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Zároveň program duch. života i našeho časopisu.
V
církevním roce jest zvláštní slavnost: Slav
nost neviňátek betlemských, která byla pro Krista
usmrcena . . . - Církev slaví památku těchto dětí a
nazývá je svátými. Dokonce v litaniích ke všem
svátým je vzývá prosbou: Svatá neviňátka, oro
dujte za nás.
,
'
Někdy se nám zdá poněkud podivným toto vele
bení. Byly to docela mladé bytosti. Sotva se narodi
ly. Ještě nežily svůj život. Ještě ničeho nevěděly
o svém osudu, nevybojovaly, ještě svůj. zápas. Ne
setkaly se s nikým v životě jkko s cizím člověkem,
s nímž by se musily vyrovnávati. Nepotkaly člově
ka, pod jehož, dotekem by procitly. Ještěnepocítily svoji lásku a ještě nenašly svého nepřítele; ještě
jim riezasvitla radost, bolest ještě netrávila jejich
srdce. Ještě nedobyly ani kousku země, jejich čin
byl ještě nevykonán, jejich nitro se ještě neproje
vilo, nevyjádřilo, nevyslovilo.
Ještě nebojovaly svého zápasu pro království
Boží. Zůstalo ještě nevykonáno, co vykonáno býti
mohlo, a později mělo.
Někdo snad řekne: Vykonaly více, protože umře
ly za Pána. .
Ale,'co o tom věděly?,On sice způsobil, že mladá
bytost zemřela pro Pána a třpytí se nad tím taju
plná záře dojemného hrdinství. Když zajali svátou
Anežku a chtěli ji odvésti,; byla itak slaboučká a
drobná, že jí spadlá s rukou i nejmenší pouta, jimiž
ji chtěli spoutati. . . Ale, nevinné děti neměly ani
to; co ona měla a co patří k vlastnímu lidskému ži
votu, totiž .vědomí, cítící srdce a svobodnou vůli.'
Nemohly ještě ani věřiti; ani Boha milovati a ani
nejslabším žvatláním Boha vzývati. A přece je Cír
kev oslavuje. •
To jest opravdu podivuhodné!

Ve svátých se vtělují Boží tajemství: V jednom
jest jasnost jeho poznám, v druhém hoří žár jeho '
lásky, ve třetí jest jeho síla, v jiném zase jeho bo
hatství anebo jeho líbeznost! anebo jeho čistota
anebo jiná Boží velkolepá vlastnost. I v těchto dě
tech jeví se nějaké Boží tajemství. - '
,
Lidé si myslí, že kdoví co k o n a jí— nakonec ale
nejsou to oni, co něco konají, nýbrž Bůh. Namáhají .
se, zápasí, obětují se, ale to hlavní ha tom jest dar,
stvořeni Boží, jeho dar!
Neboť všechna vlastní činnost záleží v darova
ném, již ve svém kořeni jest Božím darem: My ale
na to zapomínáme a myslíme, že my sami že sebe
něco můžeme: A nyní tu stojí bytosti, které celým
svým bytím hlásají: Ne z nás! A tak hlásají napros- '
tou čistotou a ryzostí tajemství Milosti.
Nebojovaly, netvořily, neobětovaly, nesnažily
sej nemilovaly. Ani necítily ani nemohou mysliti.
Jest tu jenom jejich celá existence. Jenom vstoupiía do života. . . Z onoho rajského poupátka vy
kvetlo v nich království Boží ve smyslu onoho ta
jemství, jež působí On v bytí lidské bytosti, před
každou vlastní lidskou volbou a působením, jakož
to pouhý, čirý dar, pouhou, naprostou milost. . .
A dříve než si toho byly vědomy a mohly za to poděkovati, byly vzaty ze života.'
- Tak tu stojí jako květiny na poli. Stvořeni Boží
lásky. Nic nemají ze svého. Všechno je darované. .
Ba, nemají ani ničeho pro sebe. Ani sebe nemají
dokonale, když chápeme toto slovo ve smyslu, jenž
žádá svobodné rozhodování a vlastní odpovědnost.
Jsou jenom. Jenom, si hrají. Liturgie praví, že si
hrají pod Božím oltářem s korunami a s palmami
mučednickými.
Jsou stvořením Boží lásky, lásky podivuhodně
rozmařilé, královské lásky Boží. Kvetou bez ovoce.
Jenom kvetou a jsou brzo uříznuty. Docela béz ./
užitku. Krása a jemná vůně. \ A přece leží nad nimi radostnost a zároveň něco
divného .... Jaké tajemství v této slavnosti! Vystu
2

puje vlna z hlubiny, jež jenom od Boha má, co má,
nic ze sebe. Ale tato lidská bytost, která tu kvete a
najednou jest zlomena, není ničím beze smyslu. Ne
a ne! Nýbrž jest něčím naplněným, plným, dokona
lým, docela krásným.- Leč, bez stínu sebechtění, sebehledání. Tyto bytosti mají dokonalost čiré jnilosti.
■
v- ’- '
A to jest jejich nevýslovná blaženost: Jenom mi
lost. Žádné já. Jenom Bůh!
D R . S I L V . M. B R A I T O O. P.

;

: -

S K R Z E N Ě H O S NÍM A V N Ě M . . .
Žijí, ale nežiji již já, nýbrž žije ve mně Kristus.
Tajemství křesťanského života, tajemství vzrůs
tu křesťanského života: žiji z Krista. Jestliže
platí, že osamocený křesťan není křesťanem vůbec,
pak-tím spíše platí, že neučiní krůčku v nadpřiro
zeném životě, kdo si není životně a plně vědom, že
bez Krista ničeho nemůžeme, že celý náš duchovní
křesťanský život zálezi ve vyrůstání z Krista, v ži
votě v Kristu’a z něho.
■"
' '
Svatý Pavel je nejvetsim učitelem tohoto naše
ho životního spojení s Kristem. S Kristem tvoříme
nové společenství, jako tvoříme jedno staré spole
čenství s Adamem. Od Krista jsme přijali také ži
vot, ale nový život,’ život synovství Božího. On je
proto prvorozeným-mezi bratřími, protože v něm
přebývala veškerá plnost Božství a při tom nesl a
žil společenství naše. Ale toto člověčenství naplnil<
svým Božstvím, které v něm přebývalo osobně. Na
kříži zaplatil cenou ze svého Božství v našem člo
věčenství a proto za naše člověčenství. . . Již není
toto naše člověčenství předmětem Božího hněvu,
nýbrž otcovské lásky, která mu podává tajemství
svého intimního, Božího života.
-i ;
Člověčenství naše zemřelo své bídě a hříšnosti
v Kristů. S ním již vstalo z mrtvých. Kristus béře
zřetel na naši lidskou přirozenost, která chce míti

i nejhlubší tajemství přístupně aspoň vyjádřena.
Proto se nám dostává, vnějšími viditelnými zname
ními, symboly a svátostmi nejzávratnějších pokla
dů. I onoho přivtělení ke Kristu.
- Tvoříme s Kristem jedno tělo, tajemné tělo, ří
káme, které je vnitřní náplní oné vnější formy, kte
ré říkáme viditelná Církev. Jedno tělo, protože
jsme se stali účastni jednoho života v Kristu, pro
tože jsme jím byli povoláni do jedné otcovské ná
ruče a jednoho věčného blaženství.
Do tohoto těla jsme byli přijati na křtu svátém.
Na něm jsme byli pokřtěni v Kristu, či, jak je třeba
lépe přeložiti, baptizein en Christo — ponořeni do
Krista. Tak ponořeni, že s ním takřka srůstáme, že
s ním tvoříme nejenom jedno tělo, nejenom unum,
hen, jedno, nýbrž heis, unus, jeden — to jest jed
noho K rista. . .
í;,
Jeden Kristus z Krista hlavy a z nás, jeho údů . .
Jednoho Krista tvoříme, ale z toho plyne pro nás
velké, svaté a pro všechny okolnosti života zava-.
zující povinnost, jednati. důstojně tohoto Těla, této
hlavy, důstojně jako údy Kristovy. Z toho plyne,
že máme se naučiti organicky žiti z tohoto těla, žiti
oním životem, který tryská z Krista.
Tak je nauká o tom, že je Církev mystickým^tě
lem Kristovým, přísnou povinností zároveň pro
náš mravní a náboženský život, abychom obléhali'
tohoto Krista, abychom jednali hodně tohoto těla.
Toto učení jest; ústřední myšlenkou křesťanství.
Bohužel, že dnes tak málo křesťanů chápe lehko
svůj náboženský život.
.
:
Náš náboženský život neznamená jenom několik
vět věroučných, neznamená také jenom několik
obřadů, nýbrž plnost života z Krista, ze spojení
s ním. Teprve v této myšlence jednoho života a •
těla s Kristem nabývají svátosti svého poslání a
smyslu, aby nám byly manuductis, vnějšími zna
meními vnitřní milosti, ale zase — z Krista! Y této
myšlence teprve nabývá plného smyslu nauka křes
ťanská, 1která nám má podati plnost pravd Kristo-

vých o Božím životě, k němuž jsme povoláni účastí
na Kristu. Tehdy teprve nebudou nám náboženské
pravdy jenom rozlišujícím znamením, nýbrž zdro
jem života, tehdy teprve nám nebudou svátosti
levným formalismem, kterému by mohl lehko uniknouti život a poctivá snaha tento život utvářeti a
naplniti. ,
- Z této nauky, že tvoříme navzájem mystické tělo
Kristovo, plyne i náš poměr k bližnímu. Všichni
tvoříme jedno tělo, že v poslední den nás Spasitel
přijme nebo odmítne, podle toho, jak jsme se cho
vali k bližnímu. Co jsme učinili nebo neučinili nejmenšímu z jeho,1ani jemu jsme neučinili nebo uči
nili. Tak se dostává naší mravnosti, která se z veli
ké části otáčí okolo našeho poměru k bližnímu, no
vého světla, nového popudu a síly, abychom vy
zvedli k>nejvyšší šlechetnosti tuto mravnost,- k
nadpřirozené šlechetnosti, která ve všem se snaží
vytvářeti mystické tělo Kristovo.
Ale i v tom, jako i v předešlém snažení o život
údů podle Hlavy, nemůžeme ničeho bez této Hlavy.
On sám tuto jednotu života a tedy též síly k tomuto
života naznačil - slovy: Beze mne ničeho nemůže
te . . . Já'jsem kmen a vy jste ratolesti. Když ale
pochopíme'toto své spojení údi\s Hlavou, ratolesti
s božským kmenem a otevřeme božské míze, on dá
přetékati svému životu do života našeho.
.
JAN I t U B I N

'

SLUŽEBNOST VLÁDY
- I.

Když byl Kazisvět korunu společnosti lidské
ověšel lianami hříšných způsobů života (těch, za
ložených na násilí a na zneužívání a nadužívání
přirozených dober) a celou ji okrášlil kyticemi or
chidejí zla, hypnotických barev: a smrtelně omam
ných vůní, obrátil všecku svou pozornost k jejím

kořenům. Jsa dobře ukryt v zeleném šeru, jal se
vrtati do hlubin, usiluje obnažiti a přehryzati hlav
ní kořen společenského řádu Božího — autoritu.
V
této své zhoubné činnosti je. zvláště v, dnešní
době velmi neústupný a vytrvalý. Zná cenu auto
rity v řádu Božím a ví, že podrytím a vyvrácením
autority provalí se zespod temný živel pekelný:
- anarchie. Neboť anarchie vzhledem k řádu.Božímu,
podepřenému autoritou, je zmatek, á v něm se ďáleb nemusí procházeti inkognito. Chaos je šťastný
výsledek jeho tajného, trpělivého lovení; duše ve
zmatku jsou rybami v jeho síti. V té síti ovšem je
dokonalá rovnost všech chycených, všichni propa
dají zkáze.
;
' *
Leč anarchie vnější, viditelný zmatek, bolestivá
křeč společnosti, nebývá ďáblovým cílem. Vnějšek
, ho neuspokojuje. Touží po nitru, chce rozbouřit du
cha, rozpoutat anarchii duchovní. Nejde mu ó čest
člověka, ale o čest Boží, nejedná se mu o chvilku ča
su, ale o celou věčnost. Nemá zálibu v tekoucí krvi;
těší se především ze života, uloupeného Životu.
První, svrchovanou a neodmyslitelnou autoritou
lidské společnosti je Bůh. Jako Stvořitel nebe i ze
mě, všech.věcí viditelných i neviditelných, je nejvyšším svéprávným vladařem nade vším stvoře-ním, na zemi pak zejména nad člověkem, který je
jemu podoben a jemuž svěřil část vladařství nad
ostatními tvory pozemskými. V poměru Boha ke
člověku je mocně zdůrazněno, že Bůh jest: otcem,
člověk dítětem, z čehož vyplývá, že pojítkem mezi
nimi je láska. Toto poznaní zjevuje nám vladařství
Boha ve skvělé slávě a ohromující moci a síle. v
- Vláda Otce jest nejvyšším dobrodiním a věčnóú
nutností. Z přírodních analogií jenom činnost slun
ce ji poněkud naznačuje. Ve vládě Otce je nemysli- v
telné vykořisťování a >otrocká poddanost. Není
znám jiný vztah než láska. Poddanství člověkovo
je svobodné vyučování a.vychovávání ve škole ži
vota pro neskonale vznešený cíl — pro spoluvladařství s Otcem. Toto poddanství nezná než dobro
6

diní vlády Boží. Vždyť jejím,základním znakem
velmi zřetelným je služebnost. Bůh vládna, dává!
Tudíž stav poddanosti jeho vládě jest ustavičně
nastávenou dlaní a rozevřenou duší k přijímání ne
sčetných dober,jejichž hodnota nesleduje jen časný prospěch.
•'
^ Za to za vše arci žádá Bůh od člověka totéž. Dá
vaje služebnost v pojetí absolutním, v plnosti ne
pochopitelné, chce, žádá služebnost v pojetí velmi
úzkém, v míře velmi ztenčené a nepatrné — žádá
pouhou poslušnost a z ní vyplýyající oddanost a
vděčnost. Tak dával a tak chtěl Bůh na PočátkuTak dává a tak chce Bůh dnes a na věky věkůvSláva vlády Boží táž dnes jako na Počátku, žel
—: plačte a kvilte toužící po spravedlnosti! — po
slušnost člověkova je porušena. Zavinila a zaviňuje to stále právě duchovní anarchie, odmítání raj
ského poměru člověka k Bohu, nechuť k poslušnos
ti, slovem zneuznávání vlády Boží — která prý
(ó té slepoty!) neprávem žádá služebnost, oddanost.
a vděčnost za rány, nemoci, bídu — a zneužívání
práv spoluvladařských z pýchy. Tak jest Bůh na
zemi zneuctíván a jeho spravedlnost, štědrost a
láská: jest neviděna pro slepotu nevědomosti. A
přece jenom autorita Boží a jasné, vědomé a ra
dostné uznání jí se všemi důsledky je s to, zrušiti
prokletí hříchu a postaviti člověka opět tam, od
kud byl vyřáděn — zpět do Zahrady Míru.
.

II.

Pod svrchovanou autoritou Boží platí pro člo
věka dočasně v řádu společnosti.lidské řada auto
rit nižších, druhotných, které ovšem všechny be
rou svoji pravomoc z autority první a nejvyšší -rz Boha.
:
Kromě této, řekl bych hierarchie autorit, je jed
na všeobecná a základní, a ona takřka vyměřuje
ostatní. Je jí poctěn a posvěcen každý člověk. Je
to autorita člověkova spoluvladařství s Bohem nad

vším stvořením zemským. Leč opět Kazisvět způso
bil, že je jí člověk, více znesvěcen a poskvrněn,
nežli posvěcen. Autoritě vlády člověka je dán vzor
a příklad v autoritě vlády Boží. To znamená: aby
stála ve spravedlnosti a řádu, musí sloužiti. Jenom
jakožto poddaný Bohu, byl člověk ustanoven vlád
cem nad zemí. A v blahoslavenstvích je o tom zmín
ka, že jenom pokojní, ti, kteří mají Pokoj Páně
v nitrech, budou jednou pravoplatně vládnouti ze
mi. Natolik je člověk takovým s tohoto hlediska,
dnes může každý, zjistiti sám na světě, na svých
každodenních stycích se svěřeným mu poddan
stvem. Který člověk obstojí, až bude nucen vykázati se služebností svého vladařství?
,
- Omezenou, ale samostatnou autoritou vo společ
nosti lidské jest otec rodiny. A opět: aby jeho vlár
da byla spravedlivá a blahodárná, musí Bůh býti
vzorem jeho vladařské služebnosti. Na dobrém otci
je nejlépe patrno, co znamená vládnouti a co je
služebnost vlády; O tom mohou svědčit výmluvně
dobré a milující děti.
.
,
■ Potom jsou ve společnosti ještě autority jaksi
speciální. Jejich vláda týká se jen jistého úseku
veřejného života a jest omezena časově a místně.
I zde je nevyhnutelná služba. '
•
c. V-Vyšší a mocnější pak jsou autority politických'
vlád rodů; národů a lidstva. Jsouce nejvyšší; jsou
nejvíce zavázány vládnouti podle vzoru nejvyššího Panovníka.
.
. Nad těmito soukromými a politickými autorita
mi s pravomocí a služebností především vnější tyčí
se duchovní autorita Církve, skálopevná a na zemi
po Bohu nejvyšší. Bude ňa místě důrazně připomenouti,.ba vykřilcnouti, aby se tento hlas odrazil od
římské Skály a zalehl v sluch nepřátel Božích, nevěrců i katolíků-nekatolíků, že vláda Církve na
prvém místě je si vědoma toho, že slouží nejvyšší
službou, střežíc Pravdu Kristovu, vedouc duše k
prvotní poslušnosti a rozdílejíc všem chudým tou
žícím poklady: milosti Otcovy lásky ve svátých

svátostech a poklady Pravdy z živého Slova Bo
žího. Vyšší .služebnosti nemůže dáti žádná vláda.
Zel, se služebností vlády Církve je to jako se slu
žebností .přímé vlády Boží. Stále«je mnoho těch,
kteří si obdržených darů neuvědomují nebo je
přijímají s nevděkem,'tupě a nechápavě jako bláz
ni. Ještě pořád veliká většina katolíků není si dosti
vědoma faktu, že každým okamžikem vysílají se
do celého světa a do každé duše zvlášť proudy ži
votodárných sil že zásobárny Církve.
Ještě je mnoho těch, kdož vládu Církve pozorují
úkosem a s podezřením^ že stojí nikoliv na Skále
pravdy a v řádu Božím, ale na šalbě a vynucené
důvěřivosti prostých duší. Bože, kéž by se j jim již
jednou otevřely běi, aby poznali, že duchovní vlá
da Církve manifestuje se především služebností a
že tato je jí služebnost co do hodnoty;a plnosti je
nejcennější a nejnezbytnější, poněvadž slouží stat
ky, které jednou dány, zůstávají na věky; Á až to
poznají, kéž by se nerozpakovali poddati se jí zcela
a výhradně celým srdcem a celou duší, vždyť by se
nepodrobili nikomu menšímu než Kristu.
III.
.- Všechny tyto vyjmenované autority popírá,vněj
ší anarchie, bez zřetele, zda tyto stojí ve spravedl
nosti nebo ne. Avšak vnější.: anarchie' zrodila se
z duchovní. Nepochopivši vládu Boží, neuznává ji
a pracuje proti jakémukoliv řádu.
Buňkami anarchie jsou lidé zpravidla bezbožní
a nevědomí. Uvykli hříchu, bezuzdnosti, nepořád
ku. Milují chaos. V rukou Kazisvěta jsou prostřed
kem zhouby.
Příčiny anarchie jsoú mnohé.* Především je to
ďábel, který od-Počátku je nepřítelem Pokoje. A
druhotnou příčinou anarchie jsou vnější kreatury
vlád, vlády falešné, a kořistnické, díla Satanova.
Takové vlády osobují si pyšně autoritu, ale ne
uznávají služebnost, nenapodobují Panovníka nej9

vyššího. Jak anarchisté, zrodivší se v kruhu tako
vých vlád, tak příznivci a lichotníci těchto vlád a
samy autority jejich jsóu duchovně slepí a hluší,
nejsouce přístupni poučce Božské sociologie, že
každá vláda společnosti lidské podle vzoru Božího
musí býti zřízena, čímž se praví, že musí vládnouti
služebností, ba více, že musí vládnouti láskou —
vždyť je; po andělích nejvyšším viditelným stráž
cem řádu v životě lidí — a tak pnpravovati příští
království Božího.
■
Duše ocitnuvší se ve zmatku duchovní anarchie,
lehce přijímá jedovatý blud, že je sama sobě pá
nem i služebníkem. Nezná závazků lásky k bližní
mu, nebo je uplatňuje z prospěchářství. •. :
Pravý poddaný jakékoliv vlády neví nic'jiné
ho, než že vláda je zde pro něho, že mu sloúží. A není-li takovou vládou, ví, že se takovou státi mů
že, a proto pracuje k tomu, aby se takovou stala,
aby se je jí vědomi naplnilo služebností. Není zne
klidňován. Vidí vé špatné vládě veliké zlo, zří je jí
obludnost, trpí touhou po spravedlnosti, nicméně
je si jist, že toto zlo nepřevýšilo ještě spravedlnost
a dobro ostatního světa. Věří, že pokud ji Bůh do-;
pouští, užívá jí nějak k jinému skrytému dobru.
Tuší, že se stává třeba vějičkou v rukou Božích
pro třídění plev od čisté pšenice, nebo bičem k od
dělování kozlů od ovcí. A raduje se z toho. Nikdy
nepronáší hlučně svého soudu, ale posiluje se na
dějí, že přijde konečně chvíle slavného soudu Bo
žího. Ničím mu nejsou ani sliby, ani vyhrůžky moc
ných tohoto světa, protože má na mysli zaslíbení
Boží, která věřícího nezklamou. Očekává trpělivě
konec věku tohoto a slavný příchod Otce věku bu
doucího.
'

P. ANT . ČALA O. P.

STŘEL) C E L É H O NÁBOŽENSKÉIIO
ŽIVOTA
Středem a vrcholem ; každého -náboženství je
oDet. Není náboženství, které by; nemělo obětj.
Vždy a všude zcela přirozeně lidé poznávali, že
všechno mají od Boha, že na Bohu ve všem na
prosto závisí, že Bůh je původcem a cílem všeho
tvorstva. Toto své přesvědčení také zcela přiroze
ně vyjadřovali nejen slovy, nýbrž i symbolickými
úkony, hlavně, obětmi. Ze svých nejvzácnějších a
nejužitečnějších, věcí vybral; člověk to nejlepší a
obětoval to Bohu místo sebe; a tím nejvýrazněji
vyznával svrchovanou moc Boží a svou naprostou
závislost na Bohu. Vnější oběť byla jen znamením
vnitřní oběti vůle.1
.
*
. Když lidstvo zhřešilo v Adamovi, hlavě celého
lidského pokolení, nebylo schopno vzdávati Bohu
náležitou poctu. Za? nekonečnou urážku nemohlo
zadostučiniti svými konečnými úkony . , . Bůh ve
své nesmírné dobrotě se slitoval nad padlým lid
stvem;; Poslal Vykupitele, který zadostučinil za
hříchy lidstva:svou smrtí na kříži/ Kristus svou
obětí na kříži vzdal Bohu nejdokonalejší úkon bohopocty, smířil s Bohem kleslé lidstvo a získal mu
nekonečný poklad zásluh. Aby pak lidstvo ve spo
jení s Ním pokračovalo v této nejvyšší bohopoctě
a aby jednotlivcům ' byly přivlastněny poklady
získané krvavou obětí na kříži, ustanovil oběť mše
svaté a svaté; svátosti, v
Chápeme nyní, proč je mše svátá středem boho-

pocty, duší celého náboženství, podivuhodným
souhrnem celé věrouky i mravouky? Protože je tó
táž oběť, která byla přinesena na Kalvarii, protože
je tu týž kněz a týž obětní dar, Ježíš Kristus.2 Dílo
naší spásy, dokonané smrtí Kristovou na kříži, po-

1 Sv. Tomáš: Theologická Summa, II— II, ot. 85, čl. 1.
, 2 Sr. sněm. trid., Seď. 22, hl. 2; Denz. n; 940. . ; • -

kračuje jakýmsi tajemným způsobem v. eucharistické oběti: „Kolikrátkpli se slaví památka této.
oběti, koná se dílo našeho vykoupení.'*3 Eucharistickou obětí se .vzdává Bohu povinná pocta, a li
dem se přivlastňují plody vykoupení.
Mše svátá je tudíž středem á duší celého katolic-.
kého náboženstvía zdrojem všech milostí; všechny
úkony bohopocty se vztahují k oběti mše svaté, a
z ní čerpají svou sílu a účinnost.
1.
Mše svátá je nejdokonalejším úkonem boho
pocty. Zjednává Bohutakovoupoctu, jakou by mu
nemohly zjednati ani miliony lidí, ani miliony stvo
řených -světů. Všecko stvořené - je totiž omezené,
konečné, ale pocta, kterou zjednává Bohu mše svá
tá, je nekonečná, protože ji obětuje Syn Boží, jehož
každý úkon má nekonečnou cenu. MŠe svátá je sou
hrnem a splněním všech našich náboženských" po
vinnosti: je nejvyšším klaněním,nejlepším díkůčiněním, ňéjúčinnějším smírem a nejmocnější pros
bou. Tuto čtverou'povinnost vůči Bohu můžeme a
máme plniti také svými soukromými obětmi; ano,
všichni jsme k ní zavázáni už přirozeným zákonem.
Ale jak nedostatečná by byla taková bohopocta,
kdybychom neměli eucharistické oběti! Oběť mše
svaté svou důstojností i účinností nekonečně pře-,
' vyšuje všechny naše oběti á modlitby. Jsme-li spo
jeni s Kristem jako údy s Hlavou mystického těla,
obětujeme s Kristem,' modlíme se s Kristem, a proto
všechny naše oběti, modlitby a dobré skutky nabý
vají zcela zvláštní ceny před Bohem.
Obnovování oběti Kristovy na kříži je vrcholem
celé bohopocty.' Při všech náboženských slavnos
tech mše svátá má vždy první místo. Mší svátou
' oslavujeme divy.lásky Boží,,mší svátou slavíme ta
jemství života Kristova o svátcích vánočních, ve
likonočních i svátodušních; mší svátou oslavujeme
výsady a milosti Matky Boží; mší svátou slavíme
svátky andělů a-svatých a děkujeme Bohu, že nám
je dal jako naše vzory a naše ochránce. Slovem,
3 Sekreta z 9. neděle po sv. Duchu.

mše svátá je vyvrcholením všech náboženských
slavností, je nejdokonalejším úkonem bohopocty,
je středem našeho náboženství. :
Mše svátá je též nejúčinnějším prostředkem, po
vzbuzujícím k opravdové zbožnosti a ke službě Bo
ží; je nevyčerpatelným zdrojem svátých myšlenek
a zbožných vznětů. Všechny paprsky pravdy a" mi
losti se soustřeďujíjna oltáři jako v, jednom ohnis
ku. Není možno,; abychom; se nerozehřáli, přiblížíme-li se k planoucímu ohni; není možno, abychom
se nerozhořeli opravdovou: zbožností a vroucí lás
kou, přiblížíme-li se k oltáři, na němž se denně obě
tuje Syn Boží za hříchy všeho lidstva. Mše svátá
rozněcuje naši víru, naději i lásku, a oživuje oprav
dovou zbožnost. Všechna tajemství; všechny člán
ky víry; obsažené ve mši svaté, nás uchvacují, mlu
ví k nám neobyčejně výmluvně a strhují nás k mod
litbě. Vždyť, kdo by nebyl dojat a uchvácen, jest
liže očima víry pozoruje Božského Spasitele, rozpiatélio na dřevě kříže, zraněného, krví zbroceného,
a ve všech jeho ranách-čte nesmírnou lásku k nám
hříšným? Není divu, že tak živé dojmy se pak pro
jevují také v mešních modlitbách, obřadech a zpě
vech, ano i v barvách mešních rouch a v celém cír
kevním stavitelství.
.■
■■
2.
Eucharistická oběť patří mezi nejdůležitější
prostředky našeho posvěcení. Je to jen důsledkem
vztahů, které jsou mezi-obětí na kříži a obětí na
oltáři. Krvavá oběť kříže je. původním a všeobec
ným zdrojem všech milostí; avšak mše Svatá nám
zpřítomňujě oběť kříže,-přibližuje nám ji, odstra
ňuje takřka hranice času a staví nás pod kříž. Pro
to s tohoto hlediska můžeme v jistém smyslu říci,
že mše svátá je zdrojem,všech milostí, protože jé to
táž oběť, jako oběť kříže.
Uvažujeme-li mši svátou jako prostředek k do
sažení milosti, je zřejmo, že mše svátá je nižší než
svátosti, neboť nemůže přímo zahladit hřích a udě
lit milost, jako to činí svátosti. Ale s jiného hledis
ka' vyniká mše svata nad svátosti. Svátosti totiž

dávajrjen jisté milosti, a to jen tomu, komu jsou
udíleny. Avšak eucharistická oběť může dáti přímo ■
neb aspoň nepřímo všechny milosti, a ťo nejen kně
zi, který ji slouží, nýbrž i těm, za které je sloužena,
ano celé Církvi.4 Účinnost mše svaté je tedy mno
hem širší a všeobecnější než účinnost svátostí. Mše
svátá nejen zjednává Bohu nejdokonalejší poctu
a chválu, nýbrž také usmiřuje Boha za naše hříchy
a vyprošuje nám hojnost milosti pomáhající, která
. nás uzpůsobuje k hodnějšímu přijímání svátosti.
Takovým způsobem nám mše svátá pomáhá získati, rozmnožiti a uchovati si svátostné milosti.5 - •
Svátosti ustanovil Božský Spasitel k tomu, aby
v nás zrodily nadpřirozený život; aby je j sílily a
živily, tak aby stále vzrůstal až k dokonalosti dí
tek Božích. Oběť kříže je však prvním zdrojem této
milosti. A poněvadž mše svátá je táž oběť jako oběť
kříže, můžeme právem říci, že je také zdrojem,'
z něhož tryskají všechny milosti a všechny svá
tosti.8 ; : ^
•' ; - :
Také svátostiny (exorcismy, svěcení, žehnání
átd.) jsou prostředkem milostí a spásy, ale daleko
méně účinným než svátosti. Svátostiny totiž nepo
cházejí z ustanovení Ježíše Krista jako svátosti,
nýbrž z ustanovení Církve; a nepůsobí z vykonané- ,~
ho úkonu (ex opere operaťo) jako svátosti^ nýbrž
jen z úkonu jednajícího (ex opere operaňtis). Ale
jako svátosti, tak i svátostiny jsou úzcé spojeny
s eucharistickou obětí, z níž v jistém smyslu čerpají
svou blahodárnou sílu.'
;
;'
: "v
A totéž platí i o církevní modlitbě. I ona čerpá
svou účinnost a sílu z nekonečných zásluh, které
Ježíš Kristus získal svou obětí na kříži, denně ob
novovanou na našich oltářích..
3. Toto úzké spojení mezi eucharistickou obětí,
*
Sr. F. Diekamp: Theologiae dogmaticae mannale, vol.
IV., § 88, n. 3., ed. Parisiis 1934, p. 248 sqq.
;
» -6 Sr. iV. Gihr: Das heilige Messopfer, Freiburg im .Br.
1910, § 23.
. ..
.
^ Sr. Římský katech., část 2, lil. 4, ot. 40, č. 2 .

svátostmi, švátostinami a modlitbou Církve bývá
také často vyjádřeno zevně v liturgii. Církev už
od nejstarších dob spojovala udílení svátostí a svátostin se'mší svátou také zevně. Eucharistie má
býti podávána a přijímána, pokud možno, jen při
mši svaté. Vyšší svěcení (podjáhenství, jáhenství,
kněžství) smějí býti udělována jen při mši svaté.
Církev si přeje, aby novomanželé při uzavření sňat
ku přijali’ také novomanželské požehnání, které
smí býti udělováno jen při mši svaté.
■
Také látka většiny svátostí se světí ve spojení
se mší svátou: křestní voda na Bílou sobotu a ve
svatodušní sobotu, svaté oleje na Zelený čtvrtek.;
Svěcení svíček, popela a ratolestí se koná bez
prostředně přede mší svatbu. Také svěcení osob se
děje při mši sv.: korunování papeže, svěcení opata,,
zasvěcení řeholní osoby řeholními sliby atd. Proto
kardinál Bona píše: „Zbožnost našich předků byla
taková, že všechny posvátné a církevní úkony, při
sluhování svátostí a jakákoli žehnání a svěcení se
•konala při mši svaté. Zdokonalením a dovršením
všech je totiž Eucharistie, z níž přijímají činnou
sílu a svatost."7
Táké středem modlitby kanonických hodinek je
mše svátá.%Je všeobecně předepsáno, že matutinum
a chvály mají býti vždy pomodleny přede mší svá
tou. Je přesně stanoveno, kdy má býti mše svátá po
Terci, Sextě nebo Noně. Mešní kolek ta, která se
objevuje ve všech hodinkách oficia, zřetelně praví,
že Církev chce svou modlitbu spojiti s obětí Kris.. tovou.
I církevní rok se obětí mše svátá stává skuteč
nou památkou vykoupení. Mše svátá je totiž nekr
vavou obnovou oběti kříže. Avšak život Božského
Spasitele byl život oběti. Už od prvního okamžiku
svého pozemského života viděl Kristus svou smrt
na kříži á už od prvního okamžiku měl vůli obětovati se. Tato vůle obětovati se, kterou měl Ježíš u ž.
V B ona: Rerum liturgicarum libri duo. Ed. Sala, Augustae Taurinorum, 1753; 1. II, 14, 5.
' ' •
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od počátku a kterou ještě i nyní v nebi projevuje
svému Otci, spojuje s obětí na kříži všechna jeho,
utrpení; a všechny úkony celého jeho pozemského
života. Když se o vánocích přináší eucharistická
oběť, víra si připomíná, že Božský Spasitel už v jes
lích viděl svou krvavou oběť na kříži a že už v jes
lích projevil svému Otci vůli obětovati se. O veli
konocích a o nanebevstoupení si vzpomíná, žé Kris
tus se obětuje na oltáři v témž oslaveném těle,; še
kterým vstal z mrtvých. A svatodušní-svátky nám
připomínají, že plnost Ducha svátého, která byla
tehdy dána apoštolům, byla Kristem získána už na
kříži. . . Tedy celý církevní rok se obětí mše svaté
stává skutečnou památkouvykoupení.
Také svátky svátých jsou v církevním roce úzce
spojeny s eucharistickou obětí; neboť z ní čerpali
svati svou sílu, z ní přijímali nesčetné milosti, z ní
obdrželi zvláště ducha hrdinské oběti, který je přivedl k dokonalosti a k svatosti.
Chápeme nyní, proč je mše svátá středem celého
náboženského života, duší veškeré bohopocty, stře-,
dem celé liturgie, sluncem všech náboženských
slavností, zdrojem života milosti a programem veš
keré svatosti ? Jestliže liturgie očišťuje,', posvěcuje '
a přetvořuje katolickou Církev, vězme, že je jí po
divuhodná síla pochází z tohoto posvátného zdroje
eucharistické oběti, který neustále tryská na našich
oltářích a přivádí oživující krev do všech údů mys
tického těla Kristova. Z oběti Kristovy plynou vše
chny svátostné milosti, všechna svěcení a žehnání. ■
Eucharistická oběť je tudíž středem celého duchov
ního života.
JAROSLAV D U R Y C H

P R O Č S E . NAMÁHATI S Ž I V O T E M
DUCHOVNÍM?
K poznání života duchovního pudí člověka zvě
davost. Domnívá se člověk, že život duchovní jest

•cosi krásného; slavného a vzácného. A v tom by se
tedy nemýlil. Poněvadž však věci krásné, slavné a
vzácné působí člověku potěšení, uspokojení a biaženství,,obrací- se k životu duchovnímu;tak jako
k řadě obrazů, hudebních skladeb,-básní, slavných
dějů, plánů i fantasií. Dobře se čtou některé knihy
o duchovním životě i některé historie z duchovního
života. Ale jako jest něco jiného knihu čisti a knihu
psáti, tak též něco jiného jest duchovní život pozorováti a něco jiného jest duchovní život žiti." Zdá
se tedy, že k uspokojení srdce je lépe ve Všem po
hodlí o duchovním životě čisti a uvažovati, než se .
s ním všelijak namáhati.
Ale člověk jest ponoukán z důvodů ryze.praktických, i k věcem zdlouhavým, obtížným, unavujícím
a trpkým. Cítí, že sladký jest požitek z věcí příjem
ných, mnohdy vsak lépe je se takových věcí zříkati.
a zapříti sebe. A jenom tenkrát je moudré a účelné- __
hledati cestu á způsoby života: duchovního, vidí-li
člověk, že z důvodů takých či onakých je mu třeba
učiti se obtížnému umění oběti’ a odříkání. Có .by
dělal s duchovním životem člověk, kterému jest do
sud dobře uprostřed sladkostí jeho dosavadního ži
vota, který se jich nenabažil,-který chce dosáhnout!
toho,'čeho ještě nedosáhl, kterému by odříkání jen
překáželo a který odříkání dosud nepotřebuje či
potřebu jeho necítí? Je totiž účelem odříkání ně
jaké dobro, pro něž nutno se odříkati dobra jiného.
Nemohou se tedy všeobecně odříkati děti toho, čeHo‘
je třeba se odříkati rodičům; netřeba se lidem svět
ským odříkati toho, čeho je třeba se odříkati kněžím. Platiti třeba vždy cenu jen toho, oč se usiluje,
a to ovšem není vždy a pro každého stejné.
•
^ Nutno-li však něco vykoupiti nějakou obětí, ně
jakým odříkáním, těžko lze tuto oběť a toto odří
kání trvale nésti bez života duchovního. Těžko lze
bez života duchovního plniti věrně a vytrvale vše
cky povinnosti k sobě a k bližnímu, nemluvě o povinnosteclťk Bohu. Těžko lze bez života duchovní
ho-poctivě pracovati pro sebe, pro rodinu, pro
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vlast. Lze ovšem pracovati i nepoctivě, ale to se
mstí, ne-li na dětech, tedy na vnucích. A jak milovati na příklad národ; není-li tato láska spojena
s životem duchovním? Ja k bylo by na příklad mož
no bez duchovního života obětovati za vlast s dob
rým rozumem život?
' Dokud se zdá, že národ je v bezpečí, že se lidem
obstojně daří a že nic nehrozí,'dotud se na duchov
ní život z lásky k národu nepomýšlí. Teprve když
se ukazuje, že není vše tak jisté a bezpečné a že
leckde hrozí všelicos velmi zlého, teprve pak se po
znává potřeba starosti, oběti a odříkání a s tím i
potřeba duchovního života. Není už tohoto du
chovního života třeba jen pro jednotlivce a pro
rodinu; je ho již třeba pro celý národ. A tomu jest
rozuměti nikoli tak, že by se mělo čekati, až snad
větší část národa nějak společně začne hledati du
chovní život, ani snad tak, že jednu část duchovní
ho života-bychom mohli vyhraditi pro sebe, jinou
část pro svou rodinu a posléze nějaký zbytek pro
svůj národ. Jsou to zajisté věci nedělitelné, jako
je nedělitelné dílo spasení a obcování svátých. Ne
budeme souzeni jen za sebe a za svou rodinu, neboť
není každý z nás jen sám se svou rodinou.
A proto jest obraceti se k národu s voláním po,
duchovním životě a čekati až na to, co národ odpo
ví. Každý sám pro sebe a jednotlivě odpovídá za
národ. Každý sám pro sebe a jednotlivě'má určitou
povinnost podle svého rozumu a svědomí. Duchov
ní život národa jest či má býti v nás a je to náš ži
vot, který rozhoduje o životě národa.
Málo smyslu by tedy měl duchovní život bez ob
cování s veškerenstvem v oběti i v odříkání. Kdy
by chom hledali něco j en sami pro sebe, jakou by
chom mohli míti z toho radost a jaké osprave dlnění? Zdaž bychom se nezošklivili Bohu, kdybychom
chtěli, aby nás do nebe vedl každého jednotlivě?
Učil nás modliti se nikoliv: zbav mne od zlého, nýbrž: zbav nás od zlého. A všechny modlitby Církve
se přednášejí v množném čísle. Obsáhnouti srdcem
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celý svět jest ovšem nesnadno; snadno však a spravedlivo jest obsáhnout! národ.
A z toho plyne, že duchovní život jest nutný pro
každého, kdo miluje nebo chce milovati svou vlast.
DR. K O N S T A N T IN M IK L ÍK CSsR.

>

„

TŘI K A P I T O L Y O B L O Y O V Ě
ME TA F Y S I C E C H U D O B Y
„Svatý Iran tisek byl milenec a nikoli chudý .“
(Stan. Fumet v. Mission de Léon Bloy.)
;
Diletantství v náboženských naukách je věc ob
líbená nejenom u nevěřících, nýbrž začastó i u vě. řících. A u těchto bývá příčinou nejasností, které
mátou rozum čtenářů, nepřesností, jež vedou k fi
losofickým bludům, a přílišností, jimiž jsou při
pravovány theologické herese. Podívejme se jed
nou na takového znamenitého Stanislava Fumeta,
když se rozhodl při rozboru mnohem znamenitější
ho Léona Bloy psáti „metafýsiku chudoby", a po
učme se z toho případu, jak je potřebí míti nedůvě
ru k lidské moudrosti a k větám velikých spisova
telů, když píší o-věcech tak delikátních, jako je po
stavení chudoby v božském plánu a řádu.
Fumetova metafysika chudoby začíná řadou vý
roků o chudobě, jež jsou velmi chudé. Jsou chudé
proto, že jsou nejasné, že neříkají nic určitého, že
připouštějí mnoho smyslů a že obsahují tvrzení ne
uvěřitelná. To jsou zatím jen chyby proti stylu a
umění.
/
„Chudoba je to, co staví člověka pod přímý vliv
v Boží. Odpovídá ‘automaticky svátému zákonu.“
Rád bych věděl, která věc nestaví člověka pod pří
mý vliv. Boží. I naše svobodná vůle jest postavena
pod přímý vliv Boží, a i ty věci, o' nichž můžeme
říkati, že stojí pod přímým vlivem některého tvora;,
stojí nicméně pod přímým vlivem Božím. Pod pří
mý vliv Boží staví člověka stvoření, a vyzdvihovat
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jinou věc jako tu, která staví člověka nějak zvláš
tě pod přímý vliv Boží, je netoliko zbytečné, nýbrž
i neužitečné, protože zastiňuje pravý stav věcí. Dá
le nerozumíme, kdo nebo co odpovídá automaticky,
svatému zákonu. J e to trapné, že nás takový spi
sovatel, jako Fumet, nechává hned v počátku v sa-.
mých nejistotách. Nevím, který svátý zákon má na
mysli a jak odpovídá podmět: předcházející větý
tomuto zákonu. Fumet arci praví, že automatický,
ale nevykládá nám to žádným způsobem. '
„Chudý je ten, kdo nemaje, má právo se dožadovati. Jeho nedostatek je měrou toho, co mu je dlu
ženo. Tudíž nemá-li nic, jest umístěn přímo pod
srdcem plnosti a je v sázce sláva Boží, aby on byl
jednoho dne nasycen úplně.“ Definice chudého je
zde podána velmi'prchavě. Chytíte-li ji pevně za
jeden konec, druhý vám uniká do nekonečna. Chu
dý má právo se dožadovati. Ano, má. Ale nemá prá
va se dožadovati bez konce a bez omezení; Má prá
vo-se dožadovati,; ale toto právo nemá od sebe,
nýbrž od svého Stvořitele; To znamená: Stvořitel
; zřídil chudé a zřídil bohaté. (Přísloví 22, 2; srov.
Přísloví 29, 13!; viz Kniha Sirachova 11, 14!) Ulo
žil povinnost bohatým, ale ne povinnost neobmezenou; dal právo chudým, ale ne právo neobmezené.
Chce, aby bohatí nápodobovali jeho Štědrost a mi
losrdenství, a chudí aby osvědčovali vděčnost a
odevzdanost. Zná povahy, ví, co komu více prospí
vá. Již z toho plyne, že chudoba i bohatství jsou
věci relativníma že jsou věci Boží. Samy v,sobě mají
právo jen na ten respekt, že nejsou bez.Boží-vůle,
nic více a nic méně. Je-li můj nedostatek měrou.
toho, co je mi dluženo, pak je mi dluženo to, abych
se starbohem. Můj nedostatek je totiž nekonečný,
toho; co mám, je málo, toho, co nemám/nekonečně
mnoho; mohl bych míti vždy více, má'schopnost'
přijímací je bez hrází; Bohem se však nemohu stát,
musil bych býti bohem od věku do věku. Nemůže
„tedy můj nedostatek býti měrou toho, co je mi dlu
ženo.: Jenom ten nedostatek, který má býti vypl20

něn podle božské vůle, jen ten může býti měrou to
ho, co je mi kdo dlužen. Nemám-li tudíž nic — ale
kdo z nás nemá nic, když má tělo, když má duši,
když má rozum, vůli, smysly, život, zdraví,ivzduch,
přátele atd.? — němám-li zhola nic z toho všeho,
jsem-li jenbytosť možná, nikoli skutečná, nemám
žádného práva, a ač jsem pak umístěn přímo, „pod
srdcem plnosti1*, není naprosto v sázcé sláva Boží,
abych byl jednoho ..dne nasycen úplně; Neboť kdo
z tvorů může býti nasycen úplně, leč ten, jehož ne
dostatek je konečný? Takový je však pouze nedo
statek, stanovený Bohem, žádný jiný. Může býti
nasycen úplně pouze hlad, jejž ustanovuje Bůh;
proto budou v království Božím syti úplně všichni
jeho obyvatelé, ačkoli budou požívati velice různě.
Avšak nedostatek, o kterém Bůh neustanovil, že
jej vyplnf nebo nasytí, takový nedostatek nebude
ani vyplněn, ani nasycen. Nedostatek, o němž Bůh
Ustanovil, že bude vyrovnán, jest „chudoba .du
chem": „Blahoslavení, chudí duchem, neboť jejich
jest království nebeské.“ (Mt 5, 3.) Podle stupně ,
chudoby duchem budou chudí duchem jednou vlád
nout! královstvím Božím, ale i nejnižší stúpeň chu
doby duchem vyžaduje nesmírně více než chudobu
tělem, ba nevyžaduje vůbec nutně chudobu tělem.
Chudobě tělem pak není slíbeno nic: miliony chu
dých tělem neobdrží království, protože nebyli chu
dí duchem. ChúdýJtělem může býti dobře bohatý
duchem, a takovým není nikde slíbeno království.
„Takový je neodvolatelný duch Písma; proroci
to neustávají vykřikovat; celé evangelium a živé
křesťanství nemají jasnějšího potvrzení; toť pošlé- _
ze ryzí nauka Té, která zanotuje před svou sestře
nicí AJžbětóu v Jerusalemě píseň jásavou, do níži
' se vstřebá všechna moudrost Nejvyššího a ktéra
nemíní nic jiného, než že prohlásí, nezmírňujíc ne
úprosnou formu verdiktu, právo na povznesení báz
livého, pokořeného, chudého a zároveň pád pyšné
ho, mocného a bohatého, který se nastolil'na místo
Věčného." Nikde v celém Písmě není slibováno na21

sycení chudým, kteří chudobu proklínají. To je to
též, jako říci: Pouhé chudobě tělem neslibuje Pís
mo nic. Á jestliže Syn Boží přijme chudobu tělem;
nebude to proto, že takováto chudoba jeét cosi bož
ského, zatím co bohatství je cosi ďábelského —
v tomto případě bychom nemohli mluviti o tom, žé
se Syn Boží'ponížil nade vší míru! — nýbrž vzal
na sé chudobu tělem, jednak aby nás učil chudobě
duchem, jednak aby nás opět učil, že bohatství těla
jest obyčejně příčinou nedostatku chudoby du
chem. ^
-V
Dále: nikdy jsem neslyšel, že by Maria Panna
zpívala Magnifikat v Jerusalemě: .Jerusalem není
místo, kde se zpívá Magnifikat, nýbrž místo, kde
meS-proniká duši! Také není Magnifikat píseň, jež
prohlašuje /právo na povznesení, nýbrž naopak:
jest to píseň, která žasne nad tím, že Bůh povznáší
ty, kteří nemají žádného práva. Či jest potřebí jásati nad něčím, co se stalo podle práva, .co člověk
musil a měl očekávati, co odpovídá zákonu? Nejde
o žádnou formu verdiktu, kterou by bylo potřeba
zmírňovat, nýbrž jde o chvalozpěv díkůvzdání Té,
která ví, že neměla práva. Neboť co jest potřebí se
divit, že ji Bůh povyšuje způsobem tak neslýcha
ným, má-li k tomu právo? A nač třeba chválit milo
srdenství, když jde o povinnost? Bůh zajisté nemů
že zůstati nikomu dlužen' jeho právo, a kde jest
právo, tam není milosrdenství, nýbrž spravedlnost.
„Magnificat má tak břitkou přesnost, že už ani
není třeba, víme-li která Ústa líbezná je j zazpívala,
obbu velkých Zákonů, které je j zesilují a jejichž
jest on praktickým úhrnem, aby bylo dáno problému chudoby rozřešení definitivní. Dobrovolně se
zaslepují, kdo hledají nějakou vytáčku.11 Mágnif ikat má tak břitkou přesnost jako inspirované"slo
vo vůbec. Kacíři však spatřují zvláště břitkou přes>
nost pouze v některých slovech Písmá, která se jim
hodí ve své osamocenosti. Proto není radnb říkat,
že to neb ono slovo Bible má zvlášť břitkou přes-'
nost a že není už třeba ani obou velkých Zákonů.

Neboť oba velké Zákony vylučují z každého textu
nesčíslné, omyly, udávajíce smysl každé stránky a
každé řádky a každé písmeny. Z té příčiny jest
Magnifikat nejskvělejším chvalozpěvem díků a '
uznání, ale nelze říci, že by byl zrovna úhrnem obou
Zákonů leč ve smyslu básnicky hyperbolickém a
metonymickém. Již proto ne, že díkůčinění obyčej
ně není totéž co Zákon.
■
Je-li však přece Magnifikat rozřešením nějakého
problému, ovšem ve spojení s celým Písmem, pak
se tento problém nejmenuje chudoba, nýbrž pokora
srdce. Jest to ona pokora, která ani o sobě neví,
pokora srdce,' jaké se máme učiti od Toho, jenž
řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem" (Mt 11,.29). Jest to pokora blahoslavené
Panny, která se nevyskytuje v slovech Magnifikatu vyslovena, nýbrž skryta. Panna chválí Boha" za
něco, co naprosto 'neočekávala a čeho se považuje
. za zcela nehodnou. To jest obsah prvých pěti veršů;
Á další tři jsou nejvelikolepější- výklad toho, co
s ní Bůh učinil. Jest mocný! Jest mocný nade vše
pomyšlení. Je mu tedy hračkou učiniti něco tako
vého. Učinil to již vícekráte, a mohla by se proto
dovolávati tolika případů z Písem: příkladu Anny,
matky Samuelovy, jejíž píseň-samostatně parafrasuje (1 Král 2), Tsaiáše nespočetněkrát (2, 3, 8,
13—24,'65), Ezechiele (21), Micheáše (5), Joba
(22), Siracha (10), Žalmů (88, 106). Bůh vyvolil
ji, protože rád dokazuje svou nepochopitelnou moc
právě tím, že vyvyšuje nízké. (Ovšem ne podle je 
jich práva, ani ne >všecky,'aby se nezdálo, že mají
právo k povýšení!) Kdyby shromažďoval pyšné,
posazoval mocné a krmil bohaté, bylo by to zajisté
menším projevem jeho všemohoucnosti. Ale on prá' vě naopak pyšné srdcem rozptyluje, mocnáře s trů
nů sesazuje:- a bohaté propouští se své hostiny
prázdné; za to jest milosrdný k těm, kteří se ho
bojí (zase je v tom zavinuta pokora srdcem!), po
vyšuje ponížené a krmí lačné dobrými věcmi. Nic
se nepraví o tom, kdo jsou tito ponížení a lační. Ko23:

nec konců jsou to zase především a hlavně ti, kdo
s pokorou přijímají příkoří a lačněji po spravedl
nosti, jakožto ti, kteří vědí, žé jejich spravedlnost
jest malá a ubohá. Konečně, chválí Povýšená Boží
milosrdenství a Boží věrnost v přislíbeních Israelovi, neboť to jest další příčina, proč ji učinil tak
slavné věci (v. 54—55).
Ano, Evangelium potvrzuje tyto zásady zpěvu
Magnifikat. „Kdo se povýší, bude ponížen: a kdo
" se poníží, bude povýšen41, praví Kristus v jednom
kázání u sv. Matouše (Mt 2, 3, 12). A u sv.. Lukáše
(18, 14) praví po onom podobenství o fariseu a pu
blikánu zcela všeobecně: „Každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšén.11
Také apoštol Pavel konstatuje: „Co jest u světa
bláznivé, vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co
jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné,
a neurozené světa a potupené vyvolil Bůh, a to co ’
íiení, aby to, co jest; zkazil, aby se nechlubilo žádné
tělo před obličejem jeho11 (1 Kor. 1, 27— 9). To vše
jest pravda, ale není pravda, že Magnifikat řeší
problém chudoby definitivně, jednoznačně a bez
pomoci obou velkých Zákonů. Dobrovolně’ se za
slepují ti, kteří si osobují právo vykládati Písma
po svém, bez theologů a bez Církve! i
. „Historie bohatého a ctnostného-jinocha; který
•byl tak lehce ochoten následovat Ježíše a který se
ód něho odtrhne, jakmile se položí ta patřičná otáz
ka, by měla stačit. .Lze'se toliko poddat, anebo, nechce:li kdo, všeho nechat, neboť je zbytečno nalé
hat.11 Vskutku, jest zbytečno naléhat, protože Jdé
o evangelickou radu. Ale je jistě.nesprávně říkat,
že třeba všeho nechat, když nemáme síly přijmout«
radu. Toto jest valdenství, herese pýchy, autonom
ní mravnosti a. sublimní samolibosti. Nikoli, nelze
všeho nechat, třeba zachovávat přikázání až do ,
konce života, neboť podle samého slova Páně (Mt
19, 17) jest zachovávání přikázání zárukou spase3ií. Také není pravda,'že ten jinoch'—- mohl to býti
hodně stárý jinoch, protože ho nazývá Lukáš kní
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žetem (18, 18)! — byl tak lehce-ochoten následovati Ježíše. Nikde není o této ochotě řeč; jinak by
byl jinoch snadno přemohl své lpění na majetku.
Na druhé straně jest toto následování Ježíše cílem
a jaksi věcí hlavní, opuštění pak zboží prostřed
kem a podmínkou, za: kterou , je lze uskutečnit!
Mnozí filosofové opustili statky a peníze, ale nešli
za Ježíšem, nýbrž zůstali ve svých bludech, ve své
pýše a ve své lenosti a ve své nelásce. Také nelze
zachovávati rady, neumíme-li ještě zachovávati
přikázání. Nicméně byla neochota mladého knížete
k osobnímu volání Spasitelovu povážlivá. Ukazo
vala: jasně, že lpí na; svém zboží. Proto čteme u
všech tří synoptiků (Mt 19, 23, Mk 10, 23, Lk 18,
24) o povzdechu Páně při této příležitosti, že „bo
hatý nesnadno vejde do království nebeského'*.
„A uslyševše to učedníci, divili se velmi, řkouce:
I kdož tedy bude moci spasen býti? Pohleděv pak
Ježíš na ně, řekl:jim : U lidí jest to arci nemožné,
ale u Boha jest všecko možné!“ (Mt 19, 25—26! srv.
Mk 10, 26— 27 a Lk 18, 26— 27.) Tedy: I když jest
bohatému, který lpí na svém zboží, tak těžko vejiti
do království Božího, že i; velbloudu je snáze ve
jiti uchem jehly: (Mt, Mk, Lk; tato fráze jé židovské
přísloví!), přece jest i to možné Boží milosti! ,
Kdybychom k tomu ke všemu1přidali z Nového
zákona první z "Osmera blahoslavenství, kdyby
chom vypočetli z Nového i ze Starého zákona vše
chna místa o povinnosti bohatých k,chudým, o tom,
že almužnou lze vykoupiti duši z pekla, o tom, co
čeká necitelného bohatce, jenž si.nevšímá žebráků,
o tom, že nemáme dávatlpřednost boháčům pro je 
jich bohatství, o tom, že si mají bohatí činiti přáte
le z mamony nepravé, o tom, jak byl chudý Kris
tus, jeho Matka a jeho Pěstoun, jeho apoštolové a
jeho první učedníci, o tom, že Písmo chválí i ně
které lidi bohaté a zámožné, kteří byli oddáni Prav
dě, a o: tom, že i moudrého Šalomouna; bohatství
spíše kazilo než povzbuzovalo, kdybychom, pra
vím, shromáždili všecky tyto a jiné nesčetné výro
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ky božského Písma o chudobě a bohatství, o chu
dých a bohatých* a připojili k tomu autentický vý
klad živé Tradice, jíž jest Církev, která jest více
než Písmo, teprve tehdy bychom obdrželi správný
á úplný pojem o ceně a nebezpečích chudoby a bo
hatství. A kdybychom šli ještě dále a nechali, ne
proti víře, nýbrž z rozkazu víry, uvažovati i zdra
vý rozum o chudobě a bohatství, došli bychom
k poznání, že Bůh chce, aby byli na světě bohatí a
chudí a že dokonce nechce, aby měli všichni stejně
hmotných statků a aby nebylo rozdílu stavu a jmě
ní. Toto poznání jest důležité pro posuzování chu
doby těla a pro otázku, máme-li právo zbožňovat
tuto chudobú, nezávisle na tom, jak se k ní chová
lidský duch a lidská vůle. Neboť — a v tom vidiny
nebezpečí pro pravdu! — jsou mnozí, jimž pouhá
fysická chudoba, ba snad právě ona a jen ona, jest
něčím božským, něčím, co samo v sóbě má právo
žádati od Botia, aby naplnil a býl povinen naplnit!
tuto božskou prohlubeň. Jeden z takových kazate
lů chudoby tělem jest Léon Bloy a Stanislav Fumet.
„Ve skutečnosti totiž jest i chudoba dobrovolná
pořád ještě přepychem a tudíž není pravou chudo
bou, jíž še každý člověk děsí. Člověk se ovšem
může s tá ti chudým, ale pod podmínkou, že vůle ,tu
není nic platná. Svatý František byl milenec a ni
koli chudý. Ničeho nepostrádal, neboť vlastnil své
ho Boha a žil svou extasí mimo smyslový svět.
Koupá se ve zlatě zářivých cárů.“ Přiznávám se,
že mám rád Léona Bloye, ale'nedám se zaslepit!
jeho přílišnostnii. Mám přece radši Evangelium,
protože je božsky prosté, chudé duchem i tělem,
pokorné srdcem a pevné pravdou. Bloyové jsou
však rafinovaní, jsou duchem málo chudí — či jest
chudý a bázlivý duch Léona Bloye? — jejich řeč
není tak průzračná jako studánka Evangelia, ták
pokorná jako duch Kristův ve Večeřadle. A tak
mají vlastně pramálo práva mluviti o chudobě ab^
solutní, jsouce bohatci ducha, řeči a jazyka. Podle
Léona Bloye není tedy dobrovolná chudoba ještě \
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pravou chudobou, které se člověk děsí. Toto mů
žeme beze'všeho připustiti. Ale podle evangelia
ňení zase pravou chudobou vůbec chudoba, jíž se «
někdo děsí a jíž nepřijímá. To není ani chudoba
duchem, jíž se přislibuje království, ani to není
chudoba dobrovolná, jíž se přislibuje ještě více.
Chcete věděti, co se přislibuje chudobě dobrovolné?
(Pokračování.)

P. R E G I N A L D D A C Í K O. I V

Z DĚJIN D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
VI. Svatý Benedikt a jeho vliv na vývoj mnisstvi
na západě.
I
když podstata duchovního života je pro vše
chny stejná, protože pro všéchny je tu jeden cíl
spojení s Bohem a zásadní prostředky jsou rovněž
stejné pro všechny plnění zákona Božího a užívání
milosti, přesto můžeme pozorovat, jak každý svě
tec dal cestě k Bohu jistý osobitý ráz, a ti pak, kteří
se snaží kráčeti jeho cestou, tvoří, řekl bych,,ja
kousi skupinu, jakousi školu duchovního života,
odlišenou od jiné skupiny, od jiné školy svéráznos
tí svého původce. Není pochyby, že pro všechny
platí, chtějí-li býti dokonalí, zápříti sebe, vzíti svůj
kříž každodenně a jiti za Kristem. Ale tento příkaz
Kristův lze vykonat různým způsobem, a i když jde
o dokonalé zapření ve smyslu oběti řeholních slibů,
je tu možné nejrůznější zabarvení, které může vy
cházet z různého pojetí příkazu, z. osobních fysic
kých nebo psychických disposic jednotlivce a z růz
ných jiných důvodů. Proto sledujeme-li životy svaV tých, vidíme, jak jeden bojuje více proti svým válíním, jiný se věnuje téměř výlučně rozjímání o věč
ných pravdách. Svatý Benedikt, jenž ponořen v Bo
ha rozděluje svůj čas mezi ruční práci a modlitbu,
je navenek tak odlišný od svátého Františka, pěvce
krás Božích, plného života a jásajícího stále rados27
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tí. Duch svaté Terezie, spojený, téměř v neustálé
extasi s Bohem, je jistě velmi odlišný od ducha vo> jína Kristova svátého Ignáce. A přece nebude ni. kdo tvrdit, že ten nebo onen světec je větší nebo
menší než druhý.-Problém svatosti a určení clově^ ka je příliš veliký, než aby se vůči němu mohli
postavit všichni stejným způsobem. Odtud ta různost v Církvi svaté, která spojena v jednom cíli a
v jedné" lásce, tvoří harmonický celek krásy, spočí
vající právě v sjednocení prvků zdánlivě různých.
Duch Kristův a duch Církve je dosti široký a vel
korysý, aby pojal v sebe všechny tyto projevy svá
tosti, jakými ten nebo onen světec, ta nebo ona'
doba chtěla vzdát Bohu povinnou úctu a sobě za• jistit věčnou blaženost.1/
.
.
v
Svatý Benedikt, velký organisátor řeholního ži
vota, přinesl nejen jistý pokrok ve vývoji západ
ního mnišství a duchovního, života; jeho vstup na
jeviště západní Církve znamená naprostý obrat
v této otázce a jeho myšlenka vytvoří školu du
chovního života, která si zaslouží předního místa
v dějinách duchovního' života. Jeho Řehole ovlád7
ne všechny kláštery, před ní ustoupí všechny jiné
pokusy ná tomto poli až dó příchodu řádů žebravých ve XIII; století, jeho škola duchovního života
vychová velikány, kteří oslaví Církev a přinesou
nesmírné poklady duším.: : ;
\ '■■■■■'■':' Benedikt se narodil kolem roku 480 v. Nursii, ny-.
nější Norcia, v krásné Umbrii. Jako mladík odchází
do Éíma, aby se oddal studiu věd. Svět a jeho
moudrost však neměly pro něho přitažlivosti. A tak
odchází sedmnáctiletý mladík do Albánských hor,
do divukrásné krajiny, a usazuje se v. Subiaco, kde
ve skalní jeskyni za vedení starého poustevníka,
který ho jednou týdně navštěvuje, zasvěcuje se do
moudrosti Boží. \ ;
,
- -Nebylo však usouzeno, aby jeho moudrost zůsta
lá skryta světu. Brzy se kupí kotem něho řada ža-

i
Srov. Les Écols de la Spiritualito chrétienne. Liége
1928, str. 26, článek R. Morcay. '
•
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ků, kteří chtějí býti jím vedeni, zakládá klášter na
Monte Gassino, který se stane kolébkou západního
mnišství. Zde píše a znovu a znovu přepracovává
svou Řeholi, která znamená zcela nové období v po?
jímání řeholní kázně. Když umírá! roku 547, viděl
již hojné ovoce své dlouholeté tiché práce a mohl
klidně opustit svou druzmu. dobře zorganisovanou
v každém ohledu.
•
;
■ h
Řehole, kterou napsal svátý Benedikt, byla pře
devším výsledkem dlouholeté zkušenosti. Ani jedí/
né pravidlo v ní nechtěl mí ti, které by nebyl nej
dříve vyzkoušel sám na sobě a na svých bratřích.
Praktický-smysl, který ovládal světce, dal mu
uskutečnit dílo, ikteré svou povahou, bylo určeno
k tomu, aby přečkalo věky. Srovnáme-Ii moudrost
Řehole Benediktovy s Řeholí, jakou dal na příklad
svým žákům svátý Kolumban, vidíme ihned ne
smírný rozdíl; Kolumban je muž nadšení, muž her
roických ctností, nepočítá nikdy s lidskou slabostí,
neuvažuje, co je možné pro jednotlivce a comůže
býti uskutečněno všemi. Jeho řehole nemohla proto
trvat dlouho. Jakmile zmizel s očí jeho příklad sva
tosti, upouští i nejvěrnější od pravidel, která jsou
neuskutečnitelná pro velikou většinu duší. A zde je
právě velikost Benediktova, že dovedl ve své veliké moudrosti napsat , dílo a vésti své bratry cestou,
která jest uskutečnitelná za pomoci milosti každé
mu. Neřekl proto nadarmo o ní svátý Řehoř Veliký,
že je velká svou>moudrou prozíravostí, discretione
praecipua.2 A protestant Guizot ji karaktěrisuje
takto: „Mravní myšlenka a všeobecná disciplina
jsou tu přísné, ale v jednotlivostech života je Ře
hole lidská a umírněná. Nalézáme v ní karakteí
dobrého smyslu a mírnosti, kterého si nemůžeme
nepovšimnout.113 Benedikt znal jiné řehole, které
2 Dialogus, II. cap. 36.

.
. i ;
3 Civilisation en France, le^on X X I. ke konci. Nikdo
nebude dnes popírat nesmírný vliv benediktinů na evrop
skou kulturu; Jejich kláštery byly-až do X III. století takřka jedinými středisky, věd a umění, a co vykonali v ohle
du agrárním, je dnes rovněž dobře známo a oceněno.: :
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v jeho době existovaly, znal zvláště Řeholi svátého
Basila, znal Rozpravy Kassianovy, nebyla mu ne
známa moudrost ani východu-ani západu. Jsa ve
den vlastní zkušeností a ctností opatrnosti, vytvo
řil dílo, jemuž se dlužno podivovat ještě dnes. Mno
hé jednotlivosti, které přijímá Církev do svého zá
koníku teprve v době tridentského sněmu, jako na
přiklad povinnost noviciátního roku před skládá
ním slibů, registrování slibů atd.y jsou už přesně
určeny v jeho Řeholi.,
Zahálka je nepřítel duše, píše světec, a proto
bratří se musejí zaměstnávati v jistou dobu ruční
prací, ve stanovené pak hodiny četbou božských
věcí (hl. 48). Tím rozclěluje Benedikt den na mod
litbu a práci, v zaměstnání duchovní a tělesné. Ne
smíme zapomenout, žě tehdejší mniši byli vesměs
laici a byl-li přijat kněz, měl se podle Řehole pod
robit celkovému dennímu pořádku á pouze z blaho
vůle představeného mu mohly být uděleny jis té .
pocty, jako první místo po opatu a podobně (hla
va 60).
- Slavná liturgická modlitba hodinek jest jednou
z nejkarakterističtějších prvků Benediktovy Ře
hole. Ničemu nevěnuje tolik místa ve svém díle,
jako tomu, co nazývá, jak bylo tehdy zvykem: opus
Dei, dílo, služba Boží. Ničemu7se nesmí proto ;,dáti
přednost před touto službou Boží. Ja k Pachomius,
tak Bášil předpisovali svým žákům modlitbu a pění
žalmů a jistých modliteb. Ale Benedikt je první,
kdo rozdělil tyto žalmy a utvořil z nich přesně sta
novenou denní' povinnost. Dnešní římský breviář
poněkud zkrátil rozvržení Benediktovo, ale zacho
val jeho podstatnou formu, takže Benedikt je v pra
vém slova smyslu tvůrcem dnešního breviáře. .
. V období zimním, to jest od začátku listopadu do
velikonoc, vstávali mniši moritekasinstí o dvou
hodinách, aby zpívali vigilie neboli hodinky noční.
Byla to ona část brevíře, kterou dnes nazýváme
Jitřní. Tyto vigilie se skládaly vždy ze dvanácti
žalmů, antifon, hymnu sv. Ambrože a některých

menších částí. -Po šestém žalmu byly čteny tři úryvky z Písma svátého nebo svátých Otců a po kaž
dém čtení byla zpívána responsoria. Třetí končilo
Sláva Otci. Po dalších šesti žalmech byla čtena
část z některého listu svátého Pavla a zpívány lita
nie. Tím se končily modlitby vigilie. Hodinky ne
dělní byly značně delší. Obsahovaly tři nokturna,
z nichž první dvě obsahovala šest žalmů, po nichž
následovala čtyři čtení. Po třetím nokturnu byly
zpívány tři zpěvy z knih proroků, a mimo to byla
čtyři čtení z knih Nového zákona. Po těchto násle
dovalo Te Deum a čtení evangelia, při němž vši
chni stáli.
7
Cemu říkáme dnes Chvály, nazývalo se Jitřní,
protože podle ftehole měla se zpívat tato část ho
dinek časně ráno, incipiente luce. Ja k Chvály, tak
ostatní hodinky, totiž První, Třetí, Šestá, Devátá',
Nešpory, a Doplněk jsou velmi podobné svým slo
žením dnešnímu.. Tím bylo uskutečněno, co praví
Žalmista: Sedmkrát za den jsem ti vzdával chválu
(Z. 118), neboť každá z těchto hodinek byla zpívá,na zvlášť; takže se scházeli mniši jen k chválám1
Božím sedmkrát za den.
v ' ť
Protože jen modlitba: pokorná a upřímného srdce
se líbí Bohu, proto učí sv. Benedikt, s jakou přípra
vou mají bratří přicházet zpívat chvály Boží a s ja 
kými pocity mají doprovázet svá slova modlitby.
„Věříme, že Bůh je přítomen všude [a,1že oči Boží
pohlížejí na všech místech na dobré i na zlé. Nej
více však o tom musíme být přesvědčeni; když se
účastníme božského; díla. Proto buďme vždy pamětlivi, co praví Prorok: Služte Pánu v bázni.
A opět: Pějte žalmy moudře. A jinde: Před tváří
andělů ti budu pěti chvály. Proto uvažujme, jak se
máme chovat před tváří Boží a jeho andělů a tak
zpívejme žalmy, aby naše mysl.byla ve shodě s ná
ším hlasem“ :(hl.' 19). : - “
Touto modlitbou: církevních hodinek, .konanou
vždy vážným slavnostním způsobem, má duše po
zvolna asimilovat myšlenky a city Krista a Církve,
31

v těchto chvílích má si býti více než kdy jindy vě
doma svého spojení s ním a s jeho'mystickým tě
lem a tím se má přetvořovat den ze dne dokonaleji
v něho: samého. Soukromá modlitba, jak se tehdy
nazývá rozjímání, které ?nebylo vymezováno, ný
brž ponecháváno osobní zbožnosti jednotlivcé,, má
pak doplnit, co začala modlitba společná. Proto
vidíme, jak'mniši zůstávají dlouhé hodiny zvláště
v době po vigiliích na svých místech v choru, aby
uvažovali o kráse slov,a věcí, se kterými se setkali
během zpívaných hodinek. V těchto chvílích mohli
vylévat své city lásky a vděčnosti, oddanosti a “
důvěry před tváří Pána, jehož chvály právě dozpí
vali.
,
Jiný význačný prvek Benediktovy Řehole, který
znamenal velký přínos, byl slib každého člena jeho
kláštera, zůstati až do smrti na jednom místě. Až
dó této chvíle byli: mniši v tomto ohledu velmi svo
bodní a volni, což bylo jen ňa ujmu mnišského du
cha. Proto se setkáváme v této době s celou řadou
různých potulujících se mnichů, kteří mnohdy jen
' rozsévali bludy v Církvi Boží; Případ Pelagia je
dosti známý. Že mnišský hábit á několik* zvyklostí
bylo u nich jen pláštíkem-vnitřní: neupřímnosti a
nestálosti ducha, netřeba zvláště podotýkat. :
Tomu učinil Benedikt rázný konec, když stano
vil, že mnich se nesmí po celý život se svého místa
hnout: Později še ukázalo, že toto pravidlo nebylo
všestranně praktické, ale v době, kdy je psal svátý
Patriarcha, bylo naprostou nutností, jaké' bylo po
třeba dbát. Veřejným a slavnostním slibem se za
vazuje syn svátého Benedikta, zůstati po celý život
ha jednom místě jako člen: jedné rodiny klášterní.
Tím še pak mohla vytvořit tá krásná tradice jed
notlivých monastýrů, které spravuje mnohdy po
dlouhou řadu let j eden opat, volený na celý- život,
a který obývají stále titíž řeholníci, odcházející jen
tehdy, když je'povolá Pán. Tím, že jě každé opat. ství jakýmsi řádem samo pro sebe zcela samostat
ným, vytváří si během věků svou zcela zvláštní du-

chovní fysiognomii a své okolí a místu přizpůsobe
né tradice, které je j liší od každého jiného. Členové
pak lnou k tomuto místu, na němž še rozhodli ztrávit celý život, poutem lásky, jak řekne svátý Anselm, lásky opravdu rodinné. A to bylo právě tou
hou svátého. Patriarchy.
(1’ olc ťa č o v á n í.) BĚL A D L O U H Á

ŽE NA A SPOIIŤ.

:

Sport býval výhradou mužů, dokud jeho účel
nost byla dána existenčními podmínkami,národů.'
V dobách, kdy platila morálka, že větší právo na
existenci a blahobyt má národ statečnější, bylo účelem sportu dosažení a zachování pokud imožnonejvětší míry fysické statečnosti. Prokázati v době
míru tuto sílu, obratnost a statečnost před domá
cím lidem a přítomnými cizinci a působiti tak na ně
sugestivně bylo přirozené': tehdej ší mentalitě a
vedlo ke sportovním produkcím.
Zena, sama také statečná,; vychovatelka hrdinů;
žádající od nich, aby se vraceli „buď se štítem ne
bo na štítě", bývalaltu jen divákem. Křesťanská
doba rytířská mívala své hry, turnaje a závody, při
nichž žena nebyla jen trpným divákem, ale bývala
přímo i nepřímo vzpruhou statečnosti, rozhodkyní
nad cenami vítězů, nebo i sama cenou vítězství. To
už i ve hře jako v trainingu statečnosti. V boji pak
byla křesťanská žena inspirátorkou nejušlechtilejší
statečnosti, ba hrdinnosti, protože v, ní ctěn ideál
Panny, „hrozné nepřátelům jako šik vojensky spořádaný“. Sama předla u krbu, za ni, pro ni a v je 
jím jmjénu bojoval muž a dovedl tehdy bojovat ne: jen pro zisk, ale, také pro čest a ideál. Statečnost'
ženy brala se tehdy jiným směrem: statečně plo
dila á vychovávala děti, byla-li matkou, statečně
zakládala kláštery a vedla přísný život, byla-li
pannou, statečně sloužila chudým a nemocným,
pracovala pro dům i chrám. Ze svého ústraní pře-

často „vztáhla ruku svou k silným věcem“ a za
nechala věkovité toho stopy v dějinách; *
Novodobý sport nese všechny známky myšlen■-kověho chaosu novodobého; lidstva.. Pokud pro
spívá zdrávi ohroženému nepřirozeným způsobem
městského života, pokud může regulovati tělesné
funkce pohybem účelným proti pohybu jednostran
nému (při práci v továrně), pohybem na vzduchu
proti nedostatku pohybu v uzavřeném vzduchu, je
sport potřebný a žádoucí. A jestliže žena pracuje
dnes vedle muže v továrnách a v kancelářích, má
stejné právo na přínos zdraví sportem jako je jí ko
lega muž.
r ■
Má to právo v zásadě, jako v zásadě je je jí duše
rovnocenná s duší mužovou a jako jejímu tělu je
•stejně potřebí zdraví jako mužovu.
Ale moderní žena zavedla smutnou novotu tím,
žé- se zřekla svého inspirátorského, duchovního a
tím posvátného vztahu k mužské statečnosti. Se
stoupila se svého, místa té, jež korunuje vítěze a
zařadila se jako jeho spoluběžec, jako konkurent,
jenž je na tomto poli předem odsouzen k prohře a
nevzbuzuje ani pocitu vítězství, protože muž ne
může vážně zápasit s ženou. Může se jen trpce dí
vat, jak se žena snaží zabrát opět jednu jeho dosa
vadní doménu. Jestliže v továrně a v kanceláři byl
ochoten uznat, že jí jeho sousedství je vnuceno běž
ným pracovním řádem, vidí při sportu, že toto sou
sedství samovolně prodlužuje o dlouhé hodiny a
dny sportu, že ho vyhledává. Při tom k svému roz
čarování pozoruje, že to. ustavičné sousedství na
všech polích a za všech okolností působí na ženu
tak, že sice získává na mužnosti, ba že se stává do
konce mužatkou, ale že rozhodně a nevítaně ztrácí
ha své ženskosti, na cudnosti a nevinnosti.
Co se pak týká sportovního profesionalismu žen,
to je povolání rozhodně pochybené. Pokud existují
na světě opuštěné děti a neobsloužené domácnosti
pro nedostatek ženský cítících srdcí a pečlivých
rukou, je nesmyslný a extrémní.

Největší procento žen — sportovkyň ovšem ■
—
pěstuje sport podle nejvyššího zákona módy, a
opustily by na př. lyže pro méně příjemně předení,
jen kdyby zás přišlo do módy. Ale právě v této bez
myšlenkovité napodobivosti tkví veliké nebezpečí,
že naše ženy pozbudou své pravé duchovní linie,
aniž tomu vědomě chtěly.
Zena hluboce věřící zachová si samostatný po
stoj a opatrnost právě ke zjevům, které ukazují ke
stádovosti. . . Jako všechny věci; hodnotí i sport
úměrně k tomu, co je v něm směřujícího k věčnému
cíli. Zdálo by se, že je to ta statečnost. Ale bližším
rozborem pozná, že.sportovní'statečnost v dnešním
slova smyslu daleko se nekryje s pojmem křesťan
ské statečnosti, jež jediná má význam pro charak
ter jedince, pro národní život i pro mezinárodní
prestiž.
~
Dnešní sport mužský i ženský spokojujé se na
nejnižším stupni silou a obratností svalů, jíž může
cvikem a účelnou životosprávou nábýti každý.; Nej
blíže má k ní řeznický chasník.
- Závažnější podmínkou sportovní statečnosti jo
dobrá soustava nervová, ale ta je závislá do ve
liké míry také na dědičnosti a proto vykazuje vrto
šivá překvapení a přirozeným způsobem se dá těž
ko přizpůsobit.
■
Nejvyšší stupeň. statečnosti je však — i mimo
sport — křesťanská vnitřní kázeň, plynoucí z jas
né hierarchie pojmů, ze školy sebezápbru a z usměrněného zanícení pro vyšší cíle. Tato statečnost,
dominuje oběma nižším podmínkám, trainingu sva
lů i nervů. Dovede je v dané chvíli nahradit, ale
nikdy nemůže být jimi nahrazena.
Právě tato statečnost však našim sportovcům a,
' sportovkyním obyčejně chybí. V soukromém i ve
řejném životě mimo sport bývají právě takovými
slabochy, ba zbabělci, jako jiní. V osudových ho-^
dinách národů nebývají cliampiony boxeři a footbaílisté. A sotva budou matkami národů .v tako
vých dobách veslařky nebo plavkyně. Prostředek
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byl zaměněn s cílem a tak se sport s pravým a vyš
ším svým cílem minul. Sport je jeden z klamů mo
derní doby, kterým odvěký Lhář šidí lidstvo. Svaly
jako-uzly, nervy jako dráty a přece žádná vnitřní
sebevláda. Vždyť — kolik lidí se trenuje, aby mělo
uzlovitou, spolehlivou, nosnou vůli? Kolik jich za
chovává režim zápasníků, střídmost v žádostivosti,
kolik se jich živí Viatikem, jež představuje svrcho
vanou vůli k oběti?
v
A přece doba je tak vážná a volá čím dále úzkost
něji, ba zděšeněji po totalitě osobnosti.
Při tom množství sportovců a sportovkyň u nás
— kolik máme opravdu statečných mužů a žen?
Která jména. vám napadají, vyřknete-li slovo :/nebozpečí? Kde jsou stateční, kteří se v takových dpi
bách vynořují celému národu před očima jako slou
py jistoty a bezpečnosti, schopni podepřít, ochrá
nit, ubránit a vést? Kde jsou matky národa, ke kte
rým se utečeme pro útěchu v hodině úzkosti?
Ženu statečnou kdo nalezne? ;
V
Písmu sv.' je recept na ženskou statečnost —
ale ta má málo společného s dnešním ženským spor
tem., A přece pomine móda ženy sportovkyně, ale,
zůstane neskonalý ideál statečné ženy,podle Písma,
ženy, jež na rozdíl od světoběžné ženy-sportoykyně „pátrá, co v domě se děje, chleba bez práce ne
jí . . V Pečuje q len a : vlnu, pracuje radostnou ,ru
kou . . . Když ještě noc je, vstává, rozdává' stravu
své rodině, služebným svým jídlo. Na pole myslí a
koupí je, z výdělku rukou svých vinaří. ... Nehasne
v noci jí světlo . . . Sněhu se pro svůj dům nebojí,
jeť všecek oblečen dvojmo . . . Ruku svou otevírá
nuznému, dlaně své vztahuje k chuďasu. Ústa svá
otvírá v moudrosti, učení vlídné má na rtech.11 To
je ta,, která „ovíjí silou bedra svá, uplatňuje své
rámě11. To je ta, kterou „děti -ctí a muž chválí1*.
„Mnoho žen vedlo si zdatně, tys však je předstihla
všecky.11 Klamavá, prchavá je krása, která se bo
jí Pána, té ženě přísluší čest: ,
,
'
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SAKRÁLNÍ AR CH ITEK TU RA
■- I.
Lidé, kteří horlivost ve víře dávají příliš okázale
najevo, často považují za svoji povinnost bojovat!
proti * umění některých historických období jen
proto, že duch té doby býl skrytě protikřesťanský
; nebo zjevně nekřesťanský. Tak byla velmi Často
odsuzována antika předkřesťanskéhó íííma. Sku
tečnost, že tak řečené umění starokřesťanské vy
věrá přímo z tradic antických, byla všelijak neu
měle zakrývána. Jestliže však umění je v podstatě
věcí formy v řádu materielním, duch,'který touto
formou neomezeně vládne, nemůže nebo nemusí se
vázat na určitý, druh výtvarných schémat. Kam by
takové omezování ve formě dospělo, lze dnes pozo
rovat! na výstražných příkladech' tak Tečeného
čistého chrámového umění. Na počátku křesťan
ství jistě nebylo uznaně křesťanských umělců, k te -.
ří by se zcela věnovali „vážnému duchovnímu umě1
ní“. První křesťané mysleli spíše ría svatost života,
která je dnes prakticky a aktivně smýšlejícím
křesťanem odsunuta až na místo soukromých zále
žitostí', zcela podle liberalistického hesla, že nábo
ženství je věcí soukromou. Takový prakticky smýš
lející muž nikdy nevynechá příležitost, která mu
dává možnost vyjádřit! se o všelidském významu
křesťanského umění,' nemaje ani zdaleka ponětí
, o tom, jak mlhavý je to pojem. Křesťanské umění!
Vstupem svátého Petra na půdu římskou bylo tedy
rázem všechno antické podťato a lined vedle nad
pomyšlení rychle vykvetlo umění křesťanské? Kdy
tedy začíná křesťanské umění, snad na počátku do
by románské nebo gotické? — Nezačíná nikdy,
protože křesťanské umění je nesmysl. O křesťan
ském umění mluví ti, kteří by chtěli křesťanství
konservovat v katedrálách a starých misálech.
Uznávají historickou církev jako matku uměn, di-

vajíce se na ni v nejlepším a nejlichotivějším smys
lu jako na sbor několika jemně'vychovaných mu
žů, kteří se rozhodli proslavit se prací ubohých
. umělců, a ti byli pravděpodobně často i násilím do
nucováni realisovat jejich představy. Ostatek Cír
kve, žebraví mniši, nevzdělaní faráři a negramotný
-lid byli galantně vynecháni. :
- V době starokřesťanské jeví se určitá lhostejnost
k výtvarnému umění. Vliv křesťanství se tu-ne
projevuje revolučně; všechno zůstává při starém.
Tvoři.se sice nová chrámová disposice basilikální,
1 která bez podstatných změn trvá doposud, ale tek
tonické články podle nezměnitelných zákonů an
tického tvarosloví ,i konstruktivní zásady antické
architektury se téměř nezměnily. Řím pohanský
byl mrtev, křesťanství dobývalo světa. Ale tento
veliký, (jak by vzdělanec řekl) převrat projevoval
se s počátku tak nevýrazně, že podivuhodné trvání
antických forem nebezpečně svádělo k nadějím
vv obnovu antického řádu. Ale obnovovat tento řád
bylo zhola žbyteěno. Nej dokonalejší duchovní řád
křesťanský zcela si podmanil nejdokonalejší těles
ný řad antický. Antika stala se tělesnou složkou
svrchovaného křesťanství. Nebylo tedy rozporu
mezi antikou a křesťanstvím, protože obě tjrto slož
ky nebyly sourodé, aby mohly proti sobě bojovati.
Proto také první mosaiky, sochy á stavby údobí
starůkřesťanského neliší se nijak od podobných
výtvarných děl antických. Musíme míti na paměti,
že křesťanství nepřemohlo antiku, ale pohanství;
že nebylo úkolem vítězné Církve reformovat nebo
měnit nezměnitelný řád stavební, který se obrazil
v logické následnosti architektonických článků,
nebo zrušit techniku mosaiky a vysokého reliefu.
Antické umění vplývá tedy beze změn do údobí
starokřesťanského a žije v neporušené kontinuitě
až do konce středověku.
Na základech antického Říma spočívá evropský
západ a s evropským západem celý svět. Kamk61iv
proniklo světlo křesťanské víry, tam už pevně za-

kotvil Řím; ale nebylo a není úkolem Církve rozšiřovati kulturní oblast římskou, nebo,, chcete-11,
západní. Tento nezbytný důsledek šíření víry zů
stává vždy jeň pouhým nezbytným důsledkem á
nikoliv cílem, jak by si mnozí příznivci katolického
náboženství přáli. Takovými příznivci jsou na pří
klad některé evropské vlády, které se lichotí k mi
sionářům, jen aby vnášeli tak zvanou kulturu mezi
národy, na jejichž území záleží nepoměrně více než
na spáse nesmrtelných duší.
.
:
Starokřesťanský sloh upravuje jen půdorys stav
by antické novým požadavkům.;Ale tyto nové for
my půdorysu objevují se jen ve stavbách chrámo
vých; ve stavbách profánních platí i nadále zásady
půdorysného řešení i výstavby antického domu.
Liturgie tedy tvoří nový prostor chrámový, od
lišný od antického pojetí chrámové stavby. Pohan:
ské stavby sakrální-zpravidla nebyly tak prostor
né, aby lid mohl-být přítomen oběti uvnitř chrámu.
Tam bylo místo jen pro kněze vykonávající obřad.,;
lid byl shromážděn v chrámovém nádvoří. Křesíanská liturgie vyžaduje, aby věřící byli přítomni bo
hoslužbě a aby na ní byli přímo účastni. Věřící ne
jsou shromážděni mimo chrám, ale uvnitř chrámu,
kde je pro ně vyhraženo místo oddělené od místa
bohoslužebného tak, aby živá účast lidu na liturgii
nebyla porušena.
.
Ať už půdorys starokřesťanské basiliky byl od
vozen z půdorysu antického domu nebo z římské
tržnice (oběma jmenovaným druhům staveb se ba
silika stejně podobá), jisto je, že v detailu, prosto
rovém i tektonickém řešení nebylá pravidla antic
ké architektury opuštěná. Atriem, ze čtyř stran ob
klopeným otevřenou sloupovou chodbou se studní
uprostred, vstupuje se třemi vchody do vlastní ba
siliky. Basilika je rozčleněna ve tři lodi; k pro
střední vyšší a širší přiléhají, odděleny sloupořa
dím s rovným architrávem nebo arkádou, nižší a
užší lodi bočné. Prostor lodí bývá na východě pře
ťat lodí příčnou, která se v pokračování střední

lodi rozšiřuje v polokruhovou ábsidu. Stropy chrá
mových lodí jsou kryty rovným, trámovým nebo
kasetovým stropem, někdy je otevřen průhled do
krovu. Tento volný průhled, obnažující konstrukci
střechy, mohl by být příčinou úvah o. umělecké nedořešenosti basilikálního prostoru. Ale zrovna tak
neesteticky by na nás musel působit, dorský sloup,
tento nadmíru konstruktivní element antického
• stavitelství; ale, jak často slyšíme, dorský řád jest
nejdokonalejší a takřka školskou ukázkou antické
estetiky. I když neuvažujeme o primitivních funk
cích konstruktivní estetiky, a přiznáme-li, že krov
. nad skvěle vyzdobenými arkádovými stěnami ba
siliky působí jakoj provisorium,.lze v tóm hledati
náznak, že krov je vlastně jen prozatímním zakry
tím volného výhledu do nebe po ten čas, dokud je
lidská duše uzavřena ve vězení těla. I ■
; ■
Absida basilikální stavby v půdorysu polokru
hová je zaklenuta konchou (půlkopulí). Zde je
chrámový prostor uzavřen a .v jeho ohnisku spo
čívá na nejposvátnějším místě chrámu oltář. Oltář
byl v nejstarších basilikách jen jeden. Podobal se
stolu nebo náhrobku ze dřeva nebo z kamene. Zde
se konala nejsvětější Oběť, sem, směřovaly zraky
věřících. Podél zdi polokruhové absidy byla místa"
pro duchovenstvo s trůnem biskupa uprostřed. S .ta
kového trůnu vládli své diecési svátý Ambrož a
svátý Augustin. Oltář tedy stál mezi lidem a biskupem. Kněz obrácen tváří k věřícím konal služby
Boží oddělen od zástupu vyvýšeným, do lodi posu
nutým a zábradlím opatřeným obdélníkovým stup
něm. Stupeň byl zpravidla na stráně západní opa
třen ambonami, odkud bylo čteno evangelium; a
epištola. Chrám byl osvětlován dvěma řadami po
lokruhem ukončených basilikálních: oken •v horní
části obou arkádových zdí hlavní lodi; Y ; oknech
bývaly vloženy tenké mramorové desky provrtané
malými kruhovými otvory, které propouštěly jemV
jné lomené denní světlo. Plocha mezi okny a architrávem nebo arkádou bylá ozdobována malovaným
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nebo mosaikovým vlysem, znázorňujícím výjevy
ze Starého nebo Nového zákona, postavami apošto- ,
■lů, mučedhíků. nebo papežů. Takové obrazy nesla
obyčejně i zeď mezi východním bokem hlavní lodi
a lodí příčnou, prolomená polokruhovým vítězným ;
obloukem. Ke stavbě basilik bylo nejednou použito
opuštěných zřícenin antických, starým římským
sloupům částo se dostávalo cti nésti zdi hlavní lodi
chrámu. Protože hlavice starých antických sloupů
byly příliš úzké, takže nemohly nésti široké patky
"arkád středních basilikálních; zdí, býval mezi ně a
patku vkládán nástavec v podobě komolého čtyrbokého jehlanu; Býval ozdobován jen velmi jednoduše znameními, křesťanské víry nebo nehluboce ,
profilovaným ornamentem. Tento architektonický
článek nebyl v antickém tvarosloví nikdy doložen
a proto je považován za prvek výlučně starokřesťanský. Ale nelze pochybovati, že by si antický
stavitel v podobných, konstruktivních obtížích po
máhal jinak? Antické architektonické tvarosloví
bylo tu jen rozmnoženo a obohaceno>o nový článek .
vycházející ze starých předpokladů konstruktiv
ních a estetických.
v
■ ' .
Mimo chrámových staveb podélných'zhusta se
v. údobí starokřesťanského slohu stavělo na půdo
rysu centrálním. I tyto rotundy mají věrné obdoby ;
v antice. Centrální stavby sakrální objevují se ve
všech dobách následujících po boku disposic longitudiálních. Nesou zpravidla tytéž slohové znaky
jako stavby podélné.
:o r
Věže byly stavěny obyčejně mimo vlastní stavbu
chrámovou. Byly založeny na půdorysu kruhovém
a měly těžký pevnostní vzhled; byly to věže strážní.
Taková;věž se dodnes spatřuje při kostele sv. Apo
lináře v Kaveně. ■
■■;.:
Největší a nejslavnější basilikou byl jistě chrám
sv. Petra v Římě, zbořený před stavbou renaissančně-barokního chrámu nynějšího. Mohutnou trojitou
branou vstupovalo se do atria se širokým sloupo
vým ochozem a studnou uprostřed. Chrám byl pě41

tilodní, ukončený lodí příčnou. Průhled z hlavní
lodi vítězným obloukem byl uzavřen polokruhovou
absidou. K pravému křídlu příčné lodi přiléhala
jedna ze dvou mohutných věží spojených navzájem
chodbou.
';
Z nej známějších centrálních staveb chrámových
rané doby křesťanské je San Vitale v Ravenč. Pů
dorys obvodových zdí této.stavby je ;oktogonální.
Oktogon vnitřní nese kopulovou klenbu. Přechod
mezi kruhovým půdorysem klenby, a osmiúhelní
kem vnitřního ,oktogonu tvoří zvláštní trojúhelní-*
kové klenby těsně pod patkou kopule. Každá stě
na vnitřního oktogonu je prolomena vysokým ob
loukem, který vybíhá v polokruhový absidiální
útvar otevřený trojitou dvojetážovou arkádou do
ochozu. Jeden z oblouků otvírá prostor vlastní absidy, která proniká ochoz a je přistavěna 1ke štěně
vnějšího •oktogonu. Vstup tvoří obdélníková, na
koncích polokruhově ukončená předsíň se dvěma
věžemi.
;Y
.- V
r.;
Za šest století křesťanské éry byla antická archi
tektura připravena k tažení na sever. Je zbytečno
příti še o to, jak mocné prvky antiky zachovaly se
až do těchto dob; lze se domnívati, že byla zacho.vána celá a nad to zdokonalena tak, že mohla ná
severu rozkvést v integrální formu: architektury,
v gotiku.
. .;
'■
V
příštích článcích bude podrobněji popisová
sakrální architektura v zemích českých a na Slo
vensku. Úvahy, které by snad příliš rozmnožovaly
; látku tohoto stručného nástinu, budou pokud mož
no vynechány, aby čtenáři bylo podáno jen jedno
duché schéma proměn chrámové stavby v jednot
livých slohových údobích. Při tom však nelze nemysliti na liturgii, která vždy chrámový prostor
formovala,'bez níž by stavba ustrnula v monotón
nosti modliteben.

P. P R O K O P ŠVACI I O. P.

A P O Š T O L NÁRODŮ
Vvod ke studiu theologie sv. Pavla.

'

„Pavel je učitel učitelů a po mnoho století jím
myslil křesťanský svět. J e to známá skutečnost, že
theologie sv. Augustina a Augustinem theologie
sv: Tomáše a prostřednictvím sv. Tomáše celá scho
lastika se odvozuji v přímé linii od nauky Pavlovy.
Podobně na východě sv. Jan Chrysostom tak si ji
přisvojil, že pozdější spisovatelé řečtí, nemajíce
naděje na další pokrok, omezili se na to, že je j pře
pisovali anebo shrnovali." Tak napsal o sv. Pavlu
veliký jeho znalec Prat .1
.
Každý, kdo še ponoří-do čtení listů 1sv. Pavla, je
uchvácen bohatostí a hloubkou myšlenek, jimiž hý
ří. Epištoly sv. Pavla mají nesmírný význam pro
theologii, pro kázání a hlavně též pro duchovní ži
vot. Je však třeba je číst a nejen číst, nýbrž o nich"
rozjímat. J e nutno studovat listy šv. Pavla. Dříve
však, než začneme ■probírat j ednotlivé kapitoly
z theologie sv. Pavla, musíme se podívat na apoš
tolát sv. Pavla, na jeho osobnost a dílo.
Sv. Pavel byl apoštolem. To má veliký význam
pro pochopení jeho díla. Uvykli jsme si dívat se na
apoštoly jako na prosté rybáře. Tak ovšem se děje
vlivem apologetiky, která schválně odezírá od ně
kterých věcí, aby se snížila až k názorům, které při
jímají ti, kdož neuznávají skutečnost nadpřiroze
ná. Než theologicky není toto tvrzení správné, ne
boť odnímá apoštolům jejich nadpřirozené bohat
ství, jímž byli obdařeni. Neuvažuje apoštoly po
prvních jleťnicích křesťanských, z nichž vyšli posí
leni a naplněni Duchem svátým, nýbrž jen v jejich
životě, který předcházel,, kdy ještě byli slabí a
těžkochápaví tajemství Božích. Takto však uvažo
vaní apoštolé nejsou celí apoštolé. Ve skutečnosti
byli apoštolé.vyslanci Boží. Ježíš Kristus si jé vy1 Théologie de St. Paul, I., ed. 4. p. 17.
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volil zcela zvlášť ze ,všech ostatních, i ze svých
učedníků, a to po modlitbě, aby ukázal velikost
oné volby (Luk. 6 , 12— 17).' Vyvolil si je k tomu,
aby na nich založil svou církev a aby oni byli svěd
ky jeho nauky po celém světě. Nej častěji se v No
vém zákoně nazývají apoštolé svědky vzkříšení
Kristova (na př. Skut. ap. 1, 21, 22; 2, 32; 3, 15).
Apoštolé totiž měli dokazovat světu, že Kristus byl skutečný Mesiáš a že tedy jeho nauka je božská.
To činili hlávňě dokazováním skutečnosti vzkříše
ní Kristova jakožto nejvyšší pravdy božského pů
vodu Kristova. .
■„
'
.
. K tomu, aby dobře splnili tento úkol, byli Kris
tem připravováni, neboť to bylo poslání přesahu
jící lidské síly. Kristus jim zjevoval mnohé pravdy,
poučoval je v soukromí, vychovával je. zvlášť; než
přesto za jeho života zůstali apoštolé ještě příliš •
lidskými, takže nejednou jejich smýšlení vynutilo
na Kristu, výčitku k jejich chování. Nemohli chá
pat mnohé věci, neboť nebyli ještě obdařeni1onou
silou s hůry, kterou jim slíbil Kristus. (Skut. ap.
1, 8 .) Teprve o prvních letnicích se s nimi stala
úplná změna, když na ně byl seslán Duch sv. „Vši
chni byli naplněni Duchem svátým." (Skut. ap. 2,
4.) Tehdy byli apoštolé posilněni v milosti posvěcující á byli obohaceni různými charismaty, potřeb
nými k vykonávání apoštolského poslání. Právě
o těchto letnicích se stali celými apoštoly, v úplné
své velikosti, schopnými obrátit svět.
. Proto apoštolé se stali proroky a učiteli Nového
zákona. Byli posvěceni v pravdě. Dostalo se jim
hlubokého poznání tajemství Božíeh a byli utvrze
ni v dobrém, takže podle všech-spisovatelů, kteří
psali o apoštolech, tak byli posíleni v dobrém, žé
jejich vůle se nemohla: sklonit lc těžkému zlu. Křes
ťanský starověk a též středověk neznal míry v opě
vování velikosti apoštolů.5Tak na př. píše sv. Jan '
Chrysostom o apoštolech:
dosud byli bázliví,
dříve než se naučili, co pro ně bylo vhodné, á do
kud nebyli obdařeni darem Ducha svátého; potom
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však byli udatnější neživí.'*2 Á sv. Tomáš tak caato
chválí velikost "apoštolů, ja k o ; na př. když praví
o nich: „T ito, tedy se nazývajíknížaty, protože
první obdrželi dary Ducha sv .; . . Proto, jako se
s blahoslavenou Pannou nemůže srovnávat žádná
žena, tak také se.nemůže žádný světec přirovnávat
k apoštolům anebo se jim vyrovnat. " 3 ';
'
K tomuto apoštolskému-sboru byl povolán též
sv. Pavel. Je'sice pravda, ze Kristus nejprve určil
jen dvanáct apoštolů, a to pro zahynulé .ovce Israele, než později sám rozšířil jejich působnost do
celého světa. A k-nim přibral jako apoštola též sv.
Pavla. Jeho povolání k apoštolskému: úřadu'je po
divuhodné. Vždyť pronásledoval ty, kteří se hlásili
k jménu Kristovu. Než na cestě do Damašku, právě
když zase šel .pronásledovat učedníky Kristovy,
obklíčilo, je j světlo s nebe a zjevil se mu Kristus,
vyčítaje mu jeho pronásledování. Ja k hluboce asi
se mu zaryla ona slova Kristova: „Já jsem Ježíš,
jehož ty pronásleduješ*1 (Skut. ap. 9, 5), když od
oné chvíle se.stal néjyětším bojovníkem za Krista,
jakého svět poznal? Tehdy uviděl Ježíše a od něho
přijal své apoštolské poslání. Proto, když musel
hájit svůj apoštolát, volá: „Nejsem apoštolem? Což
jsem neviděl Krista Ježíše, Pána našeho?11 (1/ Kor.
9, 1.) Byí.skutečným, velkým apoštolem. Dostálo
se mu též zjevení nadpřirozených pravd a různých
charismat Ducha, sv. Sám praví: 7 ,Oznamuji vám,
bratří, že evangelium, ode mne hlásané není podle
člověka, neboť jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil
od člověka, nýbrž zjevením Ježíše'Krista.“ (Galat.
1,1— 13.) Praví sice o sobě sv. Pavel, že on jo nejmenší z apoštolů, ale je to jen volání pokory: „Ne
boť jsem nejmenší z apoštolů, jenž nejsem hoden
'Slouti apoštolem, poněvadž jsem pronásledoval cír
kev Boží.11 (1 Kor. 15, 9.) Ale na témže místě po
pravdě vyznává: „Milostí Boží však jsem to, co
2 In Ivan. hornil. L X X V I, PG, L IX , 410. •
3 In psalmos (psal. 44, in finl.).
; ;
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jsem, a milost jeho ke mně nebyla marná, nýbrž
pracoval jsem více'než oni všichni, ale ne já, nýbrž
milost Boží se mnoú“ (1 Kor. 15,11).
To byla tedy velikost svátého Pavla', že byl Bo
hem povolán k apoštolátu. O tom, jak vykonával
tento apoštolát, svědčí kniha Skutků apoštolských,
jejíž druhá polovina je věnována působení svátého
Pavla. Výmluvná jsou'slova této knihy o veliké
horlivosti tohoto’apoštola. A svědčí ó jeho nesmír
né činnosti jeho listy, v nichž se odráží jeho duch,
smýšlení a hluboké vnitřní nazírání. : '
Čtrnáct listů svátého Pavla možno rozdělit na
čtyři hlavní části: a) 2 epištoly k Thesalonským,
bj epištoly zvané, větší, totiž k Římanům, ke Ga„ latanům, 2 ke Korinťanům, jež byly napsány na
druhé jeho apoštolské cestě mezi rokem 53— 58;
c) epištoly ze zajetí: K Efeskýín a ke Koloským,
k Filipenským a k Filemonovi, napsané r. 61—-63.
d) Epištoly pastýřské, totiž 2 k Timoteovi a k Titovi a konečně epištola k židům, již možno nazvat
korunou všech listů sv. Pavla. S hlediska naukové
ho obsahuje první díl listů jako hlavní myšlenku
vyvrácení názoru, jako by již měl nastat druhý
slavný příchod Kristův. Druhá část listů dokazuje
nemohoucnost Zákona a nutnost milosti. Třetí díl
sé zabývá hlavně osobou Ježíše Krista, jehož uka,-zují jako hlavu Církve. Ve čtvrté části se zračí
pastýřská horlivost sv. Pavla a konečně v listě
k Židům se poukazuje na'přednost Nového zákona
nad židovským zákonem.
Ja k již bylo řečeno v úvodě, listy sv. Pavla mají
nedocenitelný význam s mnohého hlediska. Dávají
nám pochopit smysl křesťanství. Svatý Pavel ve
svých listech řeší mnohé duchovní problémy, jako
jsou otázky špásy; a ospravedlnění/ spojení s Bo
hem, všeobecnost spásy, výkupné dílo Kristovo,
, takže právem mohli napsat sv. Tomáš, jenž zcela
zvlášť miloval listy sv. Pavla: „Jako mezi spisy
Starého zákona nejčastěji se v Církvi užívá Davi
dových žalmů. . . tak v Novém zákoně se užívá
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listů sv. Pavla . . . neboť v obojí knize je obsažena
téměř celá theologická nauka.1'4
F. Ch. Baur (1792— 1860) je původcem myšlen
ky, jakoby nauka sv. Pavla bylo něco cizorodého
vzhledem k učeni prvotní Církve. Opíraje se o spor,
který vznikl mezi Petrem a Pavlem v otázce zacho
vávání židovských zvyků (srov. list ke Gal. 2, .11
až 21), dospěl k názoru, že v prvotní Církvi vznikly
dva směry: petrinismus a paulinismus. První směr,
zvaný po apoštolu Petrovi, še vyznačuje svou věr
ností k tradičnímu židovskému mesianismu, druhý
směr, jehož vůdcem byl apoštol Pavel, propagoval
mesianismus duchovní, bez židovského nacionalis
mu, hlásající všeobecnou spásu. Pozdějším spoje
ním těchto'dvou směrů proti gnosticismu vznikl
prý dnešní katolicismus.
Vědecky však dlouho'neobstál tento názor a po
pravdě se musí říci, že je dnešními kritiky opuštěn
jako neudržitelný. J e jisto, že onen spor.mezi obě
ma apoštoly nebyl ani věroučný ani; mravoučný,
avšak jen ve věci discipliny. Tedy spor bez pod
statných důsledků; Petr věděl, že pohanokřesťané
nejsou povinni zachovávat židovské zvyky, ale za
chovával je sám proto, aby si neodradil židy. A za
se je historicky jisté, že Pavel udržoval styky
8 křesťanskou obcí jerusalemskou a s jejími apošto
ly. Pavel šel navštívit Petra do Jerusalema, aby jej
poznal (Gal. 1, 18) a později zase přišel na totéž
místo, aby, předložil své evangelium, které hlásal
mezi pohany: „ . . .předložil jsem jim evangelium,
které hlásám mezi pohany, zvláště těm, kteří mají
vážnost, zdali snad neběžím neb jsem neběžel na
darmo11 (Gal. 2,-2). Z tohoto dokumentu je jasno,
žesv. Pavel pracoval ve spojení s ostatními apoš
toly, hlavně s Petrem. Výsledek této porady s apoš
toly bylo schválení apoštolátu sv. Pavla mezi por
hany. „A když poznali milost mi danou, Jakub,
Petr a Jan, kteří jsou pokládání za sloupy, podali
mně a Barnabášovi pravice společenství, abychom
« Ad Romanos, prol

my kázali mezi pohany, oni pak mezi židy.“ (Gal.
2, 9.) Sám též na jiném místě ukazuje, jak jeho
evangelium je na téže linii jako ostatních apoštolů,
když píše o zjevení vzkříšeného Krista apoštolům*
ostatním bratřím a nakonec jemu. (1 Kor. 1,1— 11.)
Tak jako vzkříšený Kristus byl hlavním předmě
tem kázání prvních apoštolů,' zrovna tak tomu bylo
u sv. Pavla. Historické zjevení nepřijalo tedy apoš
tolátem sv. Pavla nějaké nové pfjdstatné foriny,
ani se do něho nedostaly cizorodé prvky. Sv. Pavel
však toliko podal hlubším způsobem výklad nauky
a díla Kristova.0
'
Že je velmi důležité. číst, studovat a, vykládat
listy sv. Pavla, není třeba dokazovat. Umělý, někdy
až těžký sťyl jeho listů," hloubka jeho myšlenek a
jejich vyjadřování výrazy, jemu vlastními, to vše
vyžaduje studia. Mimo to třeba dobře znáti tehdejší
dobu, prostředí; v němž žil tento apoštol, nábožen
ství, v němž byl vychován. A pak je nutno uspořá
dat y Jakousi synthesu jeho nauku,, aby tím více
vynikly různé kapitoly jeho učení. To bude. před
mětem dalších studií v této revue. O užitku studia
listů sv ., Pavla píše krásně sv. Jan Chrysostom:
„Pavlovy listy jsou doly a prameny Ducha: doly
totiž proto, že nám podávají bohatství nad jakéko
liv zlato cennější; prameny pak, protože nikdy ne
docházejí, nýbrž kolikkoliv načerpáš, tolik a mno
hem více nazpět přitéká.116
ALO IS ŠT O R K S. J.

DV Ě B I B L I C K É M O D L I T B Y 1
Tob. 3, 4—6 a 13— 23.
Moderní, ve víře chabý člověk těžce nese utrpe
ní. Poněvadž odmítá život záhrobní, neb aspoň sou
stavně je j přehlíží, jsou všechny jeho naděje a tuž5 Lemoňyer O. P., Théologie du nouveau Testament,
Paris 1928, str. 77— 80. - -'.V- •
.
>
. v- ,
0 s . J . Chrysostomus, Homilia. . . PG, LI, 291. - „v

by upoutány k životu vezdejšímu. Dostaví-li se ka
tastrofa, je bezradný. Snadno se mu pak jeví smrt
jakó menší zlo a přeje si umříti. To jest konečně
lidské a v pravých mezích i dovoleno. Avšak u ta
kového nedočkavého moderního člověka od přání
není daleko ke skutku; Nemá síly k těžkému životu
a proto zbaběle ž něho prchá. Páchá sebevraždu,
aniž by si snad náležitě uvědomil; ze tím hrubě za
sahuje do svrchovaných práv Božích. Ja k si život
nedal, tak si je j ani bráti nesmí. Pánem života' a
smrti jest Bůh!
Dnešní časté sebevraždy nejsou jen znamením
nedostatku víry v život posmrtný, ale také znám
kou mravní chabosti a zchátralosti. A špatnou služ
bu prokazujelidstvu 'literatura, která velebí sebe
vražedný úkon jako hrdinství, anebo, zbaběle je j
omlouvá.. Nebudeme nikdy ubohého sebevraha souditi a odsuzovati - - to přináleží Soudci živých a
mrtvých, který jediný zkoumá ledví á srdce — ale
sebevraždu jáko takovou musíme vždy a rozhodně
jako každou:jinou vraždu odsuzovat. Tak velí Bůh
v pátém přikázání.
.
.T
^
Docela jinak chová se k otřesům života a jeho
těžkostem člověk Bohu oddaný. Kniha „Ó Tobiášovi“ líčí nám dojemně dvě postavy, velké a silné
v utrpení. Kruté soužení obou vzbudilo v nich i tou
hu po smrti. Ale nesahají na práva Boží, nýbrž
ušlechtilou myslí se utíkají k.Bohu a jejich mod
litby jsou pravými perlami a zůstanou povždy zá
řivým vzorem i nám křesťanům.
'
1. Otec Tobiáš z kmene Neftaliova jest nucen za
asyrského zajetí bydleti v Ninive. .Vyčerpává se ve
skutcích milosrdenství,; až ho, v těchto hrdinných
úkonech| stihne slepota. Nereptá však proti Bohu,
£tle trvá neochvějně v bázni jeho a děkuje mu po
všechny dny svého života. A když i příbuzní a zná
mí se mu posmívají,: že takové odměny se mu do
stalo za všechnu jeho bohumilou činnost, odpovídá
vznešeně a obdivuhodně: „Nemluvte tak, jsme sy

nové svátých a očekáváme život, který dá Bůh
.
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těm, kdož své oddanosti k němu nezmění.“ —
Mohl by křesťan odpověděti lépe?
Almužnami se vyčerpal a slepota mu překáží
v živení rodiny. Proto jest jeho manželka-nucena
choditi po práci; Když jednou dostala odměnou ko
zelce a ho přinesla .domů, uslyšel Tobiáš ho bečeti
a hned se tázal, zdá není snad získaný: nepoctivým
způsobem. To manželku rozhněvalo tou měrou, že
i ona počala mu, spí lati. Tímto chováním vlastní
manželky jest utrpení Tobiášovo dovršeno. I za
stenal, praví Písmo svaté, a s pláčem počal se modliti takto:
„Spravedlivý jsi, Hospodine,
všechny tvoje soudy jsou spravedlivé,
všechny tvoje cesty jsou milosrdenství,
věrnost a spása . — .
.
Pane, rozpomeň se nyní na mne,
\ . nerač mě trestati za mé hříchy;
, '
■
ani vzpomínati na proviny
moje nebo mých rodičů . —
Ze jsme nebyli poslušní tvých příkazů,
. jsme vydáni na pospas, v zajetí>na smrt,
na potupu a pohanu všem národům,
mezi které jsi nás rozptýlil. ■—
.
t
Pane, tiastaly veliké tvé soudy,
•
neboť jsme nečinili příkazů tvých
.... V " a nechodili poctivé před tebou . —
Ted tedy, Pane, čiň se mnou podle své vůle,
rozkaž, at v pokoji jest vzat můj život,
jest mi.lépe umřít než živu býti.“ .

Tak zní první modlitba. Pohleďme teď na dru
hou.-";;'-; ;
'v; '
:
;■
> 2. Ve stejné době utrpěla v Ekbatenech, asi 700
kilometrů -od Ninive vzdálených, Sára, dcera í Raguelova, velkou urážku a potupu od vlastni služeb
né dívky. Nazývá ji vrahyní svých mužů, ač Sára
jest bohabojná a z náhlé smrti jejich* sama nešťast
na. Služebná přímo jí zlořečí a trest neplodnosti, ye
Starém zákoně hrozně pociťovaný, na ni svolává.

Toto jednání zranilo krůtě Sářiňu ušlechtilou duši.
Odchází do horního pokojíka svého domu, tři dny
a noci se postí a trvá na modlitbách, prosíc a plá
čem Boha o pomoc. Třetího pak dne končí svou sa
motu touto vzácnou modlitbou:
, .

Velebeno budiž tvé jméno, Bože otců našich,
který pohněvav se, milosrdenství prokazuješ,
a v soužení odpouštíš těm, kdož tě vzývají.
K tobě, Hospodine, obracím své líce,
k tobě oči svoje pozdvihuji. ;. ;
,\
Prosím, Pane, zbav mě pouta této potupy,
neb aspoň si m é vezmi z tohoto světa.
Víš, Pane, že jsem nikdy po muži netoužila,
čistou jsem zachovala svou duši od každé .žádosti.
Nikdy jsem nechodila mezi rozpustilé,
aniž jsem še spolčovala s lehkými lidmi.
Muže pojmóuti jsem svolila z bázně před tebou, nikoli však z chlípné vášně'.
.
Bud já jsem nebyla jich hodna,
nebo oni mne hodni nebyli,
'
že jsi mě snad jinému muži chtěl zachovali.
Není úradek tvůj v moci člověkově. , \
.
To však za jisté má každý, kdo ctí tebe,
’
že jeho život, bude-lizkoušen, koruny dojde;
bude-li v soužení, vysvobozen bude;
bude-li trestán, může dojiti soustrasti tvé. „■
•Vždyť ty se nekocháš v našem umírání,
ale po bouři činíš, že je zase ticho,
' , ,
po pláči a kvílení vléváš radost.
\
Jméno tvé, Bože Izraelův, buď velebeno věčně!“ : .
3. Písmo svaté připojuje k těmto modlitbám jen
tuto stručnou poznámku: Toho času byly modlitby

obou jí^ed velebností svrchovaného Boha vyslyše
ny; i poslán jest anděl Hospodinův svátý Rafael,
aby oba výléčil;M.y však se poněkud pohroužíme
v rozjímání těchto modliteb. Smýšlení Tobiášovo
a Sářino-ať se stane také smýšlením naším. ;
Především se oddávají modlitbě, když je jim zle.
I my se naučme modlitbě v utrpení. Místo abychom
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naříkali a bědovali, raději se modleme. A čím větší
je soužení, tím horlivější budiž i naše modlitba.
Odtud se nám dostane světla i síly. Jaký to příklad,
pozorujeme-li Sáru tři plné dny na modlitbách a
za tuhého postu! Ja k jsme věru-malí vůči těmto
biblickým vzorům!
A jak vypadá modlitba. těchto spravedlivých
duší? Znovu pozorně pročítejme a uvažujme oba
teksty.
.• Ve svém hlubokém žalu nereptají a nevyčítají
Bohu nic. Žádné otázky se nedočtete, proč Bůh to
dopustil. Jen obhajobu mají pro Boží jednání! A
přece Starý zákon nemohl chápat utrpení, jak my
je můžeme a mámo pojímat v Novém zákoně! —
V obdivuhodné úctě, pokoře a důvěře nežádají žád
ného vysvětlení, jsou přesvědčeni, že Bůh tomu roz
umí, že je spravedlivý, milosrdný a věrný, že vše
směřuje i k jejich dobru a že se jim konečného bla
ha dostane. — Jsou si také vědomi hříchů svých a
svého národa, a přijímají utrpení v duchu kajíc
nosti. ■
— Soužení je tak veliké, že v duši "obou vy
volalo touhu po smrti. Tu předkládají jako prosbu
Hospodinovi, ponechávajíce vše jeho svaté vůli.
Pravý opak sebevražedného smýšlení.-— Vrcho
lem obou modliteb je, chvála Boží. K té se propracovati v utrpení je známkou neobyčejné vyspělosti
lidského ducha. Jaká tedy. vyspělost, když Tobiáš
takovou chválou modlitbu již začíná, Sára pak ne
jen začíná, ale také končí!
Máme tedy se čemu učiti od těchto dvou miláčků
Božích.
'
■'

V T II L E D Y
DVĚ C ESTY
■ .
Nejkrásněji to naznačil Kristus, jakými směry se bude
ubíratí křesťanství, když mluvil o dvou synech, o věrném
a marnotratném. J e sice exegeticky správné, že v oné pa
rabole mol na mysli národ israelský, když mluvil o. věr
ném synu, ale můžeme tohoto obrazu použít též pro svou

věc, neboť ;v. křesťanství se dále uskutečňuje. Jsou duše,
které celý život slouží věrně Bohu a ani by jim nenapadlo
od něho,se odlučovat. Žijí snad někdy:tak spíše jakousi;
setrvačností. A proto, jako onomu věrnému synu; je jim
někdy divné, že Bůh volá k sobě i takové duše, které se7
od něho odloučily, anebo aspoň pochybují o upřímnosti
jejich obrácení.
'
/
' ‘
V poslední době je i u nás zájem o Evu Lavalliěrovou,
slavnou pařížskou herečku a svého času velkou^ hvězdu,
jejíž sláva šla daleko. Je jí život je zase jen klasickým dů
kazem, jak nesmírné je srdce lidské ve syé touze a jak je
nemožno, aby je uspokojilo něco stvořeného. Poznala slá
vu, poznala rozkoš, opájela se tím vším — a přece, dospěla
jen k tomu, žé to vše nic není; že bylo škoda znovu zkuše■nostně potvrzovat starou pravdu, tak starou, jak je starý
nepokoj srdce lidského. Ja k byla šťastná, když po kajícím
vyznání ve svátosti pokání našla zase Boha, jenž naplnil
její bezedné srdce. A pak teprve začala žít. K překvapení
celého, divadelního světa nechala- všeho a chtěla žít jako
řehoinice v některém klášteře. Ále nebyla nikde přijata,
ani jí nechtěli moc věřit. Uštvaná přeletovala s místa na
místo, až konečně zakotvila v jedné samotě jako sestra
III. řádu sv. Františka, cele se oddávajíc hlubokému vnitř
nímu životu, v pokání a v, konání dobrých skutků k bliž
ním. Zemřela, r. 1929. Kněz, modlící se při jejím umírání
církevní modlitby,’ dodal sám od šebe ■výstižná slova
z evangeíia: Pán Bůh vám mnoho, odpustil, protože jste
ho mnoho m ilovala.'
■, .
E va Lavalliěrová patří k té druhé skupině duší. Na čase
sice ztratila, ale za to potom tím více :spočinula v Bohu,
s větším přesvědčením, tak jako se hlouběji zasekne seke
r a , z větší vzdálenosti zaseknutá. Nikdo si nemá co vyčí
tat á závidět, jak to činil onen věrný syn svému otci. Ne
boť, i to, že někdo je věrný, i-to že někdo,se vrátil k Bohu
zdaleka, jq všechno z milosrdenství Božího. Nečiní se ni
komu bezpráví, kde všechno je z milosti.
. Zdá se, že v této době převládají marnotratní synové a
dcery. Pro takové má velký význam bludné a těkavé
srdce E v y Xavalliěrovy, nasycené teprve Bohem. A pro
to, i když přestala být divadelní hvězdou! zůstává nadálo

, hvězdou ve vyšším smyslu, hvězdou, která svítí na cestu
bludným duším a ukazuje směr :k nebi. (Životopis Evy
Lavalliěrové vyjde po vánocích ve sbírce „Vítězové" ja 
ko první svazek příštího ročníku.)
i v
P. S .,
PROPÁST M EZI KŘESŤANSTVÍM A KOMUNISMEM
Kardinál lilleský Liénart, promluvil veřejná a mužná
■slova o poměru katolictví ke komunismu. Krajský sekre
tariát komunistické strany mu odpovídá a snaží se zeslabiti anebo popříti jeho vývodv. Proto odpovídá vzácnou
pohotovostí pastýřskou.
/■
: .
Kardinál nejprve prohlašuje, ze neútočí na stranu ko
munistickou, nýbrž že musí varovati veřejně před dvěma
bludy^ které zavinily dnešní zoufalou situaci ve světě; jest
to atheistický materialismus a pak hospodářský libera
lismus.
.
' Je st především mým posláním připomenouti jak za
městnavatelům, tak zaměstnancům jejich křesťanské po
vinnosti. Vyplnil jsem tuto: povinnost několikráte a nyní
jsem neučinil více, než jsem již dříve učinil, že jsem: totiž
varoval dělníky a podnítil je, aby se měli na pozoru před
materialistickým atheismem a,zam ěstnavatelé před hos
podářským liberalismem. Tím jsem sé nikoho nedotýkal,
jenom neblahých nauk a nešťastných bludů.
Co se týká komunismu, nevidím v-něm, jak mi podklá
dáte,, příčinu všeho zla, přece v něm vidím nebezpečí. A to
v tom, jak sé představuje zástupům: Chce - býti lékem.
Proto mám právo zkoumati, zda jím jest, zvláště když jej
jako takový nabízíte mým, katolickým dělníkům,, kteří
jsou syny Církve a jiným dělníkům, jichž jsem také otcem,
i’když si,o tom myslí co chtějí. Ja k můžeme souditi o-ceně nějakého léku? Podle pro
gramu anebo podle zkušenosti. Každý ví, že je moudřejší
obrátiti se ke. zkušenosti. Když čtu ke konci vašeho pro
hlášení váš program, to jest sloužiti zájmům francouzské
ho lidu, že chcete, aby'.ten,'jenž pracuje,- mohl: žiti bez
obavy o zítřek zaopatřením jeho rodiny, ušetřiti naši zemi občanské.vájky, podpisuji bez výhrady tento program,
jenž není výsadou komunistickou, jak sami .uznáte.
Ale kladu ši při tom jenom jedinou otázku: Ja k pracuje

komunismus, aby dosáhl tohoto cile? Odpovídáte mi nři
tuto otázku na'začátku svého listu takto: Víte, že komu
nisté ■chtějí zaříditi hospodářský a sociální stav takový,
který je podle slov evangelia, aby každý mohl dobývati
si chleba v potu tváře — tedy tato věta není z evangelia,
nýbrž z I.* knihy Mojžíšovy, mimochodem řečeno.--- a aby
ti, kteří nepracují podle svatého Pavla, také nejedli, aby
neměli místa ve společnosti, aby. tak nastal stav, v kterém
je znemožněno zneužívání jedněch druhými. J e třeba zblíz
ka zkoumati, jak uskutečňujete v praxi tyto myšlenky.''
Když jsem četl váš program, podívejme-se na zkuše
nost, jak ji možno pozorovati v Rusku. Myslím, že jsou
tam praktikována slova svatého Pavla trochu moc přísně
a krůtě.
■, •
Pod formulí, kdo nepracuje, ať nejí, jsou postaveni sa 
mo sebou kněží, jehož duchovní poslání není prostě.uzná
no, pak zaměstnavatel a pak intelektuál, kteří nesmýšlejí
jako všemohoucí zaměstnavatelé vládní. A jak jsou vy
loučeni z provozu? Jsou žalářováni, je jim konfiskován
majetek a jsou posíláni, aby umírali na Sibiři hladem, pře
mírou práce a zimou.
- ■■ ■
.
■■
A to-proto, aby se zamezilo využívání člověka člově
kem . . . Kde je tu nějaká přednost, když toto využíváni
bylo nahrazeno diktaturou nelidskou a využívání člověkři
ne člověkem,’nýbrž celým státem.
Ptáte se mne, ná základě jakých dokladů to tvrdím.
Tedy: Opírám se o listy vaší strany, o jejich' direktivy,
o svědectví těch, kteří mohli mluviti. Což mám nepravdu,
že věřím těmto dokumentům, jež by mohli načerpati 5
moji katoličtí dělníci, které zvete podívati se, co se děje
v Rusku, ovšem pod vedením - sovětských zřízenců. J á
nemohu pochopiti jak to, že, když jsou sedláci a dělníci
v Rusku šťastni, nemají' jakor dělníci francouzšti •mož
nost a svobodu cestovati za hranice, aby mohli při jiti sem
a vypravovati o svém štěstí.
>:
S výjimkou několika- šťastných lidí privilegovaných
masa obyvatelstva jest uvězněna na svém území. Árii děl
ník ani sedlák nesmějí opustiti 'zem, aby nenásledovala
ihned deportace jejich příbuzných.
Před těmito a ještě jinými skutečnostmi jsem prohlásil,

že komunistický lék jest horší než zlo samo. K vyléčení
zla máme prostředek lidštější a účinnější; lék křesťanský.
Nikdo nestaví výše důstojnost lidskou. Nevidíme v člo
věku jenom zvíře rozumné, nýbrž Syna Božího. Nikdo ne
cítí tak široce bratrství, protože my ho nejenom neomezu
jeme na rasu anebo třídu; nýbrž my milujeme i všechny
rasy. a všechny třídy. Nikdo není pokojnější, protože mís
to, abychom vynášeli boj a násilí, které dává vznik soci
álním bojům a krvavým válkám, když chce křesťanství
vystavěti nový sociální řád, odvolává se na spolupráci
všech ve spravedlnosti a lásce. Jsm e: daleko toho rozděliti
svou vlast na dva tábory, nýbrž podáváme také ruku
všem, i komunistům, bez jakéhokoliv postranního, skry
tého úmyslu. Chceme ale pracovati v tomto směru a v žád
ném jiném, protože víme, že jiný neučiní nikoho šťastným.
SV O BO D A K Ř E S Ť A N S T V Í
. ..
• „Křesťanství ztrácí svůj vliv na život l i d u ... Jediná
možnost proniknouti znova k srdci moderního člověka je
vypracování jasného poselství, které musí být vloženo na
srdce se starou odvahou víry našich otců a se všemi pro- .
středky modeřní propagandy , dnešního sv ě ta . . . “ Tak
mluvil sekretář Světového svazu pro svobodné, křesťan
ství dr. Faber- loňské prázdniny na theologické konfe
renci v Arnhemu. (Náboženská revue, str. 294.) Tato skutečnóst, že dav se "stále víc a více odklání od Boha, při
vedla mnohé ke snaze ukázat duším cestu k hlubšímu ná
boženskému životu na základě evangelia, a to všem bez
rozdílu národnosti nebo náboženské příslušnosti, Mluvímli nyní o svobodném křesťanství, nemám na mysli tento
směr, který;zajím á na přiklad církev^československou'a
jehož hlavní známky určuje zmíněný řečník jako kritiku
bible, kritiku absolutního pojmu církve,, otevřenost pro
Boží zjevení mimo bibli, emancipaci živ o ta; a , toleranci
(tamtéž 296), protože tento směr neznamená vlastně nic
jiného než okleštěný protestantismus a jeho východiskem
je taková svoboda vůči zjevení Božímu, že náboženství se
stává nakonec jen jakýmsi mlhavým pojmem, po případě
poněkud nábožensky orientovanou humanitou.
Mluvím-li nyní o svobodném křesťanství, mám na mysli

spíše oxfordské kroužky, které se šíří jak v Anglii, tak
zvláště ve Francii, Německu a pronikají dnes do; celého
světa pod různými formami Křesťanských obcí, Kroužků
křesťanského bratrství a podobnýchl Tato akce nemá
však nic společného s oxfordským hnutím z r. 1833, kdy
sympatisovala anglikánská církev s katolicismem a sna
žila so navazovati styky. Zakladatelem oxfordských
kroužků je amerikánský pastor Frank Buchman, jeiiž se
rozhodl bojovat celý svůj'život za obrodu života podle
Krista a podle jeho evangelia.
Když uvážíme metodu, z jaké vycházejí tyto kroužky
křesťanů, nemůžeme se divit, že mají veliké úspěchy. Dneš
ní člověk je již nasycen hmotou a netouží po ničem více
než po duchovnu. Nadávky proti jednotlivým církvím jsou
mnohdy velmi hluboko ivryty v jeho duši, která jé jimi
otrávena, a proto nemá odvahy svěřit svůjv život jisté
konfesi, o níž slyšel tolik pomluv.; Kroužky svobodných
křesťanů abstrahují od jakéhokoliv vyznání, zamítají na
prosto každý dogmatismus, a proto zvou k sobě všechny
lidi dobré vůle, ať náleží k jakémukoliv vyznání. Jejich
základní myšlénkou jest uplatnit Kristovu pravdu v , ži
votě dnešního člověka, a to se jim zdá že je nejsnažší a
nejjistější touto cestou. A' dlužno připustit, že se jim to
mnohdy velmi daří. Protože zůstávají na poli čistě mrav
ním a vyhýbají se,;jakýmkoliv otázkám dogmatickým,
mohou sdružovat často i takové duše’, které jsou v ohledu
věroučném vzájemně dosti vzdálené.
/ Pramenem jejich u če n í; a celého praktického života
musí být evangelium. Z toho vyplývá víra v osobního Bo
ha, jenž se nám zjevil v Kristů, plném lásky;k člověku,
jehož přišel zachránit od,bídy duchovní. Duch svátý, duch
Kristův má oživovat všechny členy; spojené -bratrskou ,
láskou. . ■
Učení jednoduché, jasné, na němž se shodnou snadno
všichni, kdo se chtějí zvát křesťany. Á z toho plyne právě
tak jednoduchá mravouka: náležet zcela Bohu,.podrobo
vat se ve všem: jeho svaté vůli a dáti se vésti ve všem
Duchem svátým: Není tedy jejich mravouka nijak minimistická; naopak, vyžaduje na každém vlastně vrchol
křesťanské dokonalosti. Každý člen tohoto kroužku má ve

svém životě uplatňovat naprostou počestnost á upřímnost
jak vůči Bohu, tak vůči všem lidem, naprostou čistotu
v myšlenkách i skutcích,, naprostou odříkavost za všech
okolností a dokonalou lásku, jakou vyžaduje Kristus.
Ideál jistě krásný,- odpovídající příkazu Kristovu: Buďte
dokonalí, jako váš nebeský Otec je dokonalý.
A výsledky této náboženské obrodné činnosti jsou rov
něž nepopiratelné, - jak. doznávají mnozí, kdo se; účastní
jejich schůzek, spojených s náboženskými přednáškami a
.vzájemným vyznáváním vlastních zkušeností na - cestě
k Bohu. Nejedna duše, zmítaná pochybnostmi, pohroužená
dříve v nemravnosti, nalezla tu útočiště a cestu k novému
životu. Cesty. Boží jsou nevyzpytatelné a Bůh může dávati, komu chce, kde chce a jak chce.
^
Ja k se máme však stavět k tomuto hnutí s hlediska ka
tolické věrouky?
Bůh může sice použít,-jde-li o to, aby přivedl k sobě 1
duši, i nástroje nedokonalého, o tom není pochybnosti.
A ‘tím způsobem můžeme vysvětlit úspěchy, které vidíme
mnohdy v činnosti tohoto'hnutí svobodných křesťanů.
I když nepopíráme pravdu zásad, které jsou objektivně
správné, musíme říci, že tu není celá pravda: Čteme-li je
jich knihy — a podobné jsou i jejich přednášky —- vidí
me, že křesťanská nauka evangelia, týkající se Krista a
jeho pojmu nového života, jaký přinesl, je příliš neujas
něná, mlhavá. Nejen že tu není základních otázek kristológických, otázek týkajících se článku víry o nejsvětějši
Trojici, článku tak zásadně křesťanského, nýbrž chybějí
všechna ostatní dogmata, o jejichž dokazatelnosti z knih
Nového zákona není-nejmenší pochybnosti. Mluví se sice
o Duchu svátém, jenž má vésti duši každého křesťana, ale
nikdo se neodváží říci, kdo je tento Duch svátý. (Na pří
klad církev československá mluví také o Duchu Svatém,
jeho jméno se vyškytá velmi, často v její liturgii, a víme
dobře, že zavrhuje oficielně nauku o nejsvětějši Trojici.)
Tato neurčitost nauky Kristovy v nej základnějších vě
cech nemůže nám-dáti záruku seriosnosti těchto kroužků
v otázkách věroučných, které nejsou podružné v křesťan
ství.
:
Metody svobodného křesťanství mohou přivésti člověka

k uchopení celého křesťanství, jak si je představoval
Kristus, a nezřídka se stává, že touto cestou dospějí-jed
notlivé duše do lůna pravé Církve; ale právě tak může
přivésti tato cesta mnohé k docela přirozenému chápání
evangelia a vytvoření životního názoru, který je zcela to
tožný s humanitou, filantropií, přirozenoú počestností, kte
rá je velmi vzdálena od života nového, jaký přinesl a
jaký hlásal Kristus. Může tu nastat a v e !skutečnosti také
nastává laicisace křesťanské myšlenky, k čemuž je dnešní
svět velmi nakloněn. Jestliže se odmítne jakýkoliv dog
matický základ pro náboženský život člověka a nábožen
ství se' redukuje na pouhou mravouků,; stane se velmi
snadno a velmi rychle, že tato mravouka bez dogmatické
ho základu se stane něčím čistě přirozeným. A mravouka
čistě přirozená není již mravoukou křesťanskou.
Kroužky svobodných křesťanů chtějí býti nadkonfesijními, chtějí být otevřeny pro všechny,‘kdo se přiznávají
ke Kristu, nechtějí býti církví, neukládají proto žádnou
povinnou vírů svým členům,, jako každá konfese, neob
sahují ani zvláštních obřadů, nejsou ani-organisaeí v p ra-'
vém slova smyslu,'jak tvrdí, nýbrž jen pomáhají církvím
v jejich apoštoláte. Při tom však kritisují církve a uka
zují jejich nečasovost, zastaralost, nevhodnost pro naši
dobu a neužitečnost. A.zde je veliké nebezpečí. Správně'
tu poznamenává C. Vignon (v L a vie intellectuelle, 10. Ju illet 1936, str. 22—23), že nakonec musí tato metoda vy
ústit v novou náboženskou společnost čili v novou církev.
Pozvolna se stává celé toto hnutí společností s přesnou
organisací, bez svátostí sice a bez obřadů, ale při tom sku- tečnou společností. Tak jako každá, věc na tomto světě
spěje k tomu, aby nabyla své formy, tak i toto hnutí svo
bodného křesťanství skončí 'v náboženské společnosti,
která,bude právě tak doporučovat svým členům a přika
zovat ■jisté články víry, jako každá jiná náboženská spo
lečnost. Jinak to ani nejde, nemá-li se toto hnutí rozply
nout v nic. Ostatně, pražská Obec křesťanů, sdružená ko
lem časopisu „Práh“, je toho dostatečným důkazem. Tře
baže se tu tvrdí, že jde o docela volné křesťanství, třeba
že se nabízejí náboženské hodiny pro členy, kterékoliv
křesťanské církve, je vidět velmi jasně zvláště z časopi

-
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su, že jde o'formální bludy, čili o novou podobu jistého
protestantismu. •
^ Z toho všeho netřeba činit zvláštních závěrů pro kato
líky, jak se mají sta.vět k těmto směrům, protože vědí, že
naleznou nejen pravdu, nýbrž i život v jediné, svaté, ka
tolické a apoštolské Církvi,' jen chtějí-li tuto pravdu a
touží-li po tomto životě. A za ty, kteří upřímně hledají, je
jejich povinností se modlit, aby našli. <
R. DacíJt.

PRACOVNA
CH U D O BA E V A N G E L IC K Á
'
Základem křesťanské chudoby jest chudoba ducha, kte
rou se člověk osvobodí od všeho. J e to chudoba, kterou
trhá jakékoliv přilnutí k čemukoliv stvořenému. Nakonec
v, temné noci duše odnímá Bůh člověku^ i to spolehnutí,
které měl ve formulích své víry. I tuto jistotu mu béře
Bůh, kdy mu dává totiž uzříti, že žádná formule nemůže
vystihnouti, obsáhnouti Boha. a pravdu jeho. Touto nocí
se musí pak probíjeti duše k prožití myšlenky, že b Bohu
spíše můžeme říci co není, než co jest a že čím méně mů
žeme mluviti o Bohu, :čím méně toho o něm můžeme vysloviti, čím je to tajemnější,'nepochopitelnější, tím že je to
bližší Bohu naprostému. ,
. Tak znamená chudoba evangelická úplné oddání se Bo
hu, na milost a nemilost ja k se říká, chudoba,1která takřka
přenese na Boha starost o sebe. Tak se stává náš život je-,
. diným klidným, prostým, čím dále nezištnějším a.čistším
pohledem dítěte k Otci. Teprve tehdy-se stane život Boží
•jediným zdrojem, našeho života i po stránce subjektivní.
Pak teprve duše rozumí jenom Bohu a všemu ostatnímu
- rozumí jenom v Bohu. Tíhne k němu a jemným duchov
ním hmatem přebírá pouze to, co se chvěje božským vlně
ním. Proto také soudí všechno pod zorným úhlem této
jediné svrchované, naprosté moudrosti. Jenom v jejím
světle se na všechno dívá,'v jéjím světle všechno oceňuje.
Člověk se nedočká onohó dokonalého naplněný po-kte
rém'žízni., od poznáni prvého dobra, dokud se nevydá je
nom Bohu v úplném odvrácení se od všeho, co by ho mohlo
lákat k sobě, ale tak jenom zdržovat od'Jediného Potřeb
..... . Braito.
ného.
S T U D N IC E 'Ž IV É VO DY
U Jakubovy, studnice čekal Spasitel na ženu Samařskou.
Ukazoval jí ná nedostatky této vody, slibuje jí živou voduj ale přece začíná od toho, co je v tomto okamžiku oné
ženě tak blízké.
. "
. ;

Takový byl způsob Kristův, kterým učil. Jeho slovobylo
živé, bylo čerpáno ze života a proto tak otvíralo cestu
k vyššímu životu. ■>
■
V
',
Nadpřirozený; život přece není mrtvým, neživým scheinatem, proto - jest třeba již: jednou řádně "vymýtiti způ
sob, který by*, chtěl - učiniti že slova Božího z pojedná
vání o Božích věcech, najmě o nadpřirozených skutečnos
tech mrtvou spleť starých, vyvětralých frází. Celý svět je přece naplněn stopami Božími. Ve všem je
Bůh. A všeho lze a proto třeba použiti jakožto cesty k Bo
hu.’Ve všem možno najiti stopy po oné žízni člověkově po
jednom potřebném.
Zatím náš sloh náboženských a nábožných hovorů, ká
záni a přednášek, článků a knih připomíná staré kytice ze
slaměneK, chrastí tó, zaprášené a vybledlé je tó, nevkusné
a nakonec to ještě píchá a připomíná to vkus našich babi
ček. Tolik to zavání etažérem plným porculánových figu
rek a váziček. . . ,
■
• V• Vraťme' posvátným řečem, svátým slovům, slovům o ži
vém Bohu a o živé cestě naši k němu, vraťme jim ono ži
votné; chvění, které přece'm ají míti, protože Bůh je plnost
života a náš náboženský život přece znamená účast na
plném Božím'životě, znamená největší obohacení našeho
života. Pak budou naše slova účinněji působiti, budou
řtrhovati.
.
.7
Nedivme se, když jinak jest naše působení venkoncem
neúčinné. Lidé mají v rukou kousek světa, trochu pozem
ské radosti. Jestliže jim nedovedeme ukázati plnost ra
dosti a živé.Boží bohatství, nedivme se, když si lidé ještě
křečovitěji sevrou v-rukou špetku své domnělé jistoty.
Ukažme prótó lidem, že neztrácejí to, co myslí že mají,
nýbrž že .teprve najdou, co stále. hlédalL Síla slova svá
tých byl život, který se rozléval z jejich slov. Oni žili z té-to plnosti slova o Bohu a proto dovedli také druhé touto
životnou plností zaplaviti.
Draito.
BŮH .A ZLO
Všechny námitky proti Bohu, proč; dopustil zlo, padají
; nejenom tím, že si řekneme; jak můžeme my mu rozuměti,
nejenom tím, že si řekneme, On je svou podstatou, on mu
sí svou podstatou býti dobrý a proto on jediný sám do
vede vysvětliti svou dobrotou, proč dopustil zlé, on jediný
je dovedeltaké k většímu dobru použiti, ale ještě krásnější
odpověď na tuto otázku, proč dopustil Bůh zlé, jest kříž.
Bůh stává se člověkem a umírá ve strašných mukách za
nás. Nakonec vzal Bohočlověk na šebe, veškeré zlo, nako
nec on za ně zaplatil. Dal se člověkem odsouditi a ůkřižovati. Procítil,r prožil, nesl bolesti a zlo všech lidí všech
století, ie pud tim až vzdychal. Mně odpověď- kříže doko
nale postačí. P rotože'je tu nakonec zlo zase lámáno lás-

kou a k tomu takovou láskou, která dovede za mne umříti, kteráum írá i za ty, kteří si toho nepřejí, kteří o to ne
stojí. Nakonec tedy vítězí Láska, nakonec se tedy mohla
L áskau k ázati tak viditelně, tak-silně, tak nepochopitel
ně . . . Nepochopitelně.. Nesmíte přece srovnávat! lásku
Boží s láskou svou.' Člověk by nebyl schopný takové lásky.
To dovede jenom láska Boži. Proto věřím této Lásce, vě
řím, že nedopustila zlé ze slabosti, z tvrdosti, protože by
jejím vyvrcholením nemohlo býti obětování tak naprosté
a všeobecné, nezištné a dojemné.
•
Braito.
JS E M V C IZ IN Ě A S Á M ...
: Požehnaná osamocenost, která touží po naplnění. To je
předsíň Božího přiblíženi. Zkušenost, že nakonec všechny
květy povadnou, dozní melodie a v duši zůstane smutek
soumraku krásných chvil a velkých slov. V; takové chvíli
stojí Bůh před branam i.' '
'• >;
^ '
To on vyhloubil v duši hlad a žízeň po sobě, kterou nic
jiného nedovede zasypati, neřku-li nasytit. Proto,'když
přijde ona požehnaná chvíle, á pocítíš, žó jsi daleko od
všech věcí a že ti lidé jižirierozumí, otevři se Bohu, otevři
se každému jeho hlasu. Buď připraven, že může promluviti
nejrůznějším způsobem. Že nebude vždycky hladiti. Ně
kdy se ohlásí nad to ještě vichřici. Ale, rozhodně v kaž
dém případě je hodně blízko.
’
; ,
.■í Nezanedbej té příležitosti a snaž se s ním dohovořiti,
sblížiti, důvěrně s ním obejmoúti. Nebót taková osamoce
nost jest vždycky známkou ukončení jednoho životního
období, znamením, že zase začíná nový život. .
Snad se pak vrátíš zase k bíktřím a' jak říkáme, do svě-1
ta. Ale budeš miti oči proměněný. Bude se v nich odrážeti
Boží pokoj a tak sě budou tvé oci teď jinak dívati na svět
a na lidi a také jim budeš jinak rozuměti. Poznáš svou
vlastní příbuznosťs bratry a s věcmi v plenu Boží lásky.
Vrátíš se k nim jako bohatec, jako znající tajemství. Abys
za chvíli prošel novým podobným tavením.
Braito.
• U ST A V IČ N Ě ŽIVÁ ZÁLOHA
Kristus ustanovil Církev, ne aby pouzo shromažďovala
lidi svaté,-nýbrž aby posvěcovala lidi, kteří.ještě svátými
nejsou. Dokladem.pro to je křesťanská svátost mrtvých,
která přijímá nepřátele Boží, aby z nich učinila dítky Boží.
Proto"neni správné poukazovíiti na to, že nejsou svá
tými všichni, kteří žijí ve společnosti Církve. Svatou je
Církev ve svém společenství, svátou je jako Kristovo tělo
a jako společnost zahrnuje také lidi nesvaté, ale tak, jak
je kdo s ní spojen, jest svátý. Každý je svaty v míře své
účasti na společenství Kristově, s Kristem; Svatá jest již
i pouhá,vnější příslušnost a proto ani tu nesmíme trhati
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a lehkomyslně vydávati u druhých v nebezpečí u nalo
mených třtin a doutnajících knotů.
Tím, čím je kdo nesvatý, žije mimo Krista, mimo jeho
svaté společenství, a tím více se těžiště. jeho údovství
v Církvi překlání se strany živého společenství na přísluš
nost ke vnější společnosti. Neštěstí tolika českých kato
líků záleží právě v tom, že se spokojují s příslušností vněj
ší ke vnější společnosti a nechápou střed Církve i jeho
společnosti v živém spojení s Církví — mystickým tělem’ .
a s jeho hlavou — Kristem. Proto vidí v Církvi církev —
zájmovou skupinu kněží anebo náboženské sdružení lidí
vyznávajících totéž náboženství, v jejich očích ovšem za
se: určité náboženské „přesvědčení11, není-li to ještě méně,
jako třeba nějaký „světový křesťanský názor“. :
Ono svaté společenství ale nemůže býti ničím znesvěceno, zeslabeno. Nemusí čekati na svaté údy, protože je do
konale svaté Kristem a všemi, tak, jako žijí v tomto spo
lečenství z Krista. Ale čeká tu na tý, kteří tvoří její spo- :
.lečnost, k teřírjsou anebo mohou býti jejími údy, aby se
staly údy nejenom této společnosti, nýbrž samého Krista.
Aby jeho.život se přelil do života co nejvíce Věřících, aby
je co nejvíce posvětil. A co nejyíce jich, aby též bylo Kris
tem posvěceno.
:
\
Tak tu stojí Církev jako stála živá studnice živé vody,
pravd vždy připravených k řešení všech otázek, které se
vyrojí, stojí tu Církev s živou vodou Kristova životá k lé
čení všech dobových neduhů, jak se v každém století ob
jevují.',; 7 "
;
.
Svátá tedy; ne když my jsme svati, nýbrž my se můžeme
státi svátými z ní, protože ona je svátou . . . Kristem, kte
rý ji posvétil-a který spojil její údy se sebou. Ja k kdo je
spojen s touto svatostí, tak je v Církvi a' proto nemůže
ani stín naší nesvatošti na ni padnouti a všechna naše sva
tost jenom z tohoto spojení je možná.
Braito.
PO H O RŠEN Í
Největším pohoršením dnešních křesťanů jest, že pře-'
stali pohořšovati buržoasní společnost, že se přizpůsobili,
že se stali slušnými, hodným i. . . takže nakonec se malí
a utištění domnívají, že utichl hlas Kristův, takže považují
křesťanství.za spoluviníka, za spřežence nepřátel utlačo
vaných. Mnozí křesťané i z těch, kteří mluvili za křesťan
ství, to přímo nebo nepřímo potvrzovali. Tak je podezírá
no křesťanství lolio. jenž. převrátil stoly .penězoměnců.
j-.'
: Braito.
ve š l é p ě jíc h

n e js v ě t ě jš í t r o jic e

: Když povolal Bůh člověka vlitím milosti k nadpřiroze
nému životu, povolal jej tím k účasti na životě Božím. Ale
život božských osob není jenom životem jedné každé qso - .
by zvláště, n ýbržprávě vyvrcholuje v, onom ustavičném

\
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souvztažném životě všech tři božských Osob, v nichž se
osoby rozlišují od sebe zase právě tím, jak se vzájemně
cele odnášejí jedna ke druhé, takže každá osoba božská
jest živoucí vzájemností.
Toto společenství se musí nějak projeviti i v duchovním
křesťanském životě. A projevuje se v onom svátém spo
lečenství lásky. Proto je křesťanská láska, láska Kristova,
v níž je každý bližší zástupcem Kristovým, vůči němuž se
vykonává láska i neláska naše vůči bližním, tak podstat
nou-křesťanství.
'
-•>
Tak nepřitahuje Bůh nikoho k sobě, aniž by ho zároveň
nepřitáhl k velké lásce k bližnímu, k lásce, která dovede
zapomenouti na sebe, která dovede vyrůsti až k nepocho
pitelné lásco Pavlově, který, ačkoliv toužil býti již uvol
něn a býti s Kristem, vykřikne, že by ch těl.býti třeba i
proklet od Krista pro 'své bratry. Tak prožil ono svaté
podstatné spojení všech v Kristu a přes Krista s nejsvčtější Trojici a tak s naprostou Jednotou Boží.
Dobro še rozlévá. Bůh, naprosté dobro, rozlévá se ve
svém vnitřním životě nejsvětějši Trojice a čím je kdo blíže
této nejsvětějši Trojici, musí se rozlévati, musí se dávati.
A musí se dávati a rozlévati tak, jak je mu to právě dáno.
Tedy, svým bližním. Kde je nějaké dobro, nějaká hodnota
jest dána, aby se rozdávala-. Nerozdává-li se, není hodno
tou, nýbrž prokletím, jak je to vidčti u kapitálu, jejž ne
chce boháč užiti tak, jak je toho jeho přirozeností, totiž
ve prospěch bližních, protože když byl všem 'dán život,
všem má také sloužiti to, co jest určeno k životu, tedy
i tento mrtvý studený k ap itál. . .
>
Teprve rozdáváním stává se člověk dobrým sám také
osobně a čím je toto rozdávání, bližší Bohu, to jest čistší,
pro'duchovnější a světější cíl, tím celý člověk takto se
rozdávající se přibližuje sám.také k B ohu. . .
SVATÝ A U Š L E C H T IL Ý Č L O V Ě K

Braito.

; Ilodňě otřená je fráze, žo milost neničí přirozenosti,
nýbrž doplňuje. Má dáti člověku vyšší jednotu. Nesmí
člověka rozpolcovat. Světec je dítě Boží a zároveň lidské.
Ani jedna stránka nesmí býti zanedbána. Tyhle řádky
jsou rozvedením mé poznámky v posledním čísle o sla
bostech katolíků.. •
Nadpřirozené, to jest milost, tedy omilostnění a nový,
nadpřirozený, Boží život z milosti jest zasazeno do ceíé
lidské přirozenosti. Tak zasahuje .nadpřirozené celého
člověka. V té míře, v jaké přetvořuje člověka, kolik jeho
schopností účinně zasahuje, v té míře mluvíme o míře a
stupni svatosti. Proto svatost musí zasáhnouti rozum i
vůli, duši i tělo člověka, musí ho zpracovati i jako osob
nost i jako člena lidské společnosti, rodiny, nositele povo
lání i jako úd Církve.

Proto se při kanonisacích zkoumá celý život světcův,
zda v něm bylo nadpřirozené opravdu účinné a vysoce,
hrdinně účinné ve všech směrech lidského života.
:
Dále ochraňuje.nadpřirozené přirozené v člověku proti
neladu' žádostivosti - a jiných -jizev lidské přirozenosti.
Nadpřirozené přece léčí následky dědičného hříchu, které
se zakously do lidské přirozenosti. Nadpřirozené tyto ’
jizvy léčí, dává protilék, protiváhu lidské žádostivost^
která především porušuje v člověku řád a soulad. Nadpři
rozené chrání přirozené, že zase dává’člověku správné po
znání o pravé hodnotě a patřičném místě všech věcí. Tím
zabraňuje, aby člověk nevybočil z rovnováhy řádné při
rozenosti.
.
'
•
' - •
Ale nadpřirozené koná ještě další, ještě větší službu při
rozenému v člověku. Jsou v nás mnohé dobré, přirozené
sklony, se kterými si přirozenost lidská někdy neví dobře
rady, jež by-lehce skreslila přehnáním v jednu stranu.
Teprve účast na božském životě, kterou dává nadpřiro
zené, se tyto vlohy rozvinou a naplní patřičným předmě
tem a-směrem. - .
; ..
Konečně, protože.nadpřirozené znamená účast na Božím
životě, můžeme ustavičně růsti v tomto svém synovství
Božím. Protože pak tento nadpřirozený život je vložen do
života přirozeného, můžeme ustavičně růsti. Zde je rozdíl
mezi životem přirozeným a nadpřirozeným. V životě při
rozeném po výstupu sestupujeme, čili stárneme, kdežto
v nadpřirozeném životě nemusíme se nikdy zastaviti, zde
nestárneme, nýbrž zrajeme, čím delší život nadpřirozený,
tím čtvercovým úměrným zrychlením může člověk spětí
k Bohu. .
:
.'
.
._
Tak se stává prožíváním nadpřirozeného života vyšší
' jednota z našeho života přirozeného . a nadpřirozeného.
Nadpřirozené přetváří člověka.-Čím více všechno v něm
přetváří, tím skutečnější svatost. Přetvářeti znamená do-’
konalé a dobro zachovati a jenom ještě pozvednóuti a ne
dokonalé, nesprávně vyřaditi a nahraditi správným, zra
něnou lidsktra přirozenost v její činnosti nahraditi přiro
zeností milostí posvěcenou a z tohoto posvěcení pak jed-,
nající.
' . i -.y ' 1
: Proto svaty se nezříká ničeho opravdu lidského v lid
ské přirozenosti. Hříchy a : chyby a špatné sklony nepatří
k lidské přirozenosti, protože ji takto Bůh nestvořil. Svatý
vrací naopak svým životem z milosti lidskou přirozenost
k oné ryzosti a dokonalosti, ve které ji stvořil Bůh.
Tak vrací svatost, ale opravdová a ne svatost sešklebené, pseudóasketické tváře afalešně zvrácených očí, v rací,
právě onu pravou, dokonalou lidskou ušlechtilost, vzne
šenost.’ Je st ve svém jádře-přirozenou, ale našla se sou- činností nadpřirozené milosti v našem životě.
Braito.
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NAŠE P É Č E O D ÍT Ě
Ruth Schaumann; zpívá o dítěti: Kdo jo ubožejší než
dítě? Narodilo se na rozcestí.-Dnes je oslněno a možná,'že
zítra oslepne. Je ztraceno bez vůdce. Kdo toto jednou pro. cítil,' pozná, proč svaté dítě Ježíš budo míti povinnosti
k dětem . . .
■
.
.N edívejm e se na dítě jenom v .jeho roztomilosti nebo
protivnosti. Každé dítě. se, narodí na rozcestí. Na rozcestí
názorů, myšlenek a řešení. Již druhá generace:mu ve vět
šině svých členů nerozumí. Rodiče a vychovatelé-vyvedou
děti na rozcestí svých pochybností a nejistot a obyčejně
. je tam zanechávají bez vůdce, protože buď si tv. otázky
sami nevyřešili anebo ta jejich řešení jako naivní a po
vrchní nestačila dětem. . Je trestné, oslňóvati povozy jedoucí proti. Ale nikdo ne- 1
šetří dětského mladého zraku, když jej oslňuje nejrůzněj
šími návrhy a .cestam i,tak; že se ztrácí ve spleti.; všech
těchto nabídek a vyhlídek: a řešeni. Předčasná slepota pro
. skutečné hodnoty bývá přečasto následkem intensivně lí
bivého leskurůzných cetek a pozlátek.
. Tak chápeme .dvojnásob vážně slova Spasitelova:: „Co-,
koliv jste .učinili nejmenšímu' z mých, mně jste učinili.
Z lásky k tomu,, jenž. chtěl býti také bezbranným dítětem,
chceme býti syětlém a vůdci těchto nejmenšíeh, ale nej
dražších údii mystického těla Kristova. : ' ■.
Braito.
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Z D U C H O V N ÍH O ŽIV O TA
\ ČINEK: .Mše svátá: IV. díl, část druhá, Lidové knihku
pectví, Olomouc. Škoda, že dílo bylo tak rozloženo^ že se
jeho nákup ztěžuje lidem chudším, protože jo to dílo ne
obyčejné ceny, které jost nutným doplňkem a prostřed
kem rozvíjejícího se liturgického hnutí, ne v poslední řadě
právě tímto dílem podepřeným a rozvířeným. Svátek za
svátkem je zpracován v tomto IV. díle. O každém’svčtci jo
řečeno, co sc spolehlivě o něm ví, i jaký význam pro náš
duchovní život má jeho snaha o svatost.'
. ■i
EMONDS: Glaube und Symbol. Fr. Pustet, Regensburg,
1936, str. 272, cona 4.75 Mk: Bez nadsázky tato kniha je
událostí. Mužně a statečně jo tu řešena otázka víry v pří
tomnosti, rozuměj, v německé říši. Celkový přehled, cel
kové zhodnoceni a zároveň také její zakotvení v kořeni
lidu a jelio života. Ukazuje, jak víra je něco plně životné
ho, že je nejvyšší náplní života, ňejvětším obohacením ná
roda a jeho života. Člověku jo líto, že tohle mají najednou
v Německu stále dokazovati. Dobré ale je to také k-ně-

čemu, žc totiž si musejí katolíci všímati životnosti vírv a
zasazovati ji do jejího životního rámce.
'
Douléúr et stigmatisation (Études carmélitaincs) Descléede Brouwer, Paris, 254 str., 15 frs; Odborné stati a kritické .
essaye věhlasných autorů (na př. Bruno de J . M;, Fumct,
Gar. Lagrange, Lavaud,' Thibou a j.), kteří vědecky, kri
ticky,-historicky a theologicky řeší problémy'bolesti a
stigmatisace. ■■
,'
-' :
HÁMEL-STIER: Johanna Franziska von Chantal. Pus_tet, Regensburg, str. 312, cena 3.50 Mk. Životní obráz z kon
ce 16. století,’vé kterém se odrážejí jak náboženská krise
a-přerod mentality, tak i celá bohatá doba. Kniha jest
mistrným, vykreslením, duchovního života" vývóje velké
ženy, která přerostla svou dobu a proto dovede i naší době
jako vše-přerůstající svou.dóbu říci své velké poselství.
Jest to světice, jejíž obraz dnes potřebujeme, totiž světice,
která, pevně stojí na zemi a pevně se rukama drží nebes.
HENDRICX: Augustins VerhOltnis zur Mystik. Rita Verlag, Wíirzburg, 1936, str. 205, cena 5 Mk. Patristická vý
borná studie jako inauguřální disertace. Autor dokazuje
.velmi odborně'a důkladně, že svaty Augustin byl jak ve
svém životě, tak ve svém učení velmi hlubokým mystikem.,
Probírá všechna díla Augustinova hledaje v nich nauku
0 duchovním životě, aby nakonec ukázal,' že še nekryje
moderní termín kontemplace s konteniplací; augustino vskou. Již dávno jsem nečetl knihu tak osvěžující,a hlubo
kou. Krok za krokem prochází autor augustinovskými te
oriemi,, jeho učením i životem, a hlavně jeho spisy, aby
z tohoto všeho vybudoval krásný systém duchovní nauky
tohoto velkého učitele-církevního. Závěry autorovy jsou
sice proti naší škole, ale to kladné, co snesl, j e s t neoby-'
čójné ceny. Tato kniha bude nutná každému, kdo bude
chtíti pracovati duchovní obraz postavy a nauky svatého
■Augustina. ■
'
Katholischen Christenfibel. Bachem, Koln, 1936, str. 127,
cena 1.80 Mk.'Opravdové umění takto shrnouti křesťanské
pravdy na několik stran a přece s-takovou přesností a dů
kladností. J e to kapesní souhrn našich pravá. ;Hodí se
1 nejprostším lidem jako věrný průvodce životem.LAROS: Evangelium hier und /iewže. Pustot, Regens
burg, 1936, str.' 246. Mužná a opravdu včas hozená slova,
čerpaná 1z nevyčerpatelného pokladu našich evangelií.
Všechny (neděle jsou tu provázeny hlubokou svátou zvída
vostí,která hledí dobyti ze svátých slov odpovědi na dneš
ní bolesti. Ideální kniha pro přípravu na nedělní kázání.
LEMARIÉ: Initiation au Nouveau Testament. Vrin, P a
ris 1936, str. 272, cena 30 frs. Úvod do Písma sv. Nové
úmluvy. V první'části autor podává obraz doby s hlediska
občanského i náboženského u Židů. V druhé části se zabý
vá osobností Spasitelovou a jeho naukou .v hlavních ry-

šech. V třetí části pak jedná o Církvi, jak se to jeví
v Písmě svátém Nové úmluvy. • • MASSE: Incitamento alla vita dinamica. Tentýž: L e ragioni dela vita dinamica. Fidenza, Ed. Segni dei Tempi,
1936, cena 5 a 7 L. Promluvy pro mládež, dobrá četba pro
mladé lidi. Řádky plné světla, optimismu a radosti zrživota. Autor učí mladé vyrůstat v silné jedince, kteří by tvo
řili základ dokonalé lidské společnosti. Učí především sil
né vůli, která musí vést mladého člověka ve všech spleti
tých otázkách, jakými se hemží mladý, věk. Učí radosti,
která plyne z hlubších kořenů než radost čistě světská.
Knihy opravdu dobré, užitečné jak pro mládež, tak pro
její vychovatele.
.
• OLGIATI: La pieta cristiana. Soc. Ed. V ita e Pensiero,
Milano, 1936, str. 444, cena 9 L. Kniha Olgiatihorje knihou
zkušeného vůdce na cestě duchovního života. Nejde o teoretisování, nýbrž o solidní nauku, která vychází z vlastní
zkušenosti kněze, který dlouhá leta působil jak mezi mlá
deží universitní, tak v různých-katolických kroužcích a
spolcích. Základní témata jsou tu probrána způsobem,
který povzbudí, ale zvláště poučí. Není divu, že tato kniha,
vychází v krátké době ve druhém vydáni.
PA C ELLI: Discorsi e panegirici. Milano. Vita e Pensie
ro, 1936, str. 496 velkého formátu, cena 18 L. Je dosti zná
mo, že Pacelli náleží k nejlepším řečníkům dneška, zvláš
tě co, se týče vypracování řeči. Přítomný svazelť obsahuje
řeči, proslovené v letech 1931-1935. Jsou to řeči opravdu
mohutné, které se týkají néjrůznějších tém at: Katolické
akce, kanonisace některých svátých, otázek kněžských,
politických atd. Třecí plné bohatých myšlenek, kterých '
možno vždy s.největším prospěchem použít.
- PORTALUPPI: Apostolato laico. Milano, Soc. Ed. Vita
e Pensiero; 1936, cena 10 L, str. 342. Krásné stránky o ve
likosti a důležitosti a možnostech laického apoštolátu. Jak
nesprávně si mnozí představují tento: apoštolát," který je
dnes tak důležitý! Autor ukazuje správnou cestu, která'
jde ve, stopách Kristových a jeho svátých, která znamená
především posvětit sama sebe než se odvážíme pracovat
o posvěcení druhých. Knihu uvádí A. Gemelli, rektor mi
lánské university. ,
- ,
■
:
JIR1 SAHULA: Reforma hudebního písma, nákl. vlast.,
str. 24, cena neudána. Malířství, umění, vše přešlo velký
mi reformami ohledně způsobu vyjádření* jen hudba ustrnula na starém hudebním písmě ■— dosti složitém, a ne
průhledném. Autor dává zde návrhy na nové hudební pís
mo, hodně zjednodušené. .
,, ,
:
THOMÉ: Erlosender Glaube. -Pustet, Regensburg, 1936,
str. 102, cena 1.80. Mk. Překvapilo mne toto dílko. O víře,
která žitá, osvobozuje všechny poctivě hledající a naplni
tak, že celý život je bohatě nejvyšším cílem naplněn. Kni-
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ha odposlouchaná rozervanému dnešnímu člověku a sta
leté zkušenosti Církve mají neomylný; lék proti této ro-'
zervávající prázdnotě.
R. P. VA LLÉE O. P .: La volonté de Dieu, nourriture de
1’ame. Desclée de Brouwer, Paris. P r. 10 frs. Posmrtné vy
dání, krásných myšlenek tohoto velkého dominikána po
skytne rozjímajícím duším opravdu podstatnou stravu
v duchu sv. Kateřiny pro slavné dni církevního roku. „
Z RŮZNÝCH ; PO LÍ
COSTA: 7Z Diavolo. Soc. San Paolo, Alba, 1936, str. 326, ;
•cena 5 L. Existence, přirozenost, činnost ďábla a způsob
jak ho přemáhat, to je krátce obsah knihy, která je velmi
moderní svým obsahem a přístupná nejširšímu čtenářské
mu okruhu. Při tom však je to kniha seriosní, která ne
přehání v nemožných historkách, jak mnohé knihy podob
ného obsahu. Možno doporučit.
"
- MONTESSORI: Les étapes de Véducatipn. Paris, Desclée
de Brouwer, 1936, str. 40. Úspěchy metody Montessori jsou
známy odborníkům. Zdánlivá nepatrná knížečka autorky
bude proto přijata s největším nadšením všemi jejími cti
teli, zvláště když víme, že ňa těchto málo stránkách je ře
čeno velmi mnoho o výchově dítěte v novém duchu dnešní ;
doby.-':
' -i :
■
\
Papicův útržkový kalendář na r. 1937. Uvádí další pout
ní místa naší vlasti a je zdokonalen liturgickými poznám-'
kami na neděle a zasvěcené svátky, '
, ,
• JÓN SVENSSON: Nonni misionářem. Yyd. „Vyšehrad11, .
Praha II., str. 272, cena K č 18 a 26. Vypravuje-li Svensson
v dřívějších'svazcích o svém slunném mládí a četných
dobrodružstvích, seznamuje nás v této knize, rázu spíše ■
vzpomínkového, v'několika pohledech se svou neúnavnou
a taktéž; rozsáhlou pozdější činností duchovní a misio
nářskou v Dánsku; vánoce za světové války mezi fran
couzskými zajatci, o příteli z mládí a nakonec líčení ne
zapomenutelných dojmů z jeho zájezdu do Českosloven
ska, kde má již tolik nadšených přátel, co čtenářů. Tato
kniha je vyzdobena mnoha fotografiemi.
_■ TAPIÉ: Bílá hora. Melantrich, Praha, str. 500, cena 70
Kč. Ve výrazném překladu Kalistově, jenž vlastně jediný
jako historik byl schopen přesně přetlumočiti toto důle
žité historické dílo, kde kolikráte záleží na každém-historickém odborném slově, vychází tato nová kniha, která
je další revisí této stále-ještě otevřené otázky. Mladý au
tor Tapié jde v knize kolikráte proti Denisovi a vysvět
luje postup francouzského dvora proti českému odboji.
Velmi zajímavě jest vylíčena spleť historických událostí,
šťastně, protože nevtíravě podává k,nim správného klíče.
Kniha je poučná po mnohé stránce ,1 protože ukazuje na
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příčinu isolace, --kterou- tolikráte trpěl náš národ, že, totiž
kolikráte -jsm e. byli,isolováni; pro svůj radikalismus, jak
politický, tak náboženský těmi, kteří úzkostlivě bdělí nad
pokojem v. Evropě a proto především ve středu a v srdci
Evropy, v Cechách. Kniha jest' velkým dílem, velkým .a
bohatým historickým přínosem, jejíž řádky psané mezi
řádkami dávají nám nad mnohým se dnes zamysliti.
ROSSA: Krby hasnou, nakl. J . Bimbaum.v Brtnici, lílto,
str. 66, cena 8 Kč. Další svazek lidových divadelních lier.
V e sbírce „Životem11 v y šlo :: Msgr. Hlobil: ; Emigranti;
A. Svobodova: Barok v našich zemích: K. Hock: Miluje
mne Bůh?
Sbírka „Hlasu lidu“, B udějovice: Sadovská: Vítězná
moc; katolictví; Kl. Filipi: M atka:— učitelka; — : Hrůzy
satanismu čili rudého teroru ve Španělsku. Levné letáčky
k hromadnému, rozšiřování. " '‘
•
Vólksliturgiscfier W ochenkalender 1937. Klosterrieuburg bei Wien, Volksliturgisclies Apoštolát. J e ’to opravdu
jedinečný velký útržkový kalendář, jenž obsahuje na kaž
dý den poznámky, jak pro mši svátou, tak ;pro modlitbu
brevíře i pró. naše diecése:-Mimo; tb poznámky o světcích
každého dne, množství krásných symbolických obrázků a
pro každou neděli a Svátek nástin rozjímání na podkladě
liturgických textů příslušného dne. Prospěje á zároveň
potěší a duši člověka pozvedne výše. Naučí žít s Církví,
což je jeho posláním. Vřele doporučujeme.
ZADÍKOVÁ-HROCH: „Anděle Boží" a „Ježíškovo štěd
rovečerní putování" s verši K . B. Hrocha. První je ná
zornou ilustrací jednotlivých proseb modlitby k Andělu
strážnému a doplňuje vhodně , loňské obrázkové knížky
„Otčenáš11 a „Zdrávas, Maria" od téže umělkyně. V druhé
provázejí malí čtenáři i neětenáři Ježíška v; štědrovečerní
noci, jak prochází přírodou i lidskými příbytky a obšťast
ňuje všechno tvorstvo. Obě obrázkové knížky, tištěné na
krásném křídovém 1papíře, stojí jednotlivě 13 Kě a hodí
se skvěle za dárky pod stromeček.
;
'
E . F . LEWISOVA: Nebojácná Ho-Ming. Román čínské
ho děvčátka, přel. O. F . Babler. S mnoha obrázky Kurta
Wiese. Vyd. „Vyšehrad", Pralia II. Stran 212. Brož. 24 Kč,
váz. 32 Kč. Všechny přednosti „Mladého Fu od Horního
Jang-tse-Kiangu" najdeme v jeho roztomilém dívčím pro
tějšku Ho-Ming. Tentokrát nás zavádí autorka na čínský
venkov, seznamuje nás s krušným životem sedláků, ohro
žovaných ustavičně přírodními pohromami, hladem,; voj
skem. Cenu poutavé i poučné knihy zvyšují věrné obrázky
malíře K. Wiese, který stejně jako autorka pobýval dlou
ho v Číně.
,
JINDMCH ŠIMON BAAR: K e Kristu blíž. Kázání. Vy
daly Společenské podniky v Přerově. Cena knížky 12 Kč.
Pokora je jednou;z největších ctností, jež zdobí člověka.

Knoz a spisovatel J . š.. B a a r'b y l, opravdu".pokora sama.
V každém jeho výroku to cítíme. Žil mezi prostými lidmi
v kraji šumavském, dovedl seVycítit: v jejich .prosté'chá
pání velikých věcí, proto jeho kázání působí dojmem bez
prostřednosti. Není v nich nic vynupeného, vyumělkovaného, jen nesmírná láska k Bohu á touha pastýře sblížit
svěřené ovečky s tajemstvím velké lásky Spasitele k člo
věčenstvu a pod ochranou kříže přivést je do .království
věčné radosti.
■ ,
•.'■HAVRÁNEK II. .Dr.: Výstražné znamení. Román. Vy
dalo Lidové knihkupectví-a nakladatelství v Olomouci.
Str.;208j cena’ 15 Kč. Kniha zasluhuje opravdu doporuče
ní, neboť brojí proti potratnictví a vyzvědá*význam ma
teřství. Oprávdu časová a poutavá kniha. Doporučujeme!
UNDSETOVÁŠIGRID:: Olav Audunsson. Díl III., sva
zek I.: .Olav Audunsson ,a jeho děti. Nákl. „Vyšehradu 11
v Praze, str. 332, brož. 33 Kč, v plátně 48 Kč, v poloperg.
53 Kč.;Ve třetím svazku, který je první částí závěrečného
dílu románové trilogie, sledujeme osudy. Olavovy po smrti
Inguhnině,; Tajemství nesmířené viny-stupňuje prudkost
vnitřního zápasu Olava s Bohem, ale zároveň" je zkouškou,
která mu připravuje konečné vykoupení. Nezapomenutel
né, jsou v tomto svazku zvláště partie Olavovy pouti do
Anglie, která je podobenstvím jeho bludného putování za
smyslem života.
, •
';
. . .
ČINEK FRANTIŠEK Dr.: V elehrad víry. Duchovní dě
jiny Velehradu;; K 1050. výročí smrti svatého Metoděje.
Lidové knihkupectví a nakladatelství v Olomouci. 700 str.
tekstu, 42 ilustrací. Cena 50 Kč, vázáno v plátně 60 Kč.
Hurtovy dějiny; Velehradu opírají se o"historický! mate
riál; života tělésnéhojCinkova práce načrtává děje k Ve
lehradu průběhem staletí stručně a setrvává s vyčerpáva
jící důkladností rozvoj duchovního poslání Velehradu od
obrození až po. letošní unionistický. kongres. (Kniha byla
dopsána v. srpnu 1936.) Souborný obraz historie cyrilotodějství a unionismu od prvních počátků nebyl-dosud
tak výstižně "podán. Defilují tu před vašimi zraky význač
né osobnosti a pracovníci velehradští, jejich dílo, ohlas
, v celé národní veřejnosti a unionistické, poslání Velehra
du. Barvitě, kronikářsky zevrubně rýsuje se obraz centra
a práce, který mohutně zasahoval a zasahuje do nábožen
ské aktivity katolického lidu. Dílo ukazuje, čím Velehrad
je a čím jpj musíme vždy míti. Nechybí tu ani výsledky
historického badání-archeologického a oceněni práce ve
lehradských ‘jesuitů. Typografická úprava vzorná, velice
prospívají přehlednosti marginalie a 12 stránkový podrob
ný rejstřík. Přejeme dílu co největšího rozšíření, škoda,
že už nevyšlo na jaře. Ja k by nás bylo už na velehrad
ském kongrese representovalo!
ftk.
UZESKA MARJA: llymšové. Společ: podniky v Pře
7K

rove. Str. 208. Cena’ brož; 12, váz. 20 Kč. Od polské ka
tolické spisovatelky vyšel vloni český první překlad
v Brně románového'životopisu svatého Vojtěcha „Kristův
Rytíř“, a mčl úspěch. Rymšové jsou vyprávěním osudů
mladých hrdinů v bojích Poláků s T atary. Je to vhodná a
napínavá kniha pro mládež.
••
Jesuité a národní kultura. ■Družstevní nakladatelství
v Hradci Králové. Stran 83, cena 11 Kč. Často napadané
Tovaryšstvo Ježíšovo pro nekritické obviňování z nedo
statku národního cítění a kultury má v tomto sborníku
svou dobrou obranu. P . E. Kubíček S. J . má tu informa
tivní stať o národním vědomí českých jesuitů až po dobu
Balbínovu. O Bohuslavu Balbínovi je tu překlad životopi
su, sepsaném exjesuitou P. St. Vydrou, vynikajícím pro
fesorem matematiky, jehož osobnost zpracována drem
Č. Tomíškem, který napsal i vzpomínku 300 let zaležení
jesuitské koleje v Hradci Králové a o dalším význačném
hradeckém jesuitovi P. Fr. Svendovi, „druhém Balbínovi“
(1741— 1822). Vydra a Balbín mají jako vědci meziná
rodní význam (viz. L. Koch S. J ., Jesuiten-Lexikon). Do
poručujeme jako vhodnou obrannou -příručku.
íík.
- Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu. Cena nevázané na ofse
tovém papíře 18 Kč, vázané 22 Kč, nevázané na biblovém
papíře, vázané. 24 K č.
‘ Z knihy „Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu" je separátně
vytištěna Křížová cesta v duchu dokonalé oddanosti a,
Kytička odpustkových modliteb. Jsou to brožurky 16stranové po ,60 haléřích, kromě porta. - Vítězové. Sesterskou revuí Hlubiny jsou Vítězové. Uka
zuje prakticky, jak se dají. v Hlubině hlásané pravdy žiti
v nejrůznčjších povoláních a dobách. Proto je tak pestrá
galerie Vítězů. Doporučujeme všem svým čtenářům, aby
si-vážili'i Vítčzů. I jim věnujte svou lásku, i je horlivě
rozšiřujte! Vyšlo již .30 životů svátých a velkých*kato
lických osobnosti. Deset životů stojí ročně jen 28 Kč,
předplatné zároveň s Hlubinou činí 50 Kč!
Rodičům při výběru knih pro děti pomůže knížka dra
K. Miklíka „Tři sta knih pro mládež"; cena 3.50 Kč. Vy
dala Veřejná katolická půjčovna knih v Prazo II.', Ostrov
ní ulice čís. 7a.

P. PA V E L Š K R A B A L O. P., Lic. v Písmu sv.

ŽALM 86: MO DLITBA O P O MO C
Nakloň sluch svůj, Jahve, a slyš mne, neb ubožák
jsem a chudák.
Ochraň mou duši, vždyť jsem,(Ti) oddaný.
Zachraň svého služebníka, Bože můj, doufajícího >*
-,
' v Tebe.,
■<■
Slituj se nade mnou, Pane, vždyť celý den k Tobě
volám.
:;
Prodchni radostí'svého služebníka, neb k Tobě,
.
• .": .•
Pane, vznáším duši svou;
Vždyť Ty, Pane, dobrý jsi, ochotný odpouštět!
a velmi laskavý ke každému, kdo Tě,vzývá.
Dopřej sluchu,'Jahve, mojí modlitbě
i ...
a pozorně naslouchej mé hlasité prosbě.
Budu-li Tě vzývati v den své tisne, jistě mne ■
vyslyšíš
Není mezi bohy jako Ty, Pane, není naa Tvá díla.
Všichni národové, které jsi učinil; přijdou
' ' :
a před Tebou se budou sklánět, aby uctili jméno
••
•
Tvé. '
'
■
Vždyť jsi velký a divotvorný. Ano, Ty jediný jsi
v
Bůh.
......
Pouč mne o své cestě, Jahve, chci kráčeti ve: ■
'
^
věrnosti k Tobě.'
Soustřeď mou mysl na jedno: báti se Tvého jména.
Chci Tě chválili, Pane Bože můj, celým srdcem
a na věky oslavqváti jméno Tvé.
■
Neboť máš mne ve velké své přízni,'
z nejhlubšího podsvětí vysvobodils mne.
0 Bože, zpupní proti mně povstávají,
,
rota násilníků slídí po mé duši, :
;
•
a na Tebe nic nedají.
Ale Ty, Pane, soustrastný jsi a milostivý,
jsi shovívavý, plný slitovnosti a věrný.
;■
Obrať še ke mně a-bud ke mně milostivý.
Uštědři svému služebníku; své síly a pomoz synu
..
. , služebnice své. v
- -y
73

Učiň na mně znamení k dobru,
aby to. viděli, kteří mne nenávidí a zastyděli se, ;
že Ty jsi mně, Jahve, pomohl a potěšil.

Složeni žalmu.
.v
.
- Žalm -složil pravděpodobně David. Hebrejský
text mu jej aspoň přiděluje. V tóm případě hodil
by se obsahem do doby pronásledování Davida krá
lem Saulem. .Třeba však říci, že vzpomínku na ně
vyjádřil skladatel tak, že jako modlitba hodí se pro
' každého, kdo je v })odolmých okolnostech ať fysic
kých či duchovních a potřebuje něčí podpory a dů
věry. Žalm vede takového k Bohu, jehož vlastnosti,
jako velká dobrota, milosrdenství a ochota slyšeti
a pomoci prosebníkovi, vzbuzují důvěru a naději
v pomoc.
Žalm je velmi prostý jak obsahem, tak složením.
Skladatel neužívá' úchvatných básnických obrazů
. a líčení,-kterým se lze obdivovati u jiných žalmů.
Ani obsahem není ržalm něco ;zcela nového,;neboť
jednotlivé jeho myšlenky jsou roztroušeny v>jiných
žalmech. Nešlo mu tedy o básnické vylíčení sklíče
né duše, nýbrž, o to, aby podař skutečný obraz lid
ského nitra, v bídě a úzkosti prozařovaného důvěr
nou modlitbou k Bohu. Prosebník tu volá k Bohu
o slyšení, odůvodňuje svou prosbu životní tísní,
v níž se nachází, nakloňuje si Boha nelíčeným osla
vováním jeho vlastností, jako by chtěl Bohu lichotiti. Tím se poznenáhlu osvobozuje od sklíčenosti,
začíná se rozhlížeti, až pozve všechny národy uctít
Boha.
Rozděliti žalm na stejnoměrné slohy není tak
řka možné. Spokojme se proto aspoň rozdělením
-podle' obsahu. Tu možno rozeznávati dvě části:
v první vypisuje svoje úpěnlivé volání k Bohu o
slyšení, zahrnuje do něho překrásné vlastnosti Bo
ží. V druhé části pak připojuje prosbu za vysvobo
zení od nepřátél, kteří po; něm již slídí.
Nelže-li se tedy póchlubiti tímto žalmem jako
dokonalou písní přesně ' vystavěnou podle sloko-

vých pravidel, přece třeba v něm zdůrazniti čistého
ducha východního básnění. Ten se pak projevuje
v uměleckém uspořádání myšlenek.
J
:

Výklad.
'
„Nakloň sluch svůj. . Prosebník se. dovolává
Boha, abv ho slyšel a mu pomohl, udávaje vždy
různý důvod. Jednou je to malé, nuzné postavení,
po druhé zase jeho neustálé volání o pomoc. Nej
mocnější pohnutku'však'nachází v tom, že je -věr
ným, oddaným služebníkem Božím. Takto se může
nadíti, že Bůh mu poskytne svou pomocnou ruku
a uštědří radost do duše, připravené a takřka před
kládané Bohu, jak praví, že k Bohu „vznáší duši
svou“. ■
■
;
„Vždyť ty, Pane . . . “ Ony důvody," jež žalmista
doposud uváděl, dostačují :k prošení, ale ne k vy
slyšení. Až teprve v krásných vlastnostech Božích
nachází záruku svého vyslyšení, že totiž Bůh je
dobrý, že se nedívá ňa hříšníka jako na tvora od
souzeného,- ale ochoten jest odpouštěti,- že Bůh sé
chová laskavě ke. každému prosebníku.
.
„Dopřej- sluchu •— —“ ;Po takové chvále Boha
• opět a úpěnlivěji prosí za vyslyšení, až dochází
k jakési vnitřní jistotě, že Bůh.ho vyslyší v den
~:
tísně. ■
^„Není mezi bohy . . . “ Nabyv oné’ jistoty, takřka
jasá. Neví, jak by Boha ve chvále vynesl. Bohové,
jež ctili sousední národové, nejsou ničím před je
diným pravým Bohem, k němuž se on modlí. Avšak
oni národové,’ již se odcizili pravému Bohu^ ač by
li od něho stvořeni, přijdou, ano musí přijíti, aby
mu vzdali poctu, které 011 jediný je hoden.
„Pouč mne, Pane — —“ Když si připomněl žal
mista velikost a vznešenost Boži, zatoužil po větši
věrnosti k Bohu. Cestu či způsob svého života chce
míti dokonale zařízen podle Boha. Hlavním jeho dí
lem teď bude dokonalá a stálá (celým; nerozděle
ným srdcem a na věky) oslava Boha. O přízni Boží.
' již nepochybuje, neboť byl vysvobozen z velkého

nebezpečí, takřka ze. smrti a úplného zapomnění,
jak se obrazně vyjadřujef z nejhlubšího podsvětí.
Znenadání přechází žalmista do druhé části. Tak
byl uchvácen Bohem a cítil se.'mu tak blízce, že
takřka zapomněl na nebezpečí, jež mu hrozí od ne
přátel. Nemají vlastně důvodu, proč jej pronásledovati,;činí to jen ze zpupnosti. Na Boha pak nic
nedají, doslova: nepostavili si Boha před sebe. • •
„Obrať se ke m n ě “ Teď se modlí pronásle
dovaný naléhavěji než dříve.-Prosí o sílu, o vel
kou sílu, neboť nepřátel je celá rota. Samovolně si
vyprošuje mocnější ochranu od Boha a odvolává se
na svou velkou závislost-na něm;.nazývaje še sy: :
nern služebnice či otrokyně. Žalmista tu'naráží na
nařízení z Ex. 21, 4, podle něhož dítko ženy heb
rejského, otroka zůstalo provždy majetkem páno
vým, třebaže jeho otec po šesti letech mohl získati
svobodu.
.■ ■-š -- ó - : . ...
: Žalm uzavírá prosba o znamení, z něhož by. .ne:
přátelé poznali, že pronásledovaný je chráněncem
Božím. Oním znamením se nerozumí zázrak, nýbrž
takové řízení všech okolností, aby bylo nepřátelům
zjevné^ že Bůh mu pomohl, á takto se zastyděli.
1ANT. S C H U T Z

VĚČNÉ KLANĚNÍ
Klanění. „Pánu Bohu svému budeš se klaněti a
jen jemu sloužiti“ (Deut. 6, 13), to je.první přiká
zání Boží a to. je první hnutí člověka opravdu lid:
ské. Neb. co Je klanění? Povím to předně ve dvou
obrazech:
První beře sve barvy z lidské bídy a špíny. Gorkij popisuje ve svém Útulku jeden výjev: Yyhoštěnci života probouzejí se.jeden po druhém a otupě
lou daří zívají do prázdnoty a beznadějnosti, která
na ně zeje.z dnešního dne. Probudí se i'jeden mohamedán a podle předpisů svého, náboženství s. veli
kými obřadnostmi še obrací k; východu, k symbolu
světla; tváří padá k, zemi před neviditelnou Veleb
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ností a přijímá jeho požehnání a přísliby. Ostatní
dívají se na něho zprvu s pošklebky, pak se závistí.
Pomalu jim rozbřeskne, že i v největší vnější tmě
a zkaženosti lze najiti cestu vykupitélského světlá
a žehnajícího milosrdenství: De profundis! : '
Druhý obraz béře své ohnivě zlaté, ne pozemské
barvy z nebe pathmosského vidoucího: Královskýpresto! byl umístněn v nebi a na královském prestolu seděl kdosi a pohled sedícílio byl podoben dra
hokamům jaspisu a sardixu; a nad královským
prestolem duha a kolem něho čtyřiadvacet křesel a
na křeslech čtyřiadvacet starců v bílých šatech a .
na hlavách zlaté koruny. Z královského trůnu vyšlehovaly blesky a hlasy a burácení hromu; a sedm
lamp hořelo před nim, které znamenají sedm duchů:
Božích, a před ním jako skleněné moře z křišťálu,
a kolem něho čtvero živočichů plných očí a křídel.
Ti neměli pokoje dnem ani nocí, neustálé říkajíce:
Svatý, svátý, svátý všemohoucí Bůh, který byl,
který jesťa který přijde. Á když živočichové vzda
li čest a: slávu a' chválu sedícímu na královském
trůnu, žijícímu na věky věkův, čtyřiadvacet starců
sklonilo se před ním a složili své koruny před krá
lovským trůnem a řekli: Tobě patří, Pane Bože náš,
sláva a úctá'a síla, protože tys stvořil a tvou vůli
se stalo všechno (Zjev. 4).
* ■ ! Co je tedy klanění? Nejlidštější projev a vyraz
člověka. Protože člověka jo třeba k tomu, aby na
této zemi vypučel květ klanění; člověka, který no:
sí v sobě svět uvěďomělosti a zavázanosti ideálům
a zároveň tragiku nemohoucnosti a nezdarů;’ člo
věka, který si uvědomuje, že pramenem a osudem
jeho bytosti a všech bytostí kolem sebe jé jediná
jédnotná jMqc, která j e neviditelná j eho očím, ne
pochopitelná jeho rozumu, nepřibližitelná jeho
srdci,’nepřemožitelná jeho sile a proto vůči němu
nemá místa jiné chování, než pokorné sklánění hla
vy a svaté chvění — bázeň Hospodina je počátkem
moudrosti! Ale tato tajemně velebná Moc,’ která,
sráží do prachu a děsí, je přece světlem velikým

pro rozum pátrající po příčinách a chtějící rózuměti; skalou naděje a milosrdenství pro srdce: přes
svou nedostižitelnost;: pomocí a podporou, soud
cem a odplatitelem pro přičinlivost. To je klanění:
to jasnými zřeními, chápáními, tušeními, napětími
protkané smýšlení, v kterém tvor se sklání před
svým Tvůrcem pokornou a důvěryplnou odevzda
ností — Adoramus Te Christe et benedicimus tibi!
Při klanění vkliňuje se do sebe. země a nebe, čas
a věčnost, zdejší a onen svět, milostivost Boha mi
lující tvorstvo,- sklánějící se .k němu, chtějícúmu
pomáhat! a hluboká dychtivost člověka: jako tvora
po Bohu a odevzdanosti do Boží vůle.
Věčné klanění. — Klanění ve své nejhlubší pod
statě je eo ipso věčným klaněním. Tou mateřskou
řečí klanění, o.níž Svatá Terezie Veliká již ve svém
dětství mluvila::Para siempre, para siempre; na
věky, na věky!- •
i Od kdy se člověk objevil na zemi, novyhasly
ještě ohně oběti modlitby: Prvním uvědoměním
svého vlastního já prvního člověka a první ozvěnou
jelio obklopujících prvních, velikých dojmů bylo
podrobení so Bohu Stvořiteli; a od té doby není
známa taková okolnost ,nebo'takové postavení lid: skélio -života, ■
v, kterémJby; nevystupovaly .oblaky
'-kadidla klanění k nebesům.To je tou „stálou obětí‘‘, 'která musila neustále hořeli ve svatyni Izraele
(Dan. 12, 11); jenomže obětujícím knězem tohoto
je celé lidstvo a obětním oltářem celý okrsek země. ;
Kdo by si dovedl připnouti křídla a přelétnouti dě
jinami i přítomností a dovedl by vniknouti do srd
ce a viděl do duší a za zdi, s úžasem by viděl,'že
není na zemi obývaného, místa a není v dějinách
doby, není období dne či noci, v které by se někde
neklaněli v dokonalé odevzdanosti Bohu jednotliv
ci i společnosti, v které by nehledali cesty Boží
vzdechy či žalmy." .
; 1Rozprostřelo se na lidstvo to vědomí, že „velkým
pánem jest Bůh a velikým králem jest nad všemi
bohy“. A nejenom tmavá skutečnost smrti přinu-

1F v

/v:

' til a je k tomuto vyznání (viz 94. žalm, „Circumdederunt“), nýbrž každý rozbřesk a každé, setmění,
poledne i. půlnoc jej obklopujícího velikého světa
i v něm se.rozpínajícího malého světa nutí ho 11a
kolena před tímto velikým Králem; a když sám ne
ní schopen přiměřené slavnostnosti, soustředěnosti
a jemnocitu, sestavuje královské poselství, vybírá
nejvýznačnější představitele svých nejušlechtilej
ších aspirací, a je posílá na důstojné klanění: posílá
své svaté a kněze.
........
. ,
A u 'svátých se stává'vědomím, osobní povinností
a uměním, co u lidí průměrných je průměrné cho
vání. O svatem Františku z Assisi dí jeho životo
pisec, Tomáš z Celana: Totus non tam orans, quam
oratio factus; snad se ani tak nemodlily jakože spí
še celý člověk byl jedna modlitba. A nemusíme
takto charakterispvati život modlitby všech veli
kých svěťců?-Někdejší svati poustevníci, kteří zalidňovali pouště Sketis, Ňitrie.a Kalkisu, rozvinuli
! ■ téměř v techniku toto umění, jak .třeba.i při práci
se neustále modliti, ba jak je možné i místo spánku
se modliti. Velkolepé.středověké ženy, .dumavé ho
lubice Boží, Gertrudy, a Mechtildy, Hildegardy a
Brigity, Kateřiny a Anděly s vášniv.ostí a vynaléza
vostí chkrákterisujícíjejich.rod dovedly vykládati
i . ' slova Spasitele: Oportet semper orare et nunquam
deficere, nutno stále se modliti a nikdy.neoohabo1
vati (Lúk. 18, 1).
1.
Jsou ohne, které když jednou vzplanou v duši,
i
nedovedou a nechtějí nikdy už uhasnouti; jsou
K
city, pro ktere je koktáním a profanováním každá
jf. / jiná řeč, než ta, kterou církev dává na rty snoubenV
ců: na věky, až do smrti; jsou probuzení, která pro
testují jproti novému spánku — jak tb čteme v deI
niku Prohászkově, že v den svého kněžského'svěcení nechtěl sé .uložiti k spánku, aby nepřetrhl
proud své svaté radosti a vzdávání díků. Ego dormio et cor meum vigilat; já spím, ale srdce mé probdívá,;dí- snoubenka ve Velepísni (5, 2); a svátá
vynalézavost planoucích milujících .duší dovedla
79

najiti způsob, jak lze přeložiti nejdůstojněji na řeč
Boží tento nejšlechetnější plamen lidského srdce
a — uspořádali věčné klanění eucharistickó.
Z knihy univ. prof. Ant. Schiitze: Órség, korkérdések és
tájékozódások, vydala Společnost svátého Štěpána (Szent
István-Társulat), Budapešt 1936,'straň 320.
Přeložil P. Em; Bergoů O. P.
JAN D O K U L I L

MUČEDNÍK

.

Smolnice svítí v jasanovém listí,
ve džberech tmy jen syčí její žár,
do boku zarůstá, ó bolest umí hrýzti!
Zvěř stínů prchá přes požár. .
.Choboty děsu třesou.jeho tělem,
namísto jablek střásly obvazy /
se stroinu žil á ran, a v zdvihu smělém
-ruce jsou vzpiaty k nebi provazy skřipce, jenž střílí na nebesa duši —
s haluzí ták vichr odtrhává list —
válečník starý, jehož nezasmuší
- ; smrt s kápí černou, jíž je přece jist!
Z udřené ženy rodívá áe dítě
krásné jak duch, jenž krví voní teď,
tělo se hroutí jak noc na úsvitě,
0 duše vítězná, jak pára vzhůru leť!
P. SILV. M. B R A I T O O. P.

\

•

ON JE H L A V O U NA Š Í A MY J S ME
J EHO Ú D Y
Byli jste naplněni v něm, jenž jest hlavou všech
sil a mocností. (Kol. II., 10.)
Jsme údy. těla Kristova. Jeden život námi proté
ká, jedno těio spolu tvoříme. A ještě více. Onen ta-

jemný Kristus by nebyl úplný bez své Církve. Cír
kev jest plností, pleroma Kristovo.
' ■:
Když jsme takto spojeni v jedno tělo, v jednu
jednotu, v jedno Jedno, jeden také život jest naším
podílem, jeden život nás/přece v; toto jedno Tělo
spojuje. A čím kdo má více účasti v živote Kris
tově, tím více jest v tomto těle, tím důležitější má
v něm místo. : v.';; 'A ’■-r'■
■
■
■
■
■
■
■
.;■
"• ■. v
' Všechno, có kdo má v duchovním ohledu, má ze
spojení s tímto mystickým tělem. I ti, kťeří nejsou
spojem viditelně s Církví,-jestliže žijí milostí, žijí
z tohoto těla, žijí v tomto Těle; Patří k duši Církve.
Ale cokoliv kdo má, obdržel také pro toto mystické
tělo. Veškeru svatost,'všechny milosti, všechny da
ry- veškeré příležitosti a možnosti ke vzrůstu v du
chovním-ohledu, to všechno dává Hlava naše svým
údům proto, aby ostatní údy na tom měly účast,
aby tím všichni byli obohaceni, aby tím bylo zdokoiiáleno celé mystické tělo.
■/ ;
;
{Říkává se, že v tom je rozdíl milostí darmo da
ných a milosti; posvěcující; že milost posvěcující
jest dána pro duši jednotlivcovu, kdežto milosti darmo dané, jako proroctví, zázraky, rozlišování
duchů, jsou pro blaho á na prospěch celého křes
ťanského společenství. Ale není to tak úplně správ
né; protože i když'dostává se nám milosti posvěcu
jící á rozmnožení jejího pro ná,s, přece se nám
dostává všech těch darů jakožto údům mystického
těla. Tím, že je dostáváme, stáváme se buď po prvé
nebo dokonaleji údy tohoto těla, a tak-cokoliv do
stáváme, dostáváme ve spojitosti s ostatními údy.
Tak ’nemožno odloučiti svatost,, -svaté od celého
mystického těla Kristova. Když se nás protestanté
ptají, proč ctíme svaté, když se obávají, že tím zastiňujemé Krista a jeho zásluhy, můžeme se docela
klidně odvolati na tuto vnitřní spojitost, že tak, ja
ko se stáváme všichni jenom ž Krista a přes Krista
dětmi Božími; tak se-jimi stáváme ve spojitosti
s celým oním tajemným tělem, totiž se všemi dítkaíni Božími, a že proto i my čerpáme z těchto sva

tých, protože všichni, kteří jsou spojeni se zdrojem
života, čerpají z něho. Tak i my, jsouce spojeni se
Svatými podobně, jako s Kristem,-protože jsou ob
dařeni onravdu životem, a protože každý život dá
le oživuje a naplňuje a obohacuje, tak můžeme žiti
a býti obohaceni ze svátých.
- ;'
.
Žijeme ze zápasu,- ze snahy, z přemáhání, z ne
sení křížů tolika spoluúdů Kristova tajemného.tě
la. A tak i; ti, kteří jsou spojeni zase s námi, mají
podobné právo od nás očekávati, že i. my jim něco
dáme, že i my je obohatíme, když žijeme z-Krista.
Neboť on působí v nás nový život.' On,vtáhl vě
řící, své údy do pneumatického, duchovního života.
To on v nás žije a působí. Tajemný život Boží roz
víjí se nyní v nás. On se stal zdrojem tohoto Božího
života v nás.
Svatý Pavel se nemůže takřka nasytiti oné myš
lenky našeho společenství, našeho spojení v Kris
tu a s Kristem. Nesčíslněkráte;opakuje ony formu
le: V Kristu Ježíši. Píše, děkujej přeje, prosí,- za
přísahá, pozdravuje stále a ustavičně:,V. Kristu Ježíši: To chce říci, skryt v 'Ježíši, žije ,z Ježíše, pře
bývající v něm takřka. Pro Pavla Kristus tak nás
proniká svým .životem, v. němž máme. účast’, že
..Pavel takřka všechno jenom vidí v tomto Kristu.
' V něm se pohybuje pro Pavla křesťanská duše, ja
ko pták ve vzduchu. Yrněm jsme, v-něm se pohy
bujeme a v něm žijeme. Celý náš život se zkracuje,
na jednu pravdu, že totiž jedině On nám tento život
umožňuje, že jestliže máme onen nový život, tedy
jedině z něho a skrze něho.
Tato formule:-V Kristu Ježíši je dnes pro náš
sluch jaksi vyprázdněna. Ale;to je škoda, že je vyprázdněna, protože znamená tajuplné, nejdůvěr
nější sestoupení našeho života, celé naší bytosti,
všech našich věcí,, do života Ježíše Krista, do jeho
božství a naši účast v tomto Božím životě. .
:
: „Neboť i my jsme všichni dítkami-Božími vě■rou . . . “
.
.. ■
■
■
■
;-. ■v -.. : -.
■Nejsme proto Kristu něčím cizím. Nesmíme se

proto s hrůzou k němu blížiti, nýbrž s:důvěrou přistoupiti k němu; jakožto k tomu, s nímž jsme in
timně;spojeni jako se, zdrojem života,-jako s cel
kem,jehož i my jsme částmi, lépe tady řečeno, údy.
.Nejsme Kristu cizími. Jsme jeho, důvěrní přáte
lé, ti, kteří s ním tvoří jeho oslavení, protože jsme
plností jeho mystického těla.
.
; Proto také, jestliže jsme tak spojeni s Kristem
jako se zdroj ém nového života,-j estliže jsme j eho
plností, pak musí i náš život býti plností jeho živo
ta, života právě tohoto mystického těla..Naším ži
votem má býti oslaven tento tajemný. Kristus, tato
jeho'Církev. Tak mamo nejenom býti v Kristu, ný
brž také máme žiti z Krista; to jest; jednati; mysliti
a žiti prostě krok za krokem:z něho. To znamená
býti v Kristu, obléci Krista, aby on žil v nás místo
nás.
Proto dar rposvěcující , milosti, kterým-jsme v
Kristu, jest závazkem,, abychom se .snažili: neje
nom bvti v nem, nýbrž také žiti v. nem ... To upomína na slova, -kterými Kristus pnslibuje Eucha
ristii. . . Mluví o chlebu života, o tom, že kdo bude
poživati jeho těla, že bude žiti, že bude míti život
V sobě. ' •;
'■
: ;v ' ■
' ' .'
A Eucharistie přivtěluje nej dokonaleji jak ke
Kristu,, tak také k celé-Církvi, protože, ona jest
zpřítomněním oběti na Kalvarii, kterou jsme se sta
li‘účastni tohoto nového života a dětmi Božími ,a
údy. nového společenství v tomto synovství a
v tomto novém.životě.
••
> <. •
Ale tento život nemá v nás.ustrnouti, protože jej
přijímáme jako. život, proto jest jeho .základním
požadavkem, aby rošti. Růsti musí v nás tento ži
vot, růsti musí v nás také toto přivtělení ke Kristu,
růsti musí v nás účast údu na plnosti a bohatství
naší hlavy. Ba, máme dorůsti podle Apoštola až
k plnosti dospělosti Kristovy. Dítě Boží má růsti,
úd má'růsti, aby byl co; platný hlavě, aby byl něčím
úměrným plnosti a bohatství h l a v y . ^
Jest totiž něco velmi smutného zakrnělý úd pod
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velkou hlavou. Z toho vyplývá požadavek a potře
ba askese, čili snahy o dokonalost, o to, abychom
se podobali své hlavě, abychom jí nebyli k hanbě.
Ze samého našeho příslušenství k Církvi, jakožto
k tělu Kristovu vyplývá pro nás povinnost, abyf
chom se snažili růsti v duchovním životě, abychom
se snažili, by ten náš život, a podíl našeho života
na životě Kristově, aby rostl; aby rostl svou pod
statou, to jest, abychom byli čím dále-tím pevněji
zakořeněni v Bohu celóu svou bytostí a všemi svý
mi schopnostmi á dále abychom tímto životem čím
dále tím více všechno posvěcovali’a naplňovali a
přetvářeli. '
■ ;_ ' —
"Pavel užívá ještě jednoho slůvka, které nazna
čuje nášě důvěrné žití s Kristem. Ukazuje, že má
me s Kristem umírati,s Kristem bojováti, abychom
byli s ním oslaveni. Celý křesťanský život staví
svátý Pavel dó tohoto těsného skloubení, spojení
s životení Kristovým. Máme(všechno, co:konáme,
konati s Kristem, ve spojení s ním, ve spojení š,jeho
příkladem a s jeho Skutky. Pro křesťana jest heslo:
ani kroku ani slova ani néjménšího skutku1bez
Krista, bez Krista, jakožto zdroje toho činu a slo
va, a bez Krista, jakožto obrazu a příkladu, podle
. kterého utváříme my život svůj.
'Všechny ostatní formy zbožnosti a dokonalosti
-jsou'vedléjší a pomocné. Musíme vrátiti svou zbož
nost, i snahu druhých k jeho zdroji, jenom ke Kris
tu. Pak najdeme snadno cestu k~duchovní obrodě
náboženské své i bratří. Jinak můžeme nabýtizase
třeba lesku a moci, ale bez Krista budeme zase da
leko ód Boha.
P. E M . " S O U K U P O. P.

PRAVDA
Čtvrtý žalm stručně vyjadřuje povšechnou pří
činu odklonu-oddobraá od Boha: „Proč milujete • _
marnost a vyhledáváte lži?“' Poslední kniha Nové; „
ho zákona drží týž názor, když hříšnost prostě zto84

tožňuje s nepravdivostí, jejíž příbytek je v propasti
(Zjev. 2). S druhé strany správná cesta k Bohu je
žalmu 118 totéž, co cesta pravdy; souhlasí božský
Spasitel (Jan 3, 21): „Kdo koná pravdu, jde ke
světlu.*1Jé tedy podle svědectví Písma náboženský
život člověka, postaven na. pravdě; nikoli na do
jmech a'citech, nýbrž, na pravdě a na žití podle
pravdy a z pravdy. Cím více jé náboženský život
ovládán pravdou, tím jest úrodnější,, čím více je
poď vlivem nepravdy nebo pouhé citové stránky, •
tím je planější a bližší scestíi,A život vůbec. Neboť
u nás to nejsou dvě různé věci, život a náboženský
život. Máme pozorovat! nejhlavnější a nejosudněj
ší vlivy nepravdy a citové stránky Vináboženském
životě; Proto nejprve musíme viděti ,zásadní vý-r
znam pravdy, a zásadní důvod tohoto významu
pravdy. ,■ '
'•
•
Základ jo dán u svatého Tomáše Akvinského.ta
kovou naukou v Theologické summě, 2. II. 109: Je
ve stvoření zvláštní řád, který žádá, aby naše zevf
nější slova a činy. byly v náležitém poměru k tomu,
co vyjadřují, nebo. komu vyjadřují! V.jtom je člo
věk drženictností pravdivosti. Ona vyžaduje jed
noduchosti,; vylučující obojakost, která má -jiné
' v srdci a jiné navenek;projevuje. Ýšeobecný či celkový řád veškerého tvorstva je takizařízen v souřadnosti a podřízenosti, že; každá věc něco zname
ná. Věc je znamením obsahu věci. Obsah .věci jedále jednou složkou soustavy .celku lc jednomu,
společnému cíli 'všech, ike splnění Tvůrcových plá- ;
nů v životě a vývoji"tvorů. Jen tehdy je.člověk a
tvor vůbec; na správné cestě ke svému zdokonalení
á .dosažení blaživého a užitečného cíle, 'jestli; ze
znamení, kterým je’každá věc,-pozná obsah věci a
užije ho' pravým, způsobem. Jen tehdy; může zachovati řád. . . . •
' /;\. . . í ;v ■
"
Aby se neminul s cílem, musí tedy dbáti pravdy
ve všech jednotlivostech svého života, neboť prav? s
da znamená shodnost výrazu a užiti věci s obsahem
věci.; .Jednotlivosti:živ.otá se: vyvíjejí ve dvojím
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okruhu: v okruhu vnitřním, když člověk užívá věcí
k rozvoji vlastního života;-ve vnějším okruhu, při
stycích člověka s člověkem.
i
Pravdivost vůči sobě je životním 'zájmem kaž-_
dého, každý krok bez ní je krok vedle cesty. Prav-.
-divost vůči druhým' označuje sv. Tomáš za povin
nost spravedlnosti, poněvadž má všechny tři slož
ky pojmu spravedlnosti:„Jě vůpi druhému, pokud
člověk projevuje druhému to, co je v něm samém;
spravedlnost působí rovnost či vyrovnávání ve vě
cech, pravdivost působí rovnost: či shodnost proje
vu se skutečností; pravdivost má ráz mravní po
vinnosti, ježto jeden člověk; je druhému povinen
pravdomluvností. Neboť člověk svou povahou je
bytost zařízená pro život ve společenství, pročež
již z přírodního zákona jest jeden člověk druhému
povinen tím, bez čeho nelze zachoyati lidské spo
lečenství. iAvšak lidské soužití by nebylo možné,
kdyby si lidé .navzájem nevěřili, vzájemně se spo
léhajíce, že ‘si projevují pravdu.-1■
Celkový pojem
obojí pravdivosti se popisuje tak: ctnost, kterou se
člověk projevuje životem a slovy takovým, jaký
jest, neprojevuje ani více, ani méně, než jest: Roz
díl je pouze v tom, žé; pravdomluvností projevuje
; druhému, co je sám; kdežto;přavdivostí sobě nevy
dává za pravdivé, správné, pravé,?co podle: svého
obsahu není takovým, nejsouc určeno pro účel, ke
-kterému toho nyní užívá.
■ Není třeba dokazovati, že v obojím okruhu je na
světě mnoho'lživosti, tedy nepravdivosti. Nepotře
bují důkazu skutečnosti, že je ve světě mnoho ne
pravého, nepoctivého, /pokryteckého, klamavého.
Kde však ťó jest, ■
tam ?nevládne Bůh ■ježto •je tam
říše temnoty. Kdo 'chce žiti náboženským životem,
jenž za všech věků ód všech lidí byl považován7za
život opravdový, celý a spravedlivý, vedoucí k blaživému cíli nejvvššímu. a nejdókonalejšímu, ten
musí bojovati proti říši temnoty a šířiti říši světla,
v sobě i ve společenství.
. ;
• Je nezbytné zapřisáhlé nepřátelství všemu vy-

lhanému, nepravdivému. Je nutná snaha, býti tak
pravým, ryzím, aby sám sobě člověk nic nepředstí
rá! a probojovával se k jasnému poznání toho, co
je přirozené a ryzí. Nebýti dvojakým, nýbrž jedno
duchým ve' svých způsobech, upřímným, bez vytá
ček,^ Bohu, k sobě, k lidem. Míti odvahu hledeti
sobě a věcem a lidem přímo do tváře, míti přesvěd
čení; abychom pak mohli za své přesvědčení ručiti
sami sobě i druhým, tedy je statečně uplatňovati.
To ovšem bude jen teluly, když. skutečně bude '
pravdou, čo mluvíme, co činíme a co jsme. Tu jest
nejen zajímavé, nýbrž i příznačné, jak se'-.ve skú-. ■
tečném životě člověka, potvrzuje správnost zásad
šv. Tomáše o řádu,:který velitelsky vyžaduje prav
dy. Člověk, který jě nepravdivý v-řečij již tou sku-.
tečností jest usvědčen z nepravdivosti vnitřní, a
každá libovolná příležitost ukáže, jak nepravdivé
jé nitro a žití toho člověka — vnitřně nepravdivý člověk jě neschopen býti pravdivým v projevech.
A:člověk pravdivý v řeči svou důsledností na poli
projevování pravdy byl dosud vždy. veden k věcné
pravdivosti'vnitřníj-k^-ryzosti ve svém nitru a ve
svém živótě.-To proto, žé je to skutečně Bohem sta
novený zákon a řád, který se vždy osvědčí jako
živý. Důsledná pravdomluvnost, je cestou k vnitřní
správnosti* a pravdivosti života1a celého člověka.
Je cestoucňějjednodušM.’Mohlo by se říci, že tento
výsledek ceštý. pravdomluvnosti je vykonán mocí
samého božského řádu á silou^ pravdy šánié.
Jsou též-jiné cesty k zařízení života podle prav
dy. O těch máme mluviti podrobně jindy. Pro ny
nější námět-dostáčí poukaz na tuto cestu, přístup
nou každému a osvědčenou.
Je třeba jen poznámky k poznámce,- že prostě
není mozne byti výhradně a nesmlouvavě pravdo:
mluvný m
Svaty Tomáš praví, že pravdomluvnost může
býti ctností i hříchem. Ježto ;je základem života, řádu podrobeného u jednotlivcé i u celku, musí
dbáti náležitých okolností, ve kterýchže zachová

prospěch obojího i pokrok a větší' pronikavost řá
du. Kde by, okolnosti byly takové, že pověděná
pravda by nějak škodila, tam není povědění prav^
dy skutkem ctnostným, je hříchem. Má na .to';tři
příklady: „Hříchem jest, jestli někdo bez náležité”
příčiny chválí sebe; když prozrazuje nepovolaným
své hříchy, nebo když projevuje pravdu neužiteč
ně1*, to znamená případy,' kdy pravda •projevená
nepatřičným způsobem: nebo v nepatřičnou chvíli
škodí; u pravdy totiž není možný nějaký prostřední
stav: buď prospívá, a neprospívá-li, škodí. Taková
je síla pravdy, že nemůže býti bez .vlivu, nemůžé
nezanechati stopu.'
To je zásada, kterou dal sam božský Spasitel '
svým;apoštolům, když je po prve posílal hlásati
,říši Boží: „Buďte opatrní jako hadové,,jednoduší
jako. holubice11 (Mat. 10,, 16). Jednoduchost; jest
opak obojakosti;,opatrnost žádá ohledina všechny
náležité okolnosti, aby.se dosáhlo cíle. Gíle pravdy,
to jest prospěchu a vzrůstu .v, dobrém. Romano
Quardini opisuje. ve rsvém .výkládu evangelií tuto',
zásadu tak: „Páii chce říci: ,Mluv pravdu, ale v pra
vý čas; nemluv o ní, když je to bezúčelné; nebo
když víš jistě,:že 'nebude pochopena,; nebo když
■
pověděním pravdy yíce- uškodíš než prospěješ; ta:
*ké pravda má svůj čas a; své ;místo. Jsou příleži
tosti, kdy se musí mlčeti.* Naše slova nepadají na
chladnou zeď nebo:na tvrdou půdu, nýbrž do:žiyého a citlivého srdce lidského. Proto je třeba vztáhnouti tykadla duše, bychom vycítili, jak je kolem
nás, co pravda způsobí tam, kde bude slyšena. Nej:
lépe to poznáš, když; si;navykneš .hledčti do očí
tomu, komu chceš říci pravdu."
• , :
Lze stručně říci, .že -pravda vždy,prospěje tam,
kde jé projevena s láskou a s úctou,; Kde ani.to.ne
umíme, tam nepovíme pravdu, mlčíme o pravdě.
Ale vždy jerhříchem, místo zamlčené pravdy pověděti nepravdu. >
.
.
To je tedy; základní zákon pravdy a.základ na
prosté špatnosti opaku pravdy. Ó něm jindy.
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Z DĚJIN D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
(Pokračování.)

.

,

VI. Svatý Benedikt a jeho vliv na vývoj
mnisství na západě. '

'

,

■

- Svatý Benedikt nepsal svou řeholi pro.anacho^
rety, kteříj žijíce:sami pro sebe, nemají mnoho pří
ležitostí k tomu, aby se cvičili v bratrské lásce, ný?
brž pro cenobity, pro něž jednou z nejtěžších slo
žek života -je právě dokonalé 'společenství. Proto
klade tak velký důraz na vzájemnou lásku, která
činí z klášterního života ráj, bez níž.však-se stává
život společný peklem. Proto mají tjratří pečovat
0 to, aby mezi nimi vládla vroucí láska, mají před
cházet uctivostí, jeden druhého, vycházet si navzá
jem ve všem vstříc, pomáhat si ;a zvláště' snášet
vzájemné nedostatky a. chyby jak fysické, tak mo
rální. Nikdo nemá hledat svých osobních zájmů,
nýbrž především zájmy celku a prospěch druhého.
Ano, tak daleko mají jít ve své vzájemné lásce, žé
sě snaží poslouchat jeden druhého, neboť jen tehdy
může vládnout v řeholní družině pravý pokoj, mír,
který musí ;být odlišující značkou benediktinského,
ducha, .když tu není různic á nesvárů, když vládne
láska, která se umí ochotně a ráda podrobovat (hl.
72).
Pohnutkou této lásky, jo přesvědčení, plynoucí
z víry v Krista, jenž prodlužuje svou viditelnou
existenci.zde na zemi v. údech svého mystického
těla. A protože láska ke Kristu ovládá celou Řeholi
Benediktovu;; proto chce světec, aby v tuto lásku
byly zahrnuty i ;všechny •údy těla Kristova, aby
i.ony byly účastny lásky, jaká musí být vzdávána
Kristu..
•
.
,1
1 Tato láska ke Kristu je opravdu zvláštní cha
rakteristickou známkou nejen Řehole Benediktovy,
nýbrž celého : ducha *jeho řádu.- Svatý Patriarcha
staví na listech apoštola národů, velkého vyznavá89

Se,a milovníka Krista v jeho vlastní osobě i v jeho
údech. Benedikt byl ducha zcela praktického; ne
spekuluje o tajemném životě Krista v nejsvětější
Trojici, jak bylo zvykem Otců východních. ’Pohlíží
spíše na Krista trpícího na kříži a trpícího během
věků ve svých vyvolených, a odtud plyne také je
ho myšlenka o činorodé lásce. Y myšlence Bene
diktově .žije Kristus stálé i v tom' největším ubo
žáku á volá stále po naší pomoci, a proto třeba spě
chat za ním, hledat ho a pomáhat mu.
Když čteme překrásnou kapitolu 36. o péci o ne
mocné á kapitolu 53. o přijímání hostů,' vidíme, jaK
myšlénka na Krista, žijícího:v našich bližních, jé
tu vedoucí myšlenkou.'— Především a nade vše
chno se musí.pečovat o nemocné, aby se jim slou
žilo opravdu tak, jako Kristu; protože on řekl: Byl
jsem nemocen a navštívili jste rmne” a čo jste uči
nili jednomu z mých nejmenších,!mně;jste učinili.
Tato myšlenka muší ovládat jak; sloužící, tak ne
mocné, protože i oni si musejí býti vědomi, že. se
jim slouží ke cti Boží, a proto nemají zbytečnostmi
zarmucovat své bratry sloužící. Podobná péče má
býti věnována'i,starcům, kteří si zasluhují jistých
r-Wh-1
úlev (hl. 37.).
Kapitola o přijímání pocestných, poutníků á
hostů'dává nám zvláště pochopit tohoto;duchá do
konale orientovaného ke Kristů v Řeholi svátého
Benedikta. Všichni hosté přicházející buďtež přijí:
máni jako Kristus, proťože on jednou řekne:’ Hos
tem jsem byl a přijali jste mne. Všem budiž vzdána
příslušná čeští zvláště domácím ve víře a poutní
kům. Jakmile bude oznámeno, -že přišel host, má
mú vyjít v úsťrety převor nebo bratři s největší
láskou, Řehole udává,’ řekl bych, celý podrobný
ceremoniel přijímání hostů/ Nejdřivě se společně
pomodlí a tak se spojí v pokoji, v polibku míru.
V pozdravu: budiž vzdána veškerá pokora. Vždyť
základní myšlénka, která tu stále převládá: přijí
má se Kristus. Proto se přikazuje, aby byli.hosté
jak přicházející,'tak odcházející pozdraveni úklo90

nem hlavy nebo dokonce hlubokou úklonou pro
střením na zemi, protože se v;nich činí úklona Kris
tu, jenž je v nich přijímám; :
..
Přijatí hosté jsou-vedeni do kaple a pák s nimi
sedí u stolu převor nebo jiný bratr. Při jídle má
býti předčítáno z Božího zákona, aby se zároveň
vzdělával. K-vůli hostu je dovoleno i půst porušit,
nejde-li o půst stanovený Církvím Hostu má podat
opat vodu na ríice a:bratří mu mají ůmýt nohy,'za
prášené cestou^ Zvláštní péče má býti věnována
chudým a poutníkům, protože'v jejich osobě zvlášt
ním způsobem se přijímá Kristus. Jeden z bratří má
být ustanoven,' aby se staral«o hosta po celou dobu
jeho pobytu v klášterní společnosti. * •.
Tak úžasné pohostinství nelze pochopiti béz po
chopení ducha Kristova a ducha jeho lásky, která
měla ovládat všechny členy duchovní rodiny Be
nediktovy. Když uvážíme, jaké tehdy vládly v.Ev
ropě poměry, jak těžké bylo'cestovat v krajinách
stále navštěvovaných různými loúpéživými rota- ini a zničenými namnoze několikerým stěhovár
ním národů, vidíme,; jak bláhodárný vliv mela tato
pověstná benediktinská pohostinost.
' Táto myšlenka "života s ‘Kristem, v Kristu a z
Krista, kťérá je tak dokonale s hlediska praktické
ho propracována v Řeholi' svatého Benedikta, stala
se ústřední'mýšlénkou celého řádu ve všech ,jehó
odvětvích:; Tak můžeme pozorovat, jak jě stále
rozváděna a zdůrazňována v největších' obměnách
a variacích od sv. Řehoře Velkého, sv. Bedy,‘ sv.
Anselma, až po sv. Bernarda, jenž na ní vystavěl
výkvět středověké mystiky kristocentřické, ano až
po Blosia a v našich dnecli po Marmiona, který ve
. svých spisech, jedinečných, svého, druhu, dovede
mluvit'stále o Kristu, aniž při tom unaví čtenáře.
Zdá se vám, když čtete spisy těchto učitelů duchov
ního života, jako^by na vás dopádal paprsek z ono
ho' klidu svaté duše Kristovy, která'žila již zde na
zemi dokonale spojena s nebeským Otcem. A tento
klid, který jest ostatně význačným rysem benedik91

tinských mnichů, pramení právě ,v>tomto spojení
s Kristem,'v odloučení od světa a ode všeho, co
rozděluje, a v pohledu stále? upřeném na Krista;
což působí v duši řád;a:proto-klid, který je prává
řádem, promítnutým v praktickém životě.
F. Vernet1 shrnuje ducha benediktinského du
chovního života,- vycházejícího jako ze svého pra
mene z velkolepé -Řehole svátého zakladatele, ve
tři karaktéristické, znaky: Duchovní život benedik
tinský: je podle něho: 1. Praktický. Třebaže;řád
svátého Benedikta dal. vědě nejednoho velikána,
zůstává duch jejich ' života ; prostým, podstatně
praktickým, neíií ovlivňován scholastickou speku
lací středověkou. — 2. Liturgický. Y praVém slova
smyslu škola služby Boží. Liturgická modlitba mu
sí tam míti první místo; Ona je nějen nejdokonalej
ším typem modlitbyj nýbrž je i pramenem vlastního
posvěcení. V ní má. čerpat řeholník- sílu.v bojích,
v ní, má nalézat útěchu v pokušeních a strastech.
Liturgická modlitba musí dát jisté: zabarvení celé?
mu životu, člověka,' který sejí -věnuje. Prožívání
církevního roku, který néní nic jiného,' než proží
vání tajemství Krista, jak nám je Církev předvádí
v jednotlivých obdobích, vede: člověka ke stále in- timnějšímu.poměrú ke:Kristuía:k Církvi./—:3. Je
•proniknut; myšlenkou pokoje, vnitřního =klidu,
který prýští právě, z tohoto spojení; s Kristem.—
4. Je konečně naplněn velkou láskou a.úctou ke
svátému člověčenství'Kristovu, jak jsme právě vi
děli.
' .
D O M I N I K PECKA

G I L B E R T KEITI-I C H E S T E R T O N
29. V. 1874—141VI. 1936.
Podobizny G. K; Chestertona z pozdní doby jeho
životarmají nádech hluboké vážnosti. ,Tó již není
falstaffovská postava _v loupežnickém plášti a bo: : 1 Yernet: La spiritualitě médiévale,. Bloud'et Gay, Pa
ris, 1929, str. 7..

hémském klobouku, jak nám ji kreslili karikaturis
té z doby jeho mužných'let.-To jest muž, jenž se
stoupil do hlubin sebe samého, aby objevil, že j ého
konec je týž, jako jeho: začátek: Rekl-li Platoj že úkolem filosofa je žasnouti, nelze říci, kdo by byl
více: filosofem než Chesterton, žasnoucí divák. A
znamená-li slovo filosofie lásku k moudrosti; tou- •
hu po pravdě, těžko jmenováti někoho v náší době,
kdo bv celý život věnoval nalezeni pravdy, jako
Chesterton.
' -•
= Posmrtně vyšlá jeho Autobiografie (G. K* Ghestertori,: Autobiography, Hutchinson &.Co., London •
-1936) ukazuje především, jak jeho život je podivu
hodně-jednotný. Nelze takřka mluviti o vývoji u
Chéstertona: on sám pokládá vývój ve svém životě
za rozvinutí toho,.co zde bylo,’na rozdíl od evólucioiíistů,kteří, se domnívají; že vývoji je rozvinutí
toho, co zde nebylo. Chesterton: je konvertita.;Ale
to neznamená, že konverse byla převratem v jeho
myšlení á životě:'nikoliv,'byla jen výsledkem jeho
myšleni a života. Znátel jeho díla E. Ibbetson Ja
mes zdůrazňuje, že nemá smyslu rozezhávati jeho
díla ;,předkatolická“; od „katolických1*. Myšlenky,
jež hlásal po roce 1922, jsou celkem tytéž, jaké hlá
sal před1rokem, 1922. Knihu .*o Dickerisovi, vyšlou
r. 1906, mohl napsati i Chesterton katolík. Knihu
o svátém; Františku: z Assisi, vyšlo r. 1923, mohl
napsati i Chesterton předkatolík. (The Encýklopedia Britannica, vol. 5,:p. 440.) Nemělo by tudíž vý
znamu výpravovati život.Chestertonňv v Časovém
postupu/ Spíše stojí za: studiům šledovati'hlavní
rysy jeho duchovní podoby, jak se jeví v*j eho díle
a v jeho autobiografii. 1. Optimism.
• .•!'
: Ve svých beletristických pracích se jeví Chester-.
ton především jako hlasatel;optimismu. Naše ne
znalost.přítomného:života, plného štěstí, o iněmž
nevíme a jehož nedovedeme chápati, je" neomluvi
telná: A poněvadž rady optimistů bývají .přijímá-r

ný s pochybovačným úsměvem, nepřichází k' nám
Chesterton" jako kazatel nudící-neživotnými trak
táty,'ale jako básník, vypravující o zvláštních dob
rodružstvích 'Innocenta:Smithe,-muže, který byl
příliš živý, muže, kterého bychom, mohli nazvati
heroldem životního,kladu: v: Cambridge nihilisticky byv vzdělán, nedůvěřuje příliš svému rozumu a
tím méně rozumu svých-profesorů. Jedné noci se
odhodlá vyzkoušet! cenu černé víry, pistolí ozbror
jen vnikne do komnat profesora Eamesé, a ten, ač
teoretický hlásá schopenhauérovský pesimism,
prakticky dává v té-zlé chvíli přednost životu a
zachovává vděčnost k žáku, který jej naučil rados
ti :ze■'■života, postaviv, jej na několik minut ;před
tvář smrti. A jako, lupiči á vrazi přepadají lidi á
z pistolí svých udělují smrt, tak.i Smith uličnicky
a odvážně přepadá hořké pesimisty,- aby jim nahnal
strachu a z pistóle mezi oči namířené -jimi udělil
život. „Nepopírám," praví o sobě, „že zde musejí
býti kněží, aby lidem připomínali, že. jednoho dne
zemrou: Říkám pouze, že v jistém; období je zapo
třebí, aby jiní kněží, tak zvaní básníci; připomněli
lidem; že ještě, nejsou mrtvi. Nemají /dosti. krve
v sobě, abv byli zbabělci. Dokud jsem jim nepodstřčil pistoli až pod samý nos, nevěděli ani, že se
vůbec narodili."
: ;
;- Cenu5života chápeme jen když ztrácíme život.
Nebo když se ho dovedeme zříci.:Odříkání; není
ztráta, je dar. Dař, který si sami dáváme; neboť
právě odříkáním se stáváme: sehopnými;veseliti se
i z věcí iiepatrnýchiiživot je nabit radostmij ale my
nemáme o nich tušení. Krása špí ukryta v?denní
všednosti a zjevuje se všem duším nevinným a dět
ským. Právem možno říci, že všechny výstřednosti
Innocenta Smithe, kterými sebe i jiné přesvědčuje
o kráse života, áť prchá z domů, aby si připravil
radost ž návrátu:po -úmorné cestě kolem světa;:a,ť
se odlučuje od své ženv, abv ji vyhledal zaměstna
nou v obchodě nebo. továrně a opět se do ní zami
loval; nás. přesvědčují, že i každý: ústup? ze života
94

znamená životní klad. „Každý pesimism má za účel
nějaký tajný optimism. Každá' kapitulace před ži
votem, každé popírání, radosti, každá trudnomysl
nost, každá přísnost, každé zoufalství má" za pravý
účel toto odloučení od něčeho, aby:bylo možno vy
těžit! z toho ostrý a dokonalý požitek. Jsem yděčen
zá nepatrné vymknutí, jež provedlo tuto tajemnou
a okouzlující, rozluku mezi mýma oběma nohama.
Abychom pocítili: k; něčemu lásku, představme si,
že jsme to ztratili. V jedné své noze cítím, jak je
noha silná a nádherná; v druhé si představuji, jak
daleko jinačí by mohla býti. Morálka celé věci
jest úplně radostná. Tento svět a všechny naše síly
v něm jsou daleko strašnější a krásnější, než si kdy
uvědomujeme, pokud nám to nepřipomene nějaká
nehoda. Čhcete-li- proniknouti-na dno onoho neo
mezeného štěstí, omezme se? aspoň na okamžik.
Ohcete-li si představiti, jak strašlivě a podivuhod
ně je stvořen:obraz -Boží, postavte se na jednu no
hu. Chcete-li si představiti nádhernou visi všech
viditelných věcí — zamhuřte jedno oko.“ (Ohrom
.
né maličkosti.)'
■ Svět,- který vytváří Chesterton ve svých detek
tivních příbězích,; jest Janus, mající ne dvojí, ale
tolikerou tvář, kolikeré skupení možností a náhod
se rozvíjí před naším zrakem* a’kolikerým řešením
zdánlivě; uspokojujícím:procházíme jako: bludiš
těm, než nás překvapí; výsledný, zcela neočekáva
ný obraz, vyvěrající' z nitra věcí. Již v dětství, cítil
Chesterton,-že nitro věcí je větší než jejichfvnějšek. A totó nitro věcí znají jen duše prosté, venko
vané a básníci, kteří je.'.chápou: vnitřnímsvhledem,
avšak říší uzavřenou zůstává pyšným/racionalis
tům, ijichž zásadou je leckdy, že „nějaká věc je
bludná, poněvadž ná tisíce lidí shledalo, že je prav
divá; že něco nemůže býti pravdivé, poněvadž mno
ho: lidských.očí to vidělo.11 / ;/ : v i : ; ~ :
Proto -také .detektiv Chestertonův není člověk
zchytralý, ani všemi mastmi odborné kriminalisti
ky: mazaný, nýbrž člověk nevinný, detektiy-kněz,

jak jej zpodobil v postavě Otce Browna,.nebo detektiv-filosof, jak jej vytvořil v Muži,' jenž věděl
příliš mnoho, a. detektiv-básník, jak jej vytvořil
^Anarchistu Čtvrtkoví. Jen takový člověk může
býti vítězem nad složitým; á přetvářlivým zlem a
schópným nástrojem věčné; nepřelstitelné sprave
dlnosti.' Jen takový- dovede najiti nejšpatnějšího
mezi Špatnými, odhaliti zločince i v osobě ministra
a velezrádce v osobě vlastního;strýce.
7.
V
detektivních příbězích Chestertonových.nalézame ovšem všechny rozkošné i brutální: motivy
obyčejných povídek detektivních: souboje policie
s anarchisty, důmyslné škrabošky, tájemné otáčecí
stoly, šílené jízdy v autech. To však je jén plášť
vyšší funkce, která v. obyčejných detektivkách'je
věcí neznámou.; Obyčejný: detektiv odhalí z hlavní
knihy nebo z deníku; že byP spáchán zločin. To je
pohodlná metoda. Detektiv-kněz naslouchá tajem
ným proudům zlá, zaznívajícím v propastných hlu
binách lidských srdcí. Detektiv-filosof chodí na umělecké five o’clocky, aby tam odkrýval pesimisty
a stopoval původ myšlenek, jež dohánějí; lidi k in
telektuálnímu fanatismu íá intelektuálnímu í zloči
nu. Je třeba jiti ha kořen věcí: zločinec pouze mění
svět:ale pesimista jej chcezničiti. Spatný filosof
. je špatnější než néjšpatnější zločinec.
Detektivní příběh má' podle Chestertona týž úkol jako ;pohádka. Pohádkou zVyká si dítě řadou
jasných obrazů myšlence; žé lidské útrapy:mají ja
kousi mez; že nepřátelé člověka mají nepřátele
v rytířích Božích a že je ve vesmíru cosi tajémnějšího než hmota a silnějšího než strach. Jsou na svě
tě špatni lidé a dějí se na světě zločiny— ale v čem
je štěstí člověka, ne-li v tom, aby bojoval proti zlu
a proti bezpráví stavěl spravedlnost?
; Ovšem* Chesterton je daíek toho, aby nám po
způsobu některých moderních spisovatelů říkal, že
je naší povinností, abychom byli veseli. Je podiv
né, praví, že svátek se musí ňařizovatv jako půst.
Optimišm riemůže býti: dokazován. Má býti mimo

diskusi a problematiku. Mel-li by býti teprve doka
zován, byla by to známka nejhoršího úpadku* bylo
by to smutné přiznání, že potřebujeme zvláštníteorie, abychom byli šťastni. :
.
Optimism patří k podštatě života, poněvadž pod
statou životá je dobro. Chěsterton měl šťastné dět
ství. Oddával se ‘denním snům, jež jsou jakoby
alomkem něčeho božského, i když mají spíše barvu
zapadajícího ' slunce než jas bílého dne. Miloval
pohádky a bajky. A v nich naučení a mýšlenku od
měny za dobro. Nenapadalo mu nikdy,:že ctnost by
se mohla státi nectností jen proto, že jest odměňo
vána, jak se domnívají někteří moderní filosofově.
Nikdy nesmýšlel mánichejsky: dítě podle jeho ná
boru vůbec není mánichejšké a néódděliije dobré
věci od dobrého jednání:býti dobrý a míti se dobře
jest mu totéž.
■
: :■*
Avšak člověk není celý život dítětem. I Chester-■
ton prožil v mládí dobu myšlenkového a mravního
rozvratu. „Jako Bunyan se přiznává, že měl období.
náchylnosti k rouhání, tak i já jsem pociťoval ne
překonatelné nutkání,: abych vypravoval á kreslil
ohavné věci, padaje vždy hlouběji; jakoby v slepou
, sebevraždu. Tehdy jsem neslyšel nic vážného o zpo
vědi; a právě zpovědi mi bylo tehdy nejvíce zapo
třebí. Myslímj že případy, jako byl můj, nejsou ne
obvyklé. Jisto jé, že-jsem kopal dosti hluboko, a- bych nalezl zlo a?ábých je aspoňnejašňě rozeznal.
Nikdy, ani v tomto nejasném a pochybovačném ob
dobí jsem nebyl příliš oddán běžným názorům o re
lativitě zlá nebo neskutečnosti hříchu: A snad, stalli jsem se jakýmsi teoretikem^ a byl-li jsem:líčen
jako optimista, bylo to proto, že jsem byl jedním
z mála) lidí v tomto ďábelském světě, kteří opravdu
věřili v ďábly. Ve skutečnosti byla pověst o mém
tak zvaném optimismu 'poněkud zvláštní.:Když
jsem pobýval nějaký čas v ňejtemnějších hlubinách
současného pesimismu," míval jsem mocnou touhu.
bouřiti se; svrlmouti torbřímě ažzáplašitiítú počni
můru. Ale poněvadž jsem stálé přemýšlel o věci

sám, maje nepatrnou'pomoc filosofie a nemaje vů
bec pomoci náboženství, vymyslil jsem. si hrubou,
nouzovu a vlastni mystickou teorii. Byla v hlav
ních rysech takováto: i pouhá existence, omezená
na své nejzákladnější prvky, je dosti neobyčejná,
aby budila-nadšení, Něco ve srovnání s ničím jest
velkolepé. I kdyby denní světlo bylo snem, bylo by
denním snem; ;nebylo šby-.nočním přízrakem. Prostá
skutečnost, iže člověk může pohybovat svýma ru
kama a nohama (nebo těmi divnými"vnějšími před
měty v krajině, jež se nazývají ruce a nohy), dokař
zuje, že nejsou ochrnuty tlakem noční můry. A je-li
to noční můra, že to je noční můra radostná. Slo
vem, dospěl jsem k:myšlence, která nebyla daleka
toho, co kdysi řekl můj ^puritánský děd: že by dě
koval Bohu za své stvoření, li kdyby, byl duší zavr
ženou. Visel jsem na zbytcích náboženství za ten
kou nitku .vděčnosti.11
DR. K O N S T A N T I N MI K L Í K CSsR.

Tlil K A PIT OLY Ó BL O Y O V Ě
METAFYSIGE CHUDOBY
(Pokračování.)

.

Na oněch místech tří prvých evangelií, kde jsme
slyšeli, že Bůh; jest-mocen spasiti i bohaté, čteme
dále o- zaslíbeních chudoby: dobrovolné. Začněme
s tím, které jest nejstrúčnější. ,;I řekl Petr: Aj, my
jsme-opustili všecko a šli jsme za tebou. A on řekl
•jim: Amenj. pravím Vám, že není žádného, kterýž
by opustil dům neb rodiče neb bratří arieb man
želku- aneb syny pro královstvr Boži,, a nevzal by
v tomto čase mnohem více, a v.budoucím věku ži
vota věčného11 (Luk. 18, 28—30). Tedy dobrovol
ně chudí budou míti netoliko život věčný v budouc
nosti, Inýbrž žvezmou už v tom" životě mnohem více
od Boha než opustili.;Také ve věčném životě budou
míti přednost před těmi, kdož jenom stěží, ale přece
se smiřovali,s chudobou těla'. Upozorňuje na to sva98

tý evangelista Matouš: „Ježíš pak řekl jim: Amen,
pravím- Vám, že vy, kteříž:jste následovali mne;
v druhém nárození;fkdyž seděti- bude Syn čloVěka
na stolici velebnosti své, budete i vy seděti na dva
nácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení* israel8kých“ ;(Mt; 19,. 28). Dobrovolně chudí? pro Krista
budou tedy tak velice :vynikati nad ostatními, jako
králové nad poddanými; A to, co v tomto životě
vezmou za; to, co' opustili,5bude.stokrát více: „A
každý, kdož opustí dům neb .bratry neb sestry neb
otce neb matku neb manželku: neb syný aneb pole pro'jméno mé,: stokrát více vezme ' a životem věč
ným' vládnoutibude. Mnozí pak první budou po
slední a poslední první11 (Mt 19, 29—30). Konečně
líčí evangelista1sv. Márek (10, 29-—31),' co obdrží
ti; kdož opustili všecko pro Krista, aby mohli jiti za
ním; „Odpověděv Ježíš,;řekl:‘Amen; pravím vám,
žádného není, ježto by opustil dům nebo bratry neb
sestry neb otce nebo matku; neb manželku (^ řec
kých kodexech) nebo syny nebo role pro mne á
pro evangelium; áby nevzal stokrát tolik nyní v ča
se tomto domů a bratrů a sester? a mátek a synů
a rolí,-a to i přeš všecka'prótivenství, a v-budoucím
věku život věčný. Mnozíť pak první budou posled
ní a poslední první.11
;? Zde. všude .běží; o;chudobu dobrovolnou a opouš
tění dobrovolné.? Není to ten případ, kdy.musíme
opustit otce neb matku neb ženu'neb cosi:podob
ného, abychom zachovali přikázání a věrnost Kris
tovu' učení;: To jest -zajisté povinnost nejmenší' a
nepřičítá se nám zá; nějakou zásluhu zvláštní. Ne
boť „jde-li kdo ke mně a nemá v nenávisti otce své
ho i mateře i;ženy ;i?synŮ!Í?bratří i sester a ještě
i života svého, nemůže býti :mým učedníkem; A kdo
nenesel kříže.svého a nejde za'mnou: nemůže být!
mým učedníke^MÍLuk.-lé,- 26—7; srov. Mk8, 34a Mt 10, 37). Nésti chudobu Vnucenou; jest nésti
svůj kříž a odlučovat se od těla a krve, kdekoli
jsou tělo a krev nepřáteli Božími, to jest naše po
vinnost:' „Nedomnívejte se, že jsem přišel pokoj

poslat na zein: nepřišelť jsem poslat pokoj, nýbrž
meč. Přišelť jsem zajisté,/abych rozdělil člověka
proti otci jeho a idceru proti mateři:její a /nevěs
tu proti tchyni její.- A, nepřátelé člověka budou do
mácí jeho“ (Mt 10,- 34—6). V případě i tedy,, že
by byla ohrožena naše víra, naše naděje, naše lás
ka, naše mravnost, naše ctnost, naše spása, v ta
kovém případě se musíme zříkat netoliko vnějších
statků,' nýbrž i vlastního života; a .kříž chudoby,
-který jest nám vnucen, musíme nésti aspoň bez rep
tání a bez hněvu a bez hříchu. Co však jest nad to,
jest rada, a odměny, které se•slibují za zachování
rád, jsou nepoměrně větší* než odměny/za1plnění
závazků minimálních. / ‘
/ / • ; ;: :
. To a taková jest dobrovolná chudoba:v pohledu
Boha-Clověka; <V pohledu ,člověka,;jako jest Bloý,
není takováto; chudoba :pravdu chudobou. Podle
Krista jest při každé chudobě, jež má cenu věčného
života, hlavní .a nutnou věcí ochota vůle; tak vělice
je to vůle,; jež činí chudobu vzácnou a hodnoumej?.
vyšších odměn; že mohou mluviti o opouštění i ti,
kteří nemají, co by opustili, jen když opouštějí vůlí, když opouštějí navždy i to, co ještě nemají, ale
snad by mohli míti časem, když opouštějí navždy
a ochotně i to, có jakživi míti nebudou nebo míti
nemohou. Tak mluví Petr a apoštolé, kteří neměli
nic, u sv. Matouše a Marka a Lukáše:?j,Aj,' my jsme
opustiliLvšecko a šli jsme za tebou:.což nám tedy
-za to bude?“ Léon.Bloy všák trvá na tom,; že při
'pravé chudobě vůle •nesmí ‘býti "nic (platná./ „Svatý
František; byl milenec'a :nikoliv chudý.“. A přece
i on vzal na sebe po příkladu apoštolů chudobu
dobrovolnou, tu, která má-zaslíbení největší a kte
rou máme.nafsebe;bráti,/.abychom.nepostrádali ni
čeho, nýbrž měli stokrát Více všeho než ostatní, kte
ří dobrovolné chudoby nepřijali.' Kdyby byl Bloy
mínil rozdílem mezi chudobou dobrovolnou;a vnu
cenou ťo, co Vyjádřil kdysi svátý František Saléský
větou, že chudoba vdovy- může býti těžší než chu
doba kapucína, býlo by sním možnou souhlasit. Ale

i v tomto případě záleží cena této chudoby:na vůli,
s jakou se přijímá, a kdežto chudoba.vdovina nemusrmíti před Bohém ceny žádné, může mít chudo
ba kapucínova stejně velikou cenujako nejdokor
naleji přijímaná; „nedobrovolná11chudoba vdovina.
Avšak Bloy se stává zbožňovatelem chudoby: fysic
ké, tělesné, nucené, odmítané, zavrhované,,nechtě
né a nenáviděné. .Takové Chudoby, které neslibuje
Bůh nic, ale které jest podle lidskýchmudrců mno
ho dlužen. A tu jsme u věci,-kterou; nazýváme přílišností, umíněnostía bohatostí duchem. Slyšte, jak
dobře rozumí Fumet Bloyovi, jak dobře chápe to,
co je prostému a.pokornému křesťanu nepochopi
'■:
telné.
' ■ ■• .--V ’ ::''f
„Avšak, je-li chudoba podstupována a nénáviděna, přijímá-li se se>srdcem, které nechápe,' je to
tvář Boží, co se svou vlastní volbou vrhá na Slově*:
ka a zmocňuje se ho násilím. A chudý může dělat
všechno možné; aby se vyprostil,1nedokáže tó;skoro bychom věřili — a-to právě Bloy napovídal —i
že chudý je kořistí Vykupitelovou, ale neví o tom
a proto patrně nechce svůj úděl, příliš slavný,- kte
rý ho mučí.11Fumet se.chvílemi tváří, jako by při
jímal Bloye s výhradami! Tvrdí' o :něm‘ dokonce* že
„nic nepřidával k Magnifikat a k, Evangeliu11,' ač
koli víme, že přidával často, a že právě jen tímto
přidáváním pomáhal zatemňovati Evangelium, kte
ré' chtěl ósvěcovati; svým- velikýmj duchem. Nuže,
Evangelium nepotřebuje'osvětlení geniů, nýbrž au
tority, jež je neomylná.:Proto nemůžeme přijmout!
názoru Bloyova, že se Tvář Boží zmenšuje :násilím
člověka, jenž chudoby nenávidí. To by bylo nové
evangelium,.odporující staréniu' Evangeliu, proto
že by znamenalo toto: Blahoslavení chudí tělem a
bohatci vůlí, neboť jejich jest království’ nebeské
á Tvář Boží. Nic nevíme; o tomto ’Zjeveni,.o této
Pravdě; ;jé: nám; podezřelý:,tento islavňý úděl, na
němž vůle nemá žádné účasti. Vykupitel se .vrhá na
tuto chudobu, vlastně ani sé nevrtíá, nýbrž nechá
vá ji přijít, asi tak, jak si přeje u milionů, by, když"
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přijde, nesli její jhó tiše*' a-chtějí-li býti dokonalí,
i ochotně,' a chtějí-li býti svátí, i s nadšením a horoucností, ale to přijímání největší chudoby těla
Spasitelem němá' zhola; nic společného' s apotheo
sou chudoby těla jako takové. Chudoba jest veliká
jako ctnost „z nouze“ nebo ctnost „dobrovolná",
ale vždycky je to ctnost dobrovolná.
Fumet nazývá moudře tuto naúku Bloyovu, že
chudoba jako taková,'podobné-jako bolest, má po-váhu absolutní a ivýznam zbožšťující/ieoraiHJest
moudré mluviti o teoriích* protože těmto nemusímé
věřit, zatím ;co musíme věřiti Pravdě. A pravda
riení v tom, že chudoba jako taková je cosi božské
ho (srov. níže větu Fumetovu, že „je to božská po
vaha jeho chudoby, mýstická pováhá jehó žádosti,
• co činí chudého bližším křesťanství než bohatého11),
ačkoli každá,:i;nejnebožštější věc je v rukou Bo
žích prostředkem a nástrojem dobra. Proto můžeme
velebit bolestmi chudobu, ale nikoli pro ně;samé,
nýbrž jako: prostředek :k osvědčení lásky. To-jest
jistě také *smysl oněch'krásných•myšlenek -a=sen
tencí Fumětových, jež tu pomíjím mlčením. Co mo
hu s radostí koncedovati, jest to, že Bůh může svou
milostí přitáhnout! vůli Šimona Cyrenského'nebo
vůli člověka strádajícího','ale bez této vůle.nedává
. nikomu odměny člověka trpícího, leč nemluvná1
tům. Čo se týče strašného symbolu peněz,‘lze se jen
obdivovati duchaplriostem Bloyovým nebo Papiniovým,' ale Oni oba dva' tohoto' strašlivého symbolů
užívali, a ani se nepokusili přemluviti Církev, aby
zakázala užívání peněz jako věc-satanskóu a poru
šující křesťanský mrav. Bylo :bý tó těžko, protože
peníze jsou věc indiferentní,' jsou prostředek, a
Kristus sám:neměl ničeho proti tomu, aby koloval
peníz á obrazem a nápisem,císařovým. A tak je sice
užitečno proklínat peníze, štítit se jich,-vidět jejich
pekelné dílo, ale také jest užitečno neplýtvat jimi,
zmírňovat jinii bídu a bolest bližního, opatřovat ji
mi ozdobý na oltář, vykupovat jimi zajatce, stavět
za ňě misijní stanice, zkrátka: úžívaťpeněz k tomu,

k čemu jich. užíval Kristus, apoštolově, světci, zbož- .
ní křesťané, kteří si jimi zjednávají přátelé u trůnu
Božího.
'v. ’
- „Chudoba, která je tolik, jako zřeknutí se a prio
ri, odpovídá nucenému ústupu směrem k jednotě,
a to je potvrzováno žalmem, jenž praví: „Ego sum
pauper et *unicus.“ Chudý a jediný, ty dva pojmy'
jsou dvojčaťa. Postrádati celé množství věcí,vkdyžtš jedna: jediná jesť potřebná, toť právě opravdu
chudoba. Tak píše Léon Bloy šťastně v jedné kapi
tole Chudé zeny: „Stvoření se zdá být květein: ne
konečné Chudoby." Jest obyčej aforistůj že vymýš
lejí o každé-věci' nové;a ;nové obraty, aniž lpí na
tom, co řekli jednou. Fumeťovi jest chudoba jed
nou „právo člověka5dožadováti sě toho, co ješto
nemá, ač mu to patří11, po druhé „zřeknutí se a pri
ori, či spíše Bohem způsobené obnažení člověka
k vůli jednotě, protože ,vůle člověka tu nesmí být
nic platná1“, po třetí „postrádání; více méně ne
dobrovolné, celého množství věcí, ana" jen'jedna
jediná jest potřebná11, po čtvrté „ono. nekonečné,
z čeho, zdá se, vykvétá stvoření11. Kdyby tyto de
finice byly na jisto božské a nezviklatelné, to jest,
kdyby od počátku bylo jisto, že je pronesl Duch,
který jest Pravda*; pak bychoin musili do nich vklá
dat smysl, který jest pravdivý.'Toto si však neósobuje jistě ani.Fumet ani Bloy; A próto myslíme, že
se Fumetova druhá i třetí'definice chudoby kryjí,
zatím co’ obě jsou v rozporu s definicí prvou,:která
jest už zapomenuta, a s definicí čtvrtóu; která ohro
muje svou originálností. Kromě; toho jést .božské
potvrzení těchto dvou definic pouze zdánlivé, pro
tože exěgese potvrzujícího "žalmu jest nedovolená.
Především sé nikde nepraví apodikticky: Ego
sum pauper et únióusi Y žalmu 24: se praví: Réspice
in me et iniserere mei: quia unicus et pauper ego
sum. Přesný překlad hebrejského originálu zní:
Réspice ad me et miserere mei; nám derelictus sum
et afflictus (Mlčoch, Psaltériúm;*srv. Sedláček, Žal
my!). To by bylo po česku: obrať se ke mně a buď
1C3

mně.milostiv; neboť osamocen a-ubohý jsem já
(Sedláček). Mlčoch komentuje: Unicus i. e. sine.sociis, sine protectore, derelictus; „solus11 ap. Hieronymura. Pauper i. e. afflictus, ut saepissime occurrit. Sedláček::Unicus, nemám než tebe; pauper,
jsem bídný, buď svými hříchy, nebosoužením, kte• ré se rozmnožilo. Po těchto poznámkách není po
chyby o tom, že unicus jest ;sám^ a nikoli Jediný1,
a’pauper ,bídný1: a nikoli;,clmdý1, ačkoli>ubohost
pocházívá také z chudoby a přenesený význam slo_va pauper z významu hmotného. Fumet se však ne
znepokojuje úzkostlivostmi při hledání smyslu Pís
ma; jemu se hodí slova „chudý a jediný11, protože
„ty dvapojmy jsou dvojčata11 a í^,potvrzují1,1jeho
hluboké (buďsil) definice chudoby. V žalmu se však
vůbec nemluví o chudobě (král David; přece nebyl
tělesně; chudý, a od něho je tento žalm-složen!),
nýbrž je to jedna velká prosba za odpuštění hříchu,
nejspíše hříchu; cizoložství s Bethsabou a zabití
Uriáše. Žalm' není mesiánský.
Stejně, libovolně zachází Fumet s jiným textem
Písma;;s.tím, který má míti' smysl, že „jedná je
diná věc jest potřebná11, a ostatní nepotřebné. Aby
bylo.možno-definovat chudobuza pevnější opory
tohoto nově objeveného výroku Písma! Zatím není
zcela jasno, co znamená'slovo Páně řečené k Martě
U sv.-rLukášé:?Porro únum est necessariúm- (Oligoň
de chreiá éstin e henos, Lk 10,' 42) i.Znamená to buď
že jest jednoho třeba bez výhrady, totiž, živiti duši.
Božím Slovem, i zatím co jest jiných ;Ýěcí potřebí
jen'k vůli 'této věci, nebo že je třeba jen jednoho
„chodu11!či jídla (či dokonce jen jedné osoby slou
žící), a že tudíž není třeba, aby. se-Mařta tolik pach
tila a starala (nebo aby jí ještě: i Maria pomáhala
sloužit)..Někteří exegeté navrhují obojí výklad, tak
aby se tato odpověď Kristova Martě podobala dvo
jím smyslem:jeho .odpovědi na peníz daně. {V. žád.ném případě však nejde o vyřčení, že vedle jedné
věci absolutně -potřebné nejsou potřebné mnohé
jiné věci k vůli této věci (srv. výrok Páně Mt 6,

31—2: Nepečujte tedy úzkostlivě* říkajíce: Co bu
deme jisti* nebo co budeme piti, aneb čím se budeme
odívati? Neboť toho všeho pohané hledají: víť za
jisté Otec váš^ že' toho všeho potřebujete!). Fumet,
tedy následujeBloye v mírném ujařmování a zná:
silňování Písem, a to jest-tak důkladný podnět
k obšírnějšímu odporu nebo pozoru, že mUsím pro
zatím odložiti řeč o' Bloyově krásném i dráždivém
popisování chudoby, >začínajícím slovy: ,Stvoření,
se zdá být květém nekonečné Chudoby1, zatím:co
se.nám naopak zdá chudoba následkem stvoření.
Leč o tom potom!
BŘ E TI S L A V Š T O R M
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Síla tradice nikde se nojeví takmocně, jako vo
výtvarném umění. Každé dobré Umění jé hluboce
zakořeněno rv minulosti. Minulost lze 'přirovnati
k živné půdě; která dává růsti stromu-umění; ne
stálá přítomnost :podobá se: pak povětrnosti,-která
strom umění ničí a láme, nebo shromažďuje mraky,
plné vláhy, aby dešť trochu rozpustil tvrdou hlínu
á usnadnil pronikání kořenů za‘potravou, a rozpty
luje mračna, aby slunce'dalo dozráti plodům. Strom
roste, vzkvétá a nese ovoce v, klidných a příznivých
dobách, schne a zmírá, udeří-li sucho nebo období
vichřic. Půda, ve které tkvi kořeny stromu i strom
sám, se nemění*: jen ovoce je někdy krásné, plné a
zlatité, jindy shnilé,- scvrklé a červivé. : ^
:
- Zákon tradice nelze obejít, nelze vyvrátit život
z.kořenů a růst vyvráceného podporovat jen vět-;
řem a bouří.
■
V.pbsledním článku zmínil jsem se o:souvislosti
mezi uměním antickým a stárokřésťanským. Chtěl
jsem jen zdůrazniti,'že tato souvislost naprosto ne
ní k necti stárokřesťanského'uměni; které se svého
. ňejvětšíhó úkolu (funkcionálního přetvoření antic105

kého stavitelství) zhostilo tak, že tisíc let potom
bylo spolehlivě budováno na základech, pólože. ných v prvních stoletích křesťanství v Itálii.. .
, 0 chrámových stavbách v Cechách v době předkřesťanské nezachovalý se žádné zprávy. Na po
čátku dobý křesťanské vrůstá však do české země
pevně sloh románský. Nejstárší svatyně křesťan
ských Cech jsou'nialé okrouhlé stavby — rotundy.
.Tvrdilo se, že tyto okrouhlé stavby chrámové jsou
typem ryze.českým. České jsou jen potud, pokud
bylý budovány na území naší vlasti, uprostřed náToda téměř pohanského, s velmi nuznou technickou
výzbrojí a za podmínek často nepříznivých. Jinak
jsou to jen římské rotundy, proměněné v^malé pev
nosti. Toto nevlastenecké a materialistické stano
visko v otázce původnosti českých rotund a české
ho sakrálního stavitelství vůbec platí dnes všeobec
ně. Není tím nikterak posilována myšlenka univer
sality Církve,:, která své chrámové stavby buduje
bez ohledu na národní povahu, nebo zvyklosti, ale,
pouhá věda, která v tomto.úseku vyniká neobyčej
ným chladem a pošupností. Je sice pravda,”že roř
tundy nejsou projevem češstvi v buditelském a ro
mantickém smyslu, ale pouhá skutečnost, že touto
římskou,' v Cechách zbudovanou rotundou prošel
národ z temnot pohanství ke světlu křesťanství,'je
dostatečným' důkazem nadpřirozené funkce a ta
jemného češstvi této prosté stavby. Zastíraný ma
terialismus idealistického vlastenectví bude ovšem
bez únavy hlásat, že rotundy jsou projevem podi
vuhodné stavitelské géniálnosti národa* a histori
kové umění nesleví nib-ze svých kombinací vlivů,
třídění á datování. Skutečnosti řádu nadpřirozené
ho nelže smiřovat s naukami o hmotě. Ohavné' je
však pomyšlení, že právě dům Boží je nejvítanějším'soustem pro takové nauky, které sé svých po
nížených stanovisek ohmatávají š oblibou věci nej■
[
Světější.
:V v
: Z."-:., o:-'
Snad by bylo vhodné ópakovati podobenství o
. stromů z úvodu k tomuto článku, ale stačí jen říci,
.ÍC6
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že ovoce toho stromu v starokřesťanských Cechách
nebylo horší než v jiných zemích.

■ Vraťme se k výkladu o rotundách. Disposice je
jich je nanejvýš jednoduchá. Mohutné zdi chrámo
vé lodi zbudovány jsou na kruhovém půdorysu
(zřídka-nad 8 m průměru), loď je zaklenuta bání
ve tvaru polokoule. Vrchol báně bývá zpravidla
prolomen kruhovým: otvorem, který nese .malou'
válcovitou; stavbu, opatřenou několika sdružený
mi okny a zaklenutou bání, tak zvanou lucernu. .
Na východě, je loď otevřena polokruhovým vítěz
ným obloukem do apsidy :(kněžiště) přistavěné nad
půlkruhovým půdorysem a zaklenuté konchou (polobání). Vchod jest umístěn na straně západní a
půlkruhem zaklenut. Malá okna jsou prolomena
vysoko, těsně pod střešní římsou. Jsou rovněž za
klenuta půlkruhem a mají hlubokou šikmou špaletu. Bývají zpravidla dvě, na jižní a severní straně
lodi. Třetí maličké okno osvětluje presbytář na vý
chodě. V lucerně jsou na, rozdíl od jednoduchých
oken v lodi a presbytáři okna sdružená: dva oken
ní otvory jsou rozděleny sloupkem, podporujícím
náběžník, který nese. vnitřní patky, okenních ob-,
louků. Funkci náběžníků zastával v starokřesťanské basilice sloupový nástavec. Tento konstruktiv
ní článek, organicky;vřazený mezi patky arkád a
hlavice sloupů starokřesťanských basilik, ale for
málně se lišící od tvarosloví antického, srůstá v po
době' náběhu úplně s tvaroslovím, slohu románské
■
ho.
^:;;v, í'-v.7':
i
- Střecha rotundy je kuželovitá. Jako krytiny uží
valo se kamenných desek. Zdi byly stavěny z peč
livě otesaných kamenných kvádříků, které byly
kladeny v pravidelných vodorovných vrstvách.,
Nej starší rotundy neměly, věží. Věže byly přistavovány až v 11. století. Byly zbudovány na půdo
rysu čtvercovém (Přední Kopanina u Prahy, Budeč), nebo kruhovém (sv. Jiří na fiipu) a v nejvysším patře opatřeny sdruženými okny, někdy i v ně
kolika etážích nad sebou.
1r;
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Zdivo těchto staveb je režné, rieomítaúé. Přesně
řazené řádky kvádříků a mohutnost zdí, naznaču*
jící hluboká ostění oken a dveří, jednoduchost a
ukázněnóst tvarů dodávají rotundám vážný vzhled
pevných tvrží. Některé rotundy skutečně'i .později
byly pevností (Přední Kopanina).
Nejstarší rotunda; v Cechách;je v- Budči (nyní
farní chrám sv. Petra a Pavla). Z původní stavby
zachovala se jen loď, románská věž byla přistavě
l a o něcopozději,'čtvercová presbytář až v 18. sto
letí. Kostel byl založen na počátku 10. stol. V Pra
ze jsou tři románské rotundy: Svatého Kříže na
Starém městě v Ulici Karoliny Světlé, svátého Longiňa na Novém městě při kostele sv. Štěpána, a sv.
Martina na Vyšehradě. Všechny jsou bez věží a
jejich lodi osvětlovány jsoui lucernami. V okolí
pražském je nejlépe zachována (ač v 19. století
pseudorománskou úpravou rponěkud; poškozena)
rotunda svaté Maří Magdaleny v Přední Kopanině
z .11. století.* K okrouhlé lodi přiléhá na východě
apsida, na západě čtyřhranná věž. Loď i apsida
jsou ukončeny kuželovitou střechou z kamenných
desek, věž 'střechou stanovou. Lucerna nad lodí
chybí. Na jižní straně byla přistavěna barokní sa
kristie. V blízkosti této stavby se ještě v minulém
století spatřovaly zbytky- opevnění.; Nejznámější
rotunda, v Cechách; je kostel, sv.: Jiří na Ripu. Je
tó 'prastará stavba, která už roku 1126 byla opra
vována knížetem Soběslavem. Okrouhlá loď (asi
6.2 m v průměru) spojena'je vítězným obloukem
š apsidou na východě, ria západě přiléhá k lodi vál
covitá věž. Střechy věže, lodi i apsidy vytvořeny
jsou z kuželovité kladených kamenných desek.
Vchod jest umístěn ná jižní stráně lodi. Také tato
rotunda nemá lucernu.
.
Z vnitřní výzdoby rotund zachovalo se velmi má
lo. Všechny úprávy: jsou vesměs z dob mladších,
takže správný obraz o vzhledu interiéru těžko lze
si utvíořitii Jisto jen jej že rotundy brzy nepostačo
valy pro větší křesťanskou obec. V 11. století za
108

kládány jsou v Cechách chrámy větší a prostorněj
ší -basiliky.,
: '. ■
Rotundy byly křestními kaplemi národa. Pozdě
ji, když pokřtěný národ uchýlil se. do basilik, a ka
tedrál,, byly opouštěny, zavírány, bořeny, živlům
na pospas ponechány, některé dostaly titul filiál
ních, jiné farních kostelů; to v Cechách není *nic
divného.
;
Které z nich však jako zázrakem přetrvaly ne
přízeň věků, zasluhovaly by povýšení na svátá
poutní místa. A: když někdo chce v nich zatvrzele
viděti jen památku, ať:si připomíná, že to jsou pa
mátky na dětství národa, který už dávno vyrostl,
vychodil školy, zmužněl, zestárl a téměř zdotinštěi.
P. DR. STAN. Š P Ů R E K C. Ss. R.

MYSTÉRI UM P O K O R Y
•' Není nic krásnějšího nad duši, která vede život
opravdu duchovní. Která dýchá,;myslí, cítí, pracu
je jen' pro i Boha,1zvláště když vtěluje,svou lásku
v křesťanskou charitu, jdoucí až k heroické-oběti
vlastních zájmů.
,v: v :
• 'Každý, i nevěrec, i zhýralec, je si vědom skryté
velikosti1takové duše, vyzařující na venek teplo
a jas milosti Boží.
i . Není však tak zřejmá krása celého duchovního
života. A právě ctnost, která bývá zvána základem,
předpokladem; měřítkem; života =nadpřirozeného,
pokora, zdá se ctností problematickou. .
>; Pokora byla.: nesrozumitelná antické etice. Viděli v ní otrockou, nízkou vlastnost slabých a zba
bělých.
i
‘ , •
'
•. Spojcineme-li zrakem na stránkách -moderní filo
sofie; postřehneme na první pohled vášnivý, až ne
návistný: odpor .proti pokoře. Nepřekvapuje to.
Pokora nás podrobuje svrchovanému panství Stvo
řitele.: Filosofii dneška však.ovládá duch bezbožecctví a duch sebezbožnení. Proto je pokora praný
řována'slovy až zběsilými...: , • ,
\:
.109

. Fanatik nadlidství'Nietzsche s neurvalostí a zu
řivostí sobě vlastní, vykřikuje v „Antikristu1,':
j,Všecky ideály staré jsou ideály životu nepřátel
ské.. . Pryč s morálkou .V; která, přeráží páteř,
učíc skláněti hlavu svou před mocí vyšší .“ Teo
retik theósofismu ’R. Steinéř chlubí ■
se<moderní emancipací ducha, která nezná poslušnosti a poko
ry: „(Volně) žít a nechat žít jsou svrchované zása
dy-svobodných lidí. Neznají žádného: Musíš!11 (Die
Philosophié der Freiheit.) A Max Stirner volá s pý
chou satana: „Nepokořím se před žádnou mocí.4(Der Einzige unďsein Eigentum, 372.) :
Duch naturalismu, liberalismu, positivismu a
volnomyšlenkářství hlásá naprostou soběstačnost
člověka a popírá, thesi křesťanskou, že člověk je
tvor slabý, že se musí modliti a prošiti ó pomoc Bck
ží. Jeho zákonem je vlastní názor. „Jeho cítění
mravní je mu suverenním!“
Avšak ani pro věřící duši není pokora samozřej
mostí. I když uzná radostně a upřímně základy po
kory, pravdu stvoření a spravedlnost přesvědčení,
že vše dobré má od Boha, v aplikaci zásad setkává
se s obtížemi. Nechť si je sebe zřejmější nutnost po
kory v teorii,-při realisaci pokory přesvědčuje egoismus — často s úspěchem — že pokora v přítom
ném okamžiku je absurdností
* Salbý sébelásky odkryje duse ovšem ve chvíli
klidu a časového odstupu od okamžiku zkoušky.
Leč zůstávají jí, jiné’ nesnáze. Právě na vrcholu
nadpřirozeného života;' ír světců; setkávámeí sě s
pokorou, která nás, cizí svědky,;jaksi roztrpčuje
a vyvolává v nás téměř protest.proti způsobu,' ja
kým se jeví.
■ Když na příklad svátý František Borgias ujišťu
je své poddané, že považoval za své místo prostor
u nohou Jidášových, když však tam -uzřel Krista
Pána, j ak myj e zrádci nohy, že:pro něho není již
vůbec místa na zemi, nebo když svatý Filip Neri
tvrdí na své svědomí a se slzami v očích, že nikdy
nic dobrého nevykonal,,že je ďábel a nikoliv svě-
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tec, že ho nikdy nenapadlo, že by byl někomu uži-'
tečný, když se prohlašují jinízanej větší hříšníky,
ač si nemohli, býti vědomi těžkého hříchu, měli-li
správné pojmy o řádu mravním, působí takové vý
roky spíše dojmem planého rétorismu, než oprav
dovým, vnitřním přesvědčením.
' . :
Yidímé-li světce, jak vystupují jako šašci (svátý
Filip tančí na veřejných místech jako blázen, svátý
Alfons je podoben úborem lazaronovi, když jde na
návštěvu k církevnímu hodnostáři,,svátý Alois si
sedá na mrzáckého mula při rytířské slavnosti),
vtírá se nám chtěj nechtěj o světcích nemilosrdný
úsudek, který o nich pronášeli svědkové takových
výjevů. Mnohá pokoření u světců jako by předpokládalá buď pokrytectví nebo slabošství nebo du
ševní omezenost. .
I
;
Světci touží zbaviti se všech chyb a sjednotiti so
s Bohem, a současně se radují, že mají 'chyby, že ne
mají prosté myšlenky, že se dopustili hříchů. Podlo
ctih. J. J. Oliera duše na prvním stupni pokory má
radost z poznání své ubohosti,/ nízkosti, ze svých
chyb a hříchů. „Kdo měl neštěstí á dopustil se hří
chu, musí jej jistě nenáviděti a současně, musí milovati ponížení, do něhož upadl hříchem. Abychom
si libovali ve svých nedokonalostech, musíme si
připomenouti, že tento cit ctí Boha, protože právě
naší nepatrností vynikne jeho velikost a našimi hří
chy jeho svatost." (Introductión podle Tanquereye,
Précis de la Theol. Asc. et Myst. 1924 n. 1134.)
Svatá Terezie ■
Ježíškova má radost V; posledních
letech života,- že bývá ještě nedokonalá.; Podobno
mluví bl. P. Colombiěre a sv. Kliment M. Hofbaůer.
.; Člověk, který těží'ze svých hřiven, pracuje, usi-'
luje, bojuje, dobývá vyšších cílů. Jsou-li však;zni
čeny jeho podniky,: zkříženy plány, zmařeny^ sna
hy, odmítnuty, ba odkopnuty jeho spravedlivé žá
dosti, stihne-li jeho úsilí naprostý nezdar, ponížení
až k zemi, má je přijmouti s klidnou, ba radostnou
myslí, chce-li býti dokonalý? Má vítati škůdce
svých ideálů?
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•- Patří-li k ideálu svatosti; pokora v nejvýšším
stupni, pokora, jak se jeví u světců, kdo bude míti
odvahu drtiti své já s tou bezohledností, kterou
ukázali tak mnozí z nich? Je pokora v nejzazších
důsledcích ještě ctností a není spíše její kárika^
turou1
/ .
■'• ; :
:; .
,Pod žo'řhým'úhlém takových myšlenek je pokora
záhadou. Můžeme' mluvit o mystériu pokory. ; j '
Není divu,rže:se staly pokusy i na straně ■
kato
lické, přehodnotili pojem pokory. Ainerikanismús,
vyvolaný v ;život ~čilým P.^Tomášem Heckeremj
ctítěl zachrániti čest dosavadních světců,-.tak zva
ných pasivních; omluvou, že minulosti svědčily pa*
sivní, trpnécťnósti, pokora, poslušnost a j. Pro bu
doucnost však mínil výtyčiti ideál nové, neúmorné
náboženské aktivity, která by napodobovalá. ho
rečný chvát liberalistické volné soutěže v životě
hospodářském a nepiplala by še vnitřními, nevýbojnými ctnostmi.
Záludnou šnatiu ámerikanismu o novou koncep
ci moderní dokonalosti ostře odmítl v samých zá
rodcích nejvyšší strážce víry a mraVů Lev XIIL
v; listě, adresovaném^kardinálu Gibbónsovif „Tes
tem benevolentiáeňóstrae" (A; S. S. XXX í, 1898/9
470 n.) Papež v. něm hájí všechny ctnosti, ostou
zené amerikanismemi pro domnělou pasivitú. Na
prvém místě platí jeho ápologie pokoře.
Zavrhuje rozdělení ctností ná trpné a činné. „Ne
ní a nemůže býti ctnosti, která by byla opravdu
ťrpná.“ Ctnost totiž značí dokonalost mohutnosti;
cílem mohutnosti pak je kón; Kón:ctnosti? není ni
čím jiným nežídobrým užitím svobodné' vůle,- podporované~ovšem milostí Božír je-li'ctnostný úkoji
nadpřirozéňý.
■ '
' '
Pokorámnepozbyla v moderní dobo nic ze své časovosti.- Je vhodná á nutná pro všéchny ■
věky* po^
něvadž Ježíš Kristus, jenž je ,;týž včera i dnes i ná
věky“ (Židi líi, 8), praví všem bez rozdílu: Učte se
ode mne. nebot jsem tichý a pokorný- srdcem! Ja
ko byl on, mistr a vzor .všeliké svatosti; ,pókórný,

musí býti pokorné i duše jemu oddané, neboť „tý,
které (Bůh) předzvěděl, také předurčil (k tomu)!'
aby byli připodobněni obrazu Syňá jeho". (Rím.
8,29.)
' - "■ ..........-V— '
Velekněz si přeje, aby lidé pěstovali horlivě tyto
ctnosti. „Dej Bůh,-aby, bylo více věřících, kteří by
pěstovali tyto ctnosti jak néjsvětější lidé minulos
ti/ kteří svým’ duchénTpokory, svou poslušností a
svou zdrženlivostťbýli mocni v činů i v-slově k ve
likému prospěchu netoliko náboženství, nýbrž i ve
řejného blaha a občanské společnosti." -Chcéme-li pochópiťzdánlivoii prptimyslnost po
kory, světců* musíme býti-pamětlivi hierarchických
stupňů u každé ctnosti, která začíná v prachů lid
ských nedokonalostí a končí u trůnu nekonečné
svatosti Boží.
" ■
■ Pokora duší, začínajících vnitřní život, řídících
se *svědomitě svým: rozumem, osvěcovaným svět
lem víry, je velmi „rozumná" v očích klidných, nezfanatisováných lidí. Podrobuje vůli člověka záko
nité autoritě, Chrání ho p”ýchý a nádutosti jak k so-V
bě rovným, tak k pbdřízeným, a sklání ho v prach
před nekonečnou mocí Boží.
íí ;;
:
■ ^Nezaujaty rozum neshledává nic závadného^
výměru pokory, jak jej podal.sv. Bernard: Pokora
je ctnost, která působí, že člověk je ve svých očích
nízkým pro dokonale pravdivé poznání o:sobě. —
Hluboce odůvodněna je zdravou filosofií povaha
pokory, pokud bráni člověku jiti za něčím vyšším,
nedosažitelným vlastními silami a pokud ukazuje
na pramen všeliké síly, na moc Boží.
-Věřící duše chápe správnost.přesného pojmu pd7
ltory, \vystiženého Andělským učitelem: „Pokora,
pokud.je'zvláštní ctností, hlavně podřizuje člověka
Bohu, pro něhož se podrobuje (člověk) ponížením
i jiným (lidem).“ (S. .Th. .2—2, q.161, a. 1 ad 5.)
Bližním se pokorný „podrobiije“ :proBoha, když
uznává v nich dary Boží, přirozené; i nadpřirozené
ctnosti a přednosti.’ Pokoru k bližním, ukazuje
.

■

113

zvláště poslušností, uznáním autority, která je od
r.:‘
Boha.
Je velmi milé, že pokora .-mírní nezřízené touhy
po vyvýšení a marné cti. Nikdo své ctižádosti ne
dá pravé jméno a skoro každý chce platiti v tom
ohledu za pokorného.
"
Člověka; jenž vypial vysoko své cíle, překvapí
však jistě poznámka, že pokora, udržuje člověka
u vědomí inferiority. Dojem jenjen chvilkový. Sv.
Tomáš dodává „secundum modům:suum“.: Pokora
žádá uznání inferiority, pokud to; odpovídá pravdě.
.Proto pokora nebrání člověku, aby uznal své vlast
ní přednosti, přijaté: od Boha. Nutká jej však, aby
uznal závislost na Bohu a byl mu vděčný za jeho
dary.
- Těžší .je, že podle sv. Tomáše obsahuje;pokora
jakýsi chvalitebný: sklon k ponížení (quandam laudabilem‘deiectionem in ima. jS. Th. 2—2, q. 161,
a. 2). Pokora si váží neyážnosti, nízkosti, nepatr
nosti a ubohosti vlastní. Pokorný je v srdci rád,
když jsou jeho chyby poznány a haněny. S radostí
vykonává práce nejméně lidmi oceňované a nej
méně chválené.
■ :
. Kdo však se zadívá vážně a vytrvale na .Vtělené-,
ho Bóha, jenž „jsa ,vé způsobe Boží. . ^ sebe sama
zmařil, přijav způsobu služebníka . . . Ponížil.sebe;
sama, stav. se poslušným až k smrti, a to k smrti
kříže11 (Filip. 2, 6^8),, kdo. opravdu ^uvěřil y jeho
božství, kdo vážně úžňal, žé On je, cesta, pravda á
život (Jn* 14, 6), že jeho následování .je jedinou
cestou dokonalosti, může se! dopřacovati s pravi
delnými milostmi tohoto stupně pokory. Takový ši
pak libuje v nejméně ctěnýchprácích; rád snáší za
sloužené pokoření'zárvla,strií1chyby;:haj dě.snádhěji spiravedlivý vztah mezi zdánlivě nezaslouženým
pokořením a svými hříchy. Také podivná radost,
z chyb je snadno vysvětlitelná. Světec nemá ra
dost z ciziny; nýbrž jen z nutného následku ■
— trestu— který je dobremi •
Vážnou obtíží jé pokora heroická u mnohých

světců, o ktere se zdá, že je v rozporu s pravdo
mluvností, správným poznáním a ctností křesťan
ské opatrnosti. Přemnozí světci tají se, jak mohou,
sé všemi přirozenými i ;nadpřirozenými dary nebo
je i popírají. Vyvolávají pohrdání lidí zjevováním
vlastních chyb. Považují se za'nejposlednější z tvorů. Připisují si; odpovědnost za všechny pohromy
světa, zaviněné' pry jejich -chybami >(Srv.: Diet;
Theol. V II A, 324).
■
' /: - „
- Nejsou to spiíš chimérické názory a nezdravé zá
liby než čiriý svatosti?
■
• Subjektivní- podceňování u ; světců vysvětlují
všelijak. Obyčejně se upozorňuje, že v. té věci jsou
světci hodni obdivu," nikoliv však následování. Neříkává se, proč. Výrokům světců o vlastní nehod
nosti dávají theologové nějčastěji smysl, že z vlast
ních sil stali by se světci nejhoršími hříšníky, že by
způsobili lidstvu néjtěžší škody atd. Zálibu i v nejkrutších pokořeních, pravou žízeň po zdeptání
vlastní neukázněné osobnosti, touhu uniknóuti šo ...
svými dobrýmivlastnostmi před zraky .všech, odů
vodňují teorétikové hlubokým, rozjímáním o mu- ■
kách a pokořeních božského Spasitele.
Výklad jistě nestáčí. Světci nemluví o možnosti,
nýbrž o skutečnosti, nemluví o budoucnosti, nýbrž
o přítomnosti. A ona neukojitelná, touha po hanbě,
pohrdání a křivdách;- která se vysmívá vrozené.i
získané snaze:po vlastní cti a po dobrém jméně,
která by byla skoro zvráceností, kdyby nešlo o lidi
nejvyšší a nejušlechtilejší inteligence, nedá se. vysvětlovati jen milostmi;:skýtanými při rozjímavé
modlitbě.
- .
. >■
'.
.
Heroická pokora světců, stupňovaná k svátému
bláznovství,'je účinkem'milostí vyšších. Světec je
povznesen k mystickému spojení s Bohem a v kontemplaci vidí;nevýslovnou Boží svatost a hříšnou
svoji slabost. -Tento: závratný -kontrast v spoj ení
Boha a tvora, absolutní svatosti a nicoty, schopné
každého zla, vyvolává v duši světcově-pravé zdě
šení, že bezděky propuká ve výkřiky propastné

pokory. Světec je omráčen Boží velikostí, je oslněn
září jeho dokonalosti a připadá si v tomto: objetí
jako zločinec poskvrněný nejčernějšími zločiny,
• (SrVi Huber, Die Nachahmung der. Heiligen II.
Freiburg 1912, 330.)
■ Klasičtí spisovatelé .v oboru mystické theologie
vysvětlují závratný stupeň heroické pokory mys
tickou.modlitbou. Sv. Terezie píše ire svých pamě
tech o mystické modlitbě klidu: „Působí-li Duch
sv. v duši, není potřebí namáhavě píditi Se po úva
hách, abychom se pokořili a: zahanbili.; Pán* sám
náš poučuje a' vtiskuje do hlubin duše pravou po
koru, velmi rozdílnou od té, kterou si můžeme zjednati svými ubohými úvahami; Tato modlitba skýtá
duši, nepoměrně ostřejší světlo a naplní ji zahan
bením, které ji obrátí v nicotu."1 A,vynikají cízhaleč duchovních* stavů, P. Michael Godinez (zm;
1644) odvozuje "nenasytnou tužbu světců, aby byli
co nejvíce potupeni,: nejvyšším:stupněm kontem1
plače, trpným přetvořením (transformatio; passiva). Duše si žádá ze všech sil spojiti se s.Ukřižova• ným, přejiti v něho a míti podobu.chudého, poní
ženého, potupného Krista.' (Srv. Huber ;415.),v:j i í
. Na otázku vrhá;uklidňující světlo nauka ó da
rech Ducha sv.. a o jejich významu v. duchovním
•v životě.
•,
. •
i S postupující dokonalostí uplatňují'se v duši víc
a víc dary Ducha sv. Na cestě bčisthé.a osvětné ří^
dila se;duše spíše.svým rozumem,'.osvíceným:ve
jdou..Duch svátý nezasahoval.bezprostředně,do je
jího vývoje; leč: občas. Když však užila duše dobře
milostí obyčejných, když se dostatečně zprostila
hrubších ehyh7a nedokonalostí, ujímáse Duch svá
tý sám jejího vedeni. Dary svými působí na její
rozum a na její vůli,; aby zachytila hbitě nejmenší
jeho hnutí, a řídi ji svými; zákony, které jsou ne
jednou nad: zákony a pravidla lidskémoudrosti.
i'Lěben d; h. Theresia XV. Přel. L. Carus. Rezno-1851,
116.
- . .
.
.
. . .■ •

Duch vane, kam.chce a jak chce. Ať se líbí světů,
nebo nelíbí.
' L
Bohověda učí, že dokud není duše vedena přímo
a bezprostředně Duchem svátým, jedná „po způ
sobu lidském" podle světla a hlasu rozumu, očiště
ného a poučeného věrou (modo humano secundum
regulam rationis). Její jednání nevybočuje z mezí
chvályhodné pravidelnosti a obvyklosti. Je uzná
váno á chápáno, ne-li všemi, aspoň -lidmi dobré
vůle. Není v něm nic mimořádného a udivujícího.
Ujme-li se jí však Duch svatýy.řídíji mnohdy k úkonům, které přesahují. pravidla lidské moudrosti
a které odpovídají bezprostřednímu vnuknutí Bor
žímu (ultra humamim módům secundum regulam
divinam). (Srv. S. Tli. 1—2, q. 68, a. 1, 0 et ad 3.)
Duch svátý si tvoří světce sám po libosti, i proti
předpisům ;teoretiků duchovního života. Světci
byli pro své jednání nejednou opuštěni a káráni
i od dobrých. Bůh .žádal od nich tuto oběť, aby sé
líbili jen jemu a ne světu."
.
. , ;
;
Nepochopitelné tajemství-pokory:všech světců
dává; jak se. zdá, znamení k řešení otázky o povo
lání k mystickému životu;:Není:li .možná a mysli
telná pokora světců, jejich hrdinská síla klidu a
radosti v přívalu urážek, hrubosti, pronásledováni*
podezřívání a zneuznávání, jejich živelná touha-po
prožití muk Spasitelových; není-li myslitelná bez •
dokonalého rozvoje darů Ducha svátého, bez kontemplace, a máme-li á druhé strany? právo toužiti
po integrální dokonalosti světců, i po dokonalosti
pokory, nesměli bychom toužiti.i po jejím nevyhnutelném prostředku, po-kontemplaci? -'. ;
;U žádné ctnosti není tak nutný; metodický po
stup od. nižšího k; vyššímu'; jako -u pokory. Vyšší
stupeň pokory předpokládá: hlubší poznání Boha
i sebe a tótó zase néní možno bez; dokonalejší cis*
toty srdce. Šlová závratné;pokory světců byla by
v ústech začátečníků a prostředních dobrých lidí,
ne-li simulací, jistě omylem a sebeklamem. j _
l
Klíčem k tajemství pokory, je vždy Ježíš Kristus.
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1;
Podle toho, jak kdó pozná a uzná Ježíše Krista,
podle toho, jak prožívá ve své duši jeho život a
-jeho pokoření až k smrti* podle toho se dívá na po- .
koru jmych a je,také schopen.pokory sám.
DR. A L F R E D F U C H S

P R V O T N Í " K Ř E S Ť A N S T V Í A STÁT
(Z přednášek o „Křesťanské státovědš“, konaných
na Studium Catholicum.)
' Kolébkou křesťanství jest — po lidsku řečeno —
Balestiná, ale ohniskem, odkud se rozšířilo do světa
a formovalo i život státní, je Rím. Proto musíme, píšéme-li o počátcích křesťanské státovědy, míti na
mysli obě střediska.- Židé byli přesvědčeni, že až
nadejde plnost času, přijde Bohem zaslíbený Me
siáš, který svrhne panství nenáviděných Římanů a
ukáže: světu vyvolénosťnároda Hospodinova. Když
byl pak jerusalemský chrám zbořen, naděje mesi
ášské jenom zesílily. Kněžské oběti přestaly a vůd- ..
ci lidu stali se rabíni, učenci, zákonici, kteří vyňa■ložili všechno svoje úsilí na to, aby se Israel néasimilovál k okolním národům. Z debat a diskusí ra
bínského synedria,nejvyššího soudního dvora ve "
věcech' právních a náboženských (což je totéž, nebot Thora byla Židům táké civilním a trestním zá-'
koníkem) vzniká během času Talmud, sbírka úst
ního podání, nesená tendencí *,kolem každého pří
kazů Thóry postaviti ploť‘ předpisů nových ako' lem těchto předpisů:opět nové a nové ploty předpi
sů, aby. byla co nejvíce vyloučena možnost přestoupiti právě ony zákony, jež odlišovaly vyvolený ná
rod od národů:ostatních.:Některé výroky. tohoto
ústního podáni svědčí o podivuhodné výši mravní
& o duchovním: pojetí budoucí mesiášské říše, jiné
jsou však neseny živelnou nenávistí k okolí, i po
tlačovanou a následkem toho. vystupňovanou vůlí
k moci.
• ■ i v
r
v
■ Při strohém zachovávání formální orthodoxie vy-
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značuje se však Židovstvo celkem značnou volnos
tí v myšlení, ovšem za jedné podmínky, že si dovédl dotyčný myslitel svoje odchylné názory učer
ně zdůvodniti Písmem; tradicí a: uznanými komen
táři ke komentářům: Proto :také bylo židovské myš-,
lení záhy. ovlivněno:helénistickou. filosofií, s níž
splývalo mnohdy ve formách značně groteskních.
To se dálo zvláště v židovských: obcích* jéž vznikly
mimo Svatou zemi;
. .
■
Ják vidíme ž celé řady míst ve svátých evange
liích, ve Skutcích apoštolských a v Epištolách*
představovali: si: zajisté i mnozí učedníci Ježíšovi,
že Kristus Pán obnoví říši židovskou s celou její
kněžskou a světskou slávou. Proto hleděli si zavčas
zamluviti místa pó j ehb pravici:a ■
:levici/ až bude
souditi dvanáctero pokolení izraelských. Sám svá
tý apoštol Petr neváhá vyzývati Pána, aby/se ko-.
nečně ujal svého světského.panství, a chce jej brániti mečem.- Jen poneňáhlu docházeli ke správným
názorům, o. duchovním:království Božím. Zvláště
zmalomýslněli,* když Kristus Pán byl ukřižován,
jak nás na příklad poučuje výjev se dvěma učed
níky jdoucími do Emáus; Tím: radostněji přijímají
zvěst o zmrtvýchvstání Páně,, jež jim ukazuje, jaké
jest království pravého Mesiáše.
' Tato víra, že'Mesiáš přišel a svýiň životem, svou
smrtí a'zmrtvýchvstáním vykoupil všechno lid
stvo, nejenom národ židovský, musila; se ovšem
sraziti s židovskou 'ořthódoxií. Pro první křesťan
ské óbce, jejichž údové byli židovského původu; na
stává především otázka; zda je nutno’ zachovávati
židovské předpisy o i obřízce, o pokrmech, o saba
tu átd. Táto nejistota se stupňuje, když se k učení
Kristovu’ počínají hlásiti pohané!: Apoštolé vystu
pují jako rozhodčí. Autorita apoštolská' rozhoduje
o tom, že není třeba vzkládati na věřící: jho vyvolenosti Abráhamovy,: ježto vývolenost starozákon
ní pominula a ná místo vyvolených nastupují vši
chni pokřtění. To znamená s hlediska našeho zkou
mání, že křesťanství překonává..ideál mesiášské

říšefv pojetí židovském, aby vytvořilo na zemi obecriou říši duchovní;
.
,:
Xa zemi? Vždyť Kristus Pán přece řekl: ze jeho
království není z tohoto:světa? Zajisté: Alo jest na
tomto světě! Jeho; Církev má fórmu; viditelné i spo
lečnosti,vedené apoštolskou autoritou.-Za fčasů
svátých apoštolů žilLmnozí lidé, nadaní zvláštními
dary. Byli to charismatikové,. kteří měli, dar jazy
ků a jiné podobné nadpřirozeno milosti. A přece
nebyli oni úznávanými autoritami křesťanských ob
cí, nýbrž apoštolově a jejich .pravoplatní nástupci,
určení a posvěcení vzkládáním rukou.;Autorita
ppštólská jest autoritou objektivního principu,"ne
závislého; na osobní kvalitě. ■
;
' Papini;se ve . své j,Sťpria del Christo11 zamýšlí
nad postavou knížete apoštolů, svátého Petra. Vůči
nikomu neužil Kristus Pán tak příkrých slov, jako
vůči'němu.';„Satane, odejdi ode.mné!“ Ale* zároveň
právě jeho ustanovuje klíčníkem svého království,
třebaže zná; Všecky -jeho. lidské slabosti., y,Mnoho
jsem se modlil' za tebe, aby nezhynula víra tvá!14
Což tento apoštol;nezapřel, ve slabé chvíli Krista?
A přece není tó Miláček Páně, svátý Jan,: jehož
hlaya spočinula při jposlední ve.čeři na;srdci -Ježí?
šově, jenž se stává skalou,: ná-níž je vybudována <•
Církev, nýbrž lidskyjčasto slabý,'ale Krista vrouc
ně]milující á horlivý Petr.: Papini uvažuje v :této
souvislosti ó budoucích papežích: Jak; často byli
i oni v; podobném pokušení jako Petr: zaíněniti
království Boží s královstvím tohoto světa. Ale je
jich víra nezahynula, i když náporibran pekelných
byl velmi mocný. Jako by sdíleli osud svého první
ho předchůdce; jenž měl všechny lidské chyby, jimž
může.člověk v, jeho postavení podlehnouti, ale jenž
si byl také vědom prostředků milosti, jimiž je mož*
no tyto-chyby odčiňovati.
Pod autoritou apoštolskou se tvoří, křesťanské
obce,'v nichž ;jest, jak řečeno, překonán.idéál státu
židovského. To znamená, že křesťané ještěv;dobe,
kdy chrám; stojí, nevěřili, již ve,věčnost.chrámové

ho kultu jerusalemského, jenž má jednou býtFstře:
(lem židovské mesiášské říše. Dostávají se do roz:
pórů se synagogou; stále větších, a svátý Stepán,
první mučedník,; zpečetí svou krví tento rozchod
Církve se synagogou. Než-se-sloučí obce židokřesťanů a pohanokřesťanů, je třeba určitého vývoje a
častého zprostředkování autority apoštolské. -Na
počátku se zdá, jako by Petr vystupoval jako apoštol Židů, kdežto Pavel jakožto apoštol pohanů.
Brzo ale přijímá sám syatý Petr do Církve pohana
Kornelia. Jsou překlenuty rozpory mezi židokřesťany •a pohanokřesťany, dokonává se rozchod so
synagogou a vyvíjí se pojetí křesťanského,univergalismu.
'
• . .; : :. z*
Nyní musíme upnouti svou pozornost ke světové
říši římské. Jaký. je postoj křesťana;vůči ní? Jest
dán výrokem Spasitelovým: „Neměl bys žádné mo:
ci nade mnou, kdyby ti nebyla dána shůry." —T
Kristus Pán to říká Pilátovi, tedy representantu
moci usurpátorské,'aleí přesto uznává tuto vládu,
jež drží moc a řád. Není věcí křesťanovou, aby roz:
hodoval o formě:vlády. Kristus Pán napomíná, apoštoly, aby dávali peníz, daně a aby dávali, což
' jest césarovo, césarovi',, a co jest Božího, Bohu. Ta
ké apoštolově žádají od křesťanů,- aby byli dobrými
občany, aby byli oddáni: vrchnostem, ba i od otro
ků, aby byli věrni svým*pánům.;Při tom však j est
nazýván křesťanský otrok bratrem v; Kristu, čímž
je zasazena Instituci otroctví nejtěžší rána: nikoli
ze zevnějška, ale z nitra. Otroctví trvalo; ještě
dlouho, i v křesťanské společnosti, ale Církev jeho
instituci vyhlubpyala takřka z vnitřku, až zbyla jen
slupka a ta se rozpadla sama: Tak to Církev, dělala
a dělá áe všemi institucemi sociálními a politický?
mi, jež' se příčí křesťanskému světovému řádu a
křesťanskému svědomí.
■
'
: '
■
. Snad je nutno říci na tomto miste také několik
slov o tak zvaném starokřesťanském’ komunismu;
o němž se v naší době hodně často, a obyčejně tenr
dencně mluvívá. Celý ten >„komunismus" je žalo-
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žeh na tom, že se bohatí sdíleli v lásce o své statky
s chudými, že' byli jedna duše a jedna mysl. Byl to
tedy komunism, založený na odříkání, asi takový,
jako je „komunism1*komunit klášterních. Nebyl to
komunism'založený na domnělých právech a ná
rocích na nadhodnotu. Právě naopak: Tento ko
munism neznamenal zásadní popření majetku. Ví
me dobře, že mnozí křesťané propouštěli své otro
ky a dávali jim malý majetek, jsouce si dobře vě
domi, že majetek, pokud svou velikostí nepřesahuje
meze lidské odpovědnosti za jeho správu, je člově
ku přirozený a umožňuje inu i dosažení; cílů. nad
přirozených. Dnešní tak zvaní angličtí distribucionisté na příklad, kteří chtějí řešiti sociální [otázku
tím, že se starají, aby dělník měl malý majetek a
stal se tak živlem sociálně uklidněným, se často
dovolávají praxe ‘starokřesťanské vůči propuště
ným otrokům.
1 Ve světové říši římské vládl za dob Augustových
dokonalý politický klid. Ale tím názorněji se uka
zovalo, že politický klid a ynější blahobyt nejsou
nikterak totožné se štěstím. Již státovědečtí filoso
fové starých íteků, Platon a Aristoteles hledali vyš
ší smysl politiky, již* oni tušili,; že .ideálem' státní
kovým nemá býti jenom, mír a blahobyt; ale takév
pocit vnitřní bezpečnosti občanovy,'spočívající iia
přesvědčení, že i jeho politický život jéát v souzvu
ku 's vyšším řádem duchovním. Tento stesk po du
chů sě jeví ještě zřetelněji v císařském Římě. Z děl
básníků,' filosofů a satiriků'vidíme, jak lidé byli
vnitřně nejisti a nešťastni; .'Ještě zřetelněji to vidí
me z toho, jak ochotně antický Řím přijímal všecka
antická božstva a všecky exotické kulty. Mnozí
srovnávajícím před příchodem křesťanstvím vnitř
ní nejistotou naší doby, jež rovněž tone v exotismu,
počínaje Černošskými tanci a mazdaznanem, a kon
če tímj žé Nobelovou cenou bylo svého času odmě
něno dílo indického básníka. Antický fiím byl plný
cizích ^vyků, cizích pověr,' cizích kněží, věštců a
astrologů; Sňatky Rímaheks exotickými zajímavý-

mi cizinci způsobily, že se mísUý kulty v rodinách’
často groteskním způsobem. ' ' • 1 - . C . / '
Jenom jediný národ; zřejmě nestál o rto, aby fsd
s Římany smísil, on jediný nepřinesl dó Říma žád2
nou novou;mbdlui ‘Býlí to Židé. Třebaže však ríenesli do■
Říma ani obrazu, ani podoby toho, co jest
na nebi nahoře; na zemi dole; nebo toho; co ve vo’de
pod zemí jest, trváli úporně na kultu svého nevi
ditelného Boha, jehož pouhé jméno bylo jim nevy
slovitelné. Židé byli-v Římě dobře známi již'aspoň
200 lét před/ zkázou Jerusalema. Politika, césarů
jim přála, ale lid jich neměř rád. Vidíme to mimo
jiné z toho,’ ze Žid byl stálou směšnou’figurkou le 
dových veseloher. Jejich kult bez obrazu a chrámu
byl lidu tajemný rá naplňoval *jej 'neklidem. Tato
tajemnost byla lákavá i pro vyšší intelektuální a
politickou společnost, takže se židovská filosofie
dostala, až do samotné blízkosti císařů á mnohé ži
dovské zvyky se staly módními v bohaté'římské
společnosti. •
'
’
,r
V Římě bylý židovské obce bohatší i chudší; or-thodoxní i méně orthodoxní, jež ochotně nasloučhály cizím kazatelům'á učencům židovským; zvláště
takovým, kteří přišli ze Svaté zémě. Není vylouče
no, že i svátý Pétr a svátý Pavel býli s počátku
ochotně slyšeni v synagogách. Vždyť synagógy ne
byly chrámy, nýbrž školy, kde se horlivě debato
valo. Záhy se však přenesly palestinské spory i do
římských obcí židovských, spory mezi Církví a sý-f
nagogou, sporý mezi židokřesťany a pohanokřesťany, do nichž několikrát zasáhla brutálně i římská
státní moc. Ale tyto spory upevnily v Římě samot
ném sjednocující autoritu apoštolskou/
:
"
Římskému světů musilo býti jasno jedno: Titůs
rozbořil chrám, ale nikoli theokracii. Myšlenká ta,jeinného mesiášského království žila dále. Podle
Židů šlo o říši budoucnosti, podle křesťanů Mesián
již přišel. E tomu přistupovaly vlivy helenistickó
filosofie.' Myšlenky antických filosofů a básníků
hledají i politickou formu, v níž by byla obsažená"
:

'

' V

"

.

'

1 2 ;i

platónská a aristotelovská myšlenka nesmrtelnos
ti. Tomu všěmu však byl vzdálen římský kult cé
sarů, jenžnebyl ničím jiným,než zbožněním Ěíma.
Osoba.césarova byla posvátná, ať césar byl osob
ně jakýkoliv,; ať se dostal na trůn jakkoli. Repre
sentoval impérium. I itato koncepice připravila ne
přímo půdui Oírkyi, založené na objektivním prin
cipu víry, bez ohledu na osobu. Později se měla
právě tato víra státi posilou státu. Gelý Rim vsak
zatím' pociťuje, že toto zbožnění státu nestačí, aby
dalo náplň politickému životu. Zvláště séfale příčí
svědomí Židů; a křesťanů. Bůh se hlásí o svá práva
i vp státě. A tak se slovo Krista Pána: „Dávejte, co
jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu“, stává
magnou chartou budoucí křesťanské státovědy.

VÝHLEDY

-

ŠKODLIVĚ M N O H O N Á BOŽENSK ÝCH K N IH

Z křesťanské lásky zamlčím jméno časopisu, který před
několika týdny: napsal, že v poslední době vycházelo pří
liš mnoho, až škodlivě mnoho náboženských knih.
Sleduji jako’ redaktor náboženského časopisu nábožen
skou literaturu, ale musím říci, žo je jí stále ješté žalostně
a nedostatečně málo. V- naší redakčnj knihovně máme
zvláštní oddělení české náboženské literatury a je toho
hromádka dosti ubohá.
. r
.
. /Ale, že by-čertovo kopýtko bylo jinde? Pisatel onoho
článku vypočítává katolické časopisy posledních let. Zmi
ňuje se tam i o Hlubině, a pak pěje dlouhé chvály o dvou
časopisech, redigovaných laiky. A tak čteme z článku jed
nu skutečnost, které so již dnes začínáme obávati. ,Kato
ličtí laici začínají dnes chápati,volání ke Katolické akci
tak, že začínají přehlížoti- nutnost hierarchického vedení
a řízení, že-jim začínají kněží jaksi překážeti, že se’ jim
čistě náboženské zdá již jaksi sakristánské. Není zdra
vé, jestliže..mladé proudy katolického snažení u nás se
obejdou,bez kněze, jestliže v něm vidí snad jakousi, pří
těž; anebo jakousi kontrolu, jestliže by se domnívali, že
když chtějí krásu a umoni, že .tím samým nemohou chy*

bovati, a nepotřebuji poučení, nepotřebují kněžského ve
dení.
' ........
■* ■ ' ••
VáŽim si obou časopisů laiky řízených a jsem z těch,
kteří na ně stále upozorňují, ale je dobré, aby zá ně tak1
hle nemluvili lidé; kteří by je mohli kompromitovati.'
:
Tedy, abyste věděli, náboženská nevědomost jest stálé
příšerná a možná že je velká i mezi mnohými z katolic
kých laiků, kteří by chtěli býti hlaéatéli katolictví.
'
Náboženských knih á přednášek je stálé ještě velmi má
lo, velmi nedostatečně; Nemáme stále ještě ú nás přelože
ny. klasiky .duchovního života,>duchovní náůky; sváté
Otce a Světce mystiky. Nemáme ani nového vydání tak
důležité věci jako je tridentský-katechismus a mnoho-ji
ných věci.
'
'
■
Laici, kteří chcete objevovati katolicismus; nezapomí
nejte, že není jeho místo jenom v sociologii, že nesmíte
hledáti jeho vlivů a síly á působnosti jen v iirnění, Že přéděvším^je v životě celém; že* jeho posláni -je především
v tom, aby cělého-člověka k ; Bohu přivinulo, že riení ná
boženství především krušné; nýbrž především" životné, žo
není jeho cilein především člověk, aby se kochal v kráso
a velikosti náboženství, nýbrž Bůh, abychom všechno po:
dle jeho vůle a ! učení zařídili a všechno‘k němu a před
ním áklónili;íA;láici mohou- žde spóluprácovati pomáhati,
ale hierarchicky vedeni. Jinak nadělají v duších více
Braito.'
škody než užitku.
‘ —
K Ž ID O V S K É O T Á Z C E
To hlavní, co vytýkáme Židům jest tó, že svým odporem
i vzdořeni vůči Kristu prodlUžújí trvání tohoto Slzavého
údolí. -Ohi jšoú dtlěs již poslední překážka' vyvrcholení
Kristova království pokoje.i Ale,;jejich1vzdor ňepřektíftáme novým hříchem, nenávistí, nýbrž modlitbou a obětmi.
Vždyť přece tenhle strášriý a nesnesitelný světá řád: již
musí co! nejdříve skončit. Ať již nechají židé všech poku
sů a všeho filosofování, ják sě iiá světě lépé zařiditii Moc
pěkně to nezařídí ňá- světě; jako ^je; těžké zářizOvati se
aa ledové-kře .'/.'-Modleme se,-aby Bůh sňal závoj s jejich’
očí, aby již prohlédli!-Proroci jim tolik slibovali'pozemské
království, že nejprve chtějí je; zapomínajíce ná jeho pod-
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mfnkuv vnitřní království Boží v duších.'Modleme se, aby
pochopili konečně, že i pro ně je nakonec nesmírně důle
žité, *aby byl uzdraven a vyléčen -tento* svět,' než bude na
něm uskutečněno slibované království pokoje,' hojnosti a
štěstí, neboť jinak by nemělo, smyslu zasazovati štěstí a
radost do 'otrávené země. Země pila sice' Krev Kristovu,
ale teprve tehdy vydá plné ovoce této Krve, až naše krev,
všech krev, i židů.-krev, bude podobně ochotná k naprosté
oběti poslušné a velkodušné lásky k Otci. Tak přijde krá
lovství Jeho! Ne dříve, jistě ne dptud, pokud přijdou židé
k Bohu s-vyzývavou a soběstačnou samozřejmostí!
.' ■
i Braito.
K A TV E; C- H' E T I C K' É
VELEDÍLO
-

■-.................

‘

’•

Bylo by sobectvím neupozorniti na velkolepou studii
o vyučování náboženství ;Y různých evropských zemích,
která . vycházela letos,* Vi.Nouvelle ■revue;-théologique.
V každém čísle,.byla;asi ŠOstránková gtudie o; školských
zákonech'O: náboženském i vyučování v :různých- zemích,0 metodách a výsledku, tohoto vyučoyání.;Studie končily
zevrubnou katecheticko-pedagogickou bibliografií přísluš
ného národa. Je to poučná a povzbudivá přehlídka, skýtá- ,
jící výborné -poučení i,povzbuzení.•;Naše, velebné pány,
1 pedagogy vůbec upozorňuji na právě-uzavřený ročník
této skvělé revue, vydávané lovaňskými jesuity. Braito. ■
O Ž IV O V Á N Í V ÍR Y
Víra jako milost a ctnost nadpřirozená nám byla vlita,
víře pak jako obsahu jsme se učili á snad i naučili; p řija li
od svých rodičů a kněží, protože svaíý Pavel praví/že je.
víra ze slyšeni. Ale tato, víra ze slyšení musí býti životně;
spojena s onou vírou vlitou, která je ctností, která je spo
činutím ,v Boži jistotě, která jest naplnění Božím světlem,
naší duše.
,
Živá víra přetavuje slova otců do svého, vlastního^žívot
ta. Jejich víra,'tak jak nám ji. předali,'potřebuje se státi;
naší věrou, naší v nejhlubším slova;smyslu,:naší,. to jest.
zasazenou do našeho nitra, do hloubi naši bytosti. Jest to;
působení milosti, ale i my jsme tu účastni, tím, že svoujvíru jednak vlitou, jednak předanou jako nauku rozvedeme,
do svého života, do svých prací,-zásad, do svého hledání.;

Protože je našé.íyíra účastí na životě Božím, protože na
jeho,poznání, proto nemůže *,naše víra zestárnouti, nýbri;
její pravdy a je jí. světlo dostačují pro všechny otázky,
které se vyrojí. Jenom my nechť neustrneme na vyjadřo
vání své víry, jenom my ať neustrneme na oněch řešeních
skrze víru, na něž jsme dosud byli zvyklí.; Protože život
nestojí a vždy se obra,cí; novými hranami k' víře a ,nové_'
světlo na ty to , hrany: z „víry se rozlévá. Nespokojme so
proto sé starými řešeními této víry a.neobviííujme pak ví
ru, že nestačí na dnešní otázky. Když podrobíme své vířo
upřímně svůj celý život, dá již celému tomuto životu so
všemi jeho otázkami tak jak dnes křičí, odpovědi .včasná
■ ■■■ < ■ r
;
i dobré.
A dále je třeba řešení životních.otázek á vyjádřeni víry
naší je třeba očistit od nánosů slov a výkladů lidských.
S vírou se t o , má jako. s •obrazem', krásným,, původním
obrazem,'ale několikráte.přemalovaným různými umělci*
Je třeba ocistiti viru od ■
nánosu výkladů, zvyků,1pověr,
.pohodlností, formalit, svých vlastních-neupřímných, for
malit, aby se zjevila víra jako krásná a živá sila: Jsme
tím povinni sobě i těm, kteří se nás ptají,-zda se dá ještě
dnes žiti víra, kterou jsme přejali od svých o t c ů .... £ ■ '
:^ ■
.n:
Braito. ■
,
SV. T E R E Z IE A D O M IN IK A N I
■
' Sv. .Terezie byla takřka po celý svůj život vedena dominikány, kteří byli-jejími zpovědníky, duchovními vůdci
a rádci. Všechny své spisy napřed předložila jo jich zkou
mání.
Velký vliv měl na ni zvláště dominikán Ludvík Granadský. Je známo, jak dominikáni, jdouce za sv. Tomášem,
zdůrazňovali; p r o ti;jiným směrům důležitost rozumu ;v
modlitbě. Jejich nauku přijala i sv. Terezie. „Některé kni7
hy radí,“ píše světice, „žechceme-li se připraviti k naslou
chání, co náš Pán nám řekne, máme svou mysl uvésti do
klidu, očekávajíce, že uvidíme, co.On chce.učiniti v naší
duši. Ale jestliže jeho Velebnost přerušila: Činnost na
šeho rozumu, nemohu pochopiti, jak můžeme přesta,t mys
let, aniž bychom si, nezpůsobili více škody;než dobra.1*1
A aby objasnila, zase pod vedením Ludvíka Granadské> Sv. Terezie: Hrad duše, čtvrtý příbytek..-

ho, že'přijde-li „přerušení rozumu“, přijde zcela od Bohá
& rie od nás sáiných, praví: „V mystické theologii . .. r o z 
um není schopén prácótat. Bůh přerušuje jeho činnost: . .
Chci jen říci, ábychóin si aňi nepředstavovali ani nemysle
li, žě ji přehišujéiriS'"my šáihi.-Nešmíme přeštati užívat
rozumu, bez -něhož bychom upadli do otupělosti a vy
prahlosti, a nedosáhli bychom žádných výsledků."2
Ve svých ;,Zpráváčh“3 vypočítává ještě ostatní své zpovědriiky-dominikány: Vincenc Baron, Petr Ibaňez; Domi
nik Baňez.
: ■
O Vincenci Baronovi píše: „Tento dominikán, velmi
ctnostný a bohabojný; mně prokázal' velké služby. Vzala
jsepi si ho za zpovědníka a on vzal na sebe úkol bdíti nad
mou duší; ukázal mi nebezpečný stav,’ v němž jšenrše na
cházela. Posílal mne k šv. přijím ání každých Čtrnáct dní
(což .bylo tehdy- yelmi nezvyklé).' HoVorívalá jsem s:ním
a znenáhlá jsem mu začala mluvit o své :ihůdlitbě.^Dopo
ručoval mi; abych-jí neopouštěla, neboť nihě mohla býti
jen užitečná! Znovu jsem so tudíž dó ní pustila a od té.
doby jséin jí ňézanechalá.‘'4
’
:
Později ve’svém životopise vyjadřuje P. Baronovi svou
vděčnost za.tój co pro ni vykonal v' nejňebezpéčnějších
okamžicích jejího života: Tento velmi učený dominikán
se mnoho zasloužil před Bohém* neboť m ňě: vyburcoval
z tohoto Spánku.;■! Posílal mne k sv. přijím ání Každých
čtrnáct dníí Zlo še zmenšovalo. Záčaláíjsém-vcházet sama
do iěbé, ačkoliv jšein: ještě nepřestala dopouštět! ,še( urá
žek proti Bohu. Ale neztratila jsem správnou cestu,;šla
jsem pó ní-pomalu, padajíc a zase povstávajíc; a kdo nepřeštanejíti a pokračóvati; přijde konečně k cíli, i kdýž
pozdě. Podle mého názoru, zanecháti modlitby zňaméhá
ztrátíti céstu.“s
-■Pí Vincenc Baron'uvedl sv. Terezii ňa správnou, cestu.
A další její zpovědník, dominikán P. Petr Ibaňez ji na
učil jiti po této cestě jistě.
'
• Když j í i její přátelé předpovídali, že bude obžalována
2 Sv. Terezie: Svézivotópis, hl. 12.
'
á Sv. Terezie, Zprávy, hl. 7.
-4 Sví Terezie: Svézivotópis, hL 7. >
s Tamtéž, hl. 19.
..... . ;
_.

;

> ■*

u inkvisitorů; utekla se k němu o radu, jak píše ve švčra
životopise: Mluvila jsem o tom sé svým Otcem dóminikánem, který; býl ták moudrý, Že jsem mohla býti zcela
klidná, kóhájič, co mř řekne.’ Vyložila jsem mú tehdy co
možná nejjasnějř všechna -svá vidění,- svůj způsob mod
litby ’a i velké milosti, jimiž mě Pán •zahrnul. Prosila jsem
hó, aby ’ to všechno co ňě jdůkladňě ji prozkoumal! á řekl
Édj je4i v;tom něco, co by šé neshodovalo s Písmem šva- ’
tým, zkrátka, ábyio: tóm= všem podal svůj úsudek. Velmi
mne uklidnil, a némýlím-li se, sám z toho měl prospěch.
Neboť ač úž byí‘velmi ctnostný/od tóhó okamžiku Se od
dal modlitbě mnohéiin:více; 'abý; se jí mohl věnóvati svo
bodněji, uzavřel sé v klášteře švéhb řádu, postaveném ná
Baletě velmi osamoceném; Když tam pobyl přes dvě léta;
poslušnost ho přinutila- ódě jít odtamtud; poněvadž 'člo-í..
věka ták zkušeného bylo třeba jinde: — Co se mne! týče,
byla jsem jeho odchodem s jistého hlediska velmi dotčená,
protože tó byla pro:mně velká ztráta; Ale věděla jsem, že
jé tó pro něhia.výhódá. Když jsem se jedrióu velmi trápila
jeho odchodem, Pán mi řekl, abych se'radovala a, vůbec
só nermoutila, protože onen Otec je pod dobrou ochranou.
Opravdu, při švéiri ňáyrktu býl tak obohacen ctnostmi á
ták pokročilý v diichú-modlitby/že žá nič nasvětě — jak 1
mi pravil — ■by liěchtěl opustit:onú samotu.’ A; já jsem
mohla'říci totéž; Neboť jestliže mhe dříve' uklidňoval a
těšil-pouze’ pomocí své vědy, činil to pak zkušenostním
poznáním nadpřirozených cest, na nichž dospěl velmi da
ýj"leko.1^ - .• ;í
Ale ještě větší vliv než P: Baron á P. Ibaňez měl na To-'
režii jiný dominikán; velmi-- známý theolog, P. Dominik
Baňéz. Yédl Terezii nejen v jejím duchovním životě, nýbrž
i v její spisovatelské činnosti; Všechno, co;Terézie tehdy
napsalá; pódrobila-kriticé tohoto hlubokého theologa, kte
rý někdy neváhal škrtnoUtiněktérá její mínění. :
Přiklad jeho bystrosti: v dtichovňim vedení světice mů
žeme vidětí v rozhodnuti* jak'jednáti, když ďábel před
stavuje člověku nějaké zbožné obrazy; ;,Jedéň velký th«i
ólog (P. Dom;, Baňez) řekl; ;,píše sv. Terezie, „žé, kdyby
ďábel, který je velkým malířem, mu velmi živě-zobrazil

6 Sv. Tererziě: SvěSivbtopís, hl.33.'-
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našeho Pána, nijak by se tím.neznepokojoval; použil by
hó k tomu, aby roznítil svou zbožnost a tak bojoval proti
ďáblu jeho vlastní zbraní. Ačkoli malíř je pln zloby, my
proto nemáme upouštět od úcty obrazu, jejž nám znázor
ňuje, představu je-li Toho, kterýže pro nás zdrojem všeho;
dobra. Považoval za velmi špatnou onu radu, kterou dá
vají někteří, aby se totiž takovým obrazem pohrdlo; neboť
podle něho obraz svého Krále máme uctívati všude, kde
jej nalezneme. Jsem jista, že měl, pravdu.“7 '
v,:Je-známo, že, sv. Terezie se dlouho důvěrně stýkala ta-;
ké s některými, jinými dominikány; mezi nimi vynikají
zvláště: P. Garcia ,z Toleda, P. Petr Fernandez; P. Diego
Yangiies. Otci Garciovi vděčíme za ,;Knihu ■
základů", kte-t
' roli světice napsala na jeho rozkaz. On a P. Baňez nadchli
světici, aby sepsala lidové pojednání „Cesta dokonalosti";
„Hrad duše" byl dán k prozkoumání a posouzení P. Yangtiesovi.
;Co bylo dosud ;řečeno, dostatečně ukazuje, jak nesmy

slné: jest, mlúviti o duchovním životě sv: Tomáše a, jeho
žáků a o duchovním šivotě.sv: Terezie a jejích následov
níků jako o dvou, různých věcech, o dvou různých ško
lách. Ja k jsme viděli, sv. Terezie so učila své modlitbě
. u dominikánů.;Měla-li v modlitbě nějaké nové zkušenosti*
nedůvěřovala jim,; dokud -nebyly schváleny, od.dominikánů,,Psala, téměř jen z jejich popudu; a co napsala, podro*
bila .jejich kritice.
'
P. A. Gala.
KŘESŤANSTVÍ P Ř IB L IŽ U JE K ŽIVO TU

•. Učíme prvenství duchovního, ale nezavrhujeme hmotu,
protože Kristus sám. při jal nasebe člověčenství naše, při
jal i naše tělo, sestoupil na naši zemi, nesL břímě práce a
horko a'zimu dne, cítil hlad a zakoušel žízeň. Blahoslavil
sice' chudé, velel všechno opustiti, ale také blahoslaví ty,
kteří mu dávají jisti.a; piti v :jeho chudých.,
.
- Tak se nemůže křesťan odciziti světu.^Křesťanství pro
to neznamená náměsíčnictví. Ja k o ;jest kacířským mono-;
fysitismus, čili nauka o jedné pouze přirozenosti v.Kristu,
tak je také kacířským, monofysitismus, který nechce viděti
země,;a,těla.a jejích potřeb. Proto, kdo je. celým křesťa'

i Sv. Terezie: Hrad duše, Šestý příbytek; hL 9. . ‘
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nem, Déře celého Krista a také celého křesťana a své po
vinnosti ke Kristu chápe nejenom jako povinnosti, aby s®:
mu klánĎl,’ jej ctil a miloval a byl nadšen jeho uěenímj
když povinnost kó Kristu není plná a ,úplná- dotud, po
kud jsme také nenasytili jeho hladových'a chudých.
Křesťanství, které; by ‘ tó nechtělo činiti,’není křesťán:
stvím, -a znovu opakujij takového křesťana, zahanbuje
mnohý komunista a socialista, protože ten sě snaží o spra
vedlnost a nasycení chudých; Neboť jestliže odmítl Pán
rozdělovati majetek a. dělati rozhodčího soudce,' s druhé
strany odsoudil ono prázdné náboženství, které*by jenom
spínalo ruce át drmolilo ustavičně: Pane, .Pane. Kristus
s odporem, který .'je postižitelný v těchto slovech, se od
vrací od takového prázdného náboženství a žádá skutky i
A sám řekl, že tý skutky jsou dvojího druhu, aby; byly!
láskou k Bohu a láskou;k.bližnímu a,že cokoliy učiníme
jeho bližnímu, jako bychonť jemu samému učinili, i';
Jsme přece spojeni s teleni a, v těle nás Kristus vykou
pil. Právě protože: ctiiné prvenství ducha, chceme, aby
se i tělu u . všech .dostalo,- čeho potřebuje^ aby se mohl
duch svobodněji? u .všech rozletěti.’ :Neboť .hlad a bída
útočí na život sám, proto musíme proti nim bojovati prá
vě jménem ducha,'který potřebuje v nás, lidech zde ňa ze
mi,.součinnosti s.tělem.
. ■
/.
... ! .;;-...
A když duch rozvířil vášně řešící dnešní :bídu zasé novými nespravedlnostmi, musí zakročiti nový dúcti, náš
duch, křesťanský dúch, aby přišlo řešení; ducha, dávající
i tělu'jeho místo,; patřičné, pódnižné, ale přécé jen jeho
místo, aby zajistilo duchu svobodu, možnost se plně rozvinouti.
. . - .
• Braito.

PRACOVNA
si k ř e s ť a n s t v í, k o m u s t a č í m á l o
. Všechny požadavky Kristovy jsou vystupňovány. Chce,
abychom všechno-daň pro království Boži,, všechno opu a- '
tili, všechno n a ;Otce složili, všechno od něho očekávali,ale také mu všechno dali, do posledních podrobností mu
otevřéli svůj život a své schopnosti. Jenom Boží vůli, Bo
ží slávu a spojení s nekonečnou láskou Boží vidíme v křesw
ťanství jako cíl. ■■'
" c

ň e z a í j i il u j e

131

Když ale je dnes tolik lidi,'kterým štací vyplniti den
od rána do večera tisícerým nic, které chce zůstati ničím
a nikam jinam než v nicotu nechce směřovati, nedostane
me se k nim s křesťanstvím. Něco podobného zakusil Moj
žíš, když chtěl vyvěsti svůj lid z Egypta. Bylo jim zle
v otroctví, ale nakonec b y li:příliš pohodlní, než ■
aby si
tvořili mimo otroctví nový život. Těžko přibližiti se s křes
ťanstvím k lidem, kterým je v blátě dobře jako vepříkům.
To pak jsou hovory k hluchým, tó pak je hraní na
lýru oslům. Hovory, četba; zábava většiny dnešních1lidi
jsóu uvězněny .v malosti.a ubohosti, všednosti a tělesnos
ti, časnosti.a nicotě. Zázrak musí.Bůh vykonati^y každé
takové duši. Zázrak proměny,' která zapálí nové, vyšší
touhy, nové, božské ohně v duši.,0 tuto milost prosme
přó všechny, kteří dnes jsou hluší a ko kterým chceme
Braito.
mluviti. Jinak podnikáme práci marnou! .
POZDĚ?

■ Řekl mi kdosi nedávno: Podnikáte šílenou a nemožnou
práci: chcete zastavit'a obrátit k o lo .d ějin a treštirBožíhó
nad.dosavadními křesťany. Strkáte směle ruku do loukotí
toho drtivého kola Božího. Spřeráží vám to ruce. Nic jiné-,
hó nedocílíte . ' . ‘
‘
Tyhle obávý'i náš všechny kolikráte přepadávají. Ale,
dokud nebude odvolána výzva: Boží, nemůžeme jinak a
musíme sě ustavičně pokoušet i o to, ,co je lidsky nemož
né. Neboť my, nejsme vlastně, těmi; kteří přetvářejí lidská
srdce. My jsme jenom hlášeni Božím. On je to, který taví
srdce naším, protože svým slovem. On přelévá, když chce,
svůj život dó našich: (jeho) slov!
"
- Velitel neopouští lodi do poslední- chvíle. Potopí se, ne
ní to jeho;vinou. Noe varoval dó poslední chvíle šve bliž
ní. Nepracujeme'proti proudu, protože bychom še: báli
o Církev. My sě bojíme jeň ó její údy,- že totiž.bouře sme
te, strhne, odcizí, odhodí mnoho, těchto údů Církve. Křes
ťanství .nezanikne. Církev je pevně zakotvena v Kristu.
Ale, národy celé a celá pásma lidská mohou býti z této
Církve vytržena. A o to jde, že je nám líto každé duše
Kristem vykoupené, natož celých národů a dokonce ce
lých oblastí světových; neboť to vše znamená mnoho mu
čedníků, mnoho [světců,, mnoho odpuštěni-a milostí, kte
rými ty národy a oblasti, žily:
, Zde bychom neradi přišli pozdě. A když přijdeme? Snad
i-jsme již přišli. Č erv odkřesťanění hlodá: hrozivě, jeho
červotoči práče rózežralá národy; rodiny, umění; ducha.
To odkřesťanění přinese své: ovoce. Až. z něho budou li
dem, zuby trnout; Protože odhození Krista znamená bez
ohlednost á nelásku všech vůči .všem. Tak bude znamenati
vnitřní odcizení se křesťanství, ztroskotáni i. kultury na

křesfanství vybudované i konec národů, které žily z této
kultury, protože národy- zanikají odumřením života. A kul
tura je projevem života.
To bude soud nad národy a celými oblastmi, které čer
paly z křesťanství, vyrostly z něho; aby je pak zradily;
Snad naše národy;Už opravdu nechtějí po dobrém,' křes-'
ťanskou cestou vyrovnati nespravedlnosti a sociální křiv-*
dy. Pak nemohou čekati nic než zánik. Tím bude.šmetQiio. ■
>
i jejich spojení s křesťanstvím.-Ten, kdo bude vykonávat
tento'-ortely smete i „křesťanství“, které znal jen zkreslené .
a zneužité anebo aspoň nepoužité v těchto otázkách oněmi
křesťany. Snád v tomto.ohledu je naše voláni a naše na
pomínání již — pozdě.
x / ; - y V ' J •;
Ale ne pro vlastní křesťanství samo. -To Ťbude míti dále
celou svou vnitřn í sílu z Krista, ;jeho božskou moc a věč
nou přitažlivost jeho všemohoucí lásky:' Církev se jenom
očistí od těch/ kteří- se k ní přissávali a od toho/čím se
lidé snažili: ji ověsiti. Tím očišťováním prochází východ:
Pohanská,půda1dnešního ruského východu biide připrave
nější půdou pro čisté křesťanství,rnež půda moci:a obřadnictví a prázdného symbolismu předchozích dob. ; :
Kříž bude se tyčit vždy nad-světem, třeba i z potopy
ki-ve a ztróskotánrdcsavadrií kulturý. Jako nejvyšší a je
diný, nikdy' neselhávající;záchranný’ bod, kam-nikdy ne
může smrt a .zkáza!1Opřeme ; proto " o kříž svóu i práci a '
kdyby i býla:marná pro okamžik, i vrátí''Se' její ovoco od
paty kříže tám,.kam jsme usilovně á pokorně s ní směřo
váni‘
•
‘
Braito.
KATOLICKÁ AKCE A P O LIT IK A

. Katolická akce.má vésti. lidi lť tomu, aby uplatňovali
katolické zásady ve veřejném životě a z lásky k bratřím
a ke spravedlnosti hleděli uskutečniti přirozené požadav
ky-přirozeného sociálního řádu a přirozených.potřeb lid
ských.
‘
-.
Neboř Katolická akce. sdružujo jenom proto lidi, již
dostatečné sdružené' vjCirkviJ aby jim! připomněla jejich
povinnosti v’ jejich' povolání, v jejich stavu právě-k 'této
Církvi, k tomuto společenství. Mají i tó přirozené, stavov
ské,' lidské posvějtiti službou ímýšlenký Kristovy.
Protože lidmi a.jich pronikáním do;všech institucí, úřar
dů a povolání můžeme uplátniti v tak zvaném světě Kris
tovy zásady a přetvářeti tentpsvěi. Tím-se jemu a lidem
jen pomůže, protože.pění bohatší a proto pro život plnější' :
a plodnější myšlenky .než J e ; myšlenka7Kristova,, která
všechno pořádá a posuzuje a; oceňuje podle nej vyššího
cíle. K němu-jsme všichni,povoláni aT- něm si nemůžeme
překážeti, takže Katolická akce znamená i pro život lios-
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pódářský a politickým zaručení nej vyšší; spravedlnosti,
protože doplňované a vyváženou láskou nejsvětější.
■ Braito.
ZŮSTAŇME SVOJI

■ Našimi vůdci jsou a zůstanou biskupové/Jejich hlas
nám rozvádějí kněží tam, kde mluví ovšem jejich a ne
svým jménem.
’
■
Skoda, žo i my podléháme velkým,*to jest, do velkých
slov obaleným heslům. Tak potoiu povstává pravice a le
vice katolíků^ Že totiž někteří z nás podléhají kouzlu buď
zpátečníků,kteří selísají ke katolíkům pod rouškou úcty
ke konsekraci starých zvyků a řádů/anebo dají se strhovati vášnivými gesty nespokojenců se stávajícím řádem
a upozorňují nás, že máme přece býti kvasem, životem a
světlem a že proto očekávají od nás sympatie a pomoc." ■
-■Jly ale nevyznáváme království tohoto světa á nepropůjčíme své:víry a jejich zřízeni k tomu, abychom něko
mu proti.druhému pomáhali jménem- Kristovým přebudovávati nebo dokonce budovati království pozemské. Naší
■
cestou je spravedlnost-a milosrdenství.
Kde najdeme tyto dvě cesty, jdeme po nich,' podáváme
ruku,: ale zase, jen .ta k ;dlouho,: pokud to/zůstane.; touto
cestou. Jinak je třeba, abychom, zavčas s takových cest
prchli, protože nic tak hezostudí: náboženství, jako spo
jení jeho s mrtvolami, když přece má býti,zdrojem jarého,
ustavičně se obnovujícího a druhé ohrožujícího života. •
Proto zůstaňme svými, těmi, kteří musejí nejen odolávati výstřelkům s obou stran, nýbrž i druhé chrániti před
takovými výstřelky. Je to vždycky nepopulární na jednu
stranu, ale, nemylmé se ošidnou nadějí, že' bychom kon
cesí na jednu stranu, tyto straníky získaJi pro Boha. Vů
bec „víra“ budující na lidech je vírou patřící skutečně jen
do uvozovek.
.
.
7 My nemůžeme kulhati na obě strany, ale také ne přitakováti straně jedné, pokud se bude jednati o stranu
proti obecnosti pravdy a. křesťanství. S . obou straň na
nás nacházejí v nejrůznějších ohledech stíny a nespokoje
nosti. To jě ale právě znamením, že stálé ještě uprostřed
nás žije Kristus, neboť On je postaven jako znamení, je
muž budé;odpíráno! Netvořme proto uměle a nesprávně
odpor proti křesťanství; s druhé 'strany však nechtějme
uhlazovati, přehlížet a sobě zakrývati nutnost odporu to
hoto světa a ;jeho ducha proti duchu Kristovu. :
v . Nestojme o laciné uznání-a chvilkovou pochvalu od
těch, kteří nás i časem potřebují; ale kteří se nedají roz
hodně upotřebiti,1když se bude jednati o zásadní rozhod
nutí pro Krista a jeho království.-Přece nebudeme žebrati
o hezké slovo a vlídný úsměv pro Krista u jeho nepřátel!
-

■

B ra ito ,

SÍLA C Í R K V E

"

■
'

'"

Není síla Církve ve velkcm počtu těch, kteří přijmou
její učení, nýbrž v ustavičné a živé přítomnostlDucha sv.
■v. ní, v tom, že Církev je ve svém základu ustavičným
Vtělením, pokřačováíiím .Ytělehí Ježíše Krista, neboť jest
jeho Tělem. Jako, jeho fysické tělo bylo utvořeno spolu
působením Ducha sv.,’ jeho mystické tělo — Církev jest
zahradou, chrámem, v nichž působí živě Duch sv.
- ;
■ Tato síla sě projevuje v lidech, kteří jsou jí schopni á
ji sami uchopí. Přetvoří svůj život v hrdinstvíšlechetné
krásy. A ti přetvářejí svět. Jejich myšlenky zrají a působí
zvolna, ale/rozhcdně. hlouběji než masy, křičících křesťa
nů, než’ ustaviční organisátoři nicoty,, než administrátoři
periferie Církve.
: .'
' ' -'
;
. ' Cím více bude míti těch, kteří nesklónili' Jčolenou svých
před Bálem a vzali Krista doslova; tím více žije i Církev
viditelná. Oni jsou její páteří a zdravou krví zároveň. '
K tomu směřuje krev, Kristova, jeho nekonečné záslu
hy, tolik milostí ve svátostech, tolik světla Ducha svátého
v duších.
.V..',,’
, Tak je nejlepší prací pro Církev probouzeti smysl pro
tento její vnitřní smysl, otvírati mysli a srdce lidí zavale
né předsudky pro cliyby lidí v Církvi.
Braito,.j,
V Y S V O B O Ď NÁS Z Ú Z K O S T I II1 U N IC A M E Z Í !
Do Církve jako do mystického těla Kristova vlévá-sé
všechna milost Kristova, krev jeho i jeho zásluhy, modlit-,
I)y i jeho láska k Otci; yyvrcholující na Kalvárii; Do ní se'
vlévá snaha,: a svatost a práce vdech bojovníků Božích.
. Ona je cestou, po které -táhnou tisíciletí á karavany ko
čovníků na této pozemské poušti: Všechna pravda Boží,
všechna síla: Boží,"veškeré synovství Boží, jali Kristovo*,
přirozené, tak naše adoptivní oživuje tuto Církev. ' : ;
- -Prt»to nás může táťo velká Matka, staletí osvobóditi od
pout naší omrzelosti. Proto na ní přezkoumejme své názo
ry á v jejínr světle prohlédněme svou pravdu. !Mý;totiž
všichni vidíme jednostranně. Vidíme pravdu a skutečnost
jen tak, jak.to dovedou naše schopnosti. A ty; jsou ome
zené a jejich hranice nesahají příliš daleko. Díváme se na
skutečnosti s jednoho hlediska. Jeden bod pravdy nanej
výše prOnikámé; Proto Se tak snadno zviklá i nejskvělejíh'
myšlenka lidská, proto jsou ■i^ nej smělejší lidská řešení
jednostranná, nepostačující.1 ' f
!'
‘
'
Církev vidí na, všechny strany. Jest v ní celá síla Boží.
Neomylnost Boží ji vede. Má na zřeteli všechny lidi a vše
chny doby a všechny potřeby. Proto se' zdá brzdou pro
určitá řešení, která se zdají nejčasovější a nejlepší. Třeba i jediným východiskem; Církev‘ale má ve svéni klínS věč
nost á proto není časová, to jest, její řešení a slova neběží

jako praporek pó větru, nýbrž svádí proud věčnosti;do
času a hesla a léky které dává,,se uplatni třeba až po
dlouhých desítiletích; Proto.se zdá mnohým nehybná.'
Ona totiž otázky, které dnes p řišly ,,už řešila, jenomže
se tomu lidé smáli jako přeludu, který vidí podrážděná,
obraznost. Velikost a bystrost naší moudré Matky, která
není cele za jatá pkamžikém a dobou; nýbrž která vidí do
dálky a ukazuje haíjediněpraýé nebezpečí, že bychom to.-tiž mohli se ztratiti svému cíli. I to je dobrodiní, že náš
vysvobozuje od úzkostlivého sloužení okamžiku a hrani
cemi omezeným lidským řešením jenom časných, omeze
ných zájmů.
~ •'
' Ona.zceluje všechno poznání a vědění, a tím chrání
před přepjetím jedné věty a jedné pravdy na úkor celé
pravdy. Ona zapojuje jednotlivce do;yelkého společenství
s Kristem a se všemi bratrímL I tím ztrácíme své uzavření
v hranicích a poutech svého sobeckého a osamoceného já.
"
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B ra ito .

SYN BOŽÍ

Přišel Syn Boži, aby nám ukázal-Otce. Několikráte to
zdůrazňuje, že, je. to Ótec jeho,a otec náš. Tím nám dal
pevný, nepohnutelný, bod pro náš život. Jestliže se vše
chno potácí a mění, jeho otcovská láská sé změniti ne
může. Tak máme'pevný.opěrný.bod prt) svůj život. .
V
tomto Otci rozumíme,' žé pevná 'víra přénášr hory.
Protože Otci všemohoucí lásky a nekonečné velebnosti
noní nic nemožné.
■■
■:■ . :.
■ Proto vzal na:sebe jako Syn všechnu lidskou bídu, aby
nám ukázal, že ji můžeme ,přemoci pevným prožitím své
ho synovství Boží otcovské péče. ■
,
- A protože byl Synem dovedl nás také naučiti správné
-modlitbě k tomuto Bohu. Ze nejsprávnější naše modlitba
; jest ona, která sě přitulí k Bohu jako k Otci, která začíná
slovy Otče náš. Tím, tak é :zasáhl jako-Syn Boži . satana
-v jeho nejtajemnější -a ;,nejbezpečnějši skrýši,-, totiž ve
zbožnosti nesynovské tak .jak; je, vykrystalisoyána vě
zbožnosti farizejské, která jest si:jista'sama sebou, která
nepředstupuje před Boha jako prosící dítě, jako dítě vě
domé si své slabosti' a nemohoucnosti,.nýbrž; jako věřitel,
který přesně.účtuje. s Bohem: dal a m á - ď á t i Byl Synem Božím a,přinesl i nám přijetí ža syny. Všem.
Proto p řijal; lidskou, přirozenost, aby -ji posvětil, ,aby ji
očistil a do ní zasadil ono obecné* synovství Boží. Tak
spojil se sebou vřechny lidi, které měl vykoupiti a které
vykoupil: Jako Syn je .tak;hlavou nového člověčenstva;,
onoho mystického Těla/totiž:Církve, Onoho společenství ■
všech v synoystvi Božím anebo aspoň v povolání k tomu
to synovství Božímu; Tak je božské' Synovství Ježíše
Krista základem také. Církve. I v ní musí především vlád-

nouti duch svobody dítek Božích, duch' synovství, cílem
jejím nemůže býti nic jiného, než probuditi, živiti a ro::množiti v údech těla Krista, syna Božího, ducha synov
ství.
•
,
•
" •
r Braito.
HRDINSTVÍ

Správně obrátil se P. Sertillanges proti jednostrannému
názoru na hrdinství, proti názoru, který by hrdinství sta
věl takřka-mimo obvyklé zákony životní. Jest sice prav
da, že hrdinství se osvědčuje ve zvláštních nebezpečích,
ve zvláštních obtížích, ale k takovým mimořádným obtí
žím a bojům nejsou povoláni lidé jenom výjimečně. Proto
nemohou utéci před takovým mimořádným křížem lidé
pod touto záminkou, žé toho Bůh tolik od člověka nežádá,
že nejsme rostlí pro nějaký. heroiSmus, že hrdinství jest
prostě výjimkou, která nás neváže a ani nemůže vázati.
Protože není hrdinstvím jenom boj.třeba s vypětím po
sledních sil před tváří velkého, viditelně lesklého cíle,
před tváří davů, ve víru hlučícího bóje.
! '
Jsou těžkosti, kříže, boje, oběti, které jsou rozhodně mi-'
ttio pohodlnou klidnou, duševní i životní pohodu. Znám li
di, kteří jsou tak zasaženi životem a jeho tvrdostí, žé ne
potácejí z kanceláře do domácnosti sami, bez pomoci, ne
vyspaní, unavení, a přece zůstávají pevně státi na svém!
místě uprostřed* svých povinnosti a rodiny svěřené. Není
tohle menší hrdinství, než je hrdinství velkého bojovníka
za oslavenou myšlenkou, protože nakonec jest krásnější
myšlenky, jak opatrovati, pěstiti,. do života dalšího připraviti jeden jediný krásný třeba život? Někdy si žádá
i sám křesťanský .život takového hrdinství, totiž, aby
chom, zůstali při svém, abychom zůstali věrni tomu, o
kom víme, že jej sice temnota a svět nepřijímají, ale že
on jediný Si zasluhuje celého lidského srdce; A nikoho ať
to nepřekvapí, napsaí jsem v posledním čísle loňského
ročníků, Že-křesťanství nezmenšilo lidských povinností,
že křesťanství staví před každého velký požadavek hrdin
né lásky k Bohu; protože žádá celé srdce, celou mysl, ce
lou duši, všechny s íly ;. VTo néjsóu malé požadavky, Kris- tus nežádá málo, když chce, abychom dovedli odpouštSti
ítále, abychom dovedli nastáviti druhou tvář, abychom
dovedli býti tiši, milosrdní, když blahoslaví chudé, trpící,
žíznící po spravedlnosti. Kdo chcé učinitl z křesťanství
líbeznóuý pohodlnou cestičku* snižuje je, protože on nepřišel přinésti shnilého pokoje, nýbrž nieo smělého, cíle
vědomého boje. Protože ke všem byla vyslovena výzva
ke svatosti,' všem-bylo'řečeno „Pojďte za mnou“, všem
bylo řečeno, aby se snažili o dokonalost podobnou doko-~
Halosti Otcově. Proto,-kdo přistupuje k duchovnímu žívbtu, musí býti připraven a ochoten k hrdinství. ■Braito.''
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BOYLESVEf Myšlenka na den. Praha, Franci, 1936,
str. 246. Knížka kratičkých rozjímání podle, církevního
roku. Pro"duše výspělejší, které nepotřebují mnoho čist
před rozjímáním,.: velmi vhodné. Pro začátečníky příliš
krátké. Myšlenkově bohaté.
1
;
COUDURIER: Vie de la Bse Lidwine. Téqui, Paris,
1937, str. 320,'cena 12 frs. Neznám krásnější útěchy pro
nemocné a trpící křesťany, jako život této světice, jejíž
život jest dlouhým řetězem nepřestávajících, neumdlévajícich trýzní tělesných i duchovních. Kniha jest psána
velmi střízlivě, nechávajíc mluviti pouhé skutéčnosli.
Ale ty skutečnosti jsou tak velké á tak poučné, že kniha
P4 tř( mezi nejbohatší khihy duchem vůbec.
•
1;
7DOERNER: •;'Audite disciplinám. ; Kolekce kázáni pro
děti. Mulhouse, Editions Salvatór., 1936, str. 360,. cena 15
frs. Mezi exhortami pro mládež zaujímají kazam Doernerova- čelné místo. Je. jasný, je přístupný, je názorný, což
jsou přednosti jistě značné. Množství•témat, tak důleži
tých pro mladý věk, a tak časových zabírá vlastně celý
život dítěte. Můžeme jen doporučit.
DONDERS: Leucht Feuer, Pater Lacordaire. Albertus
Magnus Verlag, Vechta,-1937, cena 1.40 Mk. Krásně za
chycený život tohoto velkého reformátora dominikánské
ho řádu, druhého jeho vlastně zakladatele, konferenčiera
z Notre Ďamea bojovníka za svobodu Církve á jejího škol
ství. Nesmíjie nikdy zapomenóuti, na tuto velkou posta- 1
vu. Donders napsal tento .životopis !tak krásně, že na
dchne každého pro tohoto velkého domiriikáná. Dopóňičuii;:četbě všem přátelům i nepřátelům dominikánského
řádu.; ■ ■
•
FELDEIl: Jesus vnm Naznreth. SchOningh, Paderborn,
1937, str. 400. Osvědčený, badatel a znalec badání o Kris
tu doplňuje své starší; stále klasickým zůstávajíci dílo
o : Kristu a názorech! současné doby o něm. V přítomné
knize doplňuje, shrnuje, co dosud na tomto poli; poznání
Krista bylo vykonáno, ať dobrého: či neblahého, Jest to
vlastně jakési zpracování celého dosavadního stavu' vědy
o Ježíši Kristu. Nezbytná kniha pro všechny kněze i pro
katolické laiky, kteří chtějí 'ziíáti, jak neochvějně pevná
a krásná zůstává postava našeho Spasitele a jak se o ni
rozrážejí všechny i nojraiino vaně jsi útoky.
DE FELICE: Poissons sacrés ivresse.s divines. Michel,
stř/400, cena 20 frs. Studie velmi přispívající k nábožen
s k é psychologii;' Studie nižší formy náboženských ;mysticismů, pocházející z různých, opojení,'podstupovaných za

účelem rozvíření náboženského zanícení. Studie ethnogra-š
ficko náboženská velké ceny. Správně jsou tu oceňovány,
a zhodnocovány různé náboženské praktiky, jimiž se lidé
za všech století hleděli jakoby pokoutně, automatikou á
mechanikou různých úkonů dostáti :do spojení s božským
a tajemným. Bohatá literatura činí dílo ještě užitečnějšími
GERRLYOVÁ: Dospívajícim^divkám. Praha, Vinohrá*
dy, Školské sestry, 1936, stn 160, cena 12 Kč. Je opravdu
málo knih tohoto druhu, které jsou psány s takftvou'jémností, taktem, -opravdovým procítěním nejvážnějších věr
cí, jako tató knížka. Cte se jako román, vezme-li ji jednou
dívka do rukou, sotva ji odloží, a při tom knížka nedrán
dí nikterak zvědavost; jako mnohé podobné, -nýbrž 'ne
vtíravým způsobem, zcela pomalu, takřka nepozorovaně
vede k cíli, pro který byla napsána*:'Divci mládeži může
me opravdu velmi doporučiti;-*.
"■
;
GREEVE: /řwra und giit! Pětiminutová nedělní kázánis
Paderbořn, Schoningh, 1936, cena 1.80 Mk. Ze tato knížka
vychází v nedlouhé době ve II: vydání/ -je známkou,. žo
byla přijata velmi dóbře;a;že její praktičnost se osvědčil
la. Pro toho, komu stačí nahození myšlenek, je velmi uži
tečná, protože hýří; dobrými, a hlubokými myšlenkami;
které dlužno jen rozvést.'
' i v:
’ ■
'v
—
HLUCINSKE BROŽURKY: Zaznamenáváme z posled
ních dvě velmi dobré a časové: Krtin: Pravda o Španěl
sku a, Wyka: Budha nebo Kristus.' Obě třeba hodno roz
šířit. • '
'■
• '' ■■■
' -' ‘ ' ■ '
JA R R Y : Uéglisé contemporaine. Bloud et Gay, Paris,
2 díly, po Í2 fřs. Stručně,-ále vyčerpávající dějiny Círk
ve od francouzské revoluce. Dobrý souhrn, který i : nám;
současníkům, ozřejmí, Shrne mnohé věci, které nám ušly.
KUBEŠ: Maria) II.- dílj štr. 420, cena 24 Kč brož.; 32 Kč
váz. Vydal Posel Bož. Srdce Páně v Praze II., Ječná 2".
Druhý díl Kubešovy: inariólogie je značně odlišný od
prvého: je méně dogmatický, více praktický. Je to spíš©
život Panny Marie,;ale nikoliv v běžném slova smyslu;
nýbrž podaný spíše 'způsobéín ineditativním. ‘Autor je
mistrem v-tom, že dovedé u příležitosti té neb oné ctnosti
Panny Marie promluvit také o křesťanské dokonalosti
všeobecně a ukázat k ní cestu. Kniha učí proto-nejen mi
lovat svátou Pannu, nýbrž hlavně podlé ní žít! Kniha při
nese vplký užitek nejen kněžím,'nýbrž i laikům; ; ■ ■i
LEV]Y: 'Msgre Ján Ríhánek. Praha-Břevnov, Vincentinum, 1936, str. 250. Mnoho obrázků. Opravdová láska
kněze ke knězi diktovala tuto knihu. Hledáme tak často
vzory jen jinde, a tími jen zvětšujeme svou malomyslnost.
I mezi námi jsou světci, o nichž mnohdy nevíme a na něž
zapomínáme, jestliže jsme se jednou s nimi setkali! Kniha
o msgre Ríhánkovi je dokladem této skutečnosti. Můžemo
být proto jen vděčni autoru, že nám ukázal na krásu'této
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kněžské postavy, která může být vzorem tolika jiným,
zvláště mladým kněžím.
:MENGE: Die Herrlichkeit der kath. Kirchě i n , ihrer
Lehre. Borgmeyer, Hildesheim, 1937, str. 275, cena 4 Mk.
Šťastná ústřední myšlenka, ukázati velikost a krásu kato
lické Církve z jejího vznešeného, krásně zladěného a pro
všechny okamžiky životní příhodného učení. Krásný dů
kaz božského původu Církve z božského obsahu a z bož
ské krásy a z božského trváni katolického učení. Kniha
je neobyčejně dobře doložena otci. koncily a oficielními
doklady církevního učení. Velmi vážně tuto knihu do
poručujeme.
; ;; V
K. M IK LIK CSsR : KatecI snms modliteb. Vydal Lad.
. Kuneíř v Praze. Autor vybral nejkrásnějši modlitby. Círk
ve a předkládá je širší veřejnosti, aby všichni mohli čerpati z jejich hloubek. Knížka měla by býti v rukou kaž
dého křesťana, aby naše modlitby byly. totožné S modlit
bami. Církve a ne pouze snůškou unylých vzdechů. S. M.
■ PENIDO, M. T .L .: Laconscience religieuse.Téqui, Paiis, str. 248, cena 12 frs, Svou systematickou studií chce
autor přispěti k přesnému vymezení povahy a oboru psy
chologie ; náboženství. V první části soustavnými teore
tickými rozbory, v druhé části charakteristickými příkla
dy z trojího údobí náboženského života, obrácení, asketismu a mystických zážitků. Dokonalý rozhled v příslušné
literatuře, živý způsob podáni myšlenek, s katolickou vě
rou shodné směrnice vůči nekatolickým směrům a pravi
delné ověřování na nauce svátého Tomáše Akvinského
zajišťují tomuto dílu vynikající místo v náboženských
vědách.
.
'•
■
,
— os—
SEMERIA: Marie idéal de vertu. Castermann, Tournai,'Belgique, 1937, str. 240. Překlad italského originálu:slav
ného barnabity Semeria,:jehož věcné, ale .plné a životné
náboženské"úvahy o ;P. M arjřdávají opravdu něco v zá
plavě povrchní kolikráte meditaěni literatuře mariánské. <
Zvláště aplikace, jsou překrásné. Hodí se pro květen.
• .Die Vdterlesuhgen des Breviers. IV. Abteilung. Sommer u. Herbstteil II. Proprium Sanctoruin.120, X X IV -f
444 str, Freiburg in Bresgau, Herder, cena 6.40 Mk, v plát
ně; 7.60 Mk. Překlad chórových sester benediktinek má
tu přednost,jže,se neomezuje jen na latinský text lekcí
brevíře, nýbrž podává pokud možno celou řeč (sermo),
liomilii neb aspoň významnější část, vycházeje ze sku
tečnosti, že nynější etcní brevíře jsou ve většině případů
jen jejich začátky, krátké zlomky. Proto může dáti mod
litbě breviáře, liturgickému rozjímání, kázání hloubku a
plnost starokřeaťanské, kristocentrickó duchovosti.
TOTil: La religion et la genesse. Editions Salvátor,
Mulhouse, 1937, str. 226, cena 15. Frs. Opravdová příručka
výchovy mládeže, T’óth‘je dosti,'známý, svými kázáními a
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• promluvami pro mládež. Nuže, tato kniha je jedna z jeho
nejlepších. Pro vychovatele, pro katéchety na středních
Školách, pro pracovníky ve spolcích kniha, opravdu při
aáSející mnoha pomoci.
Z RŮZNÝCH POLÍ

ALLERS, MTJDR. R.: Ueilereiehmg bei Abwegigkeit
des Charakters, Benzinger, Einsicdeln, str.- 320, cena T,7!i
ívýc. fr. Uvědomělý katolík a vynikající medicínský-vě
dec, již světového jména, svými spisy ze styčných oborů
medicíny s psychologií a pedagogikou, spojil v tomto díle
svou odbornou znalost se zkušeností a zásadami katolic
ké nauky. Mluví o výchově úchylnosti charakteru, o všech
íařaditelnýeh zjevech osobností, které dosud jsou ve vě
ku schopném výchovy, od téžko vychovatelných až k mla
distvým zločincům a zanedbaným. Jeho dílo je zatím je
dinečné ve světové literatuře, katolického názoru. Mimo
teorii obsahuje též pokyny,; pro výchovu individuální
i ústavní.
‘
-—es—
BOLKK: Katolické kostely v Olomouci, Olomouc, L i
dové závody, cena 10 Kč. Tato kniha opravdu" nám chy
běla, Jest velmi dol|ře'udělána. Ukazuje, jaké teprve bo
hatství má a že je to nakonec dar katolické Církve,‘celá
velikost a krása, Olomouce. Všem Olomoučánům i přáte
lům Olomouce-bude velmi cennou příručkou k poznání
domoviny,BQYEŘ CAROLUS S, J
Cursus Philosophiae, Volu
men alterum. In 8°, 597 p., 25 frs. Tento druhý svazek ob
sahuje psychologii, metafysiku a etiku. Autor v, této pří
ručce postupuje velmi pedagogicky: nic netvrdí, co by
nemohlo býti pochopeno bezprostředně, nebo co by před
pokládalo pojmy ještě neznámé. Na počá-tku každé otáz
ky uvádí bibliografii k důkladnějšímu studiu. Sloh je
jasný, ale myšlenky jsou obyčejně velmi zhuštěné. Zvláš
tě zdůrazňujeme, že se tú autor věrně drží zásad svátého
Tomáše. Vyrovnává se také s různými moderními filoso
fy, z nichž ;uvádí dlouhé výtahy na konci kapitol ve for
mě čtení,
BROWX W .’. Y qut Church and mine, London, 1935,
Ohapman & Hall, str, 307, cena 10.6 s. Velmi zajímavá
kniha, která je psána pro katolíky'i protestanty. Ukazuje
napřed! rozdíly -mezi katolicismem , a protestantismem,
zdůrazňuje, že jsou veliké a základní, ale při tom stavi
do popředí, co je těmto dvěma náboženstvím společného.
Autor uznává přednosti obou a ukazuje body, kde se ka
tolíci scházejí.s protestanty a jak na základě těchto spo
lečných prvků mají postupovat ,v modefní době proti je
jím chorobám. Zakončuje svoů knihu výzvou, aby javí
katolíci, tak protegtanté vnášeli Krista do společnosti a

tak zachraňovali dobu. Kniha je psána upřímným pro?
testántem. ' 1
OARPENTER CH. T.: The new age of christiantty, Bos
ton, 1935, Meador Publishing company,; s t r . 168. Autor
chce v tomto svém díle ukázat, žc v dějinách lidstva jsou
dvě největší události, s nimiž nutno počítat, totiž dar
bible lidstvu a vtělení. Syna Božího a že na těchto dvou
věcech závisí život křesťanství. Ve smyslu adventistickém.poukazuje na druhý příchod1Páně a,'shí ó novém
Stavu křesťanství, v němž bude lépe chápáno evangelium
Kristovo á proto také bude zaveden nový sociální řád:
ENDRES: Sittlické Grundlagen menschlicherBeziehungen. Raschev Verlag, Zůrich. Znamenitý bojovník proti
materialismu dokazuje vědecky, že naše lidské-vzájemné
vztahy se dají bezpečně a uspokojivě založiti jen na
mravnosti, ;ale zase; jenom na mravnosti; která počítá
s duší/staví ná duši a na jejím nejvyšším povólám a povzneáení;Bohem a křesťanstvím.’ Krásně jest vypracován
poměr muže a ženy v domácnosti, v práci, poměr státu
k jedinci a naopak.
JU R Á K •. Apoštolská činnost dominikánské provincie
sv. Hýácinta ria Rusi. Praha,- separátní otisk z Růže do;
minikánské. Bohužel, jeiionvčást velké práce tak zajíma^
vého á tak. závažného tématu. Přesně doložené zprávy sé
čtou jakó napínavý román a volají po celkovém vydání
díla, které bylo podáno jako these k dosažení doktorátu
vých. věd ná papež, východním ústavě v Římě.
KOSNAR : 'Květy -z: různých luhů: í. Prahá-Břevnov,
Vincentinum, str. 176. -Knížka'".pro- mládež, obsahující
spoustu poučných, zábavných a jiných-článků, básní, ří
kánek a všeho, co může upoutat dítě.
: V
^
‘ '■
•PLUKOVNÍK; K .’ KUDR: tVdlka rakousko-pruska 1866.
463 stran; 18 náčrtků.- Loňského" jubilea památné války
rakóusko-pruské, která vyvrcholila porážkou Rakouska
u Hradce Králové, kde tolik českých lidí vykrvácelo; nej
vhodněji vzpomněl známý odborník plk. K . K ůdr obsáh
lou-knihou. Zde pátrá 'po příčinách této války, hodnotí
bojující armády. Podrobně popisuje ná základě prozkou-maných archivů vojenské, operace á sugestivně kresli
osobní-tragedii rakouského velitele Benedeka. -Cenná je
autorova předmluva. V ní autor požaduje pro vojáky ná;
boženskou výchovu, jako základ vojenských ctností. K ni
ha/je zpestřena četnými ilustracemi Se sledováním ná
črtků je ■to četba srozumitelná a poutavá. Doporučuji
všem.
- H. K;
PRZY W A RA E.: An Augustine šynthesis. London,
1936, -Sheed & Ward, str. 496,! cena 12 s. Známý myslitel
Przywaía podává v tomto díle harmonicky uspořádané
základní myšlenky velkého učitele sv. Augustina. Širším
• kruhům je známa jen kniha Vyznáiií, zatím co tento křes-

(anský Plato má ve svých spisech ohromné. poklady
křesťanské moudrosti. Przywarova augustinovská synthese je dílo promyšlené, uspořádané a důkladné, takžu
opravdu: zachycuje smysl a podstatu nauky sv,-Augusti
na.
:■' .
ROBINSON: Plukovník Lawrence: L. Kuncíř,. Praha,
1936, cena 22 Kč: Hrdinná epopej moderního kondotiera,
plná vzrušeni, plná velké odvahy. Jedna z nejzajímavjí.jlích knih, protože, o . nejzajímavější postavě. . Kuncíř
opravdu skvěle, začíná švou ediční novou činnost, k ní:í
inu přejeme hojně úspěchu. *: -j•■•■o:':/';:
;
SAGEHOMME: Do srdce Afriky. Studentské misijní
sdružení v Bubenči; 'Nemožno dosti, pochváliti tuto, krás
nou snahu, bubenečských studentů při arcibiskupském
gymnasiu, kteří: pod-vedením, jesuitů, těchto velkých m i
sionářů, se připravuji na kněžství. I tento čtvrtý román
misionářský jest šťastnou myšlenkou zábavnou 'formou
přiblížiti mládeži/ m ilující.dobrodružství, myšlenku misi
onářskou, která vede rovněž nej větším i,ale. při tom,ne jsvětě jšími dobrodružstvími. Kniha má i po stránce lite
rární: svou velkou hodnotu
:
,
SIGRID UNDSETOVA: Olav Audunsson. D íl III. Sva
zek 2. Fřel. Hugo Kosterka. Nakl. ,,Vyšehradu“'v P r a 2 e,
str. 472, brož. Kč 42, v plat. Kc 57, v poloperg. Kč 62.
Touto čtvrtou knihou je. uzavřen trojdílný .historický ro
mán z norského středověku, který, je důstojným protějš
kem starší trilogie o Kristině Vavřincové:. Historie; Olavovy lásky k-Ingunně Steinfinnovně,i jejích manželského
soužití, ustavičně kaleného drásavým-.vědomím viny, do
znívá v tomto závěrečném svazku mohutným smírným
akordem;: S psychologickou jemností i básnickou ryzostí
líčí autorka dramatický boj Olavův.se sebou i jeho marný útěk před Bohem. - ;■
■■■ ; ■: .■! ;;
/- SCHNEIDER FRIED RICH : . Die Selbsterziehung. Ben zinger, Einsiedeln, str.-288, cena 6.35 švýc. frs. Po vědec
kém probadání vychovatelství z povolání a výchovy ro
dinné, jímž dosáhl, autor světového uplatnění svých vý
zkumů, podává Vitéto knize výsledky svého;studia o pro^
blematice sebevýchovy. Ne v běžném a-rpovrchriim smys
lu sebevýchovy, nýbrž :s vědecky přesnou úplností, á: za
se tak průhledně a poutavě!a konkrétně, že místy je kni
ha přímo ^napínavá. Pise o významu sebevýchovy^—. o ny
nějším stavu teorií sebevýchovy •— o poměru sebevýcho
vy k individuálnímu vývoji člověka — metodách sebevý
chovy v dějinách-(budhismus, heleriismus,' Epiktet, Kris
tus, Loyola, Schonstatt) -r- o podstatě a lilaYních proje
vech sebevýchovy (vědomá výchova, sebepoznání, lítost,
uskutečňování rozhodnutí, poměr k ideálům). Kniha obsa
huje mnohou vůbec;novou věc, a zároveň je skvělou:apo
logií katolické pedagogiky.
— es— .

VAŠEK: Doba úzkosti a varu. Praha, 1936. J n 8°, str..
182, cena 24 Kč. Jsou to studie sociálně-etické, které
autor rozvíjí ne suše a nezáživně, nýbrž spíše ve formě
essayí velmi živě a názorně. S\á tvrzení dokládá vždy
nejnovější literaturou. Stačí uvésti nadpisy jednotlivých
kapitol, abychom ihned viděli nesmírnou důležitost a časovost této knihy: Sebevraždy; mravní nihilism jakožto
zjev sociální; v otroctví podružných věcí;.odvaha k čisto
tě; rodina uprostřed požárů; „Je nás mnohol“; kolekti
vum a jednotlivec; tragika mladých; majetek: kdy po
žehnáním? kdy kletbou?; k etice emaneipačního hnutí j
dělnického; k . etice, demokracie. „Probudit,' orientovat i
tvůrčí síly v člověku, aby se mohlo pracovati o zdokona
lení společnosti, o; pokrok v aktivování a usměrňování
sil-přetvářejících společnost k stavu: čím dále tím doko
nalejšímu, to je jedním z hlavních účelu těchto statí.‘: —
Vřele doporučujeme.::
, VERGNE, YVONNÉ DE LA: Madame Ehsabeth de
France. Téqui, Paris, 1937, str. 370, cena 12 frs. Poutavý,
dojímavý život této velké francouzské princezny, která
umírá jako nevinná oběť za francouzské revoluce. Kniha
skvěle zachycuje'její-hluboký a bohatý duchovní život,
její ctnosti i její hrdinskou smrt. Dobrý příspěvek k dě
jinám.
5 .V ,
■
:
.
VILARINO: Palto, Péké, Plki. Paris, Desclée de Brotiwer, 1936, str. 220, cena 7-frs. Podivuhodná historie dvou
bratří a jejich věrného psa. Vypravování, které je prů
mládež opravdu1jedinečné. Skvělé ilustrace doplňují, če
ho je třeba k většímu upoutání obrazotvornosti*
~
• VISNOVSKY: Ideové základy kať. výchovy; Spolek sv.
Vojtěcha v Trnavě, str. 120, cena 12, Kč. Vítáme srdečné
a s vděčností tento příspěvek k chudičké haší katolické
pedagogické literatuře. Kniha je dobře sestavena, dobře
vyzbrojena, dobře napsána. Doporučujeme obzvláště ka- techetům a našim katol. učitelům a vychovatelům.vůbec.
W E N N ER :: Kirchliche Eheprozessordnung. Paderborn,
SchOningh, 1937, str. 152, cena 2 -Mk. Sbírka néjrůznějších nových předpisů, týkajících sé manželského procesu,
vynesených římskou kongregací po vydání'Kodexu cír
kevního práva. Knížka je nesmírně užitečná nejen pró
odborníka, nýbrž pro každého kněze-v duchovní správě.
- ČASOPISY: Chrysologus a Kirche und die Kanzel jsou.
dva časopisy, které se vzájemně doplňují. Prvá přináší
již více méně hotové promluvy pro kněze, ale promluvy
hodnotné a dobře udělané, kdežto druhá podává materiál,
o kterém by: se mělo právě v této době kázati a jak asi.
Zvláště druhou revui doporučuji spolubratřím nejvřeleji.
DIVADELNÍ H RY: Svehlová: Svatý František. Birnbaum, Brtnice. - Vnanov: Co jest pravda. - První piimice
v Prokopově.
’. ■
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VÝKŘIKY ZA BLO UDÍC Í

0 Hospodine můj, Bože! Jak je to pravdivé, že
slova věčného života jsou u Tebe a že u Tebe najde
.každý smrtelník to, po čém jeho srdce touží. Není
zapotřebí k tomu,ničeho jiného, než abý 'hledal.
Avšak není divu, Pane, že v té nerozumnosti a sla
bosti, jež naše Špatné skutky působí, zapomínáme.,
na tvá slova. Ó můj Bože! Bože! Bože Stvořiteli ce
lého vesmíru! A čím jest tento vesmír vzhledem
k tomu, co-bys, Pane, mohl stvořiti, kdybys jen
chtěl více stvořiti? Jsi všemohoucí a; díla,tvá jsounepochopitelná.Učiň tedy, Pane, aby tvá slova ni
kdy neopustila můj rozum.
.
Ty pravíš: „Pojďte ke mně všichni, kdož se lopo
títe a obtíženi-jste, a já vás občerstvím.11 Co by
chom více chtěli, co bychom mohli žádati, co více
bychom mohli.hledatij než to? Co jiného jest příči
nou toho, že lidé světští jsou tak slepí, než že se že
nou za pozemským blahem? Ó můj Bože! Ó dobroti
vý Pane můj! Jak smutná to věc! Jaká to slepota
hleda,ti blaženost tam, kde jí nalézti nelze. Smiluj
se, Pane, Stvořiteli můj, nad těmito tvory svými.
Měj ohled, že nechápeme á nevíme, po čem toužíme
a že ani nedosáhneme, oč prosíme. Dej nám, Pane,
světla. Uvaž, že jest nám toho více zapotřebí, než
tomu žebrákovi, slepému od narození, jenž marně
toužil spatřiti světlo.,Protože:lidé teď to již ani viděti nechtějí. Ó, jaká jest to nevylečitelná nemoc!
Zde ukaž, Bože můj, svou sílu, zde prokaž své mi
losrdenství. Věru, silnou věc žádám na •tobě, můj
spravedlivý Bože, jne menší, než abys miloval ta
kového^ člověka, který tě nemiluje; abys otevřel
dveře takovému,-který neklepe; abys dal zdrávi
takovému, jenž si libuje v nemocích a je v sobě.vě- »•
domě rozmnožuje. Ty, Pane, říkáš, že jsi přišel hle
dat hříšné: nuže, Pane, tito jsou praví hříšníci! Ne
hleď, můj Bože, na naši slepotu, nýbrž na spoustu
krve, kterou pro nás vylil Tvůj Syn. Dej svému mi
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losrdenství zářiti proti této převeliké zlobě. Neza
pomeň, Pane, že jsme tvými tvory. Nechť tvá dob
rota a tvé milosrdenství přispěje k našemu-dobru.
Ó milosrdný á milostný Pane'duše mé! I,to říkáš:
„Pojďte ke mně-všichni, kteří žízníte a já vás ob
čerstvím." A jak by neměl'žízniti ten, který za živa
bývá spalován žárem touhy po těchto nicotných
pozemských věcech, takový doopravdy potřebuje
vody, aby néshořel na prach dokonce v tomto ohni.
Vždyť, Pane, já to vím, že jim toho udělíš,1protože
sám jsi to přislíbil a nemůžeš nedostáti svému slo
vu. Samozřejmé, že když si někdo-již přivykl, aby
žil v tomto’ohni, když již se nemůže bez toho ani
obejiti: ten již toho ani nepociťuje a vc své bláho
vosti ani si nevšímá svého hrozného stavu. Přiroze
ně, Bože můj, že takovým těžko lze pomoci. Než,
Pane, právě proto jsi přišel na tento svět, abys
v těchto velikých zlech byl k pomoci. Začni tedy
u těchto, neboť tak se sluší, aby se tvá dobrota pro
jevila v nejťěžších věcech. Nezapomeň; Pane* na to,
jinak by si nepřátelé tvoji velice' mnoho získali;
Buď milosrdný k těm," kdož jsou nemilosrdní k so
bě samým, a když se již dostali do toho nešťastného
duševního stavu, že si ani nepřejí k Tobě se přibližovati, jdi k nim-Ty sám, ó můj Bože. V-jejich jmé
nu prosím Tě ó to a vím, že když si jednou uvědomí
svůj; smutný stav, když nabudou rozumu, když
svou radost začnou’nacházeti jen v Tobě, tehdy
týto mrtvoly vstanou z mrtvých.
• Ó živote můj, jenž všechno oživuješ! Neodepři
mi tu sladkou vodu, kterou jsi přislíbil všem, kteří
z ní budou žádati. Já z ní, Pane, žádám, úpěnlivě
Tě o to prosím, půjdu pro ně k Tobě; neskrývej se
přede mnou, Pane, vždyť Ty, víš, v jak velké nouzi
jsem; protože tato voda jest jediným lékem na du
ševní ránu, kterou jsi Ty zasadil. Ó Pane, kolik vše
likých ohňů jest v tomto životě/Kolik příčin .máme
k tomu, abychom žili v.bázni! Jest oheň,^který ničí
duši a jest i oheň, který ji očišťuje, aby žila věčně
a kochala se'Tebou. Ó vy sladké rány Boha mého

a prameny života věcného! Jak bohatě řine z vás
tento oživující mok pro nás a jak jistě kráčí ne
bezpečími tohoto nuzného života, kdo sílu svou
udržuje tímto božským nápojem.
Přeloženo z knihy: Výkřiky duše k'Bohu.
P. S IL V . M. B R A 1 .T O O. P.

PŮVODCE NOVÉHO ŽIVOTA

, Přichází do obliby, že se začíná obviiíovati čím
dále tím více sva_tý:Pavel, že prý skreslil křesťan- ství, že on je vlastně zakladatelem křesťanství tak, ■
jak se dnes jeví. Tak prý Pavel vnesl do Kristovy
myšlenky myšlenku hříchu dědičného, společného
hříchu v Adamovi, kdežto Kristus prý jenom přišel
připomenouti lidem jejich spojení v nebeském Otci.
Ale když se podíváme blíže na nauku Kristovu,
prostě na slova evangelia; vidíme, že Kristus takto
ukazoval své poslání. Jsme všichni hříšníky, jsme
ponořeni do hříchu, jsme záváni vinou a on při
chází, aby se nám stal světlem; cestou,-pravdou^
životem, aby náš přivedl k Otci. Nejsme s ním jed
no, ale on nás jedno s Otcem chce učiniti. Nikdo
nemůže sám přijíti k Otci leč; skrze něho. On je
kmen vinný a my-jsme jeho ratolestmi. Bez Krista
ničeho nemůžeme. On snímá hříchy světa. V posled
ní den ještě prohlašuje za svůj; úkol proliti svou .
krev a vydati své tělo za hříchy mnohých. Proto po
zmrtvýchvstání teprve odevzdává- učedníkům ne
omezenou moc na všechny lidi á na všechna staletí
odpouštěti hříchy.
' .
To všechno prostě předpokládá; že jsme byli
v Adamovi zapjati do viny. Otázka viny a jejího
zproštění příštím mesiášem táhne se jako červená
nit celým Písmem svátým.
'
Svatý Pavel vyslovuje krystalisovanými myš
lenkami onu starou nauku, že jsme všichni propad*
li vině a hněvu Božímu. Svatý Pavel I. ke.Kor, XV.
22 praví, že‘jako všichni v Adamovi umíráme, tak ;
'

-
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v Kristu všichni, přicházejí k životu. íiím. V. 12:
Jako jedním člověkem přišla smrt na svět, tak při
chází spravedlností jednoho ospravedlnění života
na všechny, lidi.
•.
V
Adamovi jest obsaženo celé lidstvo. On měl
dávati lidskou přirozenost. Tuto lidskou přiro
zenost Bůh ozdobil' spravedlností a svou milostí.
Tak jaká byla jeho přirozenost, v takové měl ploditi své potomky^a takovou jim měl přirozenost
sdělovati.
Nebeský Otec tak miloval svého Jednorozeného
Syna, že chtěl, aby jeho synovství bylo napodobe
no v nesčíslných jiných dítkách Božích. K tomu sivyvolil Adama, aby byl otcem a hlavou nových sy
nů Božích. Proto byli jeho potomci,zahrnuti v něm
iako ve své hlavě jako ve svém principu. Hřích
rozbil tento plán Boží, rozbil toto spojení a tuto
jednotu. Ale:potrestán a poškozen tím byl jedině
člověk. Hřích rozbil onu jednotu a spojení s Bo
hem. Tím postavil lidskou přirozenost, čili celou
lidskou přirozenost do odboje proti Bohu. Tak sdě
loval dále lidskou přirozenost postavěnou do od
boje proti Bohu, zbavenou řádu vůči Bohu.
. Proto posílá inebeský Otec svého Syna na svět,
aby, obnovil spojení člověka s Bohem. Učinil to
způsobem, který;by nejvíce ukazoval jeho dobrotu
a lásku. Jedna církevní modlitba krásně praví, že
Bůh ukazuje nejvíce svou moc tím, že se slitovává.
Syn Boží přijímá lidskou; přirozenost, přiroze
nost nás všech, ale to je Bůh, zdroj života duchov
ního i fysického nás všech a tak, když přijímá dru
há božská osoba lidskou přirozenost, znamená to,
že se lidská přirozenost spojuje po druhé s Bohem,
že se obnovuje ono přervané spojení s Bohem.
. Nebylo vhodné ani možné zahladiti starý rod,
který měl sdělovati fysický život,-'a proto se Kris
tus stává novým způsobem novou hlavou lidstva a
sděluje mu novým způsobem život, onen vlastní ži
vot, pro který; byl vlastně v plánu Božím člověk
stvořen. Bůh stvořil člověka sice v jeho lidské při

rozenosti, ale zároveň ve své dobrotě tuto přiroze
nost povýšil na spojení se sebou. Když nyní znovu
obnovil toto spojení člověčenství s Boží otcovskou
láskou, musíme říci, že tu vlastně nastalo nové
stvoření a že se proto Kristus stal novou hlavou
lidstva.
. " VO' Přijal naši lidskou přirozenost, ale neporušenou
lidskou přirozenost, třebaže nesl následky porušení
jako bolest a smrt. To proto, aby této bolesti a této
smrti odňal její prázdnotu, když ji docela od nás
nemohl odejmouti. Zaplatil za nás touto přiro
zeností, protože to byla jednak opravdu přiroze
nost naše a za druhé, protože to byla přirozenost
dokonalá a za třetí, protože tato přirozenost jeho
lidská byla spojena s osobou Věčného Slova a proto
mělo jeho zaplacení z božské osoby věčnou a ne
konečnou cenu. '
- Tím nás zrodil k novému životu, tím nás učinil
znovu syny Božími. A tak nás spojil k novému ži
votu, k jedné účasti na jedné lásce, na jednom ži
votě Božím, na. tom, který jest naprostá Jednota.
Proto říkáme, že nauka svátého Pavla není něčím
novým proti nauce Kristově, neboť i Kristus toli
kráte připomínal, že jeho posláním jest, aby vši
chni byli jedno/aby Otec byl v; nás, On sám říkal,
že tam, kde jsou dva nebo tři, on je uprostřed nich
a že on a Otec přijdou k tomu, jenž bude plniti vůli
Otcovu a budou v něm přebývati. On sám zdůraz
ňuje, že bez něho ničeho nemůžeme učinit, že něco
můžeme k životu teprve tehdy, až se staneme živý
mi ratolestmi jeho, živého keře. V jeho jménu se
stane naše modlitba účinná a příjemná před nebes
kým Otcem. V něm jsme všichni-tak spojeni, že
kdokoliv cokoliv učiní jednomu z nejmenších, je
mu samému tak činí. Kdo prónásléduje jeho dra
hé, jeho samého tím pronásleduje. Proto je velkou
povrchností mluviti o tom, že svátý Pavel skreslil
křesťanství a přivedl je na scestí.- Ukazujeme to
zde na tom, co je právě obsahem naší studie a v ostatriích bodech možno totéž stejně dokázati. ; 149

Kristus stal se naší hlavou. Svatý Pavel krásně
praví, že z něho vyšla Církev, z jeho otevřeného
boku, jako vyšla Eva z otevřeného boku-Adamova.
Neboť on se stal naším dokonavatelem a prostřed
níkem a spojujícím článkem mezi Otcem a námi.
Prostředník musí spojovati ty, mezi kterými má
zprostředkovati Kristus, ale byl nejprve dokonale
spojen s riámi, protože byl člověkem a býl zároveň
spojen s Trojicí, protože byl Synem Božím. Proto
mohl spojiti nebe se zemí a nás s Otcem. Zvláště,
když jako Bůh jest zdrojem našeho života duchov
ního, i fysického. On obdržel dále jako ten, který je
Bohem a člověkem a který proto má se spojiti s lid
mi, obdržel zvláštní milosti pro všechny tyto lidi,
se kterými se měl spojiti. Jeho spojení božské a lid
ské přirozenosti v osobě věčného Slova ,jest pro
Krista zdrojem jak veškerého jeho poslání k,lidem,
tak také zdrojem všech milostí pro toto poslání.
Když .vzal lidskou přirozenost,na sebe a byl Bo
hem, to znamenalo, hned ve svém principu, že přišel
pro nás, že přišel nás očistiti a zvednouti a nám
vrátiti synovství Boží. Protože správně se modlí
me v Credu, Jenž sestoupil s nebe pro'nás-lidi a
pro naše spasení...
Všechny tyto milosti buď znamenají udělení ne
bo utvrzení synovství Božího. Proto jsme spojeni
životně s Kristem. Když^pak-žiyotně, tedy v jednu
životní jednotku. Takové pak životní jednotce ří
káme tělo.
,
Teď porozumíme, proč svátý Pavel ustavičně
napomíná, abychom oblekli Krista,' abychom se
snažili dorůsti k věku plnosti Kristovy. Jako nás
Spasitel vybízel, abychom byli dokonalí jako Otec
náš v nebesích dokonalý jest, tak nemáme jiné ces
ty, podle samých-slov Kristových, než prostě se
spojiti životně s ním," obléci'jeho, jak praví Pavel:
Žije ve mně Kristus . . Proto přece dává své tělo za
pokrm a krev za nápoj, aby so jeho život přelil
v nás. Vždyť ona Eucharistie obsahuje onoho Kris
ta obětovaného a pochází ze zpřítomnění oně oběti

na kříži, kterou jsme se stali dětmi Božími a účast
ni tohoto života.
_ '
Proto je úkolem Církve jenom ona velká anakefalaiosis, čili .dokonalé přivtěléní nás, jako údů k
němu jako k hlavě. Totiž jako k hlavě, ze které sku
tečně čerpáme nový život, účast na živote Božím.
Jako jednou Kristus za všechny, zaplatil, jako
všem zjednal synovství Boží, ale každý, z nás zů
stává svou osobností, podobně také každý z nás
musí osobně, jednotlivě si přivtěliti ono synovství
Boží tím, že se osobně každý přivtělí, k tomuto
Kristu! Dějé se to svátostnou cestou, která nám
otvírá účast na životě Kristově a na životě Božím.
Ve svátostné cestě nabýváme onen ,život ve svém
jádře. To ovšem nestačí, nýbrž nyní je třeba onen
život pozemský, život osobní přetvořiti životem
Kristovým, onou účastí na životě Božím, abychom
totiž nežili již my, nýbrž aby žil v nás Kristus,
který jest Jedno s Otcem. Jenom skrze živé přivtělení ke Kristu staneme se účastni onoho života Bo
žího. .
■1 ■
■ •■■■■,.■
To znamená ona Pavlova výzva, abychom oblekli Krista, to znamená ono nesčíslněkráte opako
vané Pavlovo: v Kristu,ono zdůrazňování, že má
me býti Jedno v Kristu a Jedno s Kristem.
Cili,: abych shrnul, zásluhami Krista historické
ho, zprostředkováním těchto zásluh Kristem svá
tostným vrůstáme do oné jednoty s Kristem mys
tickým, která nás připraví k jednotě s Kristem
oslaveným. ■
'
P. EM . S O U K U P O. P.

NEPRAVDA
Ve své Theologické Summě (2. II. 110) napsal
svátý Tomáš Akvinský dvě poučky, které jsou
vrcholným mravním pravidlem poměru člověka
k pravdě. První je v-odpovědi na 5. námitku člán
ku 4: „Perfecti ponuntur in státu conservandae veritatis“ : dokonalí žijí ve stavu, zachovávajícím
151

1.

pravdu. Je tedy stavovskou povinností křesťan
ského života zachovávati pravdu; neboť křesťan
ský život svou podstatou je život duchovní, cesta
k .dokonalosti, otevřená' každému, byť ne povinná
pro každého v celkovém významu slova dokona
lost. Čím více je pěstována pravda v křesťanském
životě, tím se^více blíží náplni dokonalosti. Nechaji-li se otevřené cesty, kterými nepravda vstupuje
do života, nechávají se otevřené cesty všem nedo
konalostem i úpadku křesťanského života.
Cesty pro nepravdu jsou tři: nepoučenost, cito
vost, lhaní.
;
Nepoučenost je následkem nedostatku učení. Po
han řekl v dávnověku, že i ve vysokém stáří se
musí stále a-mnohému učiti, aby zůstal moudrým.
Křesťan si musí tím více býti vědom, že, čím starší,
tím se více musí poučovati; neboť v životě křesťan, ském pracuje milost, která není vázána na tělesnou
svěžest, a proto starší křesťan se stává .schopněj
ším, širšího rozhledu a celkových pohledů. To není
celý člověk, který chce jen býti veden od člověka
a nebýti sám nikterak vedoucím. Je správné, chtíti
býti veden a pouze veden do Boha; ale i při tom
jest výslovná Boží vůle, aby’křesťan také byl vůd
cem, neboť nejvyšší vůdce, Bůh, mu ponechal a
ppručil užívání svobodného rozhodování až do po, sledního dechu; ani v řeholním životě nechtěl člo
věka naprosto zbaviti tohoto svobodného rozhodo
.i
^
■
vání.
' }■
Vůdce však není náležitě poučený, přestal-li: se
dále a stále učiti, aby viděl každou novou okolnost
cesty, aby ji správně zhodnotil vůči sobě i vůči
svým spolupoutníkům. Nějakým způsobem, a roz-hodujícím způsobem, musí býti každý sám sobě
vůdcem; a také, třebas nevědomky, ále jistě,’ ně
jakým způsobem vedeme každý některé spolupoutníky. Když vůdce nedostatkem poučování sebe o
pravdě nedá pózor, když se-zmýlí v době nebo
cestě,~když zapomene, může býti zkažen i veliký
kus cesty. Znáti pravdu o Bohu, znáti pravdu o so
152

bě, znáti pravdu o cestách života. Užasneme tím
více; čím více se poučujeme, jak naše nedostatky
v poznání'pravdy se nám jeví stále větší. Bez stá- '
lého poučování zůstává člověk na povrchu a dostá
vá se'do nebezpečných blízkostí nepravdy. ;'
Tím spíše, že člověk, jest velmi ochoten sledovati
své city. Citovost totiž je svou povahou odkázánu
na povrchnost, protože má svůj počátek a život ve
smyslové střáncé. Když Božský Spasitel mluvil
o dokonalém životě v království Božím (Mat.. 5,/
21—6, 18), výslovně varuje před uplatňováním ci
tovosti. Všechny příklady vlastně varují před zá
kladním citem, který svádí od pravdivosti na sces
tí, před citem sebelásky či samolibosti. U pohanů
a z části též u Izraelitů bylo pochopitelné zdůraz- „
ňování egoistických citů. Neboť pohanství byl
zbožštěný egóismuš; u Izraelitů mimo Boží proroky
málokdo viděl velikost Boží myšlenky o spolupráci
a věcné spojitosti:všeho a všech v celku Boží ro
diny,-v níž každý člověk žije v celku a z celku a
pro celek tak veliký, jak je veliké celé Boží dílo.
Citovou stránkou je snadno zkažena sůl země, ci
tová stránka se snadno stane kbelíkem, bránícím
pronikavosti světla, ona snadno udržuje v níži
nách, kdežto křesťanský život musí býti jako měs
to na hoře (Mat. 5,13— 16). Citová stránka isoluje,
osamocuje, kdežto pravá harmonisúje'. Cit se snaží
vše pořádati podle jednotliveckých dojmů, kdežto
pravda musí vyžadovati omezování jednotlivec- kostí k vůli souladu a mohutnému rozvoji celku."
Dobře napsal P. Willwoll, S. J.: „Zdravý vývoj
uprostřed životní výbušnosti směřuje k rozvinutí
osobnosti (,,já“) v oddanosti nějaké povinnosti,
nějakému ideálu nebo osobě. Pouze chorobný du
ševní život uniká této tendenci sloužiti, odevzdávati se, a ustrne'v soustředění na sebe hověním ci
tové stránce.” (Diction. de spiritualitě, Ascése.)
Pravda žádá vždy osobní oběti, kdežto citovost hle
dá osobní uspokojení, a tím’vzdaluje od celkovosti:
a od pravdy.

Druhý výrok sv. Tomáše Akvinského se týká
lhaní. K pojmu lži podle Andělského Učitele patři
současně trojí: nepravda, vědomí nepravdy, úmysl
oldamati posluchače, aby še domníval, že je ryzí
pravdou to, co mu říkáme (tamt., čl. 1); v odpovědi
na 2. námitku článku 4. praví ještě: „Lež je proti
' lásce k Bohu a k bližnímu." Je proti lásce :k Bohu,
ježto člověk, vědomě říkající nepravdu, převrací
Boží řád, němá nadevše svého Boha, jenž takový
řád věcí a slov stanovil, staví na první místo svá
sobecká přání. Lhaní je proti lásce k bližnímu, pro
tože vždy bližnímu působí škodu; aspoň tu ;škodu,
že se mu způsobí nepravdivé domnění; pak také je
lhář odpovědný za.škody, které mohou z toho'ne_ pravdivého domnění , bližnímu vzniknouti.
L
Z té nauky plyne, že nemůže býti osudnější pře
kážky skutečného rozvoje křesťanského života než
lhaní; neboť lháti znamená vědomě překážeti prav
dě a řádu a požehnaným silám-pravdy a tím řádu.
Ale také z fé nauky plyne pravidlo, jakým způso
bem lze bez hříchu zakrýti pravdu,-když :víme, že
povědění pravdy by bylo škodlivé, čili, že by bylo
proti povinné lásce lc Bohu, k bližnímu, nebo. i k so
bě samému. :
. . .
Je jisté, ze někdy nelze povědčti holou pravdu
bez ublíženi lásce božské, jež obsahuje trojí povin
nost lásky : k Bohu, k sobe, k bližnímu; Stejně je
jisté, žeóje vždycky hříchem holá lež,, to jest řeč,'
která má vyjmenované tři složky. Mámě tedy ve .všech okolnostech povinnost nelhati; máme za ur
čitých okolností právo nebo i povinnost zakrýti
pravdu. Východiskem z úzkostí jest nauka o tak
zvané zámlce, což není než zamlčení, zakrytí prav
dy. Avšak zakrytí mlčením, nikoli zakrvti pravdy
lží.
•
Hříšnou zámlkou by bylo zakrývání pravdy
opakem pravdy; nebo zakrývání. takovým výro
kem, který by posluchač za daných okolností musil
považovati za skutečnou a holou pravdu. Mravně
nezávadné mlčení pravdy je pouze takový'způsob

řeči, ze kterého posluchač snadno může, a proto
musí poznati, že mu;nechceme povědčti vše, co ví
me, čili, že dáváme vyhýbavou odpověď. Jestliže
. zanedbá využiti této snadné možnosti, je to jeho
nedbalost a my nejsme odpovědni za jeho omyl,
který nezamýšlíme; my zamýšlíme pouze vyhnouti '
se neoprávněnému zásahu. Předpokladem ovšem
•je, že skutečně nemá právo ke své otázce nebo žá
dosti ten, kdo se táže nebo žádá. Kdo má právo se
tázati na holou pravdu á má právo ji zvídati, tomu
jsme povinni také iholou pravdu odpověděti. Když
tazatel toho práva nemá a když musí věděti, že to
ho práva nemá, -musí také věděti, že my máme prá
vo vyhýbavé odpovědi. A tak naši odpověď, která
zatajuje; pravdu, musí při normálním užívání roz
umu chápati jako možné uhýbání odpovědi o sku
tečném stavu.
. .•
V
jednotlivých případech se snadno octneme
v trapných rozpacích a je'třeba značné rozvážnos
ti slov a také značné nebojácnosti. Ale nade vším.
musí státi vědomí-povinnosti, že nesmíme lháti: že
nesmíme mluviti takovým způsobem, že posluchač
nemůže normálním způsobem poznati, že uhýbáme
plné odpovědi.
Nejbezpečnější cestou vyhýbavých odpovědí
jsou tak. zvané všeobecné fráz‘e,-to jest rčehí, kte
rých se všeobecně užívá a o kterých každý ví, že se nemínívají tak, jak se řeknou, čili že jsou to
skrývačky. Na příklad slovo „nevím"; každý, kdov
nemá právo zvídatrod nás, musí věděti, že buď ne
víme nebo nechceme pověděti. Nebo nechce-Ii kdo
přijmouti návštěvu, vzkáže, že není doma. Bylo by
lhaním, kdyby vzkázal, že právě posledním vlakem
odjel na léčení do Karlových Varů; ale každý ví, že
„není doma" znamená buď holou pravdu, nebo ta
ké projev nechuti přijmouti návštěvu. Je pouze
srozumitelným způsobem zakryta pravda, že jsme
doma a že se ostýcháme přímo říci, že nechceme
návštěvu. ‘
Je však ve všech případech nezbytnou podmiň.-

kou pravdivosti a hranicí mezi zatajením pravdy^
tomuj jenž na ni nemá právo, a lží: posluchač musí
při normálním užívání rozumu míti možnost pozna
ti, že to může býti vyhýbavá odpověď. To jest již
jeho. chyba, že, neužije možnosti, kterou má; ale
bylo by naším hříchem, kdybychom svá slova vy
brali tak, aby se musil domnivati, že tu nemůže
býti pouhé zakrývání pravdy a vyhýbavá odpo
věď.' ’ ''-v ■
'/
-/ ■'' ■'■■
Kdo chce bráti opravdově svůj křesťanský život,
musí jej nesmlouvavě postaviti na základ pravdy,
musí uvolniti cesty pravdě a zatarasiti cesty ne
pravdy. To může býti dosti "snadné u vyhraněné
lži nebó při jasné nedbalosti. Ale spletité je to v ji
ných podrobnostech, o kterých bude dále řeč.
l>. A N T . Č A L A O. I>.

PODSTATA EUCIIARISTICKÉ OBĚTI
Písmo svaté, tradice i výměry církevních sněmů
dokazují, že mše svátá jest opravdová a skutečná
oběť ve vlastním slova smyslu.1 Každý katolík je
povinen věřiti v toto nevýslovné tajemství. Ale má
se také snažiti, aby jeho víra byla rozumná, podle
slov. Apoštola: „Rozumná budiž vaše-služba."2 A
vatikánský sněm praví: „Když rozum věrou osví
cený zbožně a střízlivě hledá, s pómoďBoží do
sáhne'jakéhosi v,elmi plodného porozumění těmto
tajemstvím."3 Proto se snažíme aspoň poněkud porozuměti nevýslovnému tajemství éúcharistické oběti. Abychom toho dosáhli, musíme si .ukázat,~že
mše svátá má všechny podmínky opravdové oběti,
totiž: obětní dar, obětujícího kněze a olbětní úkon.
Co jest obětní dar v éúcharistické oběti? Cír
I.
kev prohlásila, že na oltáři jest obětován týž dar
Cuna eademque hostia), který byl kdysi obětován
1 Sr. Sněm trident., sess. 22, can. 1; Denz. n. 948. ■
- Bím.', 12,1.
,
.’ ’ , ;
,
■ .3 Sněm vatikánský, sess. 3, cap. 4; Denz; n. 1796.

na kříži.4 Avšak na kříži byl obětován Ježíš Kris
tus, tělo Kristovo, duše Kristova, krev Kristova.
Mše svátá je tedy — jak se vyjadřují svati Otcové
— oběť těla a krve JežíšeKrista, Bohočlověka.®
Ve mši svaté jě tudíž za lidstvo Bohu obětován
nejvznešenější, nejvzácnější a nejsvětější dar. A
právě proto mše svátá má takovou nesmírnou Čenu, převyšujíc vše stvořené. Svatý Alfons praví:
„Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu
andělé svými, službami a lidé svými pracemi, poká
ním ;a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou
moci vzdáti Pánu, tak velkou slávu, jako jediná
mše svátá . .. Všechny pocty, tvorů jsou konečné,
ale pocta, kterou přijímá Bůh v oběti mše svaté, je
nekonečná, protože se tam přináší oběť nekonečné.
ceny.“
. '
/;
II. Kdo je obětující kněz éúcharistické oběti?
1. Na sněmu tridentském Církev prohlásila: „Jeden
a týž je obětní dar a týž je obětující .(idem nunc
offerens) prostřednictvím knčží, který sebe sama
tehdy obětoval na kříži, pouze způsob obětování je
rozdílný.*1*1
- -■U-Y ' 'Y .
Krvavou oběť.přinesl Kristus jen jednou na Kalvarii. Ale nekrvavá obět, vnitřní oběť Kristova, trvá
navždy.7:Není sice /už záslužná, neboť Kristus u;s:
není poutníkem k věčné vlasti; ale vždy je úkonem
klanění, díkůčinění, smíru a-prosby, který přivlast
ňuje věřícím zásluhy krvavé oběti .na Kalvariii
Kristus je nyní v nebi oslaven. Proto jeho úkony
blaženého; patření, lásky, klanění, díkůčinění atd.
nejsou měřeny časem, nýbrž věčností, naprosto ne
hybnou; jsou nad všechen čas. A proto vnitřní oběť
Kristova není obnovována, nýbrž trvá stále bez
přerušení.
■
Ježíš Kristus ustavičně vykonává svůj úřad
* Sr.sněm trident., sess. 22, cap. 2; Denz. n. 940.

5 Způsoby chleba a vína nejsou obětovány, nýbrž slouží
jen k tomu, aby oběť byla viditelná.
8 Sněm trident., sess.'22, cap. 2; Denz. n. 940.
7 Sr. K. Zid. 7, 25; 9, 25—26.
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kněžský, každodenně so obětuje na našich oltářích
prostřednictvím svých kněží. Avšak obětuje-li Kris
tus prostřednictvím svých kněží, kteří vše vykoná
vají jeho jménem a jeho mocí, vyplývá z toho, že
Kristus je hlavním obětníkem, jemuž jsou podříze
ni všechni obětující kněží.
Z toho pak plynou důležité důsledky: Poněvadž
Kristus je hlavni obětník, eucharistická oběť je ne
konečně dokonalá, má cenu nekonečnou jako oběť
kříže, neboť vznešenost oběti závisí předně na dů
stojnosti hlavního obětujícího' kněze. Mimo to, po
něvadž hlavní obětník je nekonečně svatý^ eucha
ristická oběť jo vždy a všude oběť čistá a neposkvr
něná, i když jeho zástupci jsou nedokonalí anebo
nehodní.
. .
2. Ve mši svaté se Kristus obětuje Otci nebeské
mu viditelným způsobem, prostřednictvím svého
viditelného zástupce,, prostřednictvím kněze. Kris
tus je hlávním knězem; všichni ostatní kněží jsou
mu podřízeni jako 'nástroj hlavní příčině.* Obětují
jen jménem Kristovým, jen mocí Kristovou. Při
kněžském svěcení dostávají moc, kterou může dáti
jedině Bůh, moc proměňovati chléb a víno v tělo a ■
krev Ježíše Krista.- Každý kněz platně posvěcený,
a jedině takový kněz, může :Bohu přinášeti eucharistickou oběť, představovati Krista, jednati jeho
jménem a jeho mocí.
3. Kněz však přináší eucharistickou oběť nejen
jménem Kristovým, nýbrž i jménem Církve. Kris
tus totiž svěřil celou boliopoctu své Církvi; dal jí
moc, aby jeho jménem vykonávala celou křesťan
skou boliopoctu, k níž patří především oběť mše
svaté. Tento úkol bohopocty nemůže Církev vykonávati, leč prostřednictvím fysických osob, k tomu?
zvlášť určených a zmocněných, které jednají její
mocí a jejím jménem. Kromě; toho i všichni, věřící přinášejí Bohu .eu
charistickou oběť, ovšem v širším slova smyslu. Po
něvadž všichni věřící jsou milostí spojeni s Kristem
jako údy s hlavou, proto všichni spoluobčtují s

Kristem. Proto svátý Petr nazývá všechny věřící
svátým a královským kněžstvem",které má při
nášet! Bohu oběť příjemnou. A při mši svaté vybízí
kněz všechny přítomné: „Modlete se bratři, aby
moje i vaše oběť byla;příjemná Bohu". Všichni vě
řící tedy spoluobětují s Kristem. :
:
III. V čem záleží vlastní obětní úkon mše svaté?
Není třeba dlouho dokazovati, že vlastní obětní úkon mšé svatě je proměňování; proměňováním sě
totiž stává přítomno tělo a krev Ježíše Krista pod
způsobami chleba á vína, a proměňováním je uve
deno do stavu oběti (žertvý), a tedy obětováno.
Eucharistická oběť tedy .podstatně záleží ve dvo
jím proměňování;
■■
r '
Žádná modlitba a žádný obřad, které se konají
před proměňováním nebo po proměňování, nepatří
k podstatě mše-svaté; Modlitby při obětování, slav
nostní díkůčinění při prefaci, lámání svaté Hostie
jsou úkony velmi důležité, obrazné a úctyhodné
svým stářím; ale nepatří k podstatě mše svaté, ný
brž jen-k úplnosti. Ani přijímání sloužícího kněze
nepatří k podstatě éúcharistické oběti, nýbrž je n ,
k její-úplnosti. Přijímání čili požívání přinesené
oběti je'pouze doplněním vykonané oběti.- Podstataeucharistické oběti záleží jedině v pro
měňování. Svatí Otcové často zdůrazňují, že přijí
mání kněze anebo věřících jehostina, to jest účast
na přinesené oběti, požívání obětovaného Beránka
Božího. Napřed musí býti dokonána oběť, a pak te-'
prve může. býti požíváno, co bylo už obětováno.
Svatý Itehoř Nys. praví: „Ježíš Kristus se: tajemně obětoval v oběti, ie zároveň knězem a obětí. Kdy se to stalo? Při poslední večeři. Když dával svým ú, čedníkůiň kolem sebe shromážděným jisti své tělo
a piti svou krev. zřejmě prohlásil, že oběť Beránka
bylá již dokonána. Tělo oběti nemůže býti požívádo, dokud je živé. Protože dal svým učedníkům své
tělo za pokrm a svou krev za nápoj, to tělo muselo
býti už obětováno způsobem nevýslovným a nepo8 1. Petr. II. 5.9.-

■

. •

•

chopitelným, podle vůle Pána, jehož všemohoucnóst vykonala tento div.“®Co bylo řečeno o eucharistické oběti při poslední večeři, platí i o přinášení
nekrvavé oběti na našich oltářích. Obětní úkon je
podstatně všude týž, totiž proměňování.
Jak je Kristus obětován dvojím proměňováním?
- . Víra nám praví, že mše svátá je skutečně oběť.
Avšak skutečná oběť se podstatně skládá ze dvou
částí, jako z látky a tvaru: z vnějšího zničení nebo
pozměnění obětovaného daru,(immolatio) a z vnitř
ního úkonu obětujícího (oblatio). Vnější zničení oběti je pouze; znakem vnitřní oběti obětujícího.10
Tedy i mše svata se musí podstatně skládati z těch
to dvou částí: z vnějšího pozměnění obětovaného
daru,a z vnitřní oběti obětujícího.
’
Proto nesprávné jsou teorie,' které hlásají, že
podstata éúcharistické oběti záleží pouze ve vněj
ším, zničení’ obětovaného daru,11 nebo pouze ve
vnitřním obětování Krista.12 <:Y
Eucharistická oběť podstatně záleží v obojím: ve
vnějším, zničení (ovšem svátostném) i ve vnitřním
obětování Krista. Jako -v oběti na kříži skutečné
zabití bylo podstatnou látkovou částí, a vnitřní obětování, jímž Kristus sebe obětoval Bohu, bylo
-podstatnou tvarovou částí: tak i v oběti mše svaté
vnější zničeni .obětního daru (svátostné oddělení
těla a krve) je podstatnou látkovou částí,; a vnitřní
oběť Kristova je,podstatnou tvarovou,částí.13
9 Sv. Řehoř Nys.: De Resurrect. Cliristi, orat. 1.
10 Sr. sv. Tomáš: Theol. Summa, III, 22, 2: „Vnější obít
naznačuje oběť vnitřní, jíž duše obětuje-sama sebe.‘\
11 Někteří (Suarez, Toletus, Scheeben) vidí podstata
mše svaté ve věcném zničení (iirreali destructione) pod
staty chleba a vína; jiní_(Lessius, Kxigon).v silovém, zni
čení (in virtuali1destručtione) obětovaného Krista; jiní
konečně1(Lúgo, Franzelin, Hurter, Yacant) v rovnocen
ném, zničení (in aequivalenti destručtione) .obětovaného
Krista.
■
-12 Tuto' teorii-hlásají na př. Marmion, Batiffol, .Schanz,
I)e la Taille, Lepin. .
'
■
13 Tak učí Gihr, Billot, Tanquerey, Van Noort, Hugény,
Casel, Rohner, Ganigou-Lagrange a-j.

Eucharistická oběť je zcela zvláštní oběť, jedi
nečná oběť, oběť vyššího řádu. Zvláštnost této oběti je předně v:tom, že jě obětována ve zvláštní
formě, pod svátostnými způsobami, kdežto jiné oběti jsou přinášeny ve své vlastní formě. A k tomu
se přidružuje druhá zvláštnost, žě totiž v. eucharis- ,
tii se obětuje Kristus živý, oslavený, který nemůže
trpěti a umírati, obětujese způsobem, nekrvavým,
kdežto oběti zvířat nikdy nemohly býti vykonány
jinak, než skutečným prolitím jejich krve a jejich
smrtí.
,
;
Na oltáři se přináší opravdová oběť bez jakékoli
podstatné změny obětovaného daru. Taková zvlášt
ní oběť je možná jen tím, že Kristus nění obětován
v přirozěné formě, nýbrž pod způsobami chleba a,
vína. Svátostným způsobem (to jest ve vnějším zna
ku) je krev Kristova oddělena ód těla, a tedy pro
lita;neboť silou'konšekračních slov je pod způsobou chleba pouze tělo Kristovo (krev jen průvod
ně), a pod způsobou vína pouze krev Kristova (tělo
jen průvodně). Toto svátostné oddělení těla a krve
Kristovy, toto mystické zabití (immolatio) je tedy
látkovou částí éúcharistické oběti a s vnitřním obě
továním Krista jako s tvarovou částí tvoří podsta
tu mše svaté.
'.
.
■
Avšak mše svátá není jon opravdovou obětí, ný
brž zároveň- tajemnou-obnovou-oběti kříže. Týž. tikon proměňování uskutečňuje zároveň naprostou
oběť a vztažnou: oběť, to jest skutečnou oběť, která
však má vnitřní vztabrk oběti kříže á jest její ob
novou. Něco podobného bylo u starozákonních obě
tí: totéž prolití krve obětovaného zvířete bylo vlast
ní obětí a zároveň obrazem budoucí oběti Kristovy.
Tedjr podstata mše svaté spočívá v mystickém
(svátostném) prolití krve, které je výrazem vůle
Kristovyiobětovati se a zároveň je obrazem a ob
novou krvavé oběti kříže. Svatý Tomáš to vyjadřu
je stručně a přesně: „Pokud se v této svátosti (eu
charistie) znázorňuje utrpení Kristovo, jímž so
161

'1a
Kristus obětoval Bohu jako žertva, má (eucharis
tie) ráz oběti.1114 '
:
::
Z toho, co bylo řečeno, plyne mnoho praktických
důsledků: Předně vidíme, jak si máme vážiti mše
svaté, neboť mše svata není jen vzpomínka,:není
jen prázdná památka na oběť Kristovu na Kalvarii, nýbrž je to pravá, skutečná oběť Kristova, oběť,
která má cenu nekonečnou. Mše svátá je především
oběť. Není to jen modlitba, nejsou to jen obřady,
nýbrž mše svátá je skutečná oběť Kristová. Není
to jen soukromý úkon kněze, úkon, který by se dal
nahraditi třebas odpoledním požehnáním nebo ně
jakou modlitbou, nýbrž je to oběť Kristova a záro
veň oběť naše, oběť celé Církve. Proto se nesmíme
spokojiti jen s trpnou účastí, jen jakýmsi pozoro
váním oběti, nýbrž je třeba, abychom se činně účastnili oběti mše sváté, abychom- při obětování
spoluobětovali a byli spoluobětováni s Kristem, abychom při proměňování byli proměněni v Krista,
abychom se při svátém přijímání ještě úžeji spojili
s Kristem, a tak •aby bylo dovršeno naše spojení
s Kristem i naše oběti.
'; ; ; Činná účast na oběti mše svaté žádá víc než pou
hou tělesnou přítomnost. Žádá naši součinnost. A
nejlepší součinnost je jistě ta, kterou doporučuje
Církev; a kterou Pius X. stručně shrnuje takto:
i,Nemodlete se'při mši svaté, nýbrž modlete se mši
svatou.“
■
.
.
.
D R . JA R . O V E Č K A S. J.

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JANA. OD KŘÍŽIL
XX., XXI.
Lehké ptáky,
lvy, jeleny, daňky skočné,
hory, úvaly, břehy,
vody, vánky, žáry, ' ■
a strachy v nocích bdící:
14 Sv. Tomáš: Theol. Sumina, III, 79. •
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;

při libých loutnách
■ a zpěvu Sirén vás zaklínám. .
nechať ustanou vaše hněvy,
a nedotýkejte se hradby, '
;
aby Nevěsta spala bezpečněji.

;
:
.

Na duchovní sňatek, po němž touží, musí duše
vzhledem ke vznesenosti a svatosti Boží jednak bý
ti čistá ode všech nedokonalostí a vzpour a nedo
konalých habitů ve-stránce!nižší, jednak míti ná
ležitou sílu ctností a vznešenost a dokonalost lás
ky; Co do této druhé podmínky si duše, jak jsme
při předešlé sloze viděli,:již skromně troufá, ježto
ji Milený zvláště přiíduchovním zásnubu a též dále
ve stavu duchovního, zásnubu tak velice obohatil
ctnostmi a dokonalostmi; na splnění první podmín
ky se ve slohách XVI.—XVIII. snažně disponova
la, ale splnění samo musí přijíti trpně od Mileného.
Milený nic nenamítá, že by podmínka druhá ne
byla náležitě splněna, a chtěje také sám již uskutečniti duchovní sňatek, jehož si rovněž velice žá
dá, dá duši řečenou první podmínku k němu: učiní
to, po čem i sám velice touží, a vytrhne Nevěstu
z rukou smyslovosti á ďábla; to jest provede, jenže
vznešenějším a dokonalejším způsobem, než snad
duše na mysli měla,;úplnou očistu duše; žádanou
od ní ve;slohách XVI. a XYIIL, an ji v. posledním
období:stavu zásnubu častěji a mocněji spojivě na
vštěvuje a blahými účinky těchto častějších a moc
nějších návštěv ji očistí ode všech .těch nedokona
lostí a vzpour;a nedokonalých habitů ve stránce
nižší (jíž se rozumějí nejen smysly a jejich kony,
nýbrž i rozum 'arvůle a jejich kony, nakolik jsou
psychologicky přirozené á tudíž mnohonásobně nédokonalé). Tím uvede stránku nižší v úplný soulad
se stránkou vyšší, již tak zdokonalenou a povzne
senou, a duši uvede v držení úplného pokoje a míru
— tím i samo sebou splní též prosbu slohy XVII.,
aby pominuly; nepřítomnosti Mileného a vyprahlos
ti, a není pochyby, že občas udělí i případečné mys
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tické milosti, žádané dále,ve sloze XVII; t - a učiní
duši dokonale silnou a disponovanou na duchovní
sňatek tak po stránce smyslové, jak ona to již je
po stránce duchové.
. '
Svatý Jan to vyjadřuje básnicky tím, že Milený
zaklíná všecky nepřátele, a škůdníký pokoje a míru
v duši, jak ty, kteří jsou v nižší stránce'působeni
od ďábla, tak ty, kteří pocházejí od nižší stránky
samé.
'
'
„Lehcí ptáci' ‘ j sou zbytečná, rušivá těkání obra
zivosti; „lvi1‘ jsou přestřelky v mohutnosti popud
livé, hněvivé; „jeleni a daňci skoční1' jsou nedoko
nalé kony mohutnosti dychtivé, jednak při nepravé
příležitosti bojácné (jeleni), Jednak při nepravé
příležitosti.odvážné (daňci skoční).
„Hory, úvaly, břehy“ jsou vadné a nespořádané
kony paměti, rozumu a vůle: velmi upřílišené.. (vy
soké hory)— velmi nedostatečné (nízké úvaly) 7
poněkud; přesahující správný střed buď směrem
k upřílišeriosti nebo směrem k nedostatečnosti (ne
rovné břehy).
„Vody, vánky, žáry, a strachy v nocích bdící11
jsou hnutí čtvera základních vášní (do nichž,jsou
ostatní vášně zahrnuty), totiž hnutí bolesti (vody),
naděje (vánky), radosti (žáry), bázně (strachy
v nocích bdící — v noci bdící, protože probouzejí
duši z-jejího libého pohřížení v Miléného, jež je ja
koby. spánek na jeho prsou, a také protože ďáblo
vé, od nichž ty strachy namnoze jsou, stále bdí,
aby je při vhodné příležitosti naháněli)..;
„Při libých loutnách a zpěvu Sirén vás zaklí
nám." Všecka ta protivenství a vzpoury, od nižší
stránky proti vyšší stránce duše Milený zaklíná, to
jest zastavuje a uklidňuje, a mohutnosti příslušné
ukázňuje, aby nejen v duši nevládly, nýbrž ani
dosti málo jí nemohly působiti nepříjemnosti; a pů
sobí ty účinky tím, že. v tomto posledním období
zásnubu již dává Nevěstě velmi často velkou hoj
nost síly a uspokojení libými loutnami; to jest svou
libostí, a (zpěvem Sirén, to jest svou slastí..Tu sílu,
- -

libost a slast má duše ze spojivého duchového sdě
lování, kterým se jí Bůh v této době velmi často a
velikou měrou.sděluje a odevzdává. Svatý Jan na
zývá tu libost libými loutnami (tó jest libou hudbou .
louten) a tu slast zpěvem: Sirén, protože, jak hudba
louten naplní; duši libostí a zaplaší mrzutosti a
strasti a jak zpěv Sirén prý byl tak sladký, že se
pro něj zapomnělo na všecko, příjemné i nepříjem
né a rušivé, tak tato libost z Mileného drží duši tou
měrou v sobě, že duše není ničemu strastnému do:
stupná, á tato slast ze spojení zaujme duši tou mě- '
rou, že ji proti všem'nepříjemnostem a zneklidně
ním od věcí již uvedených opatří jakoby kouzlo.
Ty věci, uvedené ve sloze předešlé, jsou míněny '
slovem „vaše“ v dalším verši: „Nechať ustanou va- '
še hněvy“, a jejich hněvy jsou řečená zneklidnění
a nepříjemnosti od nespořádaných hnutí a činnosti
již řečených. Neboť jak hněv je jakýsi nával, který
ruší pokoj, tak i ona zneklidnění ruší pokoj a mír
v duši. Ta tedy teď ustanou následkem velmi čas
tého a velmi velikého spojivého sdělování Milené
ho.- ■‘'.'v;--,
~
„A nedotýkejte se hradby.“ Hradbou míní Mile
ný ohradu'; z pokoje a násep ze ctností a dokona
lostí, kterými je duše snoubenka hrazena a chráně
na jako zahrada (PS XVII.) jóri pro něho. Ani prv
ními hnutími, zcela nedobrovolnými ve stránce vyš
ší způsobenými; se nedotýkejte (PS XVIII.) té
hradby, ťo jest neznepokojujte v míru a* v.pokoji
a v konečh ctností a dokonalostí, které má, stránky,
vyšší — tó jest (jak jsme při sloze XVIII. viděli),
vůbec nebudiž v nižší stránce konů a hnutí, které
by mohly;vyšší stránku ruŠiti nebo jí dokonce pro
tivenství působiti. Jenže je rozdíl. Ve sloze XVIII.
žádala duše, aby těch rušivých konů stránky nižší..
nebylo, dokud potrvá spojivá návštěva Mileného
— a zde jí Milený plní tti žádost tak, že působením libosti a slasti z jeho častých a velikých spojivých
návštěv těch rušivých kónů nebude vůbec.
„Aby Nevěsta spala bezpečněji.41 Totiž, aby se
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lahodněji kochala v klidu a libosti, ze kterých se
těší v Mileném. Láskyplné mystické pohřížení duše
v Mileného bez přirozených konů mohutností, jež
se lidem duchových věcí neznalým — aspoň na po
čátku, v trpné, noci smyslu .— zdává nečinnosti,
protože se:v něm mohutnosti neuplatňují činně,
nýbrž trpně, sám Milený nazývá libým spánkem
lásky, a stará se zde o jeho zabezpečení. ■
Duše, snoubenka tedy má v posledním období du
chovního zásnubu pokoj a mír v duši; je již bez to
ho, co dříve měla ve;ctnostech ještě slabého (to je
ta nižší stránka, která nezahrnuje usv. Jana pouze
smysly, nýbrž i ctnostné kony rozumu a vůle, na
kolik jsou psychologicky, pouze přirozené á tudíž
slabé, nedokonalé), a zůstává jí (protože vliv psy
chologicky nadpřirozený se nyní vztahuje na vše
cky její mohutnosti a koúy) -jen to, co je v jejích
ctnostech silného, stálého, dokonalého.
r
A když -přechodnými návštěvami .v zásnubu je
dosaženo účinků líčených ve, slohách XX., XXI., tím
spíše ony potrvají při trvalém spojení a přepodobnění a aktuálních jeho projevech ve stavu duchov
ního sňatků. Svatý Jan v exkursu líčí tu duchovou
svobodu duše. ,Poněvadž ona má hnutí čtverá hlav
ních (a v nich i ,ostatních) vášní uklidněna, nemá
jižj ač všecko rozumem a vůlí správně hodnotí, nad.
ničím.citového hnutí bolesti; hnutí naděje a tužeb'
ji již nermoutí, ježto se vidí plná bohatství Božího
a spojena s ním a ježto též touha po patření na
Boha jest úplně uklidněna a srovnána s vůlí Boží;
trvalá radost její ze spojivého:svojení Boha je tak
veliká, že — jak je tomu u moře vůči vodám, které
z něho odcházejí nebo do něho vplývají — jinými
radostmi j iž nepociťuje,ani úbytku ani:přírůstku
v podstatné radosti, s níž hned spojuje všecky ra
dosti případečné, z nichž nej větší jest občasné po
znávání, dokonalosti a bohatství vlastní duše (jež
dobrotou Mileného někdy mívala i na stupni zásnu
bu). Ani hnutím bázně, strachům v, noci bdícím, již není dostupná, protože je již tak jasná a silná a
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tak pevně spočívá v Bohu, do něhož vstoupila, že
ani ďábel, ani cokoliv jiného jí nemůže v jejím po
koji a slasti v Bohu dostihnouti nebo obtěžovati.
Ženich se z tohoto úplného osvobození své Ne
věsty z rukou smyslovosti a ďábla, které, v těchto
dvou slohách učinil, velice raduje, an vidí duši již
tak získánu a zdokonalenu a jak mu při spojivých
návštěvách jakoby spočívá na rameni a on ji v
tomto žádoucím sdružení a spojení rukama k sobe
tiskne.1
M A U H IC E ZUNDF.I.

ŽIVA T RA DICE .

.

Život Kristův končí před lidmi porážkou, kterou
jehozmrtvýchvstání nevyvážuje dostatečně. Pro
tože zmrtvýchvstání mělo za svědky pouze několik
učedníků a protože člověčenství zmrtvýchvstalého
Krista, přes naprostou jistotu jeho osobnosti, ne
patří již docela plánu pozemského života a protože
s druhé strany nemění hluboce příliš hmotnou před
stavu, kterou ši učinili apoštolové o království Bo
žím. Kdyby vymyslili zmrtvýchvstání,!nedostali
by se s tím velice dopředu a křesťanství by se z ně
ho jistě-nezrodilo.'
Rozhodný zázrak byl ten, jenž přetvořil jejich
srdce a osvítil jejich ducha. Evangelium ohně, jenž
propukl ráno, o' letnicích a který jim otevřel krá
lovství uvnitř jich samých.
V
Nečekají již na obnovení království izraelského.
Teď čeká na ně celý svět, aby jej přetvořili v krá
(}
■
lovství lásky Jednorozeného Syna, "■
Jejich Mistr jest s nimi, v nich; jejich Mistr jest
jimi a pni jsou Jím. Tajemně zdrceni jeho přítom
ností mluví a jednají v jeho osobě. Jejich slovo jest
jeho slovem, jako jest jeho život, ktérý proboúzejí
v duších a autorita, kterou nad nimi uplatňují.',
1 Obrazně řečeno: Spojivé doteky Mileného v duši jsou
v tomto posledním:období stavu zásnubu dlouhé, mocné,
velmi vznešené a velmi slastné.:
•
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Z této jistoty čerpají své nejvyšší ujištění: Nemů
žeme nemluviti o tom, co jsme viděli a slyšeli.
, Kristus, jejž chtěli jeho nepřátelé potlačiti, zno
vu se ukazuje, vítěznější než kdy jindy a naprosto
nepřemožitelný, v podobě Církve.
Savel, který si umínil vyhladiti rodící se spole
čenství, jest postaven .tváří v, tvář- tomuto tajem
ství: Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ.
Celá víra křesťanů týkající se Církve tkví v totato Zjevení: Já jsem Ježíš. Církev jest Ježíš, v živém
organismu, jest jeho sociální svátostí, znamením,
které jej znázorňuje a podává.
••
Proto nikdy nemáme co činiti s Církví než v té
míře, v jaké máme co činiti s Ježíšem. Kdo by nás
chtěl od něho odloučiti, i .kdyby to byl knězj ne
může chtíti nás vésti. Veškerá autorita, která jest
v knězi, jest v jeho zřízení, v jeho zařízení k osobě
Kristově; proto nás nemůže zavazovat!od té chví
le, kdy přestává se ztotožňovati s Ním. V tomto
principu jest vyloučeno jakékoliv zneužití, protože
máme jenom jednoho Mistra, Krista.Anathema,
které vrhá ve tvář Galatským, kteří tíhli k požidovštěni křesťanů, svátý Pavel, těm, kteří se Vzda
lují evangelia, vyjadřuje se vznešenou rozhodností
toto základní přesvědčení: Slovo :apoštolovo jest
slovo Kristovo. I kdyby přišel anděl s nebe, nemá
práva na tom něčeho změniti.
r
Jest snadno zasaditi tradici do této perspektivy,
ve které jest Církev nerozlučně spojena s Kristem
v tajemství víry, které samo dává možnost rozeznati její pravou povahu.
Tradice není nic jiného nežli živé trvání slova
Kristova — jako apoštolská posloupnost jest živé
trvání jeho milosti a jeho Ducha, jako celá Církev
jest živým trváním jeho osoby.
Čili,: jinými slovy, tradice jest On, jenž dále
k nám mluví.:
-Neklademe do tohoto slova hmotnou věrnost
k textu, který by nás vázal. Ani slovně totožné ode
vzdání formulí hmotně nezměnitelných, nýbrž sou

vislost Pravdy, která jest Životem, jenž jest sumou
osobou Slova věčného, Jednorozeného Syna • Ot
cova.- .
' i, ■
■'
^
•
Proto také veškeré nauky Církve, všechna dog
mata nemají jiného obsahu, jiného předmětu než
Krista samého, protože všechno, co nám zjevil, se
vztahuje přímp-nebo nepřímo' k: němu, jenž'jest,
Alfa i Omega, začátek i konec.
Jako souzvuky zachvívají se základním tónem,
každé dogma budí v nás ozvěnu jeho hlasu a činí
ještě důvěrnější jeho,působení v naší duši.
Nezáleží v tomto smyslu na tom, zda nějaká nau
ka hlásaná během dějin jest doslovně obsažena ve
psaných dokladech, jež se nám zachovaly z křes
ťanského starověku. Tradice byla vždycky přítom
ná Církvi, aspoň včetně, v souhlasu, jejž víra usta
vičně vyjadřovala vůči celému obsahu živého Slova
Kristova. Také nikterak lna tom nezáleží, jestliže
se některé dogma nezdá patřiti podstatně k životu
duše.'
Jako v milostném dopise to, co by se zdálo cizí
mu nepatrnou podobností, osvětluje;se pro milu
jícího světlem milované osoby,'tak jest v celé Cír
kvi přijata celá nauka na kolenou jako tajemná
svátost Božího slova,,jako Eucharistie Pravdy, je
jíž tajemný smysl se otvírá každé duši tím hlouběji,
čím jest více spojena s Kristem.
- /
Toto pojetí znamená zření věrou. Může býti ucho
peno jenom zevnitř. Jest jakoby svědomím Církve.
Jest možno je přijmouti jenom; když věříme v bož
ské poslání Církve, to jest, jestliže vidíme v ni Je
žíše, jenž přichází k nám.
■ Tomu jest zvláště třeba dobře rozuměti: Křes
ťanství^ jesť méně snažení člověka k Bohu než roz
let Boha k člověku.
Posvátné učení pochází od něho. Jest naším mě
řítkem a žádá od nás právě z plnosti milosrdenství,
abychom se jim dali svrlinouti do jeho propastí.
Nemůžem ani je utvářetť podle své představy ani
si je přizpůsobiti podle chuti doby a světa; Přichází
V
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1
k nám z kříže, rudé krví lásky: Když umírali učed
níci pro ně, věděli, že umírají pro něho.
.
Tedy tradice není text, písemnou látkou, ustrnu
lou formulí, nýbrž jest osobou Ježíše Krista.
Písma vyjadřují jenom část jeho. Předchází je
živé slovo, předchází, přelévá se přes ně a zacho
vává jim duši, jejich tajemný smysl, jímž jest zase:
Ježíš. Neboť Písmo není ani kniha, ani text, ani
list, nýbrž osoba: Ježíš Kristus.
... :
Dvojí stůl jest přichystán pro křesťanskou duši,
praví autor Následování, stůl, na němž se nám stej
ně .podává Věčné Slovo: jest to stůl eucharistický
a stůl Písem, jehož božskou chutnám tradice právě
zachovává a dává okoušet i.
P. DR. STAN. Š P Í;R E K C. Sé. R.

PAOLO D l PERAZZO

Perazzo byl železničním úředníkem.
Byl zaníceným adorátorem.
■
Byl neúnavným apoštolem éúcharistické úcty.
V
těchto liniích plynul jeho tichý, skoro monotonní život. Vždy však plynul plným tokem. Co či
nil, činil celou duší a všemi silami, ať dlel v kance
láři nebo: klečel před oltářem u sv. Secunda nebo
byl skloněn nad haldou propagačních brožur, letá
ků,-Časopisů a obrazů. . .
• • • .:
Sluncem ..jeho života je' nejsvětější Eucharistie.
K ní se obrací každý okamžik svátým heliotropismem čistých duší . . .
: ■‘ f
':
K svatostánku jej vede od nejútlejších let zbož
ná, moudrá, ryze katolická matka íDelfína. Tato
milostí osvícená žena sama si připravuje své dítě
k blaženému'okamžiku prvního sv. přijímání. První
setkání duše. dítěte asi desítiletého s eucharistickým Kristem stalo se pro Paolina historickou udá
lostí. Dalo jeho životu eucharigtickou orientaci.
Sám to později nepřímo dosvědčuje v kterémsi
spisku: „První sv. přijímání je nej slavnějším a nej
památnějším úkonem v životěkřesťana a obyčejně
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rozhoduje o dalším jeho chování." Sv. Hostie jej
bude přitahovati neodolatelnou silou. Často ji bude
navštěvovati..Denně se jí bude sytiti. .
’
Jeho zbožnost není však: sterilní. Neodvádí ho od
života a jeho povinností. Naopak. Urychluje zrání
jeho inteligence.
Malý Perazzo se vášnivě žene za .vzděláním; Prv
ní základy moudrosti dává mu sama matka. Ne-'
chce jej pustit do veřejných škol do pochybné spo
lečnosti nezvedených dětí. Bojí se o jeho nevinnost.
Má zásadUj s óíž nicnesleví: „Raději nevědomost
než ztrátu čistoty.11Když r. 1853 začal Paolino cho
dit do školy, byl první mezi spolužáky. Byl vzorem
píle a chování. Po návratu ze školy nesáhl na jídlo
dříve, dokud nebyl hotov se školními úkoly.
Jeho horlivost v učení byla jistě dílem dětské
vášně, které se vše hravě dařilo a která nenarážela
na obtíže nechápavosti. Ale již tehdy se uplatňova
ly u Paolina i vysoké motivy' etické. Jeho učitel
pořádal mezi žáky závody v učení. Odměnou bylo
první místo v třídě. Paolino je hravě získal. Jednou
byl však poražen závistivým druhem. Učitel jej vybízel k novému zápasu. Perazzo však odmítl: „Pa
ne učiteli,' já se učím, protože mě to těší'a protože
je to má povinnost, a ne abych se povýšil nad spo
lužáky.11 ■
; , ■ .
Jeho houževnatá píle a vysoké nadání skýtaly
rodičům a hlavně jeho strýci dobrodinci záruku,
že bude skvěle studovat. Na studiích je zprvu ve
Villa Franca v Piemontsku u strýce kněze a pak
jde za ním do Pinerolo, kde začne svou úřednickou
kariéru. Ve volných chvílích je Perazzo zajat lás
kou k bohaté vstrýcově bibliotéce, tráví v ní celé
hodiny, odpírá si spánek a procházky, jen iaby co
nejvíce přečti a si vypsal; Ale jeho síly byly. slabší
než jeho vůle. Zhubeněl, zeslábl, octl se ve vážném
nebezpečí souchotin. Strýc: znepokojený starostí
o jeho zdraví-a život; rozhodl, že Paolino přeruší
studia a nastoupí hned nějakou úřednickou službu.
A sám mu ji našel na nádraží v Pinerolo.
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Patnáctiletý úředník nevzdává se studia. Vzdě
lává se ve svém oboru. Učí se anglicky a francouz
ský. Obírá se apologetickými a theologickými kni
hami. Kapsy má ustavičně vycpané; tiskovinami.
Na vysvětlenou říkává žertem: Omnia měa mecum
porto!
. ■
Z Perazza se stává svědomitý, prvotřídní úřed
ník. Od r. 1861 pomáhá v Pinerolo přednostovi ná
kladního nádraží; Bývá zástupcem přednosty. S po
čátku není za; svou práci! nijak; honorován, ač se
utápí v návalu práce. Do blízkého Turina je třeba
výpravoyati ohromné množství materiálu na stav
by, dodávky královskému-vojsku, armádě Garibaldiho, v r. 1866 pak je přeplněno nádraží dodáv
kami na frontu. Když je po pěti letech Perazzo pře
ložen do Turina, musí na jeho místo nastdupiti
ihned dva úředníci, aby zdolali všechnupráci, kte
rou vykonával tento chlapec.
Přeložení do Turina:znamenalo postup. Na veli
kém nádraží Porta Nuova byl přidělen oddělení ob
chodní dopravy. Železnice byly: téhdy v začátcích.
Perazzovi připadl úkol organisátora italských drah
společnosti Alta Italia. Nejednou pracoval-do 11.
a do 12. hodiny v noci. Úředníci -nestačili po něm
opisovati. Práce organisační nebyly mu většinou
vůbec honorovány. Zásluhy jeho uznávali, ale k od
měně se nemohli odhodlati. Perazzo byl předběh
nut v postupu mnoha mladšími kolegy a podřízený
mi. Teprve po 18 letech mu vzdaly nadřízené úřa
dy uznání povýšením na přednostu nákládního ná
draží Porta Nuova. Dále se ha své úřednické drá
ze nedostal. Když přešlý;r. 1905 železnice italské
do rukou státních, Perazzo se velmi zasloužil o ádaptaci novým poměrům na drahách. Čekalo se na
jisto, žo 'bude povýšen. Leč marně.: Někteří vyšší
úředníci uznávali, že se musí pomýšlet i na „ubo
hého Perazza", že je Perazzo odstrkován, ale místo
vyznamenání dostal : přednosta: Perazzo koncem
dubna 1908 zprávu, že je předčasně pensionován a
za půl třetího dne že končí jeho služba. Když ubohý

muž skládal v poslední den papíry na svém stole,
se srdcem překypujícím bolestí, uzavřel úřad hla
sitým povzdechem: „Staň.se vůIe:Boží!“ Kolegové,
rozhořčeni; nespravedlivým zacházením s úřední
kem tak zasloužilým, apelovali k státní: radě (Consiglio di Státo), leč bezvýsledně. Perazzo byl kato
lík. Byl dokonce katolík činný ve veřejném životě.
Proto nesměl býti podle zásluhy odměněn. Kterýsi
vyšší úředník nepokrytě-prohlásil, že Perazzo ne
může dostati žádné přídavky za své mimořádné
práce — na rozdíl od druhých — poněvadž vyha
zuje peníze na papeže!
.:, ; .
Perazzo pracoval ve svém úřade tak dokonale,
jako by to byl jěho jediný svět. Ale těžištěm jeho
činnosti a jého ducha nebyla kancelář, nýbrž sva
tostánek.
Od mládí přilnul k nejsv. Svátosti. Denně přistu
poval ke stolu Páně dávno před památným výno
sem Pia X. o častém sv. přijímání. Konal-Ii záhy
zrána delší cestu a mbhl4i přerušit jízdu, vystupo
val z vlaku, šel se posílit nebeskou mannou a po
kračoval v cestě. Horlivě propagoval častější sv.
přijímání nemocných. -Vyvracel předsudky, že sta
čí nemocným viatikum jednou podané. Víckrát za
den přijímal duchovně^ vzbuzuje ohnivou touhu po
sv. Hostii. Ráno ho vídali v kostele, jak mezi jed-.'
nou mší sv. se připravuje ke stolu Páně a při druhé
koná díky. Po obědě jistě zašel na návštěvu eucharistického Přítele, aby muínahradil opuštěnost, jíž
trpí kostely v těchto hodinách. Večer ho bylo vídati.
pravidelně na: svátostném požehnání. Dlel-li před
Sanktissimem, byl: jako v extasi. Nepozoroval ko
lem sebe hluku, nevěděl o svém okolí. Viděl, jen
Ježíše.,
Vnímal krásu a kouzlo, duší, sytících, se svátým
přijímáním.' Rád-navštěvoval turinské Cottolengovy ústavy, protože áe tam hodně přistupovalo ke^
stolu Páně„C hodím vždy rád do tohoto domu, ,
abych si trochu odpočinul a okusil radosti ve spo
lečnosti lidí, kteří všichni byli ú sv. přijímání a
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1
nosí Ježíše v srdci a každý den se srním stýkají
vnejsv. Svátosti.11
•
.; ■
•• •. .
Byl členem četných eucharistických bratrstev a
jeho členství nezáleželo jen v zápisu do;spolkové
matriky.-Jeho radostí bylo, měl-li kdy jiti na eucharistický průvod. „Jeho eucharistická útěcha by"la dlouhá, bylo-li dlouhé procesí.11
Životním jeho. posláním bylo šířiti denní adoraci
velebné Svátosti;(Ádorazione:quotidiana universale perpetuaá GesuSacramentato.) Ideuťorganisované adorace začíná realisovat v r. 1890. Schází se
hlouček přátel této myšlénky. Perazzo je zvolen za
prvního předsedu sdružení adorátorů. ;Služba myš
lence adoračni rozmnožuje jeho síly a vnuká steré
prostředky účinné propagace. Ve veřejnosti šíří
porozumění tiskem i živým slovem. Na eucharistic
kých sjezdech mluvívá olsvé akci: a rozdává účast
níkům informační, brožury; a letáky, aby probudil
zájem o adoraci. Při návštěvě Říma jde ke všem
význačnějším hodnostářům, aby zajistil jejich pří
zeň myšlence adoračni. Prosí o doporučení bra
trstva adoračního kazatele, učitele, zaměstnavate
le, redaktory, knihkupce. . . Prosí faráře, aby al
mužnou zdrželi chudinu v chrámech první tři hodi
ny odpolední, kdy je nejméně návštěvníků velebné
Svátosti. Dosáhl, že . faráři nechávali: mezi dnem
otevřený kostel, aby mohli věřící- navštěvovatí
božského. Spasitele.- Sám: platil u sv. Tomáše, hlav
ního sídla adorace,, hlídače, aby se. nevlóudil do
chrámu zloděj.- : ’, ; - : ::
Věřil pevně,-;že;obnova a prohloubení zbožnosti
způsobí zlepšení sociálních a': mravních poměrů.
„Začněme přiváděti lidi do kostela,11 říkával, „a
Bůh udělá ostatek.11Proto též pobízel děti k časté
mu svatému přijímání, již-před úředním prohláše
ním Církve.- Prvokomunikanty poděloval drobnými
dárky a získával je ihned pro adoraci.
.■Adorace byla ípružinou jeho činnosti a ideálem
jeho snah. Všudé ušlechtile agitoval pro svůj oblí
bený předmět. V dopisech, v řečech, v hovorech ne
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opominul zmínku o adoraci. Hraběti Snatuccimu
psal do Říma: „Jako všechny žalmy končí doxolo'
gií, tak si dovoluji já vždy připomínku, že je třeba
zavésti a rozšířiti v fiímě prozřetelnostní bratrstvo
Adorazione universale quotidianá.11
Nikoho, nepřekvapí,’ žé dílo Perazzovo i jeho me
tody narážely na odpor. Církevní vrchnost jej cel-'
kem podporovalaJCirkuláře, jež psal italským bis
kupům o adoraci,5nebyly nadarmp. Ale měl i ne
přátele. Byl pronásledován a posmíván; trpká zkla
mání tam, kde se nadál porozumění; naplňovaly, ho
nechutí. Ale když si pak zašel ná návštěvu velebné
Svátosti, uklidnil se a s radostnou nadějí pracoval
dál. Tvrdíval: ,,Překážky v dobrých věcech nás u-.
navují, ale i těší.“ Někdy vesele vykládal: „Ciapin
(zlý duch) si mne vzal na mušku a do všeho mi
strká oeas.“
:
•
Náboženská činnost Perazzova vyvěrala z hlu
boké přesvědčené víry, dogmaticky založené, pros-;
té planého séntimeňtalismu a nedůtklivé konservativnosti. Věřil v Boží;Prozřetelnost á její pomoc a
co poznal jednou jako vůli Boží, neústupně'hleděl
provésti skutkem. Víra mu ukazovala ve všech vě
cech a zjevech přírody i světa Boha, vše jej volalo
k Bohu. „Dobré i zlé, radost i žal, krásno i ošklivost
— vše nás volá' fc'BoKíi:“ Katolické přesvědčení jej
činilo upřímným dítkem mariánským a vedlo jej
k prostinké, důvěrné úctě světců.
}'
Víra ho vedle ve styku s bližními. Jclio srdce pře
kypovalo dobrotou, která přecházela nejednou y.
důstojnou něžnost. Na po prvé nečinil dojem srdeč
ného, přívětivého člověka. Ale v několika vteřinách
uměl roztaviti led. nedůvěry k své osobě. ..! ■,
Víra mu vnukala, srdečnou kolegialitu k přáte
lům. Rád je zvával k sobě,na oběd. V restauracích
se castěji nabídl, že; zaplatí za ně účet. Kdo přišel
do jeho domu, .musil dostat občerstvující nápoj a
byl uctěn nějakými zákusky. Sešel-li se se známým
na železnici, vzdal se ochotně práva své volné jíz
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denky první třídy a přesedl za přítelem do třídy
nižší. Dovedl i mile a vtipně zažertovat. !
v
V řeči byl nepřítelem polemik a hádek. Nestrpěl
nezmenší kritiky a pomluvy o nepřítomných. Hned
se ohradil: „Musel by býti zde a museli bychom jej
slyšeti"... Je málo šetrné -mluviti zle b nepřítom
ných, kteří se nemohou bránit.“
- Horlivost jej nikdy, nestrhla k odpuzující póze
nepovolaného mravokárce. I k lidem oddaným ně-,
jaké chybě, ukazoval respekt a šetrnost. Nepřijí
mal námitku^ že takový zaslouží pohrdání. „Pohrdáme-li druhými, dokazujeme, že zasluhujeme po
hrdání od Pána. A pak; je tento člověk synem Bo
žím, a to stačí, aby byl hoden všeliké naší úcty a
lásky.“ . . -:
Nikterak však-nebyl lhostejný k duchovnímu
blahu bližních. Navštěvoval nemocné a staral se
o jejich zaopatření, jestli byli příbuzní nábožensky
vlažní. S úspěchem pečoval o urovnání rodinných
poměrů, o -církevní sňatky konkubinářů; a civilně
oddaných osob. Uměl se dojemně modliti š umírají
cími.. Proto; jej nejednou zvali k nemocným, aby
je duchovně potěšil.
:.
, Vedle "almužen duchovních prokazoval’, štědře
dobrodiní hmotná. Jeho.práce nebyla sice honoro
vána podle zásluh, alé proto rieskrblil se svým ma
jetkem. Dával denně .almužnu ?chudým,, přijímal
subskripce, podporoval dobré spolky. Jako niko
mu neodepřel modlitbu, tak nikoho neodbyl, když
byl prošen o almužnu. Chudým nebo nezaměstna
ným úředníkům dával opisovat své literární práce,
aby je mohl šetrným způsobem obdarovat. Bral je
na oběd, skýtal jim zdarma byt atd. Ač býval zra
něn v duši nespravedlivým odstrkováním,’nezávi
děl postupu mladším úředníkům, třebas svým pod
daným, a upřímně jim bláhopřával k povýšení.
Rád se obětoval za druhé k práci; aby jim uložil
vykonání náboženských povinností. .'Věděl, že ne
jeden zneužil jeho dobroty, ale nedal se proto naladiti k odměřené opatrnosti. Dával sebe bližním

bez úzkostlivého'odpočítávání. Vždyť se nedával
lidem, nýbrž Bohu v nich . . . .
Perazzo nebyl ženat. Matka mu záhy našla hod
nou nevěstu a on by se nebyl bránil vůli matčině.
Ale moudrá žena dala synovu plnou svobodu, aby
se rozhodl sám „podle své náklonnosti a podle Bo■ha“. ;
- ■- ■
-V ?
„Nuže, maminko,“ řekl tehdy osmnáctiletý Paolo, „mám-li svobodnou volbu, nechrne toho plánu a
již o něm nemluvme." A též již o něm nemluvili. :
Život Perazzův zářil adýchal krásou čistoty. Pří-;
tel o něm svědčí: ^Pochybuji, že by která řeholnice
na světě předstihla Perazza v této andělské ctnosti.
Běda tomu, kdo by byl učinil nějakou narážku proti
této ctnosti.
:;
'- •
Přátele údivovala jeho nepřekonatelná trpěli
vost, se kterou odrážel nespravedlivé zacházení
úřadů. Při rozpravách o takových věcech musil tě
šit Perazzo své obdivovatele: „Do ráje se nejede
kočárem. Následujme světce, kteří .si s radostí po
kládali za čest, že trpí pro Pána, Tříštička kříže má
větší cenu než statisíce světů se všemi radostmi, bo
hatstvím a poctami.**
Příklad: trpícího a pokořeného Spasitele ho držel
zpříma a v klidu, kde by jiný vztekle cloumal řetě
zy bezmocné revolty: „Ježíš trpěl tolik a v každém
ohledu odpustil. Já v tak nepatrné věci tím spíše
tak musím učiniti.“ — „Víra a úcta Božského Srd
ce Páně jsou mou útěchou na této zemi útrap a svízelů.“ : '
1
,, :
v ' ‘
Od dětských let měl strach před psy a celý život
se v něm ozývalo tušení, že bude jednou obětí psí
ho kousnutí. Táto předtucha jej nezklamala."
Dne 28. říjná 1911 jel do Říma vyprosit nejvyšší
definitivní úchvalu pro Adoraci. Po obvyklých au
diencích byl na požehnání v chrámě za Porta Pia.
Na zpáteční.cestě přiběhl k němu zezadu malý psík
a kousl jej sotva znatelně do pravé ruky. Po svém
zvyku Perazzo dal si ránu důkladně ošetřiti na kli-'
nice, na polyklinice a v nějaké lékárně. Lékaři kon
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statovali nebezpečí vztekliny. Rychle se vrátil do
Turina. Docházel k odbornému lékaři, který jej lé
čil proti,vzteklině; „Ciapin to chtěl,“ píše komusi,
„způsobil mi kousnuti psem ,v Římě a nyní se léčím
proti vzteklině. Ale Pán bude chtíti, co je lepší pro
mou ubohou duši. Staň se jeho svátá a otcovská vůle.“ Choroba se horšila den ze dne. Po paralyse ru
ky následovalo ochrnutí činnosti ostatních údů. Tě
šili jej možností zázraku. „Ne, ne, nikdo tu není
potřebný. Pán vzbudí jiného, který bude umět lépe
jednat a bude moudřejší než já.“ Nenaříkal. Ná
vštěvníky.prosil dětinně: „Mluvte mi o Ježíši a o
Marii Panně.“ Plačící příbuzné uklidňoval: „Ne,
moji drazí, neplačte .. Jdu do ráje k své věčné
adoraci. Budu s.oza vás modliti.“
K věčné adoraci odešel před půlnocí 22. listopa
du 1911. Téhož dne, několik hodin předtím, bylo
schváleno v Římě jeho životní nejmilejší dílo —
Adorace každodenní. . .
Perazzo byl literárně činný. ílídil časopis, věno
vaný zájmům adorace; Psal hojně do jiných nábo
ženských revuí. Vydával též samostatné spisky.
V jednom z nicli(Tesoro dei Tesori) píše:„Ježíš
Kristus chce, abychom byli živi jeho životem. Od
povězme na jeho lásku!“
'■
Perazzo provedl skutkem tuto výzvu sám na so
bě. Jeho život byl nepřetržitou, logicky souvislou,
promyšlenou a milostí řízenou odpovědi, na lásku
Ježíše Krista.
Nedal si vázat perutě ducha všedními starostmi
života. Nejvyšší, ohromující pracovní výkon slou
čil s intensivním životem srdce v Bohu.
Byl živ z Boha v ncjsvětější Eucharistii a vsál do
sebe zdroj života Božího, zdroj nej širší a nejdokonalejší činnosti v řádu milosti i v řádu přirozeném.
Nejsvětější Svátost není výsadou určitých tříd a
povolání, je přístupna každému, kdo zúčtoval s těž
kým hříchem. A proto ani svatost není výsadou
určitých^ tříd a stavů a je přístupna i zaměstnání
nejvšednějšímu a nejrušnějšímu.

Svatost je jen rozvinutím milosti posvěcující, v
duši, ovšem rozvinutí nejdokonalejší. Nejsvětější
Svátost .přináší .nejmocnější příliv milosti Boží, úžasti na životě Božím, a proto pozvedá neodolatel
ně k oblastem svatosti. ■ . ;
■
■
■
•■
P. R E G IN A L D D A C ÍK O. P.

,
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Z D Ě J IN D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
Vil. Svatý Bernard.
Sledujeme-li r životopisy .i svátých, zdá se nam
mnohdy, jako bý,-Bůh vázal na jisté krajiny veli
kány určitého druhu. Není Florencie kolébkou ve
likých reformátorů, Siena městem mystiků? Jestli
že roku 1090 přichází na svět Bernard ve Fontaineg-lěs-Dijonj v kraji Bosueta a Lacórdaira, zdá se,
. jako by tento kraj Bourgogne byl vyhrazen velkým
řečníkům a kazatelům, jejichž slova budou zníti
v Církvi Boží. Ohnivý karakteř Bernardův, který
byl zušlechtěn jemnou výchovou zbožných rodičů,
zatoužil brzy oddati; se zcela, Bohu. Mladý, dvaad- ;
vacetiletý mladík odchází nejdříve do samoty, kde
se oddává-’rozjímání, a po šesti měsících vstupuje
se svými čtyřmi bratřími a mnoha přáteli do kláš
tera v Giteaux a po třech letech se stává sám zakla
datelem jednoho z nej slavnějších středisek středo
věkého řeholního života Clairvaux, kde bývávalo
v době rozkvětu až sedm set řeholníků.
v
Řehole svátého Benedikta ve své nejpřísnější
formě a co riejpečlivěji ,zachovávaná se stala zá
kladem řeholního života družiny-svátého Bernarda. '
Není proto divú, že nejeden ze základních rysů svá
tého Benedikta se jeví i,u Bernarda, a jsou-li roz- .
díly mezi těmito dvěma velikány (ducha, vycházejí
především z osobních disposic a různosti karakteru.
Třebaže tak toužil-Bernard po samotě, aby se
mohl oddávat zcela službě lásky, aby mohl proklečet dlouhé hodiny pod křížem a lkát v tichu své ce- .
ly nad Mužem bolesti, stírat jeho krev, tryskající
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z ran,, nebylo mu dopřáno tohoto klidu v té míře,
jak by si byl přál. Dospěl, a to velmi brzy, v nádiž,
která přetékala, a proto musel rozdávat z vlastní
náplně.1 Sláva ó jeho svatosti a moudrosti se velmi
záhy roznesla a Církev ho volala všude tam, kde
bylo potřeba jeho slova a zásahu moudré rady.
A Bernard šel pokorně, hoře láskou, k duším. Šel
a kázal druhou křížovou výpravu, šel na sněmy a
hájil jak práva Církve, tak ryzost víry, zažehnává
západní schisma a mluví proti bludařům a nepřáte
lům pravdy Kristovy.2
'
Když roku 1153 umírá vyčerpán jak hmotnou
námahou, tak žárem božské lásky a odchází za cí
lem svých žhavých tužeb, zanechává Církvi dědic
tví ve svých spisech, které’je těžko zvažitelné. Jen
Bůh ví, kolik světců vychovalo a kolik nadšení a
Svatých předsevzetí vzbudilo v duších jehó zacho
vaných 332 řečí,-14 různých pojednání a na 500 lis
tů o nejrůzňějších tématech duchovního života. Je
ho styl je, řekl bych, přimó svůdný; začtě-li se kdo
do jeho řečí, nelze se od nich odpoutat, nelze je
znovu neprožívat. Jeho spisy dýchají životem a lás
kou k Bohu a duším; jak napsal M. Vacandard,3 je
jich karakteristikou je jakási vůně čehosi sladké, ho, silná?a- jemná zároveň, která proniká; hluboko
do‘duše čtenáře jako božská milost. Zdá se vám, že
se na váš rozlévá světlo a mír, které zářily z posta-

1 In Cantica sermo 18.: „Jest třeba se stříci, jak rozdávati, co jsme přijali pro sebe, tak zase zadržovati si, co
jsme přijali k rozdání. Jistě zadržuješ pro sebe věc, ná
ležející bližnímu, jestliže na příklad jsa pln ctnoeti a na
venek ozdoben dary moudrosti a výmluvnosti, snad ze
strachu nebo z lenosti nebo z nepravé-pokory zabraňuješ
průchod slovu, jež by mohlo mnohým prospěti, neužiteč
ným, ba zavrženíhodným m lčením . . . Jsi-li tedy moudrý,
ukaž, že jsi nádrží, a ne průtokem. Neboť stoka téměř
současně přijím á i vylévá, nádoba však čeká, :až je na
plněna, a pak,, co nadbývá, rozlévá bez vlastni škody,
vědouc, že je zlořečený, kdo ničí, co mu nepatří. . . •
2 Podrobný životopis vyšel ve sbírce Vítězové,' Olo
mouc, 1935. :
i
:
•
3 Vacandard, Diet. de Théol. cathol. tom. II. 783.
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vy velikého světce středověku,'a spínáte mimoděk
ruce k modlitbo.
- - -■
•• •
-v:."-.'
'
Bernard není učencem v obvyklém slova smyslu.
Vytýkali mu dokonce, že je proti vědě, že pohrdá
vědou. Je sice pravda, že nemiloval plané spekula
ce theologické, byl člověkem praktickým po výtce
a proto také všechno jeho vědění jde tímto směrem
a má vyústit v praktické lásce k Bohu. Miloval vě
dění, ale jen ťo, které vede k pokorné službě Boží,
které učí ctnostnému životu. Bylo by však nespráv
né, kdybychom chtěli stavět opata z Clairvaux me
zi nepřátele vědy. — V jedné řeči na Velepísěň (36)
rozlišuje čtyři druhy, lidí, kteří se obírají věděním.
První se shánějí po vědění a'obírají se vědou jen
proto, aby se o nich vědělo,-aby. stavěli její pomocí
na odiv samy sebe. To není ovšem nic než hanebná
zvědavost. Jiní touží po vědění, aby se jím oboha
covali; a to je nízká ziskuchtivost. Jsou však také
takoví, kteří chtějí nabýti-vědění, aby mohli vzdě
lávat jiné; což jest úkonem lásky. A konečně jsou
jednotlivci, kteří touží po vědě, aby se sami vzdě
lali, á to je známkou moudrosti. A tyto dva po
slední druhy lidí chválí světec. Jestliže tedy bojo
val na jiných stránkách svých děl proti vědění, by
lo to vždy proti plané vědě, která nevede k Bohu,
nebo která od něho odvádí, která nadýmá, jak pra
ví svátý Pavel, místo aby vzdělávala. A co se
mohlo více protivit tomuto velkému opěvovateli
pokory než právě vědění, které je plné pýchy?
- Ve skutečnosti však víme, že měl Bernard ne
smírný vliv; ha rodící se scholastiku, a to právě
tím, že zdůrazňoval, že každá věda musí ,vésti k Bo
hu a že jse nesmí utápět v planých hádkách a ne
užitečném rozumování. Není naprosto žádného pro
tikladu mezi Bernardovou mystikou a scholastikou,
jak správně ukazuje Grabmann.4 Naopak, mystic
ké poznání Bernardovo přináší nesmírně mnoho pro
4 Geschichte der scholastischen Methode, II. p. 94—97.

suchou vědu scholastickou, ukazuje konkrétněji
vztahy mezi vědou a věrou a drží scholastickou
theologii v náležitých mezích, aby se z ní nestala
věda čistě lidská. Bernard viděl více, než může vi
dět pouhý theolog, třebas sebeučenějši; a odtud je
ho zdánlivá nechuť k vědění lidskému, která se
získává velikým úsilím a námahou, ztrácí se velmi
snadno" a na nejzákladnější ótázky lidské duše do
vede jen velmi spoře odpovědět. Proto dává před
nost světec před poznáním čistě rozumovým pozná
ní afektivnímu. *'1
Ve svém pojetí duchovního života vychází Ber
nard hlavně ze svátého Augustina a proto tak zdů
razňuje důležitost lásky proti učitelům východním,
kteří mnohdy až přílišný důraz kladli na bázeň ve
vztazích člověka k Bohu. Bernard znal Augustina,
a to nejen jako učitelé duchovního života, nýbrž
i jako theologa, a drží se ho ták dokonale, že, když
má pojednávati o poměru milosti k svobodné vůli
člověka, následuje věrně biskupa hipponského ne
jen v nauce, nýbrž dává své knize i tentýž titul: De
gratia et libero arbitrio: O milosti a svobodném
rozhodování.
'
,
‘Jako Augustin, učí:i Bernard: zásluhy člověka
•jsou jen dar Boží, ale předpokládají součinnost vů
le. Kdo nás spasí, ptá se světec.: Milost:’jUe copak
svobodná: vůle? Je spasena. Odejmi svobodnou
vůli, a není ťu, kdo by byl spasen.;Odejmi mi
lost, a není tu,: kdo by spasil. I jedna i druhá
jsou nutné. Úkolem vůle jest, aby dala souhlas
pod vlivem milosti: Ne, že by tento souhlas,
v němž spočívá veškerá zásluha,' pocházel od ní,
protože nejsme schopni míti jedinou myšlenku
sami zé sebe, tím méně dobrý souhlas. Ale i když
přichází tento souhlas od Boha, není u nás uskutečněn bez nás. Lidská činnost je tedy podivuhodně
zladěna, takže každý skutek je jak celý od Boha,
tak celý od člověka, protože Bůh je mocný a může

způsobit, aby náš skutek pod vlivem jeho milosti
byl náš.5
A tato nauka o milosti a o úžasné transčendenci
Boží pozvedá Bernarda k oddanosti vůči Bohu,
k lásce, která nemůže míti mezí. Odtud jeho velký
pojem křesťanské dokonalosti. „To je zcela doko
nalý muž,“ píše,6 „jehož vůle s láskou á touhou lne
k milosti, že si nejen nežádá konati zlo, nýbrž ani
menší dobro nebo méně dobře, než mu vnuká mi
lost." Ghtíti stále větší dobro, toužit stále po větší
dokonalosti, nikdy neustávatr na cestě k Bohu, to
je základní rys Bernardovy-nauky o duchovním ži
votě. Duchovní život spočívá v lásce, která poutá
duši k Bohu. Ale tato Íáška nemůže býti nikdy dosti
dokonalá, protože je třeba stále vpřed. Nikdo ne
může býti dokonalý, nétouží-li býti dokonalejší; a
člověk se jeví tím dokonalejší, čím po vyšší doko
nalosti touží.7 Na cestě k Bohu nelze se zastavit, a.
proto nepokračovat znamená vracetť sě. Neustálá
snaha o pokrok a pevné úsilí ó to, co je dokonalej
ší, to je dokonalost. Jestliže pracovati o svém zdo
konalení znamená býti dokonalým, nechtíti pokračovatije jistě-vřaceti se: „Kde jsou tedy ti, kteří
říkávají: Dosti pro nás, nechceme býti lepší než
otcové naši? Ó mnichu, ty nechceš pokračovati?
— Nikoliv. — Chceš tedy jiti nazpět? — Také ne
zcela. — Co tedy chceš? — Chci žiti takovým způ
sobem, řekneš, že zůstanu tam, kam jsem dospěl,
aniž bych-šel nazpět; ale bez touliyjiti výše. — To,
co_ chceš, je nemožné, protože nic na tomto světě
nezůstává v témže stavů. Je třeba nutně buď vystupovat nebo Sestupovat; kdybychom se chtěli za
stavit, jistě bychom padli."8
5 De gra. et lib. arb. I. n. 2; V III. 24. X IV . 47.*. Místím,
non sigillatim; simul, non-vicissim, non partim gratia,
partim liberum arbitrium, sed totum singula; opere individuo peragunt.
6 In festo s. Michaelis, sermo II. 4.
7 Ep. X X X IV , ad Dragonem monach., 1.
8 Epist. CCLIV. ad abbatem Guannum, 3—4.
:-

; Na této cestě k cíli tak dalekému a tak velikému
je třeba především dokonalého poznání sama sebe.
což plodí v duši pokoru, a poznání velikosti a krásy
Boží, odkud se rodí v duši:láska k Bohu. To jsou
dvě ctnosti, o kterých: nej raději mluví svátý Ber
nard, v nich vidí základ i vrcholky dokonalého ži
vota, bez nich však nelze mluvit ani o jeho začát
cích.
~ Pokoru popisuje jako ctnost, kterou člověk po
náležitém- poznání sama sebe připadá si bezcenný
a nízký.9 Proto chce-li se; duše pokořit, nejlepší a
nejbezpečnější prostředek najde v dokonalém sebepoznání, protože pohled na sebe jí odhalí celou bí
du, která potřebuje stále Boží pomoci. Pak se na
učí duše pohrdat sama sebou a svou domnělou ve
likostí, protože, když se uzří ve světle Božím, pozná
svou ubohost a malost. Světec nechápej jak by se
mohla nadýmat pýchou duše,-která, pohlédla ve
tvář své bídě, slabosti, která poznala všechny své
hříchy a nezřízené sklony a která se zahleděla do
velikosti Boží, před níž se ztrácí ubohý člověk.10
Je pravda, že teorie pokory, jakou podává.Ber
nard,není ničím novým. Bernard tu čerpá velmi
mnoho z duchovní tradice jak východní, tak západ
ní, zvláště ze svátého Augustina, který už dávno
, poukázal i teoreticky na potřebu pokory, jakožto
základu duchovního života; bylo však třeba zdů
razňovat-tyto základy, a způsob, jakým-to učinil
světec, měl veliký vliv na další generace. Jestliže
knížka O následování Krista byla někdy připisová
na svátému Bernardu, bylo to především proto, že
se v ní setkáváme zvláště v pojednání o pokoře
s-celými pasážemi, které jsou velmi podobné mís
tům ze spisů světcových. Heslo Ama nesciri, miluj
býti neznám, které razil světec11 a které se táhne
jako zlatá nitka celou knížkou O následování Kris
9 De gradibiis humilitatis, c. 1.
10 In Cantica sermo X X X V I. 5;
11 In Nativ. Domini sermo IIL 2.: Ama nesciri, laudet
te os alienum, sileat tuum.
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ta, bylo pro něho,nejen šedou teorií, nýbrž skuteč
ným životem, který se projevoval tím, že po ničem
netoužil tolik,;než po’tom, aby nikdo o něm nevě
děl, aby mohl. býti poslední ze všech, třebaže jej
všichni měli za prvního. , ■
Bernard miloval pokoru, protože Bůh miluje po
korné a protiví se pyšným. Miloval pokoru a psal
o ní s takovým .enthusiasmem, protože nebyl teo
retikem, nýbrž sám žil, čemu učil. Byl přesvědčen
zkušenostně so . její velikosti; a důležitosti. Věděl
zvláštního poznání, že nic tak nepřitahuje Boha a
nepozvedá duši k němu a nic tak nepřipravuje na
příliv milosti, jako pokora. Proto zdůrazňuje stále
svým řeholním bratřím; že pokora je přítelkou mi
losti a proto pokorný je přítelem Božím.
DR. JA N M E R E L L

. .

(Pokračování.)
;

.

'

NOVÉ R U K O P IS N É NÁLEZY
BIBLICKÉ
Vztah: Čecha k bibli byl vždy velmi blízký. Na
prahu našich kulturních dějin stojí první překlad
Písma svátého, a stejně i později překlady a pečli
vá vydání Písma svědčila nejenom o naši kultuře,
nýbrž i o lásky ke Knize knih. Není bez zajímavosti,
že i dnes velmi mnozí lidé — kteří se snad napolo
s křesťanstvím rozešli— nejsou nijak lhostejní
k bibli, když se objeví v novinách zpráva o nových
nálezech, týkajících se bible,.věnují jí zyláštní po
zornost.
:V
:■
v: í.:
V poslední době; přinesly naše listy .takových
zpráv několik, bohužel, zmatených a nepřesných.
Uvedu v tomto článku čtenářům Hlubiny několik
poznámek o nejnovějších rukopisných nálezech, tý
kajících se bible, o velkém nálezu důležitých papyrusů Chester Beattyho, o tak zvaném pátém nebolí .
neznámém .evangeliu, a konečně o nepatrném zlomečku evangelia svátého Jana, který je pravděpo
dobně nejstarší zachovaný novozákonní rukopis. .
V posledních desítiletích věnují učenci velikou

pozornost zvláště egyptským papyrusům. Ukázalo
se, že tyto papyrusy mají nesmírný význam i pro
studium Písma svátého, hlavně Nového zákona. A
to nejenom papyrusy popsané biblickými texty —
nebylo jich donedávna mnoho — nýbrž i papyrusy
profánní, jakých se zachovalo veliké množství.
Je třeba se trochu zatoulati do světa papyrusů,
abychom poněkud poznali jejich význam pro Písmo
svaté. Již v třetím tisíciletí před Kristem se užívalo
v Egyptě papyrusu ku psaní. Áž do dobytí Egypta
od Arabů (v 7. století po Kristu) se papyrusu obec
ně užívalo. Proto také první biblické rukopisy byly
psány na papyrusu, až teprve od poloviny čtvrtého
století se užívalo materiálu pevňějíšho, totiž perga
menu. Papyrus je křehký a snadno se zničí, zvláš
tě když se ho často používá (jak tomu bylo u knih
Písma svátého, kterých se používalo při bohosluž
bě). Je-li však papyrus v suchu á nepoužívá-li se
ho, vydrží po celá tisíciletí. Tak tomu bylo v Egyp
tě. Nepotřebné zápisy a listy z úřadů i domácností
se odvážely za město na rumiště; tam je zanesl
prach a písek. Většina těchto papyrusů je popsána
řečtinou, neboř pocházejí z doby hellenistické kul
tury. Spousty papyrusů byly ukryty v suché půdě
Egypta, nikdo neměl o nich tušeni, až je učenci.ob
jevili a* začali zkoumati. Když se určilo jejich stáří
a poznalo se,-že pocházejí z doby blízké době Kris
tově a z doby rodícího se křesťanství^ věnovali jim
i biblisté zvláštní pozornost. Jsou to památky po
lidech příbuzných lidem, k nimž mluvil Ježíš Kris
tus a apoštolové, zvláště Pavel z Tarsu. Zachovalo
se nám množství dopisů, které nebyly určeny pro
veřejnost a v nichž právě proto se jeví život pros
tého člověka v době hellenistické kultury tak, jak
byl. Jsou to vlastní svědectví drobných lidí. Sedlá. ci, řemeslníci, vojíni, matky k nám mluví po stale
tích o svých starostech'a pracích. V těchto dopi
sech, soudních aktech, rozličných smlouvách a kvitancích— určených k zapomenutí a náhodou obje
vených — jest zachycen denní život těchto pros
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tých lidí tak, jak by nám ho nebyl zachoval žádný
spisovatel. A:nejeden pohled do života lidí Kristo
vy a Pavlovy .doby — vždyť právě drobným, pros
tým lidem byla určena první katechese Spasitelo
va a apoštolů — jak se odráží v papyrusech, osvět
lil mnohé dosud temné místo Nového zákona, zvláš-.
tě listů svátého Pavla; V tomto věrném zachycení
duše antických lidí je velký kulturně-historický
význam papyrusových, nálezů i pro biblické stu
dium.'.
Jejich význam je však veliký i po stránce filo
logické a gramatické. Slovní poklad a gramatika
novozákonních knih má velmi mnoho příbuznosti
se slovníkem a"gramatikou papyrusů, vždyť to byla
jedna a táž řeč, jak mluvili prostí lidé v dobách
římského císařství. ' '
'
•
' Takový byl význam papyrusů pro studium a
porozumění Nového zákona až do nejnovějšídoby.
Byly sice nalezeny i sZom/ci/ s biblickými texty, úa pouze nepatrné a proto bez většího významu pro
textovou kritiku Nového zákona. Bylo přání bib
listů, aby se našly i větší ^zlomky Písma svátého,
psané na papyrusu, poněvadž se dalo tušiti, že by
předčily stářím základní novozákonní rukopisy, ko
dex sinaj ský a vatikánský.
A toto přání se stalo skutkem. Tajemná půda
starého Egypta chystala překvapení nejenom bib
lickému, nýbrž celému vědeckému světu.
Na jaře roku 1930 byl v Kahýře na’vědecké cestě
německý učenec Karel Schmidt. Tam mu nabízeli
obchodnici starožitnostmi papyrusové listy, popsa
né řeckým písmem. Schmidt viděl, že jsou to. bib
lické rukopisy, nesmírné ceny. Nebylo ani pomyšle
ní, abý je koupil, poněvadž obchodníci požadovali
závratné sumy. Bylo nebezpečí, že cenné rukopisy
budou rozneseny; Bohudíky, nestalo se tak. Bohatý
Američan, ■soukromý • sběratel A. -Chester-Beaty
většinu nalezených rukopisů koupil. Druhou část
získala universita michiganská. Tak. vzácné památ
ky byly zachráněný a věda se dala do jejich studia.
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Bylo třeba rukopisy konservovati, sestavitPdo půt vodní polohy, sestaviti souvislý text a kriticky je
zhodnótiti. Ta práce trvala několik let. Část ze sbír
ky Chester Beattyho začal od roku 1933 vydávati
věhlasný odborník v papyrologii Frederic Kenyen,1
část, která je v majetku university michiganské,
vyšla teprve před několika měsíci.2
■
Konservování rukopisů provedl světový odbor
ník dr. Ibscher z Berlína. Z, fotografických repro
dukcí je zřejmo, že tato práce byla nesnadná. Po
konservování bylo třeba^rukopisy přečisti, zjistiti
jejich stáří a ostatní podrobnosti, r
Kde jest vlast rukopisů? Místo, jejich nálezů?
Odpověď na tuto otázku by usnadnila odpověď na
otázky další. Avšak antikváři, kteří místa nálezů
znají, úzkostlivě je tají, neboť egyptskými zákony
• je vývoz starožitností přísně zakázán. Pravděpo
dobně rukopisy byly nalezeny v okolí Fajjumu, ně
kde poblíž stáró Afroditopole. Tam bylo mnoho
křesťanských klášterů — snad ve zříceninách ně
kterého z nich se zlomky nalezly. Je to velmi prav
děpodobné. Snad, když .neznámý opat některého
z těch klášterů'pořídil pro liturgickou potřebu no
vé, pevnější pergamenové rukopisy Písma svátého,
sebral pečlivě zbytky starých, dotud užívaných pa
pyrusových rukopisů a zakopal je někde v klášterní
zahradě; a nyní, po staletích, jsou objeveny a po
tvrzují náš věcně neporušený a s nimi shodný text
novozákonní ch knih.
Co vše nové nálezy obsahují?
V
sbírce Chester Beattyho se náin zachovalo a
bylo vydáno 190 listů dvanácti různých kodexů
Starého i: Nového zákona. Jsou to úryvky řecké
Septuaginty, a to z knih: Genesis, Numeri, Deute
ronomium, z proroků Isaiáše a‘Jeremiáše, z knihy
Esther, Ezechiel, Daniel a .Ecclesiasticus. Text No
vého zákona podává-sbírka Chester Beattyho ve
třech kodexech. První kodex obsahoval Evangelia
1 The Chester Beatty Biblical Papyri, London 1933-35.
2 The Epistles of Paul. Ed. H.' Sanders. Michigan 1935.

188

a Skutky apoštolské. Zachovalo se 28 listů. Druhý
obsahoval listy, svátého Pavla. Zbylo pouze 9 listů.
V třetím bylo Zjevení sv. Jana. Z tohoto se zacho
valo 10 listů. Konečně je v nálezu ještě 5 listů apo
kryfní knihy Henochovy a zlomky starokřesťanské
homilie.
Kodex listů svátého Pavla se zachoval ve sbírce
Chester Beattý pouze v devíti listech,'ačkoliv po
dle stránkování měl původně asi 100 listů a podle
vydavatele Kenyona obsahoval všechny, listy Pav
lovy, vyjma listy pastýřské. Závěr Kenyonův byl
správný. Většina listů svátého Pavla byla nalezena
v papyrusech, které přišly do majetku university
michiganské, která je nedávno- publikovala. Jsou
zde listy: K Římanům, Židům, L a II, ke Kor.,
k Efes., Galat., Filip., Kolos, a-I. k Thesalonským.
Epištola k; Židům jest.v kodexu na druhém místě,
za epištolou k Éímanům. ;
: •
'
Stáří rukopisů. Na první pohled by se zdálo, že
jest skoro nemožno určiti stáří těchto zlomků. -Avšak dnes paleografie podle jiných!zachovaných
rukopisů, podle tvaru písma, pravopisných izvlášt
ností, zkratek a'jiných známek dovede určiti stáří
rukopisů ipoměrně velmi* přesně. Kenyon — který
jest dnes v paleografii snad nejlepší odborník —
vyžádavši posudek i jiných papyrologů, určil stáří
rukopisů. Z rukopisů starozákonních jsou nejstarší
Numeri a Deutoronomium, podle Kenyona již z dru
hého století, dokonce z jeho první polovice. Ostatní
rukopisy jsou rovněž buď z druhého století, někte
ré ze třetího a čtvrtého století. Kenyon zvláště dů
kladně zpracoval a vydal tiskem rukopisy novozá
konní. První kodex: Evangelia a Skutky apoštol
ské klaide Kenyon do století třetího, spíše do jeho
první polovice. Kodex listů Pavlových klade do po
loviny třetího století a Zjevení sv. Jana do konce
století třetího.
Tedy tyto rukopisy jsou starší o celé jedno sto
letí, než nejstarší, pergamenové rukopisy Nového
zákona, podle nichž se dodnes vydává Písmo svaté.

A nyní nej zajímavější závěr: Jaký jest poměr rto■vě nalezených rukopisů k nejstarším dosud zná
mým rukopisům? Liší se mnoho tento text, starší
o celé jedno století, od rukopisů čtvrtého století?
Nové rukopisy nepřinášejí žádných význačnějších
odchylek, týkajících se smyslu Písma svátého, věcí
nebo dogmatu! Jsou zde varianty, odchylná čtení,
. ale ta se týkají pouze přeskupeni slov, gramatic
kých odchylek, vynechání neb přidání bezvýznam
ných částic, nikoliv však podstaty textu.
Jinými slovy: Text knihy, která jest nejdražší
křestanskémú srdci, byl v polovině třetího století
stejný, jako ve století čtvrtém, to jest jako dnes.
Text nových papyrusů se blíží nejvíce skupině
textů, jež se nazývá cesárejská. Je to text, kterého
. užíval Origenes za pobytu v Cesarej i.
Rukopisy Chester Beattyho si plným právem za
sloužily pozornost, jakou vzbudily ve vědeckém
světě, a jejich význam, zvláště pro textovou kriti
ku jest veliký.3
;•
Nemalou pozornost, či spíše sensaci vzbudily ji
né, nově nalezené, papyrusové zlomky, nalezený
zlomek tak zvaného neznámého, podle některých
novin dokonce pátého evangelia. První zprávu o
tom zlomku přinesly v lednu minulého roku: „Ti
mes" . :Zpráva pravila; že pro Britské museum byl
získán fragment neznámého evangelia" egyptské
ho původu. I u nás po této předběžné zprávě nebylo
nouze o fantastické :a nesprávné í dohady. Nyní,
když zlomky vyšly tiskem,4 možno k nini zaujmouti kritické stanovisko a možno také ihned říci, že
ti, kteří očekávali sensaci nebo snad převrat v do
savadním názoru na evangelia, byli cele zklamáni.,
Nalezly se pouze tři zlomky-s několika verši. Frag
menty zkoumal konservátor Britského musea H. I.
s Vice o těchto rukopisech v. vc velmi informativním
' článku: dr. Tom. Hudce v Hlídce z r. 1935, str. 85 a 133
násl. . ' ' 7 ;
\
4
Pragménts of ári unknowh Gospel and other early
Christian Papyri. London, Bntish Museum, 1935.

Bell, ředitel tohoto musea F. Kenyon a německý
papyrolog W. Schubart. Podle písma a zkratek
kladou zlomky asi do roku 150.
Vydavatelé se snažili text značně poškozený čás
tečně rekonstruovati. Fragmenty připomínají ka
nonická evangelia, zvláště evangelium sv. Jana.
Aby si čtenáři učinili představu o; celkovém rázu
těchto zlomků, podávám překlad alespoň jednoho
fragmentu.
.
1
První fragment zní (verse):
1. A-Ježíš pravil (zákoníkům: Potrestejte) každé
ho zločince a přeštupníka, a ne mne ., .“ 2. A obrátiv se k vůdcům lidu, řekl jim toto slovo: „Zpytujte
Písma, v kterých se domníváte že máte život: jsou
to ona, jež vydávají svědectví o mně. 3. Nedomní
vejte se, že jsem přišel na vás žalovat u svého Otce;
jest někdo, kdo na vás žaluje, totiž Mojžíš, v něhož
vy doufáte.444; A ježto říkali: „Víme dobře, že Bůh
mluvil k Mojžíšovi, ale o tobě nevíme, odkud jsi,“ "
Ježíš odpovídaje řekl jim: „Nyní je ,vaše nevěra
obžalována..
Druhá strana tohoto fragmentu (recto):zní:
5. Poradili (zástupu) snésti kameny dohromady,
aby jej kamenovali. 6. Á vůdcové na něj vložili ru
ce, aby jej: uchopili a (vydali) zástupu; a nemohli
ho uchopit; protože: hodina jeho vydání ještě ne
přišla. 7. On pak, Pán, prošed mezi nimi, nepozo
rovaně odešel. 8."A hle! malomocný přiblíživ se
k němu, praví: „Mistře Ježíši,' konaje cestu s ma
lomocnými a jeda s nimi v hostinci,-nakazil jsem
se malomocenstvím,•také já. Chceš-li tedy, jsem očištěn: 9. Pán pak mu řekl: „Chci, buď čist! A ihned
jej malomocenství opustilo.-10. (Pán pak mu řekl):
„Jdi (se ukázat) kněžím. . . “ ,
Fragment velmi připomíná kanonická evangelia.
Zvláště jedna drobnost je důležitá pro celkové oce
nění fragmentu. Zlomek udává příčinu vzniku ma
lomocenství u. nemocného, který prosí Krista za
uzdravení. Konal prý cestu s malomocnými, jedl
s nimi v hostinci, a tak se prý nakazil. Toto líčení

.11
vzniku malomocenství odporuje židovským před
pisům. Ty přísně zakazovaly jakýkoli styk s malo
mocnými. Z toho můžeme usuzovati, že fragmenty
nevznikly na půdě palestinské, nýbrž pravděpo
dobně v Egyptě, kde byly nalezeny.
,' •
Druhý fragměnt na jedné’ straně jedná o snaze
farizeů polápiti Krista v řeči.: Kladou Kristu otáz
ku,^je-li dovoleno prokazovati králům tó, co náleží
jejich moci. Druhá strana je velmi poškozená, takže
rekonstrukce je nemožná. Podle zachovaných slov
o březích, Jordánu obsahoval fragment událost
na březích Jordánu neznámou z našich kanonických
evangelií.
Co soudit o fragmentech?
Jsou nasnadě zvláště možnosti: 1. Bud pisatel
fragmentů čerpal ž kanonických evangelií, hlavně
svátého Jana, volně je přepracoval a upravil. 2. Ne
bo evangelisté, zvláště svátý Jan, jsou závislí na .
těchto fragmentech. r
■.
.
Daleko přirozenější a pravděpodobnější je do
mněnka první, že autor zlomků použil a přepraco
val zvláště čtvrté evangelium. Styk s textem, nej
více evangelia sv. Jana,, je jasný, ale na první po
hled je zřejmý; druhořadý charakter nového evan
gelia. Autor čtvrtého evangelia jest očitý svědek
líčených událostí, autoritativní a hluboký. A autor
nového evangelia?, I z nepatrných zachovaných
zlomků si lze učiniti pravděpodobný obraz o jeho
celkovém rázu. Všechny historické známky jsou za
nedbávány. Tak zvané nové evangelium generalisuje, nemluví ó farizeích a Saducejích, o císaři, pří
mo o dani, nýbrž jenom všeobecně o vůdcích lidu,
o králích, zda je králům dovoleno prokazovati to,
co náleží jejich moci. To vše ukazuje, že evange
lium nevzniklo na půdě palestinské, zvláště onen
fragment o uzdravení malomocného, který mluví
o styku s malomocnými a nezná židovských ustano
vení o odděleni zdravých od nemocných. Je tedy
možné, aby tsvátý Jan, očitý svědek událostí, užil
takového ,pramene k svému evangeliu?
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Další domněnky uváděti .nebudu. Zprávy, které
o těchto fragmentech prolétly i u nás novinami,
byly zbytečně sensační a nepřesné.
' : ' : Ještě jeden nepatrný papyrusový fragment byl
vydán v poslední době.® Nepatrný, ale přece ne
smírně milý a vzácný proto • že stářím předčí vše
chny dosavadní papyrusy, a že je to zatím nejstar
ší rukopisný zlomek Písma svátého, který máme.
Je to zlomek evangelia svátého Jana, pravá perla
mezi rukopisnými památkami Nového zákona, po
něvadž se stářím blíží době, kdy evangelium vznik
lo. Zlomek obsahuje 1 8 . kápitolu evangelia svátéhoJana, a to na jedné straně verše 3 1 — 3 3 ; na druhé
straně verše 3 7 — 3 8 . Byl nalezen ve středním Egyp
tě v okolí Fajjumu nebo Oxyrhynchu. Stejně jako
papyrusy Chester Beattyho, i text tohoto fragmen
tu je shodný s naším, textem dnešním. Tento frag
ment podle názoru nejlepších papyrologů na světě,
častěji již jmenovaného F. Kenyona a W. Schubarta, jest již z první poloviny druhého století, tedy
ještě z doby-před rokem 1 5 0 . Evangelium svátého
Jana vzniklo poslední mezi knihami evangelií. Po
dle svědectví nejstarší tradice (sv. Ignác, Polýkarp, Justin, Tátian); vzniklo čtvrté evangelium
koncem prvnílio; století, kolem roku-1 0 0 / A toto
evangelium, které vzniklo v Asii, jest již známo a
opisováno v Egyptě!
,v .
Právě proti evangeliu svátého Jana se dala do
boje liberální kritika minulých desítiletí á kladla
jeho.vznik do doby pozdější. A právě stáří tohoto
evangelia nové nálezy nejvíce potvrzují. Zlomky
tak zvaného neznámého evangelia, předpokládají
již znalost evangelia svátého Jana, a nade vši po
chybu je potvrzeno jeho stáří fragmentem, který, je
zatím nejstarším novozákonním rukopisem, který
se nám zachoval. •
Těmito nálezy biblických rukopisů asi nejsou
objevy ukončeny. S důvěrou můžeme očekávati
5
C. H . K oberts: A n U n p u b lis h e d F ra g m e n t of the
Fourth G ospel. M anchester 1935.
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další nálezy. Jistě jenom znovu potvrdí tradici, kte
rou Církev právě na poli biblického studia tak úz
kostlivě hájila a střežila, i když se snad někdy zdá
lo, jako. by nebyla dosti moderní. .Objevy posled
ních let potvrdily, a, dalšť potvrdí, žé Církev kato
lická; jestnejlepšíochránkyně.pokladu víry. ;
. ,.V Paříži v prosinci 1936.
DR. K O N S T A N T I N M I K L Í K C.Ss.R.-

-

TŘI K A P IT O L Y O B L O Y Ó V Ě
M ETA FYSICE C H U D O B Y
(Pokračování.)

'

.

. i ... r .;i ■

■„Stvoření se zdá být 'květem nekonečné Chudoby.“
(Stánislav Fumet, Mission de Léon Bloy.) ,
Vedlo by nás daleko, kdybychom chtěli na tom
to mistě podávati theologickou: nauku o tom, kdo,
. jakým způsobem a s jakou platností smí v katolic
ké Církvi dnterpretovati Bibli.' Na to je zvláštní vě
da, zvaná Hermeneutica Biblica,; a.příručky k to
muto předmětu jsou k dostání všude, kde je ke kou
pi theologická literatura. Břecesyšaks bych chtěl říci
aspoň;několik.slov k této věci, aby bylo iZřejmÓ, že
laik bez: odborného;vzdělání ,v> theologii, nemá na
prosto práva sám vykládati nějaké místo Písma. ,
ViCó se týče.těch-textů.y Písmě,které se týkají yíry a :mravů,!jest,these jasná. Encyklika Lva;XIII.
o studiu.Písein (Providentissimus Deus 7, 18.. listo
padu ,1893) .praví i; „Sněm Vatikánský .přijal nauku
Otců, když obnovuje Tridentský výnos o:vykládání
psaného éloya;Božího .prohlásil,; žé takový? je smysl
výnosu,1abya.ve.yěcech'víryfa mravů.náležejících
ke vzdělání(křesťánské nauky ,byl ten smysl pova
žován za pravý smysl Písma, který držela a drží
svatá^matka :Církev,: jíž] náleží’, souditv o , pravém,
smyslu.a .výkladu,svátých.Písem;]a že.není proto
nikomu, dovoleno vykládati svaté Písmo proti to
muto smyslu nebo také proti jednosvórnému sou
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hlasu otců'1 (v. Denzinger-Umbergy Enchiridion
Symbolorum). Poněvadž pák veškero Písmo jest od.
Boha á tudíž: neomylné, ustanovuje Církev, tak^i.
pravidla o :tom, jak >třeba vykládati ostatní věci
v Písmu,'totiž iitakové, jež nejednají zrovna o, vě-cech víry a mravů, ačkoli jest zase jen, její právo
rozhodovati.o.tom, co patří k tomuto vyhrazenému
dvojímu oboru. Při tom si samozřejmě ponechává
nejvyšší učitelský úřad Církvei právo, říci i v těch
to ostatních věcech své poslední-slovo, i když sotva
kdo jiný než členové učící Církve smí, zachovávaje
předepsané normy, vykládati posvátné knihy. J ,
Jaké jest toto nejvyšší a ňejobecnější pravidlo
katolické exegese Bible? Ať mluví opět papežská
Encyklika, která vyjadřuje společné učení theolor
gů o této věci. ,,F ostatním třeba následovati obdo
by víry;,a, katolická nauka, čerpaná z církevní au
tority, budiž používána jako svrchované pravidlo;
neboť jelikož týž Bůh jest původce jak posvátných
spisů,: tak .nauky: uložené rv Církvi, nemůže: se za
jisté státi, aby: byl zákonitým.;způsobem nalezen
správný smysl Píseni, který by se jakkoli lišil, od
této-nauky." .Nejvyšší;princip biblické hermeneu^
tiky jest;tedy, podle samých slov. papežových „ob
doba.víry“ (analogia fidei). Co jest tato obdoba ví
ry a jakým způsobem se dostáváme k jejímu pozná
ní, abychom měliustavičně po ruce tuto pomoc při
hledání smyslu Písem, i když máme jinak všechny
podmínky ;ke,knižnímu^interpretování, starých a
dávných.;autorů?;;Uvedu', stručně školskou nauku
učebnice,; třebas profesora Jana Doellera z vídeň
ské university (Comp.endium Hermoneuticae biblicae, Paderborn2;..1910, 97).
.<„•/
: i
„Obdobou víry rozumíme souhrn, soulad a shodu
pravd;\obsažených.y,.Písmu •a '.v.-.podání/* K této
shodě mezi .Písmem a, naukou Církve musí míti.vy
kladač ustavičný zřetel, a,pravidel o výkladu musí
užívati tak, aby smysl, jejž se domnívá v Písmu nalézati, souhlasil s naukou Církve; obdoba víry. jest.
tedý duší všeho výkladu a prvým principem biblic
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ké hermeneutiky, jímž se veškero vykládání Písem
.musí říditi. To žádal již Augustin ve spisu De doctrina Christiana III, 2, 2: „Ať se radí vykladač
s Pravidlem víry, jehož nabyl zě zcela jasných míst
Písma a z autority Církve.“ „Při takovémto vyklá
dání Písma podle analogie víry dlužno především
dbáti o to, aby principy víry, podle nichž se vyklá
dá nějaké místo nejisté a pochybné, byly samy jas
ny a jisty, ježto by jinak nebylo lze říci, žé se něco
vykládá v souhlase s principy víry.'Bezpečné prin
cipy víry poznáváme pak z těchto tří pramenů: a)
z výroků všeobecných sněmů církevních a z defi-'
nic římského biskupa; b) z jednosvorného souhlasu
Otců nebo theologů; c) z všeobecného vyznání víry
a z církevní prakse.“
Upozorňuji; že to, co jsem uvedl, jsou samé od
borné výrazy theologické, a že; jim rozumí bez vý
kladů jenom theolog. Tím mlhavější by bylo pra
vidlo o analogii víry, kdybychom nevyložili krátce
a na příkladu jeho smysl a význam. Tento jest dvo
jí : jednak negativní, jednak: positivní. „Především
platí analogie víry toliko negativně: spočívá na
přesvědčení,'že tentýž Duch, který vnukl svatopisci cele posvátnou knihu a který pomáhá Církvi zachovati neporušený poklad víry, nemůže odporo: vati sám sobě. Pročež každý výklad, jenž odporuje
analogii katolické víry, musí býti bezpodmínečně
zamítnut jako mylný. Na př. vykládati slova Kris
tova Lk 22,19 („To čiňte na niou památku!11) o pří
kaze .podávati věřícím eucharistii pod obojí způsobou, odporuje učení i zvyku Církve a proto jest nesprávno'. Positivně má analogie.víry jen tehdy plat
nost, když všecky výklady, kromě jednoho, odpo
rují analogii víry; jestliže jí neodporuje žádný z ně' koliká, navrhovaných výkladů, má se zvoliti ten,
který analogii víry. nejvíce odpovídá. Jest mnoho
míst Písma, která dostávají světlo z této analogie
víry. Jí jsme na př. poučeni o tom, jak jest rožumětí
slovům Kristovým Mt 18, 18: „Cokoli svážete ňá
zemi, bude svázáno i na nebi.“ Pročež nikdo nemů

že býti dobrým vykladačem Písma, kdo není/dob
rým theologem."
-Neuznávati „obdoby víry" jakožto normy provykládání svátého Písma jest protestantské. „Protes
tanti připouštějí toliko onu obdobu víry, která jest
mezi pravdami víry obsaženými v Písmě, a nazý
vají tuto obdobu „obdobou víry biblické", kdežto
Církev vztahuje analogii víry i na pravdy uložené
v ústním podání („analogie víry katolické"). Písmo
zajisté není jediný (ba ani ne hlavní) pramen Boží
ho zjevení, proto nestačí analogie víry biblické. To
jest patrno jednak z jednosvorného učení Otců,
jednak i ze;samého Písma,' které jmenuje kázání,
podání neb vyučováníprávě hojnějším, pramenem
Zjevení. Uvádím aspoň jedno takové místo: „Ty
tedy, můj' synu, posilňuj se v milosti, která jest
v Kristu Ježíši, a co jsi uslyšel ode mne před mnoha
svědky, to svěřuj lidem věrným) kteří budou způ
sobilí také jiné učiti“ (2 Tim. 2, 2). Nebo (tt 3, 14):
„Ty zůstávej iv tom,'čemu ses naučil a o Čem ses
přesvědčil, neboť víš, oď /íoňo ses tomu naučil, &
poněvadž* od dětinství znáš svátá Písma, která
jsou s to tě naučiti ke spáse skrze víru v Ježíše ■
Krista. Všecko Písmo jest od Boha vdechnuto a
užitečno k'učení a usvědčování a k napravování a '
k výchově ve spravedlnosti, aby člověk Boží byl
dokonalý, způsobilý ke každému skutku dobrému."
Z posledního místa je zřejmo, že „člověk Boží",
to jest biskup, prorok, učitel věřících, apoštolský
muž, má býti obeznámen se svátými knihami, aby '
si připomínal to,-co zdědil od těch, kteří ho vyučili
v křesťanské nauce a přivedli k víře Kristově, a aby
byl schopen usvědčovati a napravovati jiné. O oby- ",
čejných věřících nepřikazuje Písmo, že by s ním
musili býti obeznámeni a ani Církev neukládá niko
mu z-nich tuto povinnost. Chce-li to nicméně ně
který z nich učiniti, musí zachovávati podmínky, za
kterých to dovoluje Církev, na niž se vztahuje slo
vo Páně:„Jestliže kdo Církve neuposlechne, budiž
tobě jako pohan a publikán" (Mt. 18, 17). Církev
197

však.nedovóluje čisti obyčejným věřícím Písma bez
poznámek a výkladů pravověrných theologů,.a žá
dá nadto, aby takové vydání Písma mělo schválení
právověrného místního biskupa1nebo apoštolské
Stolice. Přikazují tak kánon 1385 a'1391: „Ať ne
jsou vydávány bez předchozí církevní censury —
a to ani od láiků — knihy Písma syatého nebo po
známky a komentáře k nim; také ne knihy, jež po
jednávají o svátých Písmech44^(1385, par. 1,-2).
„Překlady Písem svátých do jazyka národního ne
smějí .býti tištěny, nemají-li schválení apoštolské
Stolice, nebo nejsou-li vydávány pod dohledem bis
kupů a opatřeny poznámkami zvláště.ze spisů svá
tých Otců církevních á katolických učenců11(1391).
Není-li vyhověno těmto předpisům Církve, patří
knihy Písma obcházející tyto předpisy mezi knihy
zapověděné. Svědčí o tom'následující kánon: „Sa
mým právem (to jest bez zvláštního nálezu) se za
kazují: a) .různá nekatolická vydání původního
textu Písma svátého neb starých katolických pře
kladů; i těch, které náležejí církvi východní; b)
taktéž překlady-Písma svátého do kterékoli řeči,
pořízené neb vydané od nekatolíků; c) knihy, o
nichž je řeč v kán.; 1385, par. 1, čís: 1 a v kán.
1391.“ (Kán. 1399, čís. 1. 5.) „Užívati knih, o nichž
je řeč V kán. 1399, čís. 1., a knih vydaných proti
předpisu kánonu 1391, je dovoleno toliko těm, kte
ří se jakýmkoli způsobem zabývají studiem theolo
gickým nebo biblickým; ovšem jen s tou výjimkou,
že vydání jsou věrná a neporušená a že se nemluví
ani v úvodu, ani v poznámkách proti žádnému člán
ku katolické víry.11 (Kán. 1400.) Z těchto předpisů
církevních 'vysvítá sdostaťek, že Církev'nedovolu
je laikům ani číst posvátné knihy bez vysvětlivek
theologů. Jest to tak’dobře pochopitelné, jako jest
pochopitelné, že laik; který; nekonal odborná stu
dia theologická, nemůže znáti ony prameny Zjeve
ní, zfnichž je čerpána analogie víry, podle níž je
nutno Písma vykládati. V. Nesmí-li však -takový
člověk ani číst Písma bez doprovodu theologa, tím

méně má právo sám Písma vykládati. Může je pou
ze citovati po výkladu oficiálním, nikoli dávati
textům svůj výklad. To jest prohřešek veliké osobivosti nejen proti diichu řečených církevních-za
povědí, nýbrž i' proti zdravému rozumu. *Zamítnu
apriorně výklady' Knihy Rožmberské od člověka,
který se nezná ani vestářé češtině,'ani není práv
ník nebo právní'historik! Věřil bych v umění ná
hody, kdybych připouštěl, že takový interpret ob
jeví nějakou pravdu . . .
(Pokračování.)
BŘETI SLAV Š T O R M

SAKRÁLNÍ

:

a r c h it e k t u r a

III. ■
.
■■
~ ■
Rozdělujeme-li románské sakrální stavby na okrouhlé á podélné, neděje se tak proto, že jeden
nebo druhý způsob; stavby má' nějaké obzvláštní
výsady architektonické.'Rozdíl jeví se spíše v růz
nostech liturgických. Chrámy podélné bývají zpra
vidla mnohem ‘prostornější’ než rotundy, liturgie,
která formuje sakrální stavbu,-rozvinula se v nich
plněji i za hojnější účasti věřících. Jsou sice i malé
kostelíký7podélné; jejichž vnitřní prostory byly
tak těsné jako v chrámech 'okrouhlých; ale vý
značné známky podélné disposice ňejdokonaleji se
jeví na velikých chrámech:klášterních' nebo bis
kupských, 'které podobně1jako rotundy, opakují
starokřesťanské schéma, lišíce’se’od nich jen-tím,
že býly stavěny pod’jiným nebem a uprostřed ji
ného národa. Kdežto rotundy ; zakládány byly v
končinách často nehostinných'jako přední stráže
křesťanství;* =klášterní, kapitulní -nebo biskupské
chrámý basilikální staly sé zdroji náboženského ži
vota celých oblastí.' Tam tíhla a odtud vyzařovala
i učenost světská á umění:, 1
! ;: :
'
Basilikální stavba románskávpodobá se v dispo
sici úplně basilice starokřesťanské,; jen rozměry
zdí jsou větší, okna méňší, architektonická, plas
tická a malířská výzdoba jiná.
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Nejmenší kostelíky podélné mají jen obdélníko
vou loď, zakrytou buď jednoduchým, rovným trá
movým stropem, nebo zaklenutou klenbou valenou
(polovinou válce), nebo později křížovou (dvě poloválcové klenby křížem se pronikající). K lodi na
východě přiléhá absidá v půdorysu-polokruhová,
zaklenutá konchou (čtvrtkoulí). Vysoko v bočních
stěnách lodi byla většinou jen. dvě malá okénka
s hlubokou šikmou špáletou polokruhem zaklenu
tá, jiné okénko ještě menší bylo v čelě absidy. 01tářní stůl (mensa) ,býval kamenný a vnitřní zaří
zení bylo doplněno kamennou křtitelnicí, která zá
roveň byla odznakem farního chrámu.. Vchod do
chrámku býval zpravidla na straně západní! Tako
vé stavby zachovaly se v Čechách ve Staré Bolesla
vi (kostel sv. Klimenta z 11. století); jiné byly
včleněny do pozdější architektury chrámů gotic
kých, jako na příklad v Čáslavi-nebo na Slovensku
v Nitře (tak řečená kaple Pribinova, pravděpodob
ně starší, něž podobné fetavby v Cechách).
Basilikální stavba chrámová rozvíjí se v:Cechách
až při sťavbě prvních benediktinských klášterů.
Neustálý styk románských Cech s Římem posiloval
zakladatelskou činnost českých panovníků a bis
kupů, na základech.položených před stoletím do
růstal sloh románský k vrcholu své slávy. •
Hlavní loď basilikální románské „stavby značně
převyšuje obě postranní lodě boční, které jsou ta
ké asi o polovinu užší než loď hlavní. Hlavní loď
s bokovými je spojena jednoduchou arkádou, je
jíž oblouky spočívají na mohutných sloupech nebo
pilířích. Loď. hlavní má rovný trámový; nebo kase
tový dřevěný strop,' obě lodi boční jsou zaklenuty
klenbou křížovou. Příčná loď. u staročeských ba
silik zpravidla chybí. Všechny tři -lodi-jsou na
východě ukončeny vpolokruhovými absidami, za
klenutými konchaini. Absida hlavní lodi je však
větší a je s hlavní lodí spojena chrámovým, kůrem.
Kůr i absida jsou vyvýšeny a prostor pod nimi tvo
ří kryptu,.šachovnicovitě rozdělenou v křížová
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klenbová pole, jejichž pasy jsou podporovány štíh
lými kulatými sloupky. Chrámový kůr je z lodi pří
stupný dvěma, rameny schodiště, umístěnými po
stranách, uprostřed mezi; rameny výstupnými je
sestup-do krypty. Kryptou nelze rozuměti místo
k pohřbívání mrtvých, nýbrž druhou spodní absidu
chrámovou, která byla zasvěcena jinému světci
než absida horní. Nad‘bočními loďmi bývá umístě- _
na empora pro řeholníky. Je to chodba, otevřená
do prostoru; hlavní lodi jednou řadou,; vždy po
dvou nebo po třech otvorech, sdružených oken. Te
prve nad okny empory; prolomena jsou malá jed
noduchá okna polokruhovité zaklenutá, osvětlující
hlavní loď. Tři podobná okénka osvětlují hlavní
absidu, absidy boční mají obyčejně jen po jednom
okně v čele.
,
••
Chrámové zdivo je podobně* jako u .rotund bu
dováno z pečlivě přitesaných a v:pravidelných .
řádkách kladených kvádříků opukových nebo pís
kovcových. (U Prahy opuka, v Posázaví pískovec.)
Jsou samozřejmě; i různé odchylky naznačeného
základního plánu basilikální stavby románské. Ab
sida románského kostela v Kejích u Prahy (na pří
klad) není polokruhová, aleobdélníková a pod.
Sloh není "kodeksem tvrdých zákonů, které nedá
vají růsti osobitosti. Dává naopak; nepomyslitelně
dokonalou výzbroj forem duchu vskutku tvořivé
mu. Duchu prostřednímu ovšem jén dovoluje, aby
této zbrojnice jen užíval a šetřil opatrnosti. (Dnes
však, když i ten nejposlednější venkovský konce
sovaný murár může svobodně, uplatňovat tvořivou
moc svého ducha, -nutno nezbytně mysliti na obec
nou anarchii: duch tvořivý nemá ve skutečnosti
z čeho tvořit, neboť není formálních pomůcek a
musí si nejprimitivnější formy pracně a v nebezpe
čenství vymýšlet, takže duch v; díle celkem amorf
ním sotva dýchá, na druhé straně pak duchové re
produkční věnují se tvorbě tak náruživě, jako by
kulturní dějiny světa až doposud na jejich dílo če
kaly.)
..

■
-■20V

Tektonika románského sloupu stálé ještě připo?
míná; antiku. ;Oblý nebo^ osmihraiiný dřík sloupu
spočívá na patce obvyklé u attickojonského řádu,
vytvořené ze dvou torů (oblouriů) a trochylu (žlábbu) uprostřed, která je podepřena podvalem (plynthem — čtvercovou deskou),! která zase u attickojonského řádu chybí. Dřík nese krychlovou hla
vici, dole otupenou polokoulí: Na této hlavici spo
čívají buď pásy křížových kleneb krypty, nebo
náběh sdružených' oken (popsaný při rotundách).
Patky románského sloupu mohou býti vytvářeny
různě (na příklad talířovitě); význačnou ozdobou
jejich však bývá připojení k' podvalu čtyřmi ná
rožními lupeny. Dřík sloupů byl někdy ozdoben
mělce tesaným řemínkovým ornamentem (motiv
vázací). .
• ,\
Jinou význačnou; známkou románského slohu je
obloučkový vlys a zubořez, ukončující hlavní nos
né zdi pod římsou. Rada mírně vystupujících půl
kruhových obloučků asi 50 cm v průměru nese klínovitý zapuštěný zubořez;: na kterém spočívá jed
noduše profilovaná řimsa.,ftimsová-deska je podporována jednoduchým podporujícím článkem, od
vozeným z antického tvarosloví (lysis — čtvrtoblouček nebo dorské kyma a pod.). '■
Výborným příkladem románského basilikálního
chrámu v Čechách' je:kláí5terní kostel svátého Jiří
na Hradčanech. Typická basilikální disposice to
hoto chrámu byla v polovině 12. století rozmnožena
o dvě Věže s jehlancoviťými výzděnými střechami,
které byly přistavěny po;boku absid vedlejších lo
dí.. Napravo od hlavní absidy :byla’přistavěna go
tická kaple svaté’ Ludmily,- v baroku zbudována
vchodová kaple svátého Jana Nepomuckého á po
staveno západní barokní průčelí. V 19. století byly
provedeny ádaptační úpravy, které měly starobylýchrám úvésti:do původního“stavu, a bylo při tom
postupováno dosti nešetrně, zejména při oknech
v hlavní absidě, která jsou nyrií příliš veliká. Teh-. _
dy patrně stačilo, věděl-li stavitel o románském

slohu jen tolik, že okna mají být zaklenutá polo
kruhem.
■
'
Podobně jako chrám svátého Jiří je disponována
románská basilika ve Staré Boleslavi, zbudovaná
nad místem mučednictví svátého Václava. Zde
však hlavní absida nevystupuje dále na východ,
naopak krypta a kůr vnikají 11a hloubku dvou ar
kádových oblouků do hlavní lodi. Románské věže
v západním průčelí jsou již organicky, spiaty se
stavbou chrámů.
>
Klášterní kostel v Doksanech s podivuhodnou •
kryptou jest již mimo dosah vlivů románského sta
vebnictví českého. ;
, -V
^
Z klášterního chrámu benediktinů sázavských
nezachovalo še,z doby románské, kromě půdorys
ného rozdělení stavby, nic. Tento klášter měl však
na celé Posázaví veliký vliv, a z té doby zachovalo
se mnoho chrámových staveb, vynikajících dispo
sicí i výzdobou.
’
Popisem staveb, které přerostly základní sche- .
ma románské basiliky české a strůčnou zmínkou
o věžích bude ukončena .kapitola o slohu román
ském.

ŠÍŘENÍ P O M L U V V P O L I T I C K Ý C H BO JÍC H
Pod tímto titulem napsal obsáhlou a zajímavou studii
20. ledna 1937 v La Croix H. D. Noble O. P. Protože jde
o problém velmi časový a nesmírně důležitý i j i nás, bu
de jistě užitečné, když tu podáme alespoň hlavní myš
]'r'l e n k y .1 , 1
Mnozí se’ domnívají, že v politických Štvanicích neplatí
naprosto] žádná-mravouka; že je tu dovoleno vše: obvi
ňování odůvodněné’ nebo neodůvodněné, lež, nactiutrhání, očerňování, zesměšňování a všechny ostatní způsoby,
jimiž lze porazit nebo odrazit nepřítele. Spravedlnost a
zvláště láska zdá se, že-tu nemá co dělat. A přece řekl
Kristus,, že jsme povinni milovat dokonce i své nepřá
tele, že musíme všem činiťdobře^po vzoru svého nebes

kého Otce; I v politických bojích musí být dbáno lásky,
i tam platí základní pravidla křesťanské morálky.
-Všimněme si hlavních chyb, se kterými se setkáváme
v těchto bojích.
Lez je zakázána vždy a všude, nemůže být proto dovo
lena v politických bojích. Máme lež ve vlastním slova
smyslu, když prohlašujeme za pravdu, co jí není, ač slo
vy, písmem nebo-skutky těm, kteří m ají právo poznat
pravdu. Je sice;pravda, že není třeba vždy říci pravdu,
je dokonce mnohdy třeba pravdu zamlčet, když to káže
opatrnost, ale lež říci není nikdy, dovoleno. Slibovat, co
nemíníme nikdy, splnit, to znamená lhát, to znamená
uvádět v omyl ty, kteří nám věří. A /to není dovoleno
nikde, tedy ani v politice.
•
, :
•
Jestliže lež, a to nejen v politice, nýbrž všude jinde,
se snaží zničit reputaci nějakého člověka, směru, nauky,
stává, se jednou z nej větších chyb proti; spravedlnosti a
lásce. Je to pomluva. Je to vylhané tvrzení o někom ne-bo o něčem. Je to vylhané prohlašování o smýšlení, jed
nání nebo vlivu jednotlivce nebo společnosti: Málo na
tom 'záleži, -tvídí-U n§kdo tímto způsobem nějakou věc
zcela kategoricky, nebo jeri perfidním nařknutím. Jestli
že jde o provinu, která žádným způsobem neexistuje, je
to skutečná pomluva. Po vraždě nelze někomu více uškoditi. Proto i světská spravedlnost přísně trestá tento zlo
činka dává tomu, kdo byl stižen pomluvou, právo ,se há
jit a'dožadovat veřejného zadostiučinění a odvolání.
Jin ý způsob očerňování v politických bojích bývá mctiutrhání, to jest šíření tajné chyby před veřejností,
která nemá práva o této chybě vědět, s úmyslem snížiti
a učiniti nemožným toho, kdo so této chyby dopustil.
Chyba velmi častá a . velmi omlouvaná, ač zcela neprá
vem.
.•
Nactiutrhání je rozšiřování tajných chyb před lidmi,
kteří dosud ó nich nevěděli, a kteří nemají právo o nich
vědět. Jde-li tedy o chyby, které jsou již známé, není tu
řeči o nactiutrhání. Láska, může vyžadovat, aby se ani
takové řeči nevedly, ale to je jin á otázka. Podobně říci
chybu na pravém místě,- čili tomu, kdo má právo o ní
vědět, není nactiutrhání. — Než, řekne někdo, jde-li o po

litickou osobnost, veřejné míněni má právo býti doko
nale informováno o jejím jednaní, protože musí vědět,,
komu dává, komu svěřuje své vlastní zájmy a svou dů
věru. Nemá právo obecné dobro, aby znalo co nejpodrob
něji toho, komu má býti dána třebas velmi velká odpo
vědnost?^-';
■
vObecné dobro vyžaduje, aby ten, jemuž se svěřuje od
povědnost,byl schopen ji na sebe vzít, čili aby byl scho
pen se postavit před-svůj úkol. Proto strany, které tu
mají zájem, mají'právo znát chyby profesiónelní,. politic
ké, administrativní, diplomatické, chyby již známé nebo
neznámé dosud, přítomné nebo minulé, které mohou mo
tivovat jejich jednání vůči určité osobnosti. Co se však
týká chyb života čistě soukromého, které nemají vztahu
k občanským funkcím, nemá nikdo právo je vyjevovat.
Je jisté, že soukromá morálka není na závadu politické
zdatnosti, ale neztotožňuje se s ní. Může být někdo svě
tec v soukromém životě, ale při tom jen velmi prostřední
národohospodář. Co se po takovém vyžaduje, je moud
rost vládce, přímost vůle vůči obecnému dobru a vše
chny požadavky spravedlnosti a sociálního míru. Proto
nactiutrhání, zakázané láskou v politickém zápolení,’ je
to, které by vyjevovalo, nenáležitě a v úmyslu škoditi
tajné chyby- soukromého života, které nemají vztahu
s vlastnostmi, vyžadovanými k funkcím civilní adminis
trativy.
■
'
Namita se: Katolík, který se věnuje politické činnosti
a bojům, s ní spojeným, může být zcela klidný ve svě
domí, jestliže nečiní nic více než jeho protivník a ne
užívá zbrani horších než druzí v politickém boji.
Chyby druhého nás nemohou ospravedlňovat. Bylo by
po morálce, kdyby chyby druhého nás zbavovaly odpo-'
vědnosti. Je jisté, že je na světě více hříšníků než ctnost
ných, a přece'nás to .nikdy nezbaví povinnosti'usilovat
o praktické uskutečnění Božího zákona až .do posledního
písmene.
- •
Ale s vaší mravoukou lásky, namítají, nás úplně od
zbrojíte. Ja k se můžeme pak hájit? Pak si na nás bude
každý troufat, když uvidí, že neužíváme zbraní podob
ných jejich.
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"1
Láska nebrání bojovat statečně, pevně a třebas i po-třít nepřítele, ale použitím zbraní pravdy :a potíráním ne
přítele skutečného. Je dovoleno užít- všech loyálnícb
zbraní, poukázat na všechny skutečné a věcné, a známé
slabosti nepřítele, je dovoleno u žítk ritik y , která se za
kládá na pravdě, ale katolík nesmí užívat nikdy zbraní
lži, perfidnosti, otrávených zbraní pomluv: a nactiutrhá
ní. Nakonec musí říci láska, že lépe je býti poražena než
býti nespravedlivým ve svém napadení druhého, lépe je
býti obětí než pomluvačem a lhářem. ;
Je to těžké, ano, ale není to zákon Kristův, který je
těžký a který, ukládá velkou odpovědnost těm, kteří se
dali v jeho službu?
R.Batik.
APOŠTOLKY
Tak jako ve X I I I . ;stol. povstává řád dominikánský,
aby bojoval proti bludům albigenským, tak ve X X . stol.
vzniká ve Francii kongregace sester dominikánek, misio
nářek venkova, aby bylo alespoň; částečně odpomoženo
velké bídě nlnohých venkovských míst, která'nemají kně
ze, jejichž .kostel je již leta opuštěný, a ke knězi daleko.
Kongregace byla založena r. 1932 a dnes má již devět
klášterů a se všech stran se hrnou nabídky biskupů, žá
dajících rovněž o několik domů. Tak roste počet malých
domů řeholních, obývaných; pravidelně pěti, šesti, řěholnicemi, které od 3., září 1932 nosí řeholní šat bílý a černý
nejen, doma,’ nýbrž i venkui A, jejich činnost? Kdo/zná
duchovní bídu; opuštěných farností, často daleko od měs
ta,- daleko od kněze nebo farnosti, , kde: je nedostatek
kněží pro množství- věřících, ví dobře, kolik tu práce a
jaké požehnání,znamená takový, malý, klášter: pro osadu.
Sestry vodí- věřící do; chrámu Páně, učí je zpívat a se
modlit, cvičí;zvláště mládež v gregoriánském zpěvu, pe
čují o krásu: a čistotu domu Božího. Tam, kde nestačí
kněz na vyučování náboženství— na státních školách se
náboženství nevyučuje — chápou se sestry tohoto úkolu
.a vykonávají funkce katechetek. Otvírají školky pro nej-menší, .ba dokonce byly, případy, kdy: pořádaly sestry
duchovní; cvičení;pro děti, přistupující ,k prvnímu, svá
tému přijímání, jak je zvykem ve Francii.
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Zvláštní péči věnují vesnické, mládeži, která je často
velmi zanedbaná nejen po stránce náboženské, nýbrž
i občanské a fysické. Proto podporují různé kroužky
mládeže, skauting,. dávají zvláště mladým dívkám nále-.
žitou výchovu, které se jim nedostane doma pro jejich
budoucí povolání ať v rodině nebo na jiných úsecích ob
čanského života. Zakládají; veřejné , knihovny, půjčují
knihy a takto, se; stávají nesmírně důležitým činitelem
ve vzrůstu nejen farního ducha, nýbrž kulturního snažení
vůbec.
,
,
•
..
.
Tam, kde mají na starosti více vesnic bez kněze, při
cházejí do vzdálenějších míst. alespoň >jednou za týden,
shromažďuji věřící ;v jopuštěném chrámu- Páně, modlí se
s nimi mši svátou,' zpívají posvátné písně, a.takto přiná
šejí alespoň nedokonalou náhradu ovečkám, které nemají
pastýře.,-Navštěvuji nemocné příslušné, obce, podělují
chudé a vykládají opuštěným dětem; katechismus.
Jejich domácí život je přísný. A přesně v duchu velké
rodiny dominikánské. Rozjímání, četba a studium, ,kající
skutky,! jak byly, vždy pěstovány.u synů a dcer ,sv. Do
minika, a .klášterní; zvyklosti dáyají sestrám silu, aby se
dovedly obětovat pro dílo Kristovo. Y.mateřinciyje;ve
doucím, kněz dominikán, jehož úkolem je; vychovávat
podle řádových, tradicí ■opravdové apoštolky na poli
služby farní duchovní správy. "
;: R. Dacík.
Z E M Ř E L V E L K Ý .D U G í í O V N í V Ů D C E
i/;;
V
Locarnu. zemřeLv prosinci velký duchovní myslitel,
velký duchovni vůdce, jesuita, P. Lippert.; Jeho vedení
byly oddány, sta a sta duší, jeho;knihy, razily cestu k hlu
bokému, duchovnímu životu pro všechny. Byl i tak blízký
našemu,směru; a našemu hnutí,, že jsme povinni ho zde
vzpomenouti.; Zvláště, krásný ;jest jeho spis,, který ;byl
souhrnem- článků; v, sesterském časopise Seele, a ;který
nesl krásný;nápis,;hodně; symbolický Von Sede zur See:
le.;Nesčíslněkráte: bylajkniha přetiskována a zasluhova-.
la by, s iá českéhp;překladu.,i;;,;, : ii;:l
-7 v;
P. Lippert zdůrazňoval, ve |všech i spisech,,velkou myš
lenku otcovské lásky :Boží a naší; povinnosti- k dětinné
oddanosti. Byl velký, -duchovní .optimista, • který viděl
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svým nadpřirozeným'zrakem daleko do budoucí i do
věčnosti. Básník jemných vibraci,-když píše svou krás
nou knihu o Alpské kráse. On již dávno, než začalo se
s popularisaci pravdy, že Církev je mystické tělo Kris
tovo, píše svůj krásný chvalozpěv na Církev. Nestydím
se přiznati se k tomu,'že jsem sám ztrávil z nejkrásněj
ších ztišených svých životních chvil nad jeho krásnými
nebem prosycenými knihami. Odevzdal své pero jako ví
tězný* meč svému Veliteli a vrchní velitel ; svaté Compagnie s radostí přijal tohoto svého dobrého rytíře.

Braito. •
O M Y L Y V BOJI PKOTI K O M UN ISM U
„Lettres de Rome“ varují v posledním čísle dobře ka
tolíky před omyly, kterých by se mohli dopouštěti v boji
proti komunismu. Shrneme jejich vývody.
1. Nepoukazujme jako malé děti na nebezpečí komu
nismu tam, kde se jedná-pouze o uplatnění práva dělnic
tva, třebaže to leká kapitalisty.1Listy ukazují na poslední
sociální boje ve Francii, kde sice nebylo správným obsa
zování továren dělnictvem, ale nazývati jejich spravedli
vé požadavky bolševismem jest nespravedlností. > ;
2. Mnozí katolíci jsou stále ještě přesvědčeni, že otáz
ka sociální může býti vyřešena almužnictvím. Ta se vy
řeší spravedlností. Tak jest třeba *křesťanům se starati
o to, aby se zamezilo hromadění majetků na jedné straně
a ochuzování a vykořisťování pracujících.
3. Dále jest třeba vyhnouti se sebemenšímu podezření,
že by se Církev opírala o systémy anebo o politické stra
ny, které vyssávají á zneužívají dělníky, i když někde
mluví k Církvi řečí smířlivou a když; jí ponechávají urči
tou svobodu k pastoraci, ale jenom chrámové.' To ovšem
nedělá z oněch systémů systémy křesťanské. Pro posouzení křesťanskosti nějakéhosystém u stačí se podívati,"
zda dbají osobní svobody a důstojnosti jednotlivcovy.
4.. Jest důležité neslibovati ničeho ^jménem Církve, co
nemůžeme splniti. Protože dnes křesťanské myšlení ne
ovládá už většinu lidí, protože se většina lidí neřídí ve
svém povolání jinými zásadami než zásadami materialis
tickými a podobno nekřesťanskými, těžko bychom mohli
slibovati lepší budoucnost jenom tím, že chceme ji lepší,
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že chceme nápravu. Můžeme poučovat! lidi o správném
sociálním cítění a řešení, ale nemůžeme od této své dob
ré vůle očekávali bezprostředních úspěchů.
\
5. Nepodceňujme dělnického idealismu! Bolševická
propaganda pracuje pro myšlenku. Střežme se vysvětliti
nadšení komunistické jenom frází o panes et circenses.
To jsou úvahy drobného buržoy, který nechápe, jak sil
né absolutní totalitaristické při .ňejmenším vypětí jest
v komunistickém nadšení, především u jejich mládeže a
literátů. Proto kdo chce boj ováti proti komunismu, musí
bojovati rovněž ve jménu myšlenky a ne proto, že jejich
tendence ohrožují-náš vyšlapaný klid a pokoj. Myšlen
kou jest třeba se postaviti proti myšlence, kterou pova
Braito.
žujeme za nesprávnou.
AKTUALITY
Po ničem se dnešní člověk neshání tolik, jako po aktua
litách. Stále chce:míti něco nového. Co bylo včera, už je
příliš staré. Nemá trpělivosti zastavit se nad jednou udá
lostí, nad jediným faktem, aby si'jej promyslel, aby si jej
promítl ve světle křesťanských zásad a vyložil ši jej ve'
smyslu finality života. Na to vše něni kdy, čas běží, zítřek
přinese věci zcela nové; jak bychom se mohli zastavovat
u dnešňích?; Pryč od nich, už nás nebaví.'Nepochopili
jsme je, neptali jsme se, jak je zařadit do plánů Boží pro-zřetelnosti; ale což na tom! Kdo by še ,o to staral!
A tak se člověk shání stále po aktualitách, kterým ne
rozumí a kterým se vůbec nesnaží rozumět, poněvadž se na
všechno dívá zdola, uvažuje věci nanejvýš samy v sobě,
jestliže vůbec o nich uvažuje, a nedovede se na ně díval
seshora, s vyšších hledisek, pod zorným úhlem věčných
plánů Božích. Scholastická psychologie-učí, že, čím vyšší
je rozum, tím méně idejí potřebuje,' protože tím jsou jeho
ideje všeobecnější a tím více možno vidět v jedné idei.
Proto Bůh, jenž je absolutní Rozum, pozorující všechno ve
své vlastní bytnosti,-která je ideou všech věcí mimo n ě j,;
zůstává ve svém věčném klidu nikdy se neměnícím. Jest
liže smyslem života jeho rozumového tvora je napodobo
vat svého Tvůrce, jo třeba i zde jít v jeho stopách a učit
se od něho pohlížet ná věci s vyšších hledisek, pod-zor-
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ným úhlem myšlenek Božích, jednotit své poznání, usměr
ňovat je podlo jednotného plánu Božího, o němž nám
mluví křesťanství.
Je to opravdu pozoruhodné, jak v této věci upadl lid
ský rozum, který takřka není schopen chápat nic, než jed
notlivá fakta, a nedovede se pozvednout k všeobecným
ideám, ve kterých by dovedlčísti a podle riich uvažovati
o těchto jednotlivých faktech. Odtud ta nechuť k vědám
spekulativním, neschopnost u mnohých lidí, kteří platí
před-světem za vzdělané, pochopit hlubší knihu, přednáš
ku, článek, odtud ta touha po stálých sensacích a stále
nových aktualitách, kterým nakonec nerozumějí, nedove
dou je náležitě zhodnotit, zařadit a využít pro život. Proto
tak, jak se po nich hnali, tak co nejdříve od nich utíkají
a hledají zase něco nového, co by je na okamžik okouzli
lo a pošimralo jejich vědychtivost, kterou tak dovedou
vynášet..
. '
■
■.
Tak jako ten, kdo vidí seshora, zachytí svým pohledem
nesmírně víco než ten, kdo vězí ve věci, nebo ji pozoruje
z přílišné blízkosti, zdola; tak i ten,: kdo pozoruje běh
věcí z dálky a výšky Boží, dovede daleko více věcí za
chytit a dovede daleko hlouběji do věcí pronikat. A tohoto
pohledu, těchto idejí všeobecnějších je nám třeba, nemá
meni utonout v povrchnosti a prostřednosti, v jaké tóne
dnešní svět.
\
- U. Bacili.
.■*
. ■'
*v
.■■■'■
"
' _.
v

PRACOVNA
ÚDY KRISTOVY
Tehdy jsme údy Kristovy; jestliže jsme s ním spojeni
společenstvím života. V té míře totiž jsme jeho a patříme
k Církvi, v jaké žijeme z něho. U hříšníků zůstává vždy
cky aspoň ono přivtělení ke Kristu, pokud není popřeno,
zahozeno nebo přerváno.
Neboť mystické Tělo Kristovo znamená Krista — Syna
Božího a ty, kterým je toto synovství připraveno, kteří
jsou k němu povoláni a z něho žijí. Řekli bychom, že
mystické Tělo Kristovo znamená společenství v synov
ství Božím. Nebeský Otec proto ostatní povolal k účasti
■v tomto synovství, protože má dokonalé zalíbení ve
svém Synu. Tak nikdo nemá přístupu k Otci leč skrze
Syna, a to skrze účast, živou a životnou účast na jeho
synovství,-když jeho život se stává životem Kristovým.

A toto přetvoření vykonává zase Kristus — naše hla
va. On se proto stal člověkem, aby mohl člověk vystou
pit! až k synovství Božímu. Od nás žádá otevřeni našeho
srdce, abychom'neodporovali jeho přetvářejícímu půso
bení. T a k ; se stáváme dokonalými údy a posvěcujeme
mystické tělo ■
— Církev.
. '
Ale z toho plyne druhá podmínka: nežiji více já, ný
brž žije ve mně Kristus. Všechno jenom lidské, jenojn
přirozené, o hříšném ani nemluvíc, musí mizeti a zmizeti
a na jeho místo nastoupiti: duch Kristův. Bez toho není
dobrých údů Kristových; Jen ti, kteří se takto základně
vzdali sebe, dovedli státi se všechno všem pro Krista,
když se jim stala smrt pro Krista ziskem. Jen ti oboha
tili živě Církev.
Brailo.
BR A TRSKÉ N A P O M Í N Á N Í
•
Od pokorných, opravdu a vnitřně pokorných lidí, ze
kterých jejich upřímná pokora mluví, sneseme jakékoliv
pokoření, protože sneseme s dojetím prvé pokoření s je
jich* strany, totiž to, že vidíme ve světle jejich pokory
ještě svou duchovní malost. Takovým lidem dovolíme,
aby nás kárali a napomínali, protože vidíme, že to myslí
opravdu dobře, opravdu svatě. Cítíme, že pokorný člo
věk jednal s námi ve světle a v lásce Boží. Tak to vy
jadřuje podobně řehole svátého Augustina: Budiž vám
představeným, ale před Bohem vrhej se v bázni k vašim
nohám.. Toto se vycítí velmi dobře, zda nás někdo kárá
a napomíná, protože cítí svou odpovědnost za nás před
BohemJ zd a fnás někdo kárá, protože miluje Boha a mi
luje nás, "ái chce, abychom; došli k němu, anebo není
v bázni u našich nohou, nýbrž nás sám chce míti u no
hou svých, nás sám : chce deptati,' protože nechce nás
vésti k Bohu; nýbrž ke své pýše,' k projevu své naduté
moci a vědom této moci. Takové napomínání pobuřuje
a budí hořkost: Láska a pokora těch, kteří nás milují
v Bohu, působí tak, jako p ohled Krista na •provinilého
Braito.
Petra. Vyšel ven a plakal hořce.
NAŠE S V Ě T L O
.
. ■Nesčislněkráte volají žalmy po světle Božím, po světle,
které >by nám osvítilo temnoty, -vedlo našé kroky a
uchránilo nás omylů a p á d ů . . .
Krásný byly. židovské svátky stánků, při kterých ob
cházel kněz chrám se světlem. Kristus se dívá,na ubohá,
plápolavá obřadní světla. Vidí svým božským pohledem
všechna potácející se,: v průvanu životních nárazů pohasínající světla, kterými se opatřují lidé na cestu života.
Proto on, jemuž bylo vždycky líto, zástupu, rozpíná
své paže ke všem a volá: J á jsem světlo světa. Kdo ná
sleduje mne, nechodí ve tmách.

Světlem je pro všechny' otázky, ve všech soutěškách,
světlem ozařujícím nejstrašnější’ propasti, světlem pro
všechny těžkosti a životní zápasy.
:• ' ' Cím více se přiblížíme ke ;Kristu, tím bohatěji zalije
nás a náš život jeho-světlo. Chceme-li rozuměti životu,
jeho osudům, těžkostem a porážkám, je třeba, abychom
se přiblížili k Němu, který jest zároveň i Tvůrcem nad
námi i ve věcech, které skládají náš život, ale také svět
lem, právě proto, že -je Tvůrcem. Proto světlem nejlep
ším. Když mu-přineseme svůj celý život, ozáří jej uvnitř
tímto svým světlem. Světlem své přítomnosti.. Sladkým
vyzařováním této přítomnosti .a jeho "jistoty prosvítíme
si celý svůj životů všechny jeho otázky. Cím jsme blíže
' svým životem Kristu, tím lépe rozumíme jemu i jeho pů
Braito.
sobení.
ZÁRUKA J E D N O T Y M E Z I NÁMI
Jestliže se mnohý z nás zamýšlí-nad nesvornosti a ne
láskou, která mezi katolíky zvláště v poslední době u nás
řádí, musí se rovněž zamysliti nad strašnou příčinou této
nejednoty..' SvátýrTomáS-"praví,--že -jednota mystického
těla Kristova čilirCírkve jest ovocem řádně přijímaného
těla Krista svátostného. . . Jednota Církve jest ovocem,
jest onou posvátnou skutečností,-která vyrůstá z Eucha
ristie..,
Neboť smyslem Církve přece jest,- abychom* všichni
byli jedno. Proto Kristus založil Církev, abychom vši
chni měli život, jeden-život, abychom jej měli: co nej
hojněji. Tak jako jest jeden život v nejsvětější Trojici,
tak . také máme se všichni snažiti o to, aby, v nás hořel
jeden život,' jedné účasti -v životě Bozim. kterou nám
Kristus zjednal svou obětí na kříži. ::
:
-Z této oběti vyrostlo naše povolám za dítky Boží.
A Eucharistie jest zpřítomněním této jedine svaté Oběti.
Proto jejím ovocem jest uskutečnění v nás všech oné
jednoty, kterou nám Kristus zjednal: T o,; co nám zjed
nal obecně, to se’ nám má přisouditi, toho se nám má
osobně dostati v Eucharistii.
-\ : ::Když však vidíme ony nešváry, hádky pro malicher
nosti mezi námi, musíme si říci: buď naši katolíci nepři
jímají, anebo nepřijímají hodně, anebo' nepřijímají dosta
tečně dobře. Neuvědomují/si celý dosah Eucharistie. Ze
Eucharistie není jenom pro ,nás jednotlivce,' nýbrž že je
to pokrm celé Církve, že ničeho nepřijímáme jenom pro
sebe. Zvláště, když přijímáme svátostného Krista. Proto
přišel, proto se obětoval a proto se nám všem dává, aby
byla naplněna; a uskutečněná ona svátá -jednota nás
s Ním, s Trojicí a pak nás; všech takto spojených s ním
mezi sebou také.
' Kdo si toto neuvědomuje a kdo se o toto nesnaží,

svaté přijím ání nepřijímá v celé plnosti, jak si ji Kristus
přál. Snažme se o svatoujednotu mezi sebou, zamýšlejme
se častěji nad touto velkou skutečností svaté jednoty,
jako velkého přínosu Kristova, jeho oběti a jeho Eucha
ristie.
Jinak se'to-bude rýsovati ták, že bude jeden katolík
druhého snižovati a tepati ve jménu lásky, jiný ze samé horlivosti o Církev bude druhého cuchati a podezřívati z nedostatku církevního ducha, jiný z lásky k dru
hému řádu bude se pohoršovati, uslyší-li, jak vyslovuje
jeho jméno příslušník některého jiného řádu. Tak se bu
de častěji stávati to, co se mi stalo, že jsem dostal ano
nymní dopis, obviňující mne z urážky řádu, jejž jsem há
jil proti běžné pomluvě. Pak se budou pohoršovati lidé
jménem ohrožené mravnosti nad pouhým z daleka cudně
naznačeným hříchem postavy, která se vracela k Bohu.
To není duch jednoty, duch lásky, která k oné jednotě
nás povolala. Také tím nikoho; nepřitáhneme ke křesťan
ství, které se takto představuje. . .
Braito.
DVĚ L I T U R G I C K É P R I M I T I V N Í P O Z N Á M K Y
Bylo by snad pro katolíky třeba vydati několik pra
videl slušného chování v kostele. Upozorňuji na věci,
které nejčastěji pozorujeme, v kostele. Nejprve tedy,
protože katolíci neznají hlavních částek mše sv. a . vý
znamu _těchto částek, proto se o závod křižují a bijí
v prsa,.jakmile zazní zvonek. Proč se zvoní? Při oběto
vání upozorňujeme věříci na to, a b y spojili obět své lás
ky s obětí na oltáři. Proč se křižovati a biti v prsa!. Při
Sanktus upozorňuje zvonek na to, že .začíná posvátný
kánon.. Proč zde se biti v prsa, také nevím. iA při promě
ňování? J iž předběžné znamení upozorňující jest věřícím
důvodem k opakování bití v prsa. Bití v prsa znamená
projev kajícnosti,: lítosti, kdežto zde jest na místě právě
klanění. Církev přece také dává odpustky za zbožné po
hlédnutí na pozdvihované Tělo Páně.
Jiný zlozvyk: :Nesúčastniti se společné oběti modlitbou
anebo .zpěvem. Tato obět je nás všech a pro vSechny a za
všechny. Proto se všichni podle svých sil súčastněte mešního_ zpěvu nebo modlitby.
.
•
Braito.'
ZA VŠE SE PLATÍ
> Každá (radost, každá velká věc, každý pokrok v lid
ském životě se draze platí. Chtěl by někdo dostat lacino .
třeba jen krůček v duchovním životě? Chtěl by někdo
to, có je tak; veliké, .coVje '.'tak;důležité, co stálo Krista
tolik bolesti, chtěl by toho nabýti lacino?. To by přece sni
žoval tajemný.dar, který.nás má uvésti do blízkosti ve
lebnosti Boží, na věc, která nic nestojí.
• T..
Nejbolestnější jest skutečnost, že nevidíme kolikráte
•

.
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souvislosti mezi obětí, mezi zápasem a mezi věci, -kterou
jsmo si měli vybojovati; někdy se nám jí dostane teprve
po delší době, někdy se nám jí dostane v naprosto netu
šené souvislosti. Kdybychom si mohli všechno vypočítati
v duchovním životě, kdybychom jasně viděli, jak a zač
se co plati, rádi bychom obětovali třeba nejvzácnějši,
ale iny nevidíme, protože máme věřiti, protože základním
východiskem všech našich obětí je to, že máme prostě
důvěřovati Bohu a přijimati z jeho rukou nojtěžší zkouš
ky, jsouce si vědomi jistoty, že z jeho ruky to nakonec
musí co nejlépe dopadnouti.
.
..
■ ’
Podobno jest království nebeské kupci, který našel na
poli vzácnou perlu. Tak byla vzácná, že všechno prodal,
co měl, aby mohl si koupiti pole, na kterém áe nacházejí
tak vzácné perly. Vzácné jest království Boží blízkosti,'
Boží lásky, přitulení k Bohu, že stojí za to, všechno dáti
a všechno obětovati, protože to jo konečný smysl všech
zkoušek. Nejsou trestem, jsou mincí království Božího.
NAŠE P O S L Á N Í

Braito.

Naše „missa“ — posláni, začíná pro nás tehdy, když ke
konci svaté Oběti sestupujeme s výšin Kalvarie s nevý
slovným Hostem v srdci, jako s božským semenem, aby
chom veškeré stvoření přioděli jeho přítomností,. aby
chom z každého tvora,- pokud je to možné, učinili Jeho
tělo a Jeho. krev. Jděte, mše vaše není skončena, dokud
ještě jedno tělo hladoví a jedna jediná duše'jest rozbita
anebo zraněna. Celý svět leží vo tvých rukou jako hostie,
kterou máš svou láskou posvětiti, božským prozářiti a tak
se súčastniti naplněním jejího božského poslání.

M. Zundel, Le poěme de la Ste Messe.

CÍRKEV M U ČEDN ÍKŮ
•
Kristus vystavěl sice svou Církev na'apoštolích, ale
tyto apoštoly posílá jako ovečky mezi vlky, předpovídá
jim útisk, pronásledováni, kříž a odříkání. Kdo je neumí
vzíti dokonale na sebe, nemůže slouti Kristovým učední
kem, tím méně apoštolem. Apoštolově jsou připraveni
k utrpení, s radostí a hrdostí trpí a počítají s Pavlem své
rány jako vzácné kameny.
.
- •- •
Proto nemůže býti církvi apoštolskou církev, která ne
trpí. ■
/o ■
'
Mučednictví jest charisma, milostí. Ale není vázáno na
apoštoly. Oni jím prví projdou, ale nezůstane jim výhra- •
žena. Protestanství hodně zburžoustnčlo, protože sé tak
radikálně postavilo proti této kategorii křesťanů: proti
světcům a mučedníkům, proti jejich kategorii a úctě.
Neboť mučednictví, podle výroků samého Krista, patří
podstatně k pojmu Církve.
Je jedna kategorie lidí, kteří jsou tak optimisticky za-

lození, že se domnívají, že vše zlé, které se kdy v ději
nách přihodilo, přihodilo se z pouhého nedorozumění.
Tak byl prý, Kristus ukřižován z pouhého nedorozumění
veleknězi, kteří se báli o .své a svého národa království
tohoto světa.
'
.
Titíž lidé i dnes, jak skvěle praví Peterson_ ve své úchvatné studii, kterou musíme čisti mezi řádky, poměry
v Německu, rozhodnuti viděli i v dnešním pronásledování
Církve nedorozumění, oboustranně zaviněné. .
Neboť mučednictví v; Církvi připíná se k slovům Kris
tovým: Zdaž nemusil Syn člověka trp ě ti. . . Všechno utr
pení křesťanu je dnes utrpením udů mystického'těla Kristova a proto podobně nutné, jako'utrpění Kristovo.
Kdyby bylo Kristovo poselství jen filosofickým poslá
ním^ diskutovalo by se. o něm třeba i ; staletí, ale mučed
nictví by nevydalo. Nébof Kristus volá k mučednictví ja 
ko k velké milosti, totiž k účasti na svém mučednictví,
vyjadřujícím navenek vnitřní úplné ode vzdání, Otci.
Kristuspřece poslal rsvé učedníky k pokolení zlému a
cizoložnému, jako beránky mezi vlky. Co jiného se dá čekati, než že se vlci vrhnou na beránky? Dnes jako před
tisíciletími.5Všechny doby pokoje a moci Církve byly Bo
hem dopuštěny proto, aby ono mučednictví teprve se pal
čivě zařezávalo.
. •
••
_ ;
Kde je ale příčina mučednictví s druhé strany, u-těch,
kteří je budou vykonávati? Kdo jsou ti „všichni“, o nichž
mluví Kristus u Matouše "X. 22. — Kdo je onen svět,
který nenávidí Krista i ty, kteří jsou jeho? Židé i pohané,
kteří, jak se vzájemně nenávidí, jsou svorni v nenávisti
ke Kristu.‘Od dob smíření Piláta s Herodem.
Za třetí předpovídá Kristus své Církvi veřejné proná
sledování od státní moci. Tak znamená mučednictví: utr-'
pění za veřejné vyznání. Ale i zde se sklání k člověku
velká milost. V takové chvíli dostává se mučedníkovi pří
mé pomoci Ducha sv., který mluví z něho. Neboť v takové
chvíli mluví mučedník ná základě biřmovacího charakte
ru jménem celé Církve. Tak tu nestojí sám vůči státní
moci, nýbrž stojí tu dvě moci proti sobě a dva světy. Mu
čedník jest zástupcem a mluvčím království Božího.
Konečně jest mučedník ve svých mukách spojen s umu
čením Kristovým. 2e umírá za Krista, jest mu umožněno
jedině smrtí Kristovou. ^
_
Ale to]to spojení s Kristem v kříži znamená neomylné
také spojení s ním ve slávě. Proto, jak zní falešně a ne
správně polemika protestantů proti úctě svátých a mu
čedníků. Sám-Kristus je oslavil. Svou slávou. A jestliže
jásáme radostí nad slávou Kristovou, můžeme klidno ctíti
i světce a mučedníky, kteří jsou tak životně a těsně spo
jeni se Spasitelem. Braito.

v
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Z D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
. BENEDETTO: Piccola pedagogie delto Spirito. Vicenza, Societa anon. tipogr., str. 280, cena 6 lir. Další kníž
ka krásně vypravená zasloužilého vydavatelství ve Vicenze.' Stručná učebnice křesťanského- a duchpvního ži
vota ve formě listů a dialogů. Dobrý průvodce.
-

Comment fenseigne TAnné Liturgique a mes petits,
par une Religieuse Bénédictine. Abbaye du Mont César,
. Louvain 1935, str. 90. Učitelům náboženství se tu podává
•návod, jak mají přístupně vyložit církevní rok malým
dětem, jak jim mají ukázat život Kristův v církevním
' roce v jednotlivých tajemstvích, a jak. je mají vésti k to
mu, aby čerpaly z tohoto života.
-a
'

Comment fenseigne la messe á mes tout petits.de six
á sept ans, par une Religieuse Bénedictine. 215 édition.

Abbaye du Mont César, Louvain 1936, str. 51. Je to malá
knížka, ale~zaslouží pozornosti, zvláště od těch, kteří vy
učují náboženství malé děti. Už to, že ’jé zde,věnováno
49 lekcí vysvětleni mše svaté, je pozoruhodné. Dětské
duše jsou velmi vnímavé; je-však třeba, aby hluboké
tajemství éúcharistické oběti jim bylo podáno přístupně.
A to-je právě přednost této knížky.
>;
BRĚMOND H .: Das wesentliche Gebet. Fncarich Pustet, Regensburg. Str. 294,. cena' 5.80 Mk. Je to stručné
zpracováni 7. a 8. svazku Brémondových dějin francouz
ské myšlenky náboženské. Na životním díle sedmi vyni. kajících mužů náboženské myšlenky (Sv. František SaIesský, Petr Bérulle, Jan Křt. Noulleau, František z Clugny,1Ludvík Thomassin, L u dv ík ;Chardon, Alexander Piny) ukazuje autor cesty metafysiky svátých k modlitbě,
která nezůstává, pouze na povrchu, nýbrž je modlitbou
žitou, a to žitou celou bytostí člověka. Kniha opravdu
životodárná, živá právě tím, že myšlenky jsou spojeny
s životem lidí, kteří myšlenku žili. Po čem .všichni musí
me toužiti, to je v této knize ukázáno: aby naše celá by
tost se stala-modlitbou, spojením ;s Bohem.
— es—
BRIDEL: Život sv.,Ivana. Opus Dei sv. 2., břevnovští
benediktini. V nádherné úpravě a s ■vědeckou předmlu
vou vydali břevnovští benediktini toto dílko, pravý kle
not naší barokní literatury. Vašicova: studie jest studií
mající sama cenu o sobě.'Kniha dává čtení, které jest
oasou v dnešním shonu a v dnešní horečné výrobě knih.
Je v ní tolik krásy a tolik kouzla, že připomíná nejnapítiavější knihy našeho mládí. Tato “kniha bv neměla zapadnouti! ' ;
,
BRINKMEYER-TELCH: Exerzitien fiir Schwestérn.
Borgmeyer, Hildesheim, 1937, str. 242,-cena 3 Mk. Není

mnoho tak dobře vypracovaných praktických a při tom
hlubokých exercicií pro sestry. Přednášky jsou rozvrže
ny na šest dní po čtyřech přednáškách a konferencích.
Autor všímá si dnešních poměrů a potřeb, protože ty
i v klášteřích'doznaly změny. Nejsou však vypracovány
do zbytečných podrobností, takže každému exercitátorovi dávají možnost si je zpracovati a doplniti podle svého.
- C E R Ň Y : Sanguis Christi lava me. Toman, Zďár. Sedm
postních kázání stručných, ale věcných a proto dobře se
hodících jak-ke kázání, tak k rozjímání.
DAUSEND:- Germanische Frommigkeit in der kirchli-_
chen Liturgie■Verlag Mathias: Griinewald, Wiesbaden,
1937, str. 150, cena 2.40 Mk. Na nemnoha stránkách jest
sneseno mnoho dobrého materiálu, který:, bychom jinde
marně hledali. Ukazuje, jak harmonicky proniklo křes
ťanství pravého germánského ducha a že si nejsou cizí.
Bohaté výhledy kulturně historické, ukazující i pro nás
bohatství náboženské myšlenky pro život národů.
•
DEQUIN: Je suis séminariste. Desclée, Paris, 1937, str.
132, cena-4 .frs. Spolehlivý průvodce bohoslovce všemi
okolnostmi jeho života. Y modlitbě studiu doma i se spo
lubratry. Hodí se i-pro spirituály velmi výborně.
EPITRES DE SAINT PAUL: Méditations intimes. Des
clée & Cie., Tournai, 1936, dva svazky 684 a 536-stran,
cena každého 4 belgas, vázané 5 belgas.1Potřebovali jsme
opravdu něco podobného: rozjímání na listy sv. Pavla.
Nejde o dílo exegetické, vědecké, nýbrž praktické, jehož
cena je velká jak pro kněze, tak pro laika. Zahloubat se
do hlubokých textů apoštola bylo vždy touhou zbožných
duší. Nuže,'zde je návod a úvod a průvodce, jak pocho
pit těžké otázky-paulinské theologie a je prožít a prak
ticky, použít. Můžeme jen doporučit.*
■
H ANO ZIN : La geste d es martyrs. Desclée, Paris, 1937,
str. 268, cena 12 frs. Na základě pramenů a dobrých stu
dií podává autor živý i obraz života, utrpení a zápasů
prvých křesťanů. Jest to d o b rý. pokus ze starých pra
menů vy tvo řiti poutavou knihu i pro moderního člověka
a strhnouti k následování.
HESSEN: Briefe an Suchende,- Irrende, Leidende. Fr.
Pustet, Regensburg, str. 112, cena 1.90 Mk. Člověk, který
také hledá a mnoho trpěl a nerozuměl dlouho Bohu a je
ho ruce, učí mu rozuměti druhé Snaží se je uváděti do
hlubin Bpží Prozřetelnosti, poukazuje na lásku, která se
někdy ani láskou nejeví, protože je to tak velká láska,
že na něco. takového, na takový způsob tak velké lásky
nejsme zvyklí. Kniha utěšitel!
•
;
FRANCOIS (AUGUSTIN O. S. B.): Participation active
a la Messe. Abbaye du Mont César, Louvam, 1935, str.
251. Kdokoli jsou povinni ipoučovati jiné o mši sv., na
jdou k tomu v této: knížce velmi praktický návod, mno-
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hokrát vyzkoušený a osvědčený; najdou tu s dostatek
látky, uspořádané postupně, didakticky i Jsou to sice jén
schematické náčrty, ale obsahově velmi bobaté"a zhuš
těné. Doporučujeme.
" '
,
.
GRIMM: '.■Ganz:'sck6n' bist du, Jfarfa;' Sch5ningh, Paderborn, 1937, cena 1.80 Mk. Zbožné, dobré čtení marián
ské, které vytrysklo z m ilující duše, která se hodně čas
to zahloubala nad slávou tajemství Mariina.
GUILLATjME: Poar devenir des honunes. Spes, Paris,
1937,;str. 220, cena 10 frs. Příručka pro fysickou, intelektu áln ťa mravní sebevýchovu mládeže.'Kniha si dobře vší
má dnešních potřeb mládeže, jejího nebezpečí, a dává tak
výbornou pomůcku vedoucím mládeže >pro přednášky.
Všechny lidské schopnosti vyšší i nižší jsoú v knize res
pektovány a zhodnoceny s hlediska křesťanského.^
_ KEPPLER: La scuola del dolore. Vicenza, societa anon.
tipografica, str. 176, cena 6 lir.; Italský překlad'i u nás
dávno známé knihy o bolesti/V dnešní drahotě němec
kých knih hodí se tento levný překlad k přečtení této
klasické knihy o křesťanském smyslu a zhodnocení bo
lesti.
MARIANJ: UOrazione domenicale. Vicenza Societa
anon. tipografica, 1936, str. . 220, ' cena 5 lir. Překrásná
sbírka nejlepších textů svátých Otců a církevních spisova
telů o Otčenáši. Hodí se prorozjimati ve světle našich vel
kých duchů tuto modlitbu, jejíž hlubiny nikdo nikdy do
dna nevyčerpá. Kniha jést zároveň stavěna jako soustav
ná učebnice duchovního života.
DA NOVE: Piccole virtú Vicenza, Societa anon. tipogr.
Tak, jak jest četný obor lidských skutků, tak jsou také
podle toho četné/ctnosti,-které určují různé hodnoty a
různé druhy skutků lidských. Novova kniha krásně zhod
nocuje pro praktický křesťanský i všední život ony ctnos
ti, kterým se obyčejně věnuje málo pozornosti a které
přece patří k dokonalému křesťanu. Kniha se hodí výteč
ně na přednášky.
Officium parvum Nejsv. Srdce Ježíšova. Franci, Praha.
Sličně upravená kniha hodinek k Nejsv. Srdci Kristovu.
Hodí se pro všechny ctitele Srdce Spasitelova k soukro
mým pobožnostem. Zvláště pro prvé pátky a měsíc červen.
OLIER, DE POUSSE, TRONSON: Examens particuliers.
Gabalda, Paris, 1937, str. 612, cena 20 frs. Stará duchovní
škola sv. Sulpice, jíž je od staletí svěřená výchova většiny
semmaristů francouzských, vydala ve svých velkých du
chovních vůdcích mnoho zdravých plodů duchovních. Me
zi nimi jsou pověstné jejich náměty k partikulárnímu zpy
tování svědomí, které, tak asi zhruba vystihují všechny
případy a potřeby duchovního života, jak še běžně u duši
vedených vyskytují. Vydavatel připojil třicet nových a
tak zmodernisoval toto klasické dílo Olierovo.

OLIVA: Promluvy při oddavkách a Útěcha u hrobu.
Dvě dobré sbírky příležitostných promluv. Takových není
r ,- _
mnoho.
RODRIGUEZ: Škola’a praktické cvičení,v křest, doko
nalosti. Další svazeček velmi záslužného vydání této vele-'
knihy duchovní cesty.
:
;
'
SORMANI: Prontuario teoretico praticó di direzione
spirituále. Vicenza; Soe.anon. tipogr., str. 300, cena 6 lir.
0 duchovním vedení. Potřeba duchovního vedení, vlast
nosti vedoucího i vedeného. Dále pokyny jak vésti duše
v nejrůznějších okolnostech,duchovního života. Těžkosti
a jak je možno a, třeba řešiti.
STEFANI (GASPARE DE): UOrdinario dclla Messa.
Brevi istruzioni al popolo. Berruti & C., Torino, 1936, str.
158, cena 5 lir. Autor zde uveřejňuje lidový, velmi názor
ný a všem přístupný výklad jednotlivých částí mše svaté.
Něco takového bychom potřebovali i v češtině, neboť je
třeba,Cabyvšichni>yěřící se naučili, chápat toto našo nej
vznešenější tajemství, aby se naučili činně se úžastnít mše
svaté, aby nebyli pouhým i,diváky při mši svaté,- nýbrž
aby se modlili mši svátou spolu s knězem. Mše svátá neníjen soukromým úkonem kněze, nýbrž je také naší obětí,
jest obětí celého mystického těla Kristova."
/ '
STEFANI (GASPARE DE): La santa Messa, illustrata e
spiegatá-pér-l’attiy»'.partebijÉ>azioáe deifedeli al S; Sacrificio. Berruti & ’C.ý Torino 1936, in 8° str. 186, cena'10 lír.
Podává se nám tu historicko-dogmaticko-liturgický vý
klad éúcharistické oběti, doprovázený 44 krásnými ořiginelními obrazy profesora M. Barberis, abychom byli ná
zorným způsobem přivedeni k činné účasti na mši svaté.
Je dílo jedinečné svého druhu, a proto zasluhuje vřelého
doporučení.
- • '
..
‘ TYMCZAK ADOLF: Quaestiones disputatae-de ordine.
Nákl. vlast., Přemysl, kněžský seminář. Str. 400. Historic
ké a věroučné rozbory o nižších svěceních. Autor, i podle
zastánců opačných názorů, s velikou pílí a znalostí sebral
tu všechny dějinné a naukové doklady pro tomistický ná
zor na svátostný ráz jednotlivých častí svátosti;svěcení
kněžstva, Opět jedna skvělá rehabilitace tomistické myš
lenky.- ■
■
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Z R Ů Z N Ý C H POLÍ
BOISSET: Essai sur la nature de V homme dam la révělation chrétienne. Alcan, Paris, 1937, str. 300. Kniha věří
cího křesťana, která ukazuje,- že dnešní člověk ztratil pro
to tolikráte svou-vlastní důstojnost, protože zapomněl na
svůj;hlavní základ, totiž na -to,: ž e 'je především dítětem
Božím. Z této skutečnosti vyvozuje autor nejvyšší lidskou

důstojnosťa oceňuje pak i lidskou přirozenost. Je sťťo te
dy zkoumání nepřímé v odraženém světle. Studie neoby
čejně dobře dokumentovaná, hluboká, jakési vlastně dě
jiny zápasu o člověka, o jeho přirozenost. Protože autor
je protestantem, jeho východisko a" základ se ovšem jeví
i v základním pojetí a řešení této věci.
; BRAUER: Die Gestalt des deutschen Sozialkatholizismus itn Lichte von Quadragesimo anno. Laumann, Díisseldorf, .1937, str. 80, cena; 1.20 Mk. 97. sešit dobré sbírky ná
boženských; otázek. Dějiny snažení německých katolíků
o sociální reformy. Kniha jest odvážným činem v dnešní
době. Právě proto jsme za ni tím vděčnější. Poučíme se,
jak veilce a jak daleko již byli katolíci činni v Německu
v :soo. otázce. Kniha jest zároveň apologií pro dnešek.
CANETTI B .: 'Zaslepení. Román. Alazáč L., Praha, str.
480, cena 45 Kč. Ač ve svém celku je to román nejen ne
uvěřitelný, nýbrž i nemožný, přece je četbou velmi zají. mavou a třebas i zpytováním svědomí pro člověka pozor
ného na druhé a hlavně. na sebe. Snadno se totiž může
státi,-že, zaslepen nějakým koníčkem,, octne se člověk
svým myšlením a jednáním mimo-pravdu života a mimo
skutečné jeho zájmy. A takových;koníčků a koníčky za
slepených ukazuje kniha tucty. -... . :
— es— ,
CLEARY (JUDr. JOSEPH, J . 0. L.): Canonical Limitations on the Aliénation of Church Property. Washington
;' 1936, str. 141. Autor v této monografii přísně vědeckým
způsobem řeší spletitou otázku církevního práva, o růz
ných přeměnách církevního vlastnictví, o koupi, prodeji,
darování a pod., předeslav napřed historický přehled této
otázky. Velmi: poučná studie pro odborníky církevního
práva. -.-J-í- ’
...
.
COL R .:Symbolické úkony proroka :Oseáše.' Vydala
Jednota duchovenstva arcidiecése olomoucké, Přerov,
‘ 1936, str. 92, cena neváz. 15 Kč, váz. 25 Kč. 0 Oseáše mí
vali zájem nejen biblisté, ale také spekulativní moralisté.
. Máme o něm již dosti literatury, kterou dovedl Col ve své
knížce shromážditi a jí použiti. Kniha se dělí na tři díly.
První je úvodem o osobě prorokově. V druhé části roze
bírá symbolismus manželství prorokova á různé výklady
o něm. Zvláštní kapitolu věnuje výkladu sv. Tomáše Aq.
a sv. Bonaventury. Včnuje-li jim zvláštní kapitolu, čekali
bychom, že k nim použije, stejně;širší literatury jako
v ostáních částech knihy. I to,, že concubitus mylně pře
kládá konkubinát a cursus zase řád, přispělo k tomu, že
nepodal pravý názor: sv. Tomáše. Ve tře tí části zabývá
se psychoanalitickým výkladem1Allwohnovým, proti ně
muž velmi dobře oceňuje výklad katolický ;;
P. Š.
. CRONE: Igmtius 'von Antiochien: Miinster, Aschen' dorff, 1937, str. 40, cena 0.60'Mk. Laciné vydání-perly
starokřesťanské literatury. Jsm e'vděčni za toto vydání,
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které činí listy sv. mučedníka známé nejširším kruhům.
DUNCKER 0. P.: Compendium Grammaticae linguae
hebraicae biblicae. Romae apud „Angelicum", str. 148,
cena 22 lir. Autor sám přiznává v úvodě, že tato gramati
ka hebrejštiny vznikla z mnoholetých přednášek holand
ského dominikána P. Reg. Jansena, jež s jeho dovolením
zpracoval. Gramatika je věnována theologům, hlavně
těm, kteří se připravují na doktorát theologie. V rozdě
lení a podání látky liši se tato gramatika Ód jiných hlav
ně v tom, že nejprve jedná o podstatném jméně všeobec
ně, pak o slovese silném. Potom se vrací k zvláštnostem
při podstatných jménech, po nichž probírá slovesa slabá.
Tím chtěl'autor usnadnit theologům studium této posvát
né řeči, jež působí mnohdy tolik nesnází; : ,
P. Š. ;
FRANKE: Bas Heil der Volker. Schoningh, Paderborn,
1937, str. 160,icena 2.40 Mk. V Německu stále a stále straší
otázka, jak zasaditi národní, státní do křesťanství, jak obě
spojiti. Franke se o to pokouší směle a věrně křesťansky.
Docela správně dovozuje," že náboženství musí zúrodniti,
obohatiti, podepříti i-,to, co má každý lid a národ vlastní
ho, posvětiti to a zapojiti do velkého společenství mystic
kého těla. Kniha je důležitým příspěvkem k řešení otázky
poměru Církve a národa. ;
•
..
GRIMM: Bas Ehrenbuch der Mutter. Schoninorh. Pader
born, 1937, str. 460, cena 4 Mk. Nevyčerpatelná studnice
příkladů velikosti a krásy mateřské lásky. Osvěžíte a po
těšíte se upřímně četbou této knihy,' která jest dojímavá,
ale není sentimentální. Nepřeberná studnice příkladů a
krásných pasáží pro kazatele, vychovatele, učitele. Zá
roveň nejkrásnější čítanka pro křésť. matky, kde se po
vzbudí k následování ve yelikósti svých svátých vzorů.
GURIAN W ALDEMAR: DerKampf um die Kirche imdritten Reich. Vita Nova Vorlag, Luzern, 1937, str. 120.
Ukončeno v prvých dnech února tohoto roku. Proto má'
kniha nejnovější doklady o poměrech, kterými se musí
křesťanství probíjeti v Německu. Na základě úředních do
kladů, řeči, knih, ukazuje příčiny pronásledování křesťan
ství v Německu vůbec. Autor zná dobře katolické i protes
tantské náboženské poměry. Dobré jest theologické zpra
cování náb. názorů, vedoucích dnešního politického Ně
mecka; Poučné na výsost i pro nás. Doporučuji vřele ke
studiu.
i HAURET: Comment le „Béfenseur de Nicée“ a-t-il com:
pris lé doame de Nicée. U autora, Grand Séminaire, Lugon,
France. These k doktorátu na Gregoriáně. Skvělá obha
joba pravověrnosti vélkého bojovníka proti arianismu sv.
Athanáše, jemuž se někteří modernisté pokoušejí podložiti bludy blízké těm, které: potíral. Studie je nabita do
klady. Jedna z thesí, které znamenají skutečně, přínos,
obohacení. K tih a je doslova nabita doklady. Proto auto
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rova obhajoba jest dílem klasickým, definitivním, je to
více než these. Jest to, důkladný, dobře tesaný kvádr do
stavby studia patristické theologie.
■
H E ILE R : Gottgeheimnis im Sein und Werden. KoselPustet, 1937, str. 44. Dokonalý rozbor všech pantheistických systémů'i filosofický důkaz jejich neudržitelnosti a
nepřijatelnosti. Kniha jest zároveň psána prostě a s po
svátnou bázní před tajemností božského. :
JOLIVET R iíG IS :£ e s sources de VIdealisme. Desclée
& Brouwer, Paris, str. 230, cena 15 frs. V duchaplném a
výstižném rozboru středověkého nominalismu, moderního
fenoměnismu, imanentismu, hegelismu, fenomenalismu jc
vypracována příprava k vlastnímu jádru díla JI v posled
ní kapitole, jež ukazuje nezbytnou nutnost zdaru veškeré
filosofické práce: podrobení jsoucnu. Poznávání musí býti
podrobeno věcem, každá filosofie musí nutně ztroskotati,
jestliže chce věci pódrobovati myšlence. Čili skvělá apo
logie tomismu.
•
— es—
KADLEC, Dr. KAREL: Racionalisace života. Snahy
o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hledisky
mravouky. Dědictví sv. Prokopa, Praha, str. 150, cena 15
Kč.', V přehledné práci profesor Karlovy university praž
ské jasně vytyčil stanoviska katolické víry v moderních
snahách jednak eugenických, jednak euthanatických.
Předpisy mravního i církevního zákona spojuje v podrob
ných aplikacích, jakých jsme v této obsáhlosti dosud po:
strádali. Pozoruhodné je vlášto mravovědrié hodnocení
sterilisace a tak zvané dočasné .zdrželivosti, kde se
autor moudré vyhnul všem krajnostem nesprávným. Du
chovenstvo bude velmi vděčno za tuto opravdu rozvážnou
knihu.
. — es—
MERKELBACH B. H. O. P.: Saníma theologiae moralis.
///. Desclée & Brouwer, Paris,"str. 1030, cena.30 frs. Dru
hé, opravené a rozšířené vydání Merkelbachova díla, po
jednávající o svátostech. Je všeobecně uznáváno, že není
příručky-morální theologie, která tak těsně jde s naukou
svátého Tomáše Akvinského, jehož zásady spekulativně
vykládá a jichž důsledně užívá na-jednotlivosti v souhlasu
s nejlepšími autory. V druhém-vydání autor zpracoval
všechny pokyny kritiky, takžo nyní lze dílo nazvati do
konalým.,
'
..........
— es—
MOLIEN: Grandeurs de Marie. Desclée, Paris, 1937, str.
630, cena 25 frs. Duchovně hodně bohatá a vyzrálá byla
duchovní škola tak zvaná francouzská. Molien vybral z je, jích-zástupců nejkrásnější texty o velikosti a slávě Panny
Marie. Krásná čítanka mariánská. Všechny texty jsou sys
tematicky sestaveny podle: určitého, dobrého schématu a
vystihují celý život Panny.Marie i veškerá poučení z je
jího příkladu pro nás. Pro kazatele jest kniha bohatou,
nepřebernou studnicí myšlenek a námětů.
-

FELIX NÁBOR: Hlas krve. Román slavného romano
pisce líčí, jak věhlasná zpěvačka Tessa z Brionfl, obklope
ná kdysi mocnými tohoto světa, mezi nimi nejbohatším
mužem evropským v. prosinci r. 1936 v Monte Carlu ze
mřelým Rekem Basilem Zacharovem, ztrativši, to, co či
nilo ji slavnou:aibohatou, svůj nádherný,hlas, utíká.se
do Konnersreuthu* ke stigmatisované Terezii Neumanno
vé. Co jí řekne tato? Pomůže ji, jako pomohla mnohým?
Vyléčí její němocné srdce a hrdlo? Sensačního, v ušlech
tilém smyslu tohoto románu právě byl vydán první sešit
o 32 stranách; celý vyjde v. 10 sešitech po Kč 1.50. První
sešit posílá se'na ukázku vyplaceně. Pište si o něj na
adresu: Coský tiskový spolek v O. Budějovicích, Kněž
ská ul. 7.
■ . ■
■Opuscula et textus: Sti Thomae: De generátione Verbi
et processione Spiritus Sancf,i. Vybráno ze IV. knihy
Summy Contra Gentes (Svazek X V ÍII). Pak po prvé otis
kuje rukopisy františkánských-theologů Crathorna a J a 
na Canovníka De universalibus. Vděčné texty pro theo
logické a filosofické semináře.
PECKA: Smysí číověfco. 78 stran, cena 9 Kč. Náš spolu
pracovník vydává v.edici Akord pro mladé lidi jako stvo
řenou .knížku essejí o smyslu člověka a lidského života.
Mistrným způsobem rozebírá bludy, moderních myslitelů,
kteří způsobili svým' učením: myšlenkovou desorientaci
v principech lidského bytí a smyslu lidského života.-V ko
nečných .kapitolách kládo moderního člověka do : Rádu
veškerenstva tam, kam člověka určila Boží “prozřetelnost
jako dítko Boží.
■
■ ■ POULET:- Uhistoire du christianismc. Beauchésne, Pa-,
ris, 1937,'fášc. ;13— 14. Další dva svazky zahrnují'století
14. a 15. Docela nové pojetí, totiž duchovní těchto dějin
křesťanství činí toto dílo velmi doporučenihodné, zvláště,
když ilustrace jsou takové, jaké nenajdeme v jiných kni
hách. Jeden svazek stojí 25 frs.
ROCHOLL: Die Ehe álles geweihtes Leben. Laumann,
„ Dulmen, 1937, str. 144, cena 1.50 Mk.- Neobyčejně dobrá
studie hodnotná s hlediska theologického i praktického
o svátosti manželství, o křesťanském manželství. Veškerá
vznešenost, důležiťost a krása křesťanského. manželství.'
se zrcadlí v této knize, nad niž již dávno nebylo napsáno
lepší věci. Jedná o propastech božského :v manželství,
,o jeho moderním ponížení, o tajemství křésť. manželství.
Nevím,' jak vřele tuto knihu doporučiti pro konference,
poučováni a pro soukromou četbu, manželů křesťanských
vůbec. .
,ť, ; .•
? ■■
'■.
SANTINI: II primato del Romano Pontefice in S. Leone
Magno e gli scrittori greco-russi. Grottaferrata, 1937, str.
112, cena 9 lir. Řecký klášter v Grottaferratě u Říma vy
dal tuto studii, která pojednává o primátě římského bis

kupa a která byla nejútočněji napadána po všechna sta
letí od řeckých theologů. Santini se s nimi mistrně vyrov. nává. Při tom ovládá dobře i autory ruské,' což má pro nás
zvláštní cenu.
SCHNEIDER: Kirche und Volksium. Schoningh, Paderborn, 1937, str. 220, cena 3 Mk. Považuji takové práce za
velmi důležité, protože ukazují, jak lid srostl s nábožen
stvím, a protože za druhé ukazují,'jak je lid tvořivý v pře
jím ání a prožívání náboženských pravd a . skutečností.
V přítomné studii jsou sneseny všechny náboženské lido
vé zvyky během celého církevního roku.
SCHOLLIG: Die Verwaltung der hl: Sakramenten. Herder, Freiburg, 1937, str. 446, cena 5.80 Mk. Nejmodernější
pastorálka, psaná zkušenou rukou a hlavně zkušeným
srdcem. Starý praktik podává návod k ře še ní oněch' ob:
tížných případů, které opravdu mohou .dnes^přijíti s po
minutím zbytečných subtilností. Velmi cenné jest roztří
dění kajícníků a jich posuzování a zacházení s nimi. Autor
odvádí od šablony a učí individuálnímu vedeni. Velmi
cenná příručka pro duch. správu. My jsme sťastni. že má
me dobrou pastorálku Foltynovského.
SEPPELT: Das Papstum in der neueren Zeit. Hegner,
Leipzig, 1937, str. 540. Opravdu moderní dějiny papežů.
Přítomný svazek jest již svazkem pátým v této sbírce.
Zahrnuje dobu od Pávla III. k'francouzské revoluci. Spi
sovatel použil všech výsledků nejnovějšiho badání. Ne
zdržuje se zbytečné citováním pramenů, nýbrž prostě, pou
tavě, věcně á přesvědčivě vypravuje fakta a zhodnocuje
je podle velkých linií. Jest to velkolepá panorama. Autor
se nebojí ukázati pravdu v celém světle, protože tím je
nom vynikne nezniěitelnost a božskost Církve. Kniha jest
dílem opra,vdu kritickým, i když neotiskuje celý vědecký
aparát. Při tom není dílo lidové, nýbrž opravdu na výši
stojící dílo vědecké.
"
VOGT FRITZ: Das Ehegesétz' Jesu. Ilerder, Freiburg
'im Breisgau, 1E36, str. 186, cena 5 Mk. Autorovým úmys
lem je ukázati, že křesťanský zákon o nerozluěitelnosti
manželství dá se vyvoditi ze slov Páně o manželství u synoptiků. Spis je tedy zajímavý jak pro biblistu,’ tak pro
kanonistu. Co se týká výkladu biblického, autor se po
kouší jít novou cestou. Na př.. u Mt. v hl. 19 v. 11— 12 ne
pokládá za odpověcf na otázku učedníků ohledně neuzavírání manželství, nýbrž za pokračování k v. 9. U Mk.
pak a ú Lk. ukazuje, že při jejich textové různosti od Mt.
při řečech o manželství věcně jsou s ním zajedno. Po této
stránce je kniha zajímavá.
"
P i š.
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Aleluja.
■'
Chval má duše Jahve,
Chválit chci Jahve ve svém životě,.
hráti Bohu po dobu svého trvání.

■

-

Nespoléhejte se na knížata, . "
na syna lidského, v němž spásy není.
Yyjďe:li duch jelio,.vrácí se do hlíny své,
veta je i>o jeho plánech téhož dne.

- Blažený je, kdo má Boha Jakobova za ochránce
ínáději svou v Jahve, Bohu svém.
Učinil nebe i zemi a vše v nich. .
Věřný on zůstává, na věky:
, pomáhá ku’právu: utlačovaným,
dává chléb hladovým. . ■ .
Jah v e vrací svobodu vězněným,
■'
Jahve;dává zrak: slepým,- •
Jahve yzpřinmje shrbené,
' -Jahveímiluje spravedlivé, : • ’■ ■ ..
, Jahve bdí nad cizincem.
Vdovu a sirotu podporuji*.
Cestu však hříšníkům kazí.
, Jahve zůstane král na veky,
Bůh tvůj, Sióne, ve všech pokoleních.
. ' Aleluja. ......
Žalm patří do sbírky žalmů zvaných hallelickí,
které opěvují Boha, jeho vlastnosti a království.
V nadpise nebo na začátku těchto žalmů nacházívá
se Hallelu-jah,- t. j. chvalte Boha, jakási to před
zvěst radostné a’velebné jejich povahy. V tomto
žalmu přidává řecký a latinský překlad k Aleluja
ještě jména dvou proroků: Aggeův a Zachariášův.
Jsou to oni proroci, kteří povzbuzovali Izraelity,
navrátivší se ze zajetí, k dokončení přérušené stav225

by chrámu jerusalemského. Neplyne z toho nutně,
že tito.proroci jsou skladateli onoho žalmu. Možno
však z tohoto přídavku usuzovati aspoň na pravdě
podobnou dobu jeho složení. j
Verše žalmu spojuje jedna myšlenka: Bůh je
jistá záruka pomoci a důvěry, člověk však zklame.
O chatrnosti důvěry v. člověka zmiňuje se pak žal
mista j en proto,' aby tím více vynikla:velikost a
neochvějitelnost důvěry v Boha. Tato náboženská
pravda o důvěře a naději v Boha není osvětlována
nějakým příkladem ze života jednotlivcova nebo
národa izraelského, nýbrž všeobecnou úvahou o pomíjejícnosti lidského'života a o moci Boží péče
v lidských bídách.
,
-V prvních třech verších vybízí, žaímista.saina sebe k radostnému zpěvu o Bohu. Slibuje si, že od
chvály Boha neustane po celý svůj život. Tím pro
zrazuje hned na začátku, že nadějí navždy již za
kotvil v Bohu. Touto žalmistovou nadějí v Boha a
hlubokým přesvědčením, že nenajde mimo Boha
nikoho, komu-by se mohl s naprostou, důvěrou svě
řit, jsou prodchnuty všechny verše; z ní. vlastně
verše plynou tak samovolně a tak slavnostně.
Y dalších verších zastavuje se na chvilku u dů
věry v člověka. Hned pronikl až do hloubi její ne
spolehlivost a nejistotu. Nechť se jedná:třebas i
o knížete nebo krále, o němž se zdá, že by mohl
býti někomu pevnou oporou, důvěra v něho je vrat
ká. Hrozící smrt pádně dokazuje nejistotu takové
důvěry, neb ducli sebemocnější musí opustit tuto.
zemi a tělo se rozpadne v prvky, z nichž bylo utvo
řeno na začátku, jak se.o tom vypravuje v první
knize Písma..sv.'při stvoření člověka. ■. . .
,
Když shledal žalmista nedostatečnou záruku pro
důvěru v člověka, s tím,větším nadšením začíná
opěvovat důvěru v Boha. Chvalná slova o ní hrnou
se mu. takřka nezadržitelně z úst. Prohlašuje za
šťastného člověka, který doufá v Boha. Mluví o Bo
hu Jakobovu, neboť v životě patriarchy Jakoba,
jak je podán v první knize Mojžíšově, zvláště se
226

v jeví ochranná moc Hospodinova. K němu pravil
před jeho vstupem do Egypta:-,,Já-jsem Silný, Bůh
otce tvého, vydej se bez bázně dolů do Egypta;“ .
Důvěru' v Boha zakládá na dvou vlastnostech
Božích: na všemqhoucnosti a věrnosti. První je pa
trná ve stvořitelské činnosti Boží. V: žalmech je na
ni často poukazováno, kdykoliv je opěvována Boží
všemohoucnosť. Líčení.pak ,věrnosti Boží je tu vel
mi krásné a úchvatné.,Bůh se stará i'o ty nejslabší
a méně všímané ve společnosti lidské a proto je
věrný lidstvu, k jehož ochraně a péči se zavázal.
Přítomnost království Božího na zemi je zvlášt
ní pohnutkou k naději v Boha. Bůh je králem všech
lidí, ale.zvláště těch, kteří u něho hledají ochranu.
Přítomnost Boží na Siónu, z níž s&kdysi těšili zbož-.
ní Izraelité a ostatní ctitelé pravého Boha, je obra
zem ;zvláštní přítomnosti Boži v jeho - království
uprostřed věrných. Království Boží na zemi nikdy
nepřestane a proto ani důvěra v Boha-krále nikdy
nezklame. To je také pobídkou k radostnému Halle.lu-jah, chvalte Jahve.
‘
’ ,

PÁN S VÁMI

■

Pán s vámi, bratří? Bratří, jste vy se mnou? , , ■
Nejenom patenu a nejenom kalich-s.vínem; .. ■v
nýbrž tebe svůj lid, celý svůj lid, ;
chtěl bych držeti a zvedati ve svých rukou.
V těchto rukou, ač:Sám jsem nehodný,o nichž vv pravíte, že jsou sváté a velebné. •
Hle, patena se podává.Nemáš nic k obětování na nj
než pouhý peníz?Péníz bezejmenný a zamaštěný?-.
Jen peníz mi můžeš podati a jen peněženku otevřít?
Nic více? Což není;tú;nikoho, jenž trpí.
Když obracím se k vám bratří a sestry mé,
;
není mezi vami nikoho.trápeného,
, f
což není mezi vámi bolest a tíže? .
'
Což není matky, která ztratila syna
což není padlých mezi vámi vinných i bez viny?
Což není mezi vámi nevěsty opuštěné pro peníze

nemocného,'jehož'lékař již odsoudil?
Proč chcete zbavovati Boha toho, co jest jeho a
.
co mu patří?
Vaše slzy a váše víra a vaše krev s Krví jeho
v kalichu.
To podobá se vodě a vínu, připraveným ke svaté
:
: - . ■'
.oběti.
: ■
To všechno vykupuje svět s ním a po tom On žízní
a lační.
Tyto slzy, jak stříbro hozené do v o d y ::
ach; Bože; proč tolik bolestí nadarmo?
Slitujte se nad Ním, jenž měl jen třicet lot
’ , . .; : ’
•
k bolesti.
Spojte své utrpení s utrpením jeho, neb on moh’
■
.
jen jednou umříti
Což neslyšíte, jak šeptá zcela potichu a jak vám dí:
Synu dej ini své - srdce? P a u l C lauď eL L a m esse la bas.
-

P. SILV. M. I í R A I T O O. P.

ZD ROJ J E D N O T Y
Cím více nás všecky leká roztříštěnost a'nejed
nota, která nás roztrhuje a staví proti sobě. v pro
tivné směry, školy, hnutí, strany, tím více toužíme
po velké jednotě. Ale ta jednota by nás nesměla
tak pohlcovati, abychom se v ní úplně ztráceli. Tou
žíme pó jednotě, ale takové, která by nás přijímala
v ochranu a ještě obohacovala.
>
Ježíš je onou naprostou jednotou, protože je Bo
hem, který všechno drží, pořádá a naplňuje bytím
i životem. Kdo sě s ním spojuje,.ztrácí jen svou ubohost a nabývá účasti na plnosti Boží.
Celá bytost Kristova je dokonale jednotná a do
konale bohatá pro'svou jednotu, protože v ní bylo
všechno naše lidské spojeno s božským v osobě
Kristově, která byla osobou Boží. A naše přiroze
nost byla vzata do jednoty tohoto tajemného spo
jení. . . .
j.
Tak jest ve všem, v. každém svém slově a ve
všech svých.činech-Prostředníkem á ustavičným

veleknězem. Je posvěcen svým božstvím, spojeným
s jeho člověčenstvím. Tak je knězem podstatou své
ho' bytí, protože oběť jeho začíná již Vtělením..Na
kříži jest dokonána a naplněna. Všechny oběti v je
ho životě směřovaly k této oběti na kříži. : ,
Krásně říká velký mystik P. Condren: Veledílem Božím je Kristus. Veledílem Kristovým Církev
a jeho náboženství/Největší ,a nejsvětější v křesr
ťanství a v Církvi jest kněžství a oběť Kristova. ; V očích lidí se tedv na Kalvárii nestala velká
věc. ■Tedy, daleko od; velkých.civilisační ch :a kul;
turních lepen um írá; prostě, oběť, malichernosti,
úzkoprsosti a závisti. Před křížem tu křičí hrstka
lidí,;jako křičívala při všech popravách, a která
zmizela v hluku velkonočních svátků; Obyčejný
historik by tuto událost, zaznamenal několika řád
ky. Zatím ;ale tento, kříž- psal •dlouho, a ještě- zase
bude psáti lidské dějiny. Pro Boha, největšího his
torika, j enž j ediný ovládá ,yšechny skutečnosti a
rozumí jim, jedná se tu o událost, ke které směřují
všecky události'předcházející a která; dává; smysl
všem následujícím.
-:
::
; Uprostřed všech! dějin stojí Bůh. Od něho vše
chno a k'něm u musí všechno siněřovati. Zde stojí
ve středu oběť, která všechno tvorstvo, všechny li
di soustřeďuje k Bohu. Místo všech milionů paží
zvedajících se; k nebesům — jedny paže — nejsvě
tější místo .všech věcí podávaných — osoba nejsvě
tější -—bohočlověk. Zde stojí zase opravdu Bůh ve
středu. Kristus Bohočlověk klade Boha opravdu do
středu, všechnoi p ro n ě h o ; obětuje, i , tak vzácnou
věc, jako jest jeho život/ Kristus obětující jest zá
roveň obětí a, zároveň zůstal Bohem. Tak jest spo
jeno nejtěsněji lidstvo s Bohem, oběť s obětujícím,
lidmi i Bohem.
;
Kristus obětoval v sobě celou lidskou přiroze
nost. Všechny oběti lidí od stvoření až do konce
světa naplnil svou láskou. Všechna utrpení lidí
všech dob rovněž vzal a posvětil, když je, naplnil.
Zaplatil za jejich příčinu, za hřích a dal jim novou
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cenu, svou cenu. Tak připomíná Kristus všechnu
krev'nevinně prolitou-od dob Ábelových ve spoji
tosti se svým svátým Utrpením. •
-K jednotě oběti a kněžství Ježíše Krista směřuje
především tajemná jednota náboženství izraelské
ho. Přísná víra vjednoho Boha, jemuž je vzdávána
úcta přesně určená předpisy v jednom chrámě, při
pomíná,"'jedmroběť jednomu Bohu jedním:Obětníkein podávanou.
’
■
Bývalo módou minulých let ukazovati na všecky
podobnosti nejřůžnějšícli : kultů a >náboženství
s křesťanskou obětí božskou.; Dnes klidně na tyto
■všecky podobnosti,; většinou ovšem jen 1vnější a
zdánlivé řekneme: Jen tím více potvrzují jedineč
nost oběti Kristovy,'ukažujíce jak duch lidský stá
le se k něčemu-těžce propracovával,'cb: tušil a co
jedině Kristus ďóýedl a mohl nebesům i nám podati
Kdýž: vydechl;Kristus riap'osledý,^:ztratily vše-.
cky oběti svou cenu. Zůstala jediná oběť Kristova.
Tak se také roztrhla chrámová opona. Neměla více
ceny. Bůh již není daleko všem lidem. Jsme s nimi
smířeni. Stal se zase naším otcem a my jeho dětmi.
Kristová oběť byla obětí tak dokonalou, že po ní
již nemá svět co dáti. Protože ji podabBohočlověk,
který trvá na .věky,: protože jádrem 'ceny její jest
věčnost. Božství Kristová a ' jeho svátého spojení
s člověčenstvím, věčně trvá i tato oběť. Mohla po
stačili pro nás jednóú podáná oběť, ale Kristus zná
lidi, zná jéjich potřebu takřka viditelně se dotýkati
i věcí nejskrytějších a nejtajemhějších.Proto, zařídil, aby jeho Oběť jednou podaná a
věčně ve Věčnosti platná -:sé>viditelně žpřítomňovala v čase. Jedná se o tutéž oběť a o téhož obětníka, protože kněz podávající tuto oběť jest vzat
z lidu, aby za lid obětoval, ale jest,svým kněžstvím
přivtělén ke kněžství Kristovu, takže :můžé obětovati jeho zpřítomněiiím jeho oběti.. Jenom způsob
je nový,'nekrvavý, svátostný, k d y ;se: totiž -nazna
čováním uskutečňuje značené. To není opakování,
nýbrž jen svátoštriézpřítomňóváníapodáVání oné

jedné,-jedině, ustavičně jedinou jsoucí a zůstáva
jící, oběti na kříži;
•
'/
‘
Jako je zpřítomňována Kristova oběť na kříži,
tak bylo třeba zpřítomniti i jeho svaté kněžství;
Právě, "protože je Kristus jediným knězem, právě
proto mqhóu i druzí lidé býti:kněžími. Chee:lrtotiž
Kristus, aby byl jediným knězem, aby byla jediná
oběť,1musí býti tato oběť zpřítomňována. K tomu
je třeba lidí. Proto inusejt býti i kněží, kteří by ji
zpřítomňovalL A jako toto zpřítomňování znamená
trvání jedhě a jediné oběti, znamená naše kněžství
jen zpřítómňováňí, kněžství Kristova. Kristus, při
jímá lidi jako služebníky a nástroje svého kněžství.
Proto sé'nebáli duchovní spisovátelé a světci silné
ho slova: Sacerdos — álťer Christus.
, Kněz' se stává knězem tím, Že nezrušitelným znamenímyseisIavnosíně^zásvěĎuje službě Kristova
kněžstvím Z toho ovšem vzrůstá povinnost, aby celá
bytost kněžská svou svatostí i životem odpovídala
svatosti a životu kněze-Ježíše Krišta. Yelikost Kris
tova byla v jeho naprostém oddáni Otci, v tom,
že tak dokonale konal úkon-Prostředníka. V tom,
že otevřel tak dokořán svou náruč, a své srdce. Pro
to je třeba.' abv kněz Kristův potlačil veškérou ma
lichernost ’á'úzkoprsost a žil opravdu pro všechny
lidi a pro všechny^ jejich potřeby*. *• . * •
.■ '
, Hlavní krásou této oběti* jest naprostá' totožnost
oběti a obělníka. Kristus jest obětí a zároveň óbě->
tuje sama ”sebe.‘-Tak nemůže dobře ani Církev' ani
kněz, ani on,>ale áni my né,- óběťovati dobře tohoto
Obětovaného,'aniž! bychom še sámi nestali podobně
obětující •sé obětí:'cVšichni: praví kněží musejí býti
zároveň obětírMúsí, stálffižíti jtímto1duchem oběti.
Jejich úkol: vzrostl: ž oběti a musí končití v; oběti.
i,Qúi passionis dominicáe mystéria, celebřamus;?debeínus imitari.quód ágimús. Tunc ergo verépro nobis hóstia erit Deo, cum nosmetipsos hostiam fece*
rimuš.“
, ~
' i!
; Ale toto spojení s Kristem7obětí není pouze výsa
dou kněžskou. Právě,' aby lidé správně ocenili knež-

ství, je třeba, by si uvědomili, že všichni lidé jsou
přivtěleni ke Kristu, k celému Kristu a tedy i k je
ho kněžství, k jeho, duchu oběti lásky k nebeskému
Otci a oběti péče o bližní. Celá Církev.patří všem.
Právě Eucharistií, právě Obětí;na kříži byli jsme
všichni spojeni. Jeden;život, nový život dítek Bo
žích skanul s kříže na všechny. Zpřítomněná oběť
na oltáři a účast na ní a na jejím o.vocijozmnožuje
tento život.,Tedy: tento život lásky jednotící, pro
tože sjednocené v jedné lásce Boží; Kdo dobře pro
žil oběť kříže a mše,sv.,-’nemůže již;zůstati lhostejný k potřebám a k neduhům bratří. .A ,také ne ke
slávě Otcově.,Vynasnaží se svůj život přetvořiti ve
spojení nejdokonalejší s obětí, Kristovou, v pocho
pení svých obětív Oběti jediné. - Tím budou kněží i věřící;spolupůsobiti k tomu,
aby ve všech lidech žila co nejdokonaleji ona jedi
ná Oběť, aby se v nich naplnila a vydala ovoce.
P. P R O K O P Š V A G H O. P.

ZÁKLADNÍ TAJEMSTVÍ KŘESŤANSTVÍ
Z theologie sv. P avla.

■' '

'

Sv. Pavel sice nezačíná své listy nějakou sou• stavnou naukou o Bohu — tu již ipředpokládá =ja
ko známou, nýbrž probírá více jednotlivé úseky
buď z nauky o vykoupení, o Kristu anebo Církvi a
jejím spravování. Přece však můžeme říci, že po
jem Boha je u sv . Pavla to základní, a to nejen po
jem Boha've smyslu filosofickém, pokud jej totiž
poznáváme chladně rozumem,' nýbrž pokud Bůh je
jako princip veškerého života, jako;milovaný před
mět,'jako středisko, všeho. Z tohoto důvodu ;proto
začínáme, jeho názorem na Boha a hlavně s naukou
. sv. Pavla o tajemství nejsv. Trojice, ne proto, jak
,jsme tb již naznačili, že sv. Pavel takto začínal ane
bo tuto myšlenku nějak'důkladně zpracoval,: ale
spíše, proto, že pojem Boha, a .to hlavně pokud, jde
o Boha v tajemství nejsv. Trojice chápaného, je to,
232

■k čemu se odnáší celý křesťanský život jako k hlav
nímu bodu, a tedy i theologie sv. Pavla.
Myšlenkou, na:Boha obyčejně začíná.sv. Pavel
své listy a takto je též;končívá. Ovšem, jak vždy .
vysvítá ze souvislosti, jde obyčejně o pojem .Boha
chápaného v e smyslu křesťanském, totiž v Trojici,
a tedy způsobem přesahujícím^ přirozené poznání. *
Přece však na některých místech se sv. Pavel zmi
ňuje i o Bohu, pokud je Tvůrce řádu přirozeného,
a proto i rozumem poznatelný. Je.to právě v epiš
tole k Římanům, kde apoštol-zdůrazňuje možnost
přirozeného poznání,'Boha, k iněmuž .'může každý
člověkdospěť.úvahou rozumu, bez jakéhokoliv zje
vení. Proto výslovně podotýká, že.ani pohané* jimž
nebyl dán zvláštní^ zákon, nejsou před Bohem ospravedlněni pro, své nepravosti, neboť všem je
možná cesta přirozeného poznání Boha a'jeho zá
kona v srdci jednohokaždého: „Neboť vědomost.
o Bohu je v nich zjevná; Bůh; totiž ji zjevil jim.
Vždyť neviditelné vlastnosti jeho od stvoření svě:
ta se spatřují, jsouce poznávány z věcí stvořených;
a to i jeho věčna moc i božství, takže nemají omlu
vy." (Řím. 1,19—21.)
•
Na tomtoímístě však nás více zajímá,, jaký byl
vztah'sv. PaV lak tomu- co se nazývá v. křesťanství
největším tajémstvim, totiž k tajemství nejsvětější
Trojice. Byl to Sabatier, který napsal-tuto větu:
„Theologie sv. Pavla nemá takové závěry jako tra
diční theologie; dogma Trojice zůstává mimo jeho
sféru.4*1 Uvidíme však, jak práyě pojem Boha _u sv.
Pavla se nedá vůbec chápat bez,tohoto tajemství.
Tajemství nejsv. Trojice je základem křesťanské
nauky, bez níž by se nedalo pochopit .vykoupení.ani
ostatní články víry. Zatím co někteří dřívější theo
logové viděli rádi -tuto trinitářskou nauku již, ve
Starém zákoně," všeobecně se dnes uznává, že toto
dogma došlo svého jasného vyjádření teprve v nau
ce novozákonní, že tedy je jí vlastní. Je těžko najít
v nauce Starého zákona jasně formulovanou nau1 Sabatier, L’apótre Paul, P aris 1896, str. 366. , ' ' ;
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ku o nejsv. Trojici. Jsou tam sice některé texty, jež
se zdají tomu nasvědčovat, ale ne úplně jasně. Dají
se lépe vysvětlit, ale až pó zjevení tohoto tajemství
v Novém zákoně. Kdežto v evangeliích a v epišto
lách apoštolů je toto:dogma již jasně formulováno,
tak jak je dnes Církví chápáno. U synoptiků je to
hlavně křestní formule, kde je jasně vyjádřena tri-:
nitářská víra prvotního křesťanství. U sv. Jana je
tato nauka; též vyjádřená-,na "několikat místéchu
A podobně u sv. Pavla je tento pojem běžný a již
tak předpokládaný a známý, že se nikde nemusel
u něho zdržovaťvýslovně.
‘Je velmi 'veliký počet míst* kde-sv. Pavel mluví
0 třech božských osobách, a to v témž textu, takže
zase jiní kritikové jsou uváděniv úžas .touto nau
kou TApoštolá:-Možno podobných míst napočítat tři
cet.2 Ne jenže sv. Pavel jmenuje' často ■Otce, Syna
1 Ducha svatého.zároveři, čímže je zřejmě od sebe
rozlišuje, a tedy nevidí v těchto pojmech jen ob
měnu jednoho a téhož Boha, pokud sé nazývá bucf
Otcem anebo Synem nebo Duchem, nýbrž také vý
slovně je rozlišuje ode všeho jiného Stvoření, umis
ťuje je do kategorie božství. Všimněme si: někte
rých ;z‘:těchto -mnoha 'textů, řabychom- viděli; pojetí
tohoto tajemství u sv. Pavía. Velmi -jasný je text,
kde sv;-Pavei výslovně:jmenuje•tři božské osoby
ve"smyslu křesťanského pojetí tajemství nejsvětější Trojice: "j;Milost Pána našeho-Ježíše Krista a lás
ka Boha' a účastenství Ducha svátého budiž !se vše
mi vámi.‘H(2; Kor.113,13.) -Tajemství hejsV. Trojice
je vyjádřeno v těchto slovech. Apoštol jmenuje tři
božské.osoby zvlášť. Každé z hich připisuje božské
účinky/ jichž, se mají státi účastni věřící. Pod po
jmem iBoha nutno’ rozumět Boha Otce, jak ito od
povídá smýšlení sv; Pavla zjiných textůr neboť ja
ko'výraz Syn u Pavla příslušítdruhé božské osobě,
tak také slovo Otec je spojovánóVs pojmem Bůh
v první osobě.. Oecumenius a po něm Theofylactus
2
Prat, La tliůolosne de sa in ťP au l, P aris 1933, 20. w d .
2 .'díl, str. 157.- •
.

vysvětlují tento'text těmito slovy: „Přeje jim (Apoštol): milost Syna, j í ž n á s :spasil zadarmo, byv
obětován za nás; a lásku, jíž.Otec nás miloval, když
vydal za nás svého jediného Syna; a společenství
Ducha svátého, totiž účastenství na něm a jeho při
jetí, jímž my všichni jsme byli posvěceni." (CXVIII,
1088.)
-: '
Na jiném místě poukazuje sv. Pavel ve svém
listu k Titovi, jak dílo našeho.spasení je výsledkem
práce tří božských osob: „ . . . ukázala se dobrota
Boha . . . podlé svého milosrdenství;spasil nás skrze
koupel znovuzrození á obnovy Dúchá svátého,' jehož vylilína riás hojně'skrze‘Ježíše;Krista/našeho
Spasitele." (Tit.-3, *1—(i.) Jistě má v tomto textu
Apoštol na-mysli' účinky křtu. A toto znovuzrození
křtem jé dílo Boha’ (Otce)/přísluší Ježíši Kristů ja
ko prostředníku a:Duchu svátému jako vyslanému
Otcem i Synem. Božské účinky v duši pocházejí te
dy od tří božských ósob, od sobe rozlišených, stejně
však božsky působících.'
• Nejenže jsou časté texty, kdo apoštol jmenuje tři
božské osoby záróven/nýbrž lze u něho najít mno
ho jiných míst, kde sv. Pavel mluví o každé božské
osobě zvlášť, a to ve smyslu nauky nejsv. Trojice,
jak je Církví chápána od počátku; Na:prvémi místě
je Bůh Otec.. Je sice pravda, že všechny texty u sv.
Pavla se nemohou brát jenom v tomto trinitářském
smyslu/nýbrž jé dlužno chápati některé jako vyjá
dření otcovství Božího/ía:to buď; metaforicky v o- •
boru stvoření, pokud Bůh jako Tvůrce řádu přiro
zeného je otcenťvšeho stvoření ve zmíněném smys
lu, anebo; v řádu milosti/ kde Bůh- má titul Otce,
plynoucí ■z adoptivního' synovství >lidí. A le,kromě
těchto dvou druhů otcovství' Božího jé' u;Sv. Pavla
zcela jistě též třetí/pokúd totiž Bůh* je Otcem své
ho jednorozeného Syna v řádu svého vnitřního ži
vota. Tak na př. v listě k Éímaňům nazývá Apoštol
Ježíše K rista;vlastním Synem:Božím, když: píše:
..Ten (Bůh)/jenž ani vlastního Syna neušetřil/ ný
brž za.nás všecky jej v y d a l. . . “ (ftíin. 8, 32.) Zde
235

sv. Pavel činí zřejmý rozdíl mezi synovstvím naším
adoptivním a mezi synovstvím Ježíše Krista jako
soupodstatného Syna Božího, a tedy i mezi otcov
stvím Božím vzhledem k němu a k lidem. Tak v ji
ném textu je Bůh Otec nazýván,',Otcem Ježíše Kris
ta 1-:.‘„'.v.abyste jedněmi ústy;oslavovali Boha a
Otce Pána našeho Ježíše Krista." (Rím. 15,6.) Tato
formule Bůh a Otec P ána:našeho Ježíše Krista je
dosti častá u sv. Pavla.’ (Srov: na př. 2. Kor. 1, 3;
Efes. 1, 3.)
' ; .
Božství: Ježíše Krista jako Syna Božího a jako
druhé božské: osoby- je. častěji u sv. Pavla jasně
formulováno různými.výrazy,]jež se. nedají, jinak ‘
vysvětlit nežli tradiční věrou- v tajemství Trojice.
Nejenže v citovaném, již textu: (Rím. 8, 32) nazývá
sv. Pavel Krista' „vlastním Synem Božím", nýbrž
mu dává na jiném.místě,titul Boha, když; píše o ži
dech, z nichž měl původ Kristus:: „
jejichž jsou
otcové a z nichž je Kristus podle těla, jenž je nade
všecko, Bůh velebený ná.věky." (Řím: 9, 5.) Že
v nauce sv.;Pavla nejde jen o jakési vyšší synov
ství Boží než je u ostatních přátel Božích, to vyplý
v á z různých textů sv. Pavla. Zvlášť jasný je
v epištole ke Galaťanům: „Když však přišla;plnost
času, ;Bůh vyslal i Syna svého, učiněného ze ženy,
podřízeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří byli
pod zákonem, abychom obdrželi; přijetí za syny."
(Gal. 4,: 4.) Každý; zde jasně vidí, že je podstat
ný rozdíl mezi naším? synovstvím Božím a mezi
synovstvím Ježíše’Krista, který je skutečný Syn
Boží, zatím co všichni vykoupení 'jen adoptivní.
A v listě k Římanům : , , ; . B ů h poslav Syna svého
v podobě těla hříchu,-odsoudil ten -hřích na těle,
aby spravedlnost zákona naplnila se v nás jakožto
těch, kteří nežijeme podle těla, nýbrž podle ducha."
(Řím. 8, 3.) V listě ke Kolosským ukazuje Apoštol
božství Ježíše Krista na božských účincích, jež pů
sobí jako Vykupitel v duších: „V něm (v Synu)
máme vykoupení,’ odpuštění- hříchů; on-jest obra
zem Boha neviditelného,1iprvorozencem nade vše236

cko tvorstvo, neboť v něm bylo stvořeno všecko na
nebi i na zemi, viditelné-i neviditelné.11 (Kolos. 1,
18—16.)
:
Konečně sv. Pavel učí i božství třetí osoby,'Du
cha sv. Viděli jsme to již na těch textech, jež v cel
ku svědčí zároveň o třech božských osobách. Je
třeba říci, že sice sv. Pavel to nepraví v tak jasné *
formuli: „Duch sv. je Bůh11, ale zcela určitě to ply
ne ze smyslu jeho nauky ó Duchu sv., když mu při
suzuje takové účinky, jež přísluší pouze Bohu." Tak
milost, nejvlastnější to účinek Božího působení, po
chází od Ducha svátého, právě tak jako od Otce a
Syna. (Korint. 12, 11.) Věřící jsou nazýváni u sv.
Pavla bez rozdílu jednou „chrámy Božími11 (1. Kor.
3, 16), jindy ■zase „chrámy Ducha sv.11 (1. Kor. 6,
19). Ten, kdo není veden Duchem sv., neni Bohu
milý: „Vy vsak nejste v těle, nýbrž v duchu, ačli
Duch Boží přebývá ve vás r . ( Ř í m . 8, 9;) Duch
Boží je podle sv; Pavla vševědoucí, neboť on jedi
ný nám. může vyjevit hloubku Boží a ukázat.věci
Boží: ,*Námvšak zjevil to Bůh skrze Ducha sváté
ho; Duch totiž zpytuje všecko, i hlubokosti božské.11 '
(1. Kor. 2, 10.)
Patří te d y Duch svátý do řádu bytosti božské,
přesahující svým poznáním všechny tvory. Pro ty
to jeho účinky nelze ho klásti, mezi jsoucna stvo
řená, nýbrž je pravým Bohem.
:
: .
Je tedy u sv. Pavla nauka o nejsvětější Trojici
něco podstatného, i když není soustavně vypraco
vána a podána; ale spíše je již předpokládána jako
známá;-Uchýlitiíse tedy od této trinitářskó nauky."znamenalo by podstatné nepochopení křesťanství
a popření nejvyššího, nej základnějšího a nejúžas
nějšího mýsteria křesťanské nauky.
Pochopíme nyní,.proč Církev používá v epištole
úryvku z listu svátého Pavla na svátek nejsvětější .
Trojice, i když v tomto textu svátý Pavel nemluví
výslovně.o tomto tajemství." Alé’je to Jistě v duchu '
nauky svátého Pavla. Je to jistě pró onen úžas nad
vnitřním tajemným životem Božím, který je tím
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nepochopitelnější, je-li Bůh uvažován ve světle trinitářské nauky. Jsou to ona slova z listu k Říma
nům: „Ó hlubokosti bohatství a moudrosti i vědo
mosti Boží: Jak nevyzpytatelné jsou soudy jeho a
nevystihlé cesty jeho! Neboť kdo poznal smysl Pá
ně? Aneb kdo byl jeho rádcem? Aneb kdo prve dal
\a.b u d e mu odplaceno? Vždyť z něho a skrze něho
a k němu jsou všecky věci; jemu sláva na věky.
Amen.“ (ílím. 11, 33—36.)
P . E M . S O U K U P O. P.

PRAVDA ZDÁNLIVÁ
Velmi osudnou věcí v lidském životě je pravda
zdánlivá; Lze nabyti odvahy k pravdě, lze si do
konale zoškliviti lež. Ale na zdánlivé pravdě člo
věk divně lpí a má z toho zároveň obojí škodu, i
škodu nedostatku’pravdy, i škodu lži. Neboť prav
da zdánlivá vzdaluje od skutečné a celé pravdy a
, zároveň je nepravdou;
.
.
Odkud přichází zdánlivá pravda do života člově
ka? Nemusí to. býti hned chorobné utkvělé myšlen
ky nebo chorobné city. Dostačí na to povrchnost
pozorování a povrchní _domněnky o dokázanostivěcí. Z obojího vznikne pevné držení něčeho, co se
pravdou zdá', co se líbí, a přece pravdou není, ježto
se nekryje s pravou skutečností. Život vedený ta
kovou zdánlivou- pravdou jo nezbytně .odsouzen
k neplodnosti, bezúčelnosti, nebo aspoň k,-veliké
chudobě duchovní, protože oplývá omyly v jedná
ní. Jako když někdo vezme za dokázanou pravdi
vost všeobecné platnosti vývojových domněnek,
dostane se nutně k důsledkům v; myšlení a činech,
‘které neodpovídají skutečnosti a tím brzdí život
duše i srdce.
v
•
• V náboženském životě jsou zdánlivé pravdy ne
konečně škodlivější, protože zdánlivé pravdy ochu
zují o pravdy věčné: Takovými zdánlivými prav
dami jsou všechny bludy proti katolické víře; také
u lidí správně věřících bývají zdánlivé pravdy: tak

vznikají tak zvaní náboženští divoši á náboženští
■labužníci. Náboženští divoši, kterým' je nesnesitel
né zachovávati staré, osvědčené cesty náboženské
ho života^ protože se nějak neshodují s jejich .osob
ními nebo osobitými názory nebo;city, jež považují
za správné;[náboženští labužníci, kteří vybíravě se
v náboženském životě drží toho, co lahodí:.jejich
chutím; jako jsou třebas specialisté určitých způ
sobů pobožnosti, pro něž dovedou zanedbávat i ne
bo povrchně odbvvati'T>obožnosti;podstatnó. Výsle
dek takového náboženského života na základě
zdánlivých pravd ozn ičuje odborník ta k :1„Ctnost
se stane řemeslem, horlivostíhořečností,;odvaha útočností, pokora trpným podléháním, láska se zvrá
tí v milostné výlevv.“
:Do povrchnosti zmíněné, a tím do nebezpečí
zdánlivých; pravd v náboženském životě: musí :upadnouti duše, Která si není vědoma nejzákladněj
šího zákona našeho náboženského života, který od
lišuje katolický náboženský'život; od všech: ostat
ních; A. Wilhvoll,,T. J., vyjádřil tento zákon asi
v tomto smyslu (když- přetlumočíme .jeho; cizoja
zyčné odbqínické výrazy) :. Základní zákon; vlastní
všemu životu duše, musí obsahovati trojí převahu:
1. převahu života s celkem nad zvláštnostmi. Zvlášt
nosti vznikají.buď,z přilnutí ke' lnnotě, nebo z oso
bitých hnutí, sklonů;a zálib. Je vždy třeba yěděti,
že osobitosti, .která;nám náleží,.a kterou jsme po
vinni vypěstovati, dosáhneme; ne tak ,vyhověním
každému/sklonu-osobnímu,;jako spíše.přizpůsobo
váním celku, ;to jest omezováním těch sklonů podle
pravidel, platných pro celek a pro. všechny. Neboť
jen taková pravidla jsou jistě od samého Boha a
proto vedou bezpečně k zdárnému rozvoji nábožen
ského.života. ;-—f 2. Převaha- skutečných věcí nad
našimi osobními .dojmy (objektivního nad; subjek
tivním). Je proti povaze života duše, uzavírati se do
sebe, sobě chtít i přizpůsobí) vati to, co je kolem nás.
Život duše vyžaduje úsilí, poznali a- uskutečniti
hodnoty zevnější, ze kterých by-duše učinila pra

vidlo svého jednání; vyžaduje, aby člověk byl uži
tečným a činným článkem celku. Jen chorobný du
ševní život uhýbá této povinnosti, :oddati se, .sloužiti, a zavírá se do sebe, maje za cíl?a středisko
všeho. Opravdový náboženský život vyžaduje pěs
tování osobnosti otevřené hodnotám mimo nás; ni
koli osobnost zavřenou, do sebe obrácenou; jaká se
udává za značku askeze fakirské a přirozeně filo
sofické bez Boha. — 3. Převaha tvořivého vývoje.
Duchovní život nemá býti odpočíváním duše a tře
ba celého života ve svátém pokoji; bez pohybu, ný
brž má býti/postupným rozvojem naší bytosti pod
vlivem skutečného cíle náboženského života kato
lického. Rozvoj v oddanosti nějaké povinnosti ne
bo ideálu. Ale zase podle zevnějších a skutečných
náboženských hodnot a pravidel, kterými ■se řídí
celek, nikoli výlučně podle osobní/vynalézavosti.
Mohlo' by se tu v tom smyslu opakovati slovo
Nietzschovo: „Toužím po štěstí? Toužím po svém
díle.“ ■ ■ "
'
. . •
Prostým způsobem by se mohlo říci: Cestou jistou
ke zdánlivým pravdám je hovění sobě, kdežto jis
tou záchranou před zdánlivými pravdami a. jejich
škodami je vítězení nad sebouV Když mluvíme o li
dech š, utkvělými myšlenkami, když se podivujeme
hysterickosti ý;jejích nejpodivnějších projevech i
v náboženském životě, když litujeme náboženských
, rozmanitých specialistů a podivínů, tu vždy stojí
me před* pravdami života, budovanými na zdánli
vých pravdách, s pominutím naznačeného zákona.
To vše pak vzniklo nakonec z nedbání prostého, ale
ve své stručnosti věčně platného'zákona pro nábo
ženský život:'Kdo chceš; za mnou přijíti, zapírej
sebe. Neřiď svůj’náboženský život podle ;toho, co
ti tak krásně vyhovuje, nýbrž vítěz nad sebou; ne
považuj své osobní názory á;cíty:za'pravidlo^ a mě
řítko,1nýbrž pravidlo á měřítko hledej mimo sebe.
Je tedy velikým kusem moudrosti pro pravý ná
boženský život, co napsal v tomto smyslu svátý
František Saleský: „Často tolik chceme .býti dob240

rými anděly, že opomineme býti dobrými lidmi. Tvá
nedokonalost půjde s_ tebou až ke-hrobu a nikdy
nebudeš moci choditi, aniž by. ses dotýkal země.
Náš život je pozvolné umírání a s ním muší pozvol
na umírati naše nedokonalosti — tyto nedokona
losti, jež nás udržuji v zapíravosti; v. pokoře a v
horlivém hledání světla a pomoci. “ ’
P. R E G I N A L D D A C Í K O. P.

Z D Ě J I N D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
V il. S v a tý Bernard.

, _ Pokračování.

Duchovní život v pojetí svátého Bernarda jest
podstatně kristocen trický. Uvažují-li /učitelé a Ot
cové východní spíše o Kristu v jeho věčném ploze
ní a v jeho životě jako Slova v lůně Otcově, zabývají-li se hlubokými spekulacemi, které vyvolala
doba a současné bludy, pohlíží Bernard spíše srd
cem než rozumem; na Krista, jenž se s ta rz lásky
k nám člověkem; žil mezi námi, zrodiv sé v chudo
bě tak nepochopitelné lidskému rozumu, a konečně
umírá na kříži, aby smyl naše viny. Kristovo čló-:
věčenství Je , zdá-se, hlavním předmětem lásky
světcovy. Nejkrásnější řeči na svátky Páně jdou
tímto směrem. A praktický smýsl a citově založený
karákter;Bernardův je nesmírně vynalézavý v lí
čení velikosti lásky vtěleného Slova, které volá po
naší lásce. O ničem tak řád nerozjímal, nic tak ne
doporučoval k rozjímání, jako rány božského Spa
sitele, v nichž se dlužno ukrýt,'z jejichž hloubky
dlužno čerpat sílu k duchovním rozletům. - '
Když se zadívá Bernard na tajemství Boží lásky,
jaké se riám dostalo v díle vtělení a vykoupení, stá
vá sé jeno řeč přímo dramatická. Všimněme si ale
spoň jedné ukázky. V iprvní řeči na Zvěstování
Panny M arie,vykládá text žalmu 84.: Milosrden
ství a pravda se p o tk a ly , spravedln ost a mír se p o 
líbily.
• ] J.
‘ '■'>

Když Bůh stvořil člověka, praví Bernard, obklo-

.pil joj těmito čtyřmi ctnostmi, jakoby šatem spásy.
Milosrdenství:bylo jeho průvodcem.'Pravdě bylo
uloženo, aby ho poučovala, spravedlnost, ho měla
řídit. Radoval;se z pokoje jak.vzhledem k věcem
mimo sebe, tak vzhledem k vášním, které mu byly
poddány.
.. - .
■. . :
Svým hříchem ^yl první člověk; zbaven těchto
Božích darů a zároveň nastal velký nepořádek v je
ho ctnostech. Pravda á Spravedlnost; se ukázaly
nemilosrdnými vůči;lidskému pokolení, které mu
selo býti těžce potrestáno. Pokoj a Milosrdenství
naproti tomu se klonily k odpuštění.
/
Byly tedy všechny pozvány v nebi k velkému
shromáždění, kterému předsedal Bůh Otec, a kaž
dý se jal ihájiti svůj názor. Je třeba odpustit, pra
vilo Milosrdenství, rozumový tvor je hoden smilo
vání. — Nikoliv, opětovala Pravda; je. třeba, aby
odsouzení Boží bylo provedeno a aby zemřel Adam
i se svými potom ky.— Pak je: ale veta po mně,
řeklo Milosrdenství, jestliže se nikdy. Bůh nesmiluje nad nikým. — Pak je však také veta po mně, od
pověděla'Pravda, jestliže rozsudek, vynesený Bo
hem, nebude uskutečněn.
,
,
. Protože pře nebrala konce, navrhl jeden z cheru
bů odevzdati veškeren soud Synu Božímu. Milosr
denství a Pravda, se tedy utkaly přeď ním a hájily
s takovou živostí své názory, ;že.Pokoj musel za
sáhnout: Nesluší se, pravil, aby ctnosti se přely ta
kovým způsobem.. .
v Zatím se nachýlil soudce, Syn Boží, k zemi a psal
prstem na zemi. Pokoj přečetl, co bylo napsáno:
Pravda praví: Jsem ztracena, jestliže Adam neze
mře, a ’ Milosrdenství praví podobně: Je po mně,
jestliže Adam neobdrží-odpuštění. Nechť se stane
smrt dobrou a oběma búde učiněno zadost. — Nebe
se obdivuje moudrosti soudce a táže se,'jak bude
rozřešení uskutečněno. Tím, že ten, kdo si nijak
nezasloužil smrti, zemře z lásky k lidem, odpovídá
Syn Boží.
'
‘
. • ,
Ihned-prochází Pravda celou zemi a Milosrden-

ství celé nebe, aby nalezlo vykupitele. A le .není
možno ho nalézti. Proto praví opět Syn Boží: Hle,
tu jsem. Nemůže, odejí ti tento kalich, abych jej ne
pil. Ihned posílá anděla Gabriele na zemi, aby řekl
dceři Siónské: Hle, tvůj král přichází.
Tak: byl: spasen svět. A v noc;vánoční,' když bu
dou andělé zpívat: Pokoj lidem dobré vůle, spra-'
vedlnost a mír se políbí. . . .
.
Jemná duše' Bernardova se zachvívala radostí
a hlas nabýval zvláštní/něhy, když-líčil lásku bož
ského dítěte v jeslích, a. plakal hořké slzy bolesti,
. když, pohlížel na kříž a rozdrásané/tělo svého Spa
sitele. Kristus V myšlence svátého Bernarda není
jakýmsi- cizincem; není -ani, abstraktním zjevem.
Jestliže ran ý . středověk si liboval v zobrazování
Krista v absidách basilik v, obrovských rozměrech,
takže >se zdálo pozorovateli, jako by se Kristus
vznášel;v/nedozírné dálce a, svou obrovskou veli
kostí — geminae/gigas substantiae,;obr dvojí při
rozenosti, jakjo, něm pěje středověký hymnus, —
se vzdaloval od člověka, který na něho smí jen
s velkým odstupem pohlížet, je; snahou Bernardo
vou přiblížit K rista;co nejvíce milující duši./Proto
o něm stálc mluví/proto nepřestává líčit jeho život
lásky a milosrdenství.* Ve svých rozjímáních do
provází ho stále v; jeho pozemském životě a'témuž
učí ;i.jiné./Kristus jako dítě, Kristus jako dělník
v nazaretské dílně, Kristus učící, kážící, strádající
a trpící na kříži,, je. stále a ve všem naším vzorem.
Je třeba jen jiti za ním, spojovat se/stále s ním a
připomínat mu naši lásku, která jest oplátkou za
jeho lásku.
Když si připomene Bernard okamžiky, narození
Páně, stá^á se takřka dítětem a jeho řeč dětským
žvatláním, plným lásky. Ve svatvečer narození Pá
ně zapěl v chóru kantor v Martyrologiu: Ježíš K ris
tus, Syn Boží,\se' zrodil v, Betlemě- Judově,:3i Ber
nard /pokračuje,'navazuje- na táto slova svou řeč:
Slyšte, nebesa, a slyš i ty, země! Podiyuj se, zpívej
chvály, vesmíre, ale zvláště ty, člověče! Ježíš Kris-

tus, Syn Boží, se zrodil v Betlemě Judově! Kdo by
měl srdce ták kamenné, aby neroztála jeho duše
tímto slovem? Co sladšího může býti zvěstováno?
Ježíš Kristus, Syn Boží, se zrodil z Betlemě! Co ta
kového bylo kdy slyšeno od té doby, co je svět?
Ó,"slovo krátké, ale jak plné nebeské slasti! Láska
hoří touhou výjádřiti šířeji, tuto pravdu, sladkou
jako med, ale nemůže nalézti slova, které by to do
vedlo říc i.v .12 .
v
Když vykládá slova' Velepísně: Olej rozlitý je
tvé jméno, která vztahuje na jméno Ježíš, plní se
jeho duše slastí pouhou představou tohoto sladké-'
ho jména. Ježíš;je mu pokrmem, je mu nápojem,
je mu zkrátka vším. „Zdaž nejsi tolikrát posilněn,
táže.se, kolikrát si na ně vzpomeneš?" A světec
odhaluje taje své ' vlastní duše, když vyznává:
„Veškerý pokrm duše jé suchý, jestliže není tímto
olejem svlažen. Neslaný -je, není-li touto solí oso
len. Jestliže píšeš,' nechutná mně to, neětu-li tu
Ježíš. Jestliže disputuješ nebo rozmlouváš, nechut
ná mně to,- není-li tu Ježíš. Ježíš je medem v ústech,
líbezným zvukem v uchu, v srdci jásotem."13
Životopisci světcovi vypravují, že se rád modlí
val sám v klášterním chrámu před křížem, který
objímaL a s: vroucností sobě vlastní; líbal. Bylo vi
dět, jak Kristus odpoutává své ruce od kříže a při
tahuje k sobě svatého opata, aby jej objal. Tato
scéna je jistě symbolem hluboké lásky-Bernardovy
ke kříži a odhaluje nám základní rys jeho mystiky,
která byla v pravém slova-smyslu mystikou Ukři
žovaného, jak napsal A; Lang. A právě touto mys
tikou otevřel Bernard nové zdroje náboženského
nadšení. Jeho idea trpícíhotBoha působila na stře
dověk jako nové "zjevení. Bozbouřilá náboženské
cítění a vyhnala hodnotu bolesti do závratné výš
ky.14 Proto hledí Bernard čerpat co nejvíce v, těch
to nepřeberných pramenech' kříže, jak vyznává, a
to tím více, čím více cítí svou slabost a bídu, pro12 In vig. Nativ. sermo í. 1. 13 Iri Cantica sermo 15.
14 Lang, Jindřich Suso, P raha. 1923, str. 18, 19.

244.

tože uvažovati o tajemstvích kříže je samo sebou *
moudrostí. Co teprve když je duše prožívá, když
s nimi spojuje své bolesti a snaží si uviti kytičku,
z . mučenek, natrhanou pod křížem Muže bolesti, .
kterou by nosila stále na prsou, aby na ni patřila
a její vůní se opájela!
’ '
Tak se snaží, Bernard nejen domyslit, nýbrž p ře -'
devším uskutečnit velké heslo svátého Augustina: ,
Skrze K rista člověka k e K ristu Bohu. Jeho člově
čenstvím, které,je nejen záslužnou příčinou naší
spásy, nýbrž také vzorem a cestou, snaží ^se pro- .
niknouti v taje božství, které vždy lákaly Bohu od-,
dané duše. A láska Bernardova roste tím; více, čím
hlouběji se noří duch v nazírání na lásku Krista
trpícího- á umírajícího za člověka. A učí i druhé
tétoiásce, která, vede k spojení s Bohem co nejužšímu zde na zemi a dává záruky dokonalého,spo
jení jednou na věčnosti.-Jeho knížka Pojednání
o lásce k Z?o/m;16; k te rá je jedinečnou ve světové li
teratuře mystické, ukazuje, jak dlužno vystupovat,
od nejmžšího stupně, od lásky vlastně lidské přes
lásku, milující Boha pro naše dobro, až tam, kde už
milujeme jen Boha pro Boha, ano, i sebe milujeme
jen pro Boha. Pak nastává onen stav, který popi
suje světec v hl. XII.,'kdy člověk zapomíná na sebe .
a ztrácí se v Bohu,' kdy duše je jakoby obožena. J a 
ko malá kapka vody v množství vína, zdá se úplně
mizeti, přijímajíc chuť i barvu vína, tak se musí
lidské vědomí ve svátých rozplynout a přejiti do
cela ve vůli Boží. Komu se toho však. dostane? —
Světec-vyznává, že se může nazývati: šťastným a
blaženým^ kdo jen na chvíli může zde na zemi okusiti těchto slastí spojení s Bohem. Více nedovedl
říci ani sájm o těchto stavech, které jsou ve své;do- konalé formě vyhrazeny blaženým nebešťanům.
•

V

"

•'

■- ■ :

-

Jestliže v'takovém světle pozorujeme velkého
opata z Glairvaux, netřeba nám hledat dlouho pří--'15
De diligendo Deo. Český překlad v knize Po cestách
mystiků k lásce Boží. Olomouc, Edice -Krystal 1937.
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činy, proč mel tak veliký vliv na středověk. Je sice
pravda, že nebyl sýstematikem aiii v theologii, ba
ani v mystice, nelze jej nazvat ani popisovatelem
mystických zážitků, jak to dovedla svátá Terezie
nebo svátý Jan ' od Kříže,; třebaže na různých mís
tech a leckde mezi řádky prozradil mnoho ze svého
vlastního duchovního života; ale jeho céna jak pro
theologii, .tak pro mystiku zvlášť jest■.'nesmírná.-''
Správně praví jeho néjlepší znatel Yacandard, že
byl theologem velmi žběhlým-a hlubokým; Jestliže
mu unikly plané hádky škol, pravá metafysika ne
měla pro něho tajemství. Osvojuje s r ji nikoliv po ,
částech^ dlouhým rozumováním, nýbrž,pozvedá se
takřká intuitivně k jejím kořenům na základě své
ho hlubokého theologického smyslu.16 Jeho knihou
je především kříž, v němž dovede čisti s uměním
sobě vlastním.
'
A tato síla, kterou čerpal z kříže a kterou’jako
by vložil do svých řečí a knih, vyzařuje stále z nich
a láká duše na tu to ‘strmou cestu. ,,Ctu-li svátého
Bernarda,“ píše A. Lang,17 „jest mi, jako bych vstu
poval do přítmí gotického; chrámu. V tajemném
pološeru bliká věčné světlo a vrhá své bledé pruhy
na krucifix. . . V jejích mihotavých záblescích vy; hání staré dřevo kříže zelené-listy; suchá koruna
z hloží se na schýlené hlavě Ukřižovaného obaluje
bílými květý; zčernalé/Írány jeho zkřiveného těla
rozkvétají červenými růžemi a zatrpklý výraz jeho
bolestné tváře přechází v sladký úsměv nevýslov
ného blaha v . .“ • : ;
Když pak povážíme, že Bernard je především
řečníkem, a to jedním z největších řečníků, jaké
kdy měla Církev, a že ve svých spisech působí pře
devším na cit čtenáře, že nám jasné, proč byl vždy
tolik čten a tolik milován, když víme mimo to, že
s hlubokým citem spojuje světec také hlubokou,
přísně církevní nauku a vede duše po-cestách-jis-‘
tých,' bezpečných k dokonalosti nikoliv všední, ný10 Diet. de théol. cathol. col. 782.
17 Lang, 1. c. str.1 8 .
'

brž velké, po cestách, jimiž sám šel a došel velmi
daleko.
■
D O M I N I K P EC K A

G. K. C H E S T E R T O N
■■■■,.
Ti, kdož znají Chestertona jen jako spisovatele
duchaplných povídek, znají ho jen z části, a to vel
mi nepatrné. Chestérton je* především kontroversista. Mluví, ;i když píše: Psáti je inu jen pomůc
kou, čímsi druhotným. Mluviti a diskutováti jě mu
věcí základní. Již jako d ítě,byl obdařen bohatou
obrazností,;pravda. Ale on to jest, j enž tvrdí, že
opravdové dítě nezaměňuje nikdy výmysl a sku
tečnost." Miluje.prostě výmysl; Hraje své výmysly,
poněvadž*je neumí nápsati:a čisti: „Hrával jsem si
na lupiče V-koutě zahrady, ne, že bych chtěl krásti:
psal jsem prostě dříve, než jsem uměl psáti.“ 'Obraznost .podle jeho zkušenosti neodporuje1rozumu
ani u dítěte.1Obraznost odporuje'ilusi.
' Díla" své imaginace posuzuje Chesterton se
zvláštní skeptickou skromností. Napoleon, z Notting mílu byla kniha, která stála za to, aby byla
napsána. Ale Chesterton pochybuje^ byla-li napsá
na. Harlekýn,úda L étající hostinec má velmi slibný
námět, alé autor pochybuje, splnil-li svůj slib. Povídka K oule a / n l má pěkný děj : dva muži chtějí
svésti souboj. poněvadž jeden se rouhal tomu; co
druhý uctíval, ale policie jim v tom vždycky za
brání. Ale autor si není jist, podařilo-li sé inu dokázati, že moderní svět je tak zařízen, že znemož
ňuje dáti odpověď na nej obyčejnější a riejnaléhavější otázky. Jako příběhy se mu zdají:tyto věci
více nebo méně osobními a svěžími, ale jako povíd
ky nejsou tak dobré, jak by, je dobrý povídkář na
psal, ba ani tak dobré, jak by je byl rád napsal
sám, kdybyí se byl i opravdu snažil býti opravdo
vým povídkářem. Chesterton se nepovažuje za po
vídkáře. Považuje se za novináře. Stal-li se novi
2. Common scnso.'

nářem, nemyslí, že by se tak uplatnilo: jen něco
povrchního, nýbrž to,; co bylo v něm vážného, ba
slavnostního. Psal nekonečné množství článků do
novin: nemohl býti povídkářem, poněvadž měl
rád, aby myšlenky a pojmy zápasily nahé, jak jsou;
a ne převlečené za muže a ženy. Mohl býti noviná
řem, poněvadž nemohl býti kontroversistou. Není-li
snad jasno, zriainená-li tó chválu nebo hanu podle
moderní stupnice hodnot, domnívá se Chesterton,
že to neznamená ani chválu ani hanu.
Uchoval/si vždy, i v době, kterou nazývá náměsíční dobou svého života, zdravý rozum. Zabýval
se v mládí všelicím. Zabýval se na příklad spiri
tismem," nemaje v úmyslu býti: spiritistou. Měl
zvláštní cit pro skutečnost. Divil se, viděl-li, "že
mnoho lidí bere spiritism vážně a buduje dokonce
na něm náboženské a filosofické systémy. Zdravý
rozum mu říkal, že duch může býti vše možné, jen
ne duch vyřezaný z řepy, vodnice: a tento zdravý
rozum se nedal zmásti, ani když vážní mužové vě
dy, jako Sir .William Crookes a Sir Oliver Lodge
tvrdili, že studují duchy, jako se studují pavouci, a
že objevili ektoplasma právě tak, jako obj evili protoplasma. Ducha, jako byl jeho, sotva mohla pře
svědčí ti kniha dra Anny Kingsfordové, v níž se ta
to žena chlubila, že pouhou myšlenkou zabila mno
ho lidí j a to z toho důvodu, že tito lidé byli zastánci
vivisekce. S čistým svědomím .může Chesterton
prohlásiti,, že nikdy, nezažil nic psychického, co by
se mohlo státi zoufalou omluvou jeho pozdější víry
ve věci, jež se nazývají duchovními.
Zabýval. se také malířstvím. Studoval dokonce
na malířské akademii. Bylo to v době impresionis
mu. Pochopil brzy, že duchovní význam impresio
nismu jest' v :jeho spojení. s e ;skepticismem; doby.
Základní myšlenkou impresionismu bylo, že z krá
vy nevidíme .nic, než bílou linii a ^červený stín, a
tudíž že máme; namalovati: bílou linii a červený
stín, čili v jistém smyslu že máme věřiti jen v linii
a ve stín a ňe.v krávu. V impresionismu se skrývá

holý subjektivismus, vedoucí: k metafysické do
mněnce, že věci existují jen tak, jak je vidíme, čili:
že věci neexistují; vůbec. Filosofie impresionismu
jest filosofie iluse.
' :
Šubjektivistické ovzduší doby mělo nepřímý vliv
na mladého'Chestortona v tom. smyslu, že ho udr
žovalo nějaký čas v jakémsi stavu neplodného'
osamění a'neskutečnosti. V té době nerozeznával
dobře mezi sněním a bděním: nejen jako náladu,
nýbrž. jako metafýsickou pochybnost prožíval po
cit, že vše je sen. Bylo mu, jako by byl promítl svět
ze svého nitra, svěť se všemi hvězdami a stromy.
A to je stav, v němž člověk má blízko státi se bo
hem, právě, tak jako má blízko: státi se bláznem.,
A přece nebylbláznem ve smyslu medikálním ne
bo fysickém: přiváděl prostě skepticismus své do
by jak nejdále bylo možno. A brzy shledal, že by
jej mohl přivésti mnohem :dále než většina skepti
ků. Když přicházeli hloupí atheisté a vykládali
mu, že není nic než hmota,-poslouchal s jakousi
klidnou hrůzou neúčasti, maje tušení, že není nic
než duch. Odjakživa se mu zdálo; že v materialismu
je něco chatrného a ubohého. Atheisté mu říkali
slavnostně,-'že nevěří, je-li nějaký Bůh: a byly oka
mžiky, že nevěřil, je-li nějaký atheista.
Později viděl, že proti materialismu; se zvedá
odpor, a to ve formě theosofie á esoterického budhismu. Theosofisté mu byli protivní, ale ne proto,
že hlásali bludné nauky, poněvadž v té době ještě
sám neměl nauky. Nenáviděl je, poněvadž měli jas
ně křišťálové oči a trpělivé úsměvy. Jejich trpěli
vost záležela většinou v tom, že Čekali, až druzí
dostoupí duchovní úrovně, na které oni již stáli.
Viděl v tiheosofii sloučení tří věcí: Asie, evoluce a
anglické lady; a domníval se, že by ty věci byly
mnohem hezčí každá zvláště. Mnozí z jeho přátel
chodili do budhistického klubu a vysedávali v míst
nostech, které byly plny obrazů Budhových: jemu
však nebylo nikdy potřebí, aby se obrazem Budhovým povzbuzoval-k lenošení nebo k spaní.
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Agnosticism byl na počátku jeho mužných let
uznanou věcí, bá mohlo by se říci, že byl uznanou
církví. Byla jednota v nevíře, tak jako Alžběta žá
dala jednotu ve víře, a to ne mezi lidmi:výstřední
mi, nýbrž prostě mezi lidmi vzdělanými — á hlavně
mezi vzdělanými lidmi, kteří byli starší néŽ Ches
terton. A mezi těmi staršími to byl především G. B.
Shaw. A* právě zdravý rozum vedl Chestertona, do
boje proti němu.-Dlouhá léta s ním diskutoval o
všech, možných věcech. Zastával vždy opačné sta
novisko než G. B. Shaw, avšak bez nepřátelství a
bez trpkosti. Háji! rodinu proti Shawovym platón
ským představám o státě. Hájil hovězí maso á pivo
proti jeho , hygienický přísnému vegetarianismu.a
jeho naprostému abstinentismu. -H ájil' starý libe
rální pojem nacionalismu proti novému socialistic
kému pojmu internacionalismu!:Hájil věc Dohody
proti zvrácené náchylnosti, kterou pociťovali pa
cifisté k militarismu Centrálních mocností. Hájil
to, có nazýval posvátnými hranicemi člověka, pro
ti tomu, co Shaw považoval za vznešenou neohraničeriost nadčlověka.'A právě v otázce člověka a
nadčlověka cítil Chesterton, že rozdíl se stává nej
jasnějším a nejoštřejším. A poznal nakonec, že vše
chny rozdíly mezi lidmi jsou-konec konců rozdíly
náboženské, ač nevěděl, co-jest rozdíl náboženský,
neboť nevěděl, co je náboženství.
, Ale věděl, co "je špatného ve světě. A věděl, že
hlavní poblouzení je v tom, že se vůbec neptáme,
co je správné. „Jsme zajedno v odpovědi na otáz
ku, co je zlo. Místo toho měli bychom'ši navzájem
oči vyškrabati pro otázku, co je dobro .„.. Obecná
metoda sociologu, rozbírati bídu a' káťalogisovati
prostituci, jest úplně bezúčelná v .v Jediný způsob,
jak diskutovati o sociálním zlu, jest začíti ihned se
sociálním ideálem.'1 Touto cestou jde Chesterton.
Ať není sociální akce bez sociálního ideálu. Ať.není
praxe bez teorie.
'
/ •.
Nutnost přísného ideálu je v nesnázích a slepých
uličkách moderního života tím naléhavější, poně-

vadž se obecně zapomíná na vše, k čemu lidé pů
vodně směřovali. To zapomínání souvisí s nespráv
nou domněnkou,'že vše dobré; co lze získati z ideí
minulosti, máme, a že není možno se vraceti k ideá
lům, podle nichž byla společnost budována dávno
před námi. Ty ideály jsou: idea soukromého, vlast
nictví, všeobecného, avšak soukromého, idea rodinvolných, avšak'přece rodin, domácnosti demokra
tické, avšak přece demokratické, idea jednoho do
mu pro jednoho muže. Ye světle těchto ideálů vy
vrací Chesterton některé bludy moderní: imperialism, čili m ylný; názor na člověka, feminism, čili
mylný názor na žeriu, a veřejnou výchovu, čili myl
ný názor na dítě. Impérialism je mu přeludem bla
hobytu, jenž je uskutečňován dravým úsilím civilisačním, olupujícím člověka o štěstí žiyota pros
tého a rovnoprávného. Feminism, pokud se jím roz
umí emancipace f.odK života rodinného, zavrhuje
hlavně proto, žé zbavuje ženu ?obsáhlé a svobodné
činnosti v domácnosti a^učí.ji otrockému odbornictví mužů. Účast?žehy: ve;veřejném životě se příčí
' důstojnosti ženy^ neboť vládnouti znamená trestati
a krev prolévati.* Ve výchově si nepřeje, aby se uplatňovaly -pochybné výsledky nauk o předporodním životě á tělesné dědičnosti. Výchova je „pře
nášení11; není to ;účél; nýbrž meto‘da. Různým smě
rům výchovným je společná.idea'autority. Je div
né, mluvi-li lidé o odlučování výchovy od dogma
tu. Dogma je jediné, co' nelze odloučiti od výchovy.
Učitel, jenž není dogmatický, je prostě učitelem,
jenžheučí.
Neví, se, přijme-li svět tyto ideály:.snad přijme
něco více oficielního á všeobecného, méně lidského
á milého.) Pro ten případ poznamenává. Chesterton,
že pak bude svět ijako žena zklamaná'životem, jež
vstupuje ve všední manželství, poněvadž nemůže
vstoupit! v šťastné.
Je zvláštní, jak konkrétně myslící .Chesterton
zdůrazňuje nutnost ideálu a prvenství myšlenky.
Rčení o praktickém muži, který se objeví v pravou

chvíli, když to neklape, dráždí ho k smíchu. „Bylo
by mnohem správnější říkati: Když ťo neklapé, po
třebujeme muže nepraktického. Potřebujeme teo
retika. Praktický muž je muž,'který je zvyklý jen
na denní praxi, na obyčéjný chod věcí. Zastaví-li
se věci a nejdou dál, potřebujeme myslitele, muže,
který ví něco o tom, proč věci vůbec jdou. Je-li
poškozeno letadlo, může je obratný muž lehce spraviti. Jě-li však:letadlo úplně pokaženo, musí prav
děpodobně býti přiveden z kolegia nebo z labora
toře starýroztržitý profesor s nepořádnými, bílými
vlasy, aby vyšetřil vadu. A čím složitější je vada,
tím bělovlasejší a tím roztržitější musí býti teore
tik, který ji má napřaviti.1' : i
"'v - ’ '
Je třeba vniknouti do velké lékárny moderního
světa; kde jsou .nashromážděny tisíce;;sociálních
léků, které jsou horší než nemoci, které jimi mají
býti vyléčeny. Je třeba vyjeti „lomozným poklu
sem teorie11, který zanechává mnoho střepů, ale dě
lá místo potlačeným 'pravdám, jež jediné mohou
zachrániti. Právě v knize nazvané Co je špatného
ve světě, svítá jasné poznání, že jen pravda může
zachrániti. V. této knize nemluví Chesterton o ná
boženství. Ale přece i v ní naznačuje, že máme na
vybranou jen mezi dvěma-věcmi : mezi'ďogmatem
a předsudkem. „Středověk byl dobou „nauky“. Na
še doba je dobou předsudku. Nauka jest určité sta
novisko. Předsudek je „směr“. Ze smíme jisti voly
a nesmírné jíšti lidi, je nauka. Ze-máme ze všech
věcí jisti có nejméně, je předsudek, který se někdy
nazývá i ideálem.11 Moderní svět jest ovládán veli
kými, nesmiřitelnými předsudky, nedefinovatelný
mi tendencemi, neomezenými proudy, neurčitými
módami: A proto se řítí do chaosu. Již tehdy, se dí
val Chesterton na lidský život "nejen na základě
zdravého rozumu: tušil,'že náboženství je. prvek,
jehož nelze odlučovati od lidské skutečnosti. Ne
mohl jinak. Byl příliš reálním, i-když ne realistic
kým, příliš lidským člověkem.

F. S. HORÁK

„DEVOTIO MODERNA" NA ŠPANĚL
SKÉ P U D Ě
.
.
Tomáš K em p en sk ý — Cisneros — sv. Ignác
z L o y o ly .
'

_

Složité hnutí náboženské, známé pod tímto jmé
nem, mělo vedle hodnoty: asketické také význam
sociální, výchovný a : vzdělávací, Obraťme celou
svou pozornost na jeho duchovní ráz, na nové uspo
řádání, které přineslo duchovním cvičením; modlit
bou metodicky upravenou a zpytováním svědomí!
Tento směr, sám o sobě přechodný, vzniklý v Ni
zozemsku a v Porýní v nejprudších desítiletích zá
padoevropského rozkolu (1378—1418), možno za-'
řaditi buď mezi poslední výhonky středověké mys
tiky (tak činí Huizinga: v d. „Herbst des Mittelalters“ nebo Schnurer v „Kirche u. Kultur im Mittelalter“) nebo označiti jako zjev nový, pochopitelný
v době rodící se renesance (srov. Hyma „The Chris
tian Renáissance“ nebo Pourrat, La Spiritualitě
chrétienne!). Pro současníky bylo to hnutí moderní
a tak si vysvětlujeme jeho jméno. Je jisto, že in
dividuální rozjímám a zpytování svědomí byly už
v začátcích Církve známy, a praktikovány a že na
byly od.12. ^století v praxi některých řádů, cister
ciáckého, kartuziánského a františkánského jaké
hosi^^soustavnění. Ale jejich forma nebyla závazně
upravena v klášteřích, v bratrstvech a bekyňstvích
laických. V jejich stanovách se stále ještě uplat
ňuje ústní a společná modlitba rázu liturgického.
Jinak je tomu u podněcovatelů a pořadatelů,to
hoto h n ú tí— uG erharda Grooteho, Florencia Radewijnse,1 Gerarda Zrbolta ze Zutphonu, u I. Vose
a Tomáše Kempenského.
■■
.
/ i P ro nás je zajím avo, že tento spoluzakladatel „Dovotio m oderna11, původem z jihoholandského m. Leerdamu,
dosáhl r. 1378 n a pražské universitě hodnosti mistra. V je 
ho domě v D eventeru vzniklo B ratrstvo společného živo-
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Od velkého mystika vlámského Ruysbrocka při
jal Groote popuď k zvnitřnění, které hledá v slo
vech Kristových a ve vlastní duši lék' proti sobec
tví a nezměrné osobivosti úpadkové společnosti.
Hrozný zmatek, způsobený západoevropským roz
kolem papežským, uvolněná kázeň ve většině kláš
terů, pohanské pojetí života hnutí renaissančního
vzbuzuje nutnost různého návratu k věčným prav
dám. Rozjímáním a sebezpytováním může křesťan
jediné úniknoúti všeobecné mravní zkáze, také do
jiti k pěstění křesťanských ctností a k opravdové
liturgické zbožnosti. ,-r.
- 1
Než Groote a jeho následovníci nemizejí zrakům
lidským do mystických výšin ; Ruysbrockových.
Soustřeďují spíše svou činnost na praktickou askesi a podle jejích požadavků upravují stanovy
„Bratří společného života“ a později „Řeholních
kanovníků kongregace Windesheimské“.
S.liturgickým zpěvem a četbou sv. Písma i ji
ných nábožných knih — které se zachovávají a po
dle přesného pravidla pečlivě upravují, v modlení
hodinek k P. Marii a sv. kříži rozšiřují i na nekněze
— spojují stanovy deventerské každodenní zpyto
vání svědomí půl hodiny před spaním a dvojí po
vinnou, rovněž každodenní tichou modlitbu, při.
nichž mysl jednak uvažuje o věčných pravdách a
dobrodiních Božích, aby v sobě vzbudila svátou bá
zeň před Bohem a očistila srdce o d 1nezřízených
náklonností, jednak rozjímá o umučení Páně a
ostatních tajemstvích života Kristova,.
< Modlitbu vnitřní předchází třikrát denně četba
bodů. Za tím účelem jsou pořizovány týdenní pře
hledy úvah, rozdělené na sedm dní v. týdnu. 1. Bod
určený na pondělí má předmětem'uvažování smrt,
2. pro úterý — dobrodiní Boží,-3.. pro středu —
soud, 4. pro čtvrtek — peklo; 5. přo pátek — utrpota, on. d a l'ta k é přím ý podnět k založení k lá šte ra ve Windesheimu.
■ .
• .

ní Kristovo, zaviněné hříchem, 6. pro sobotu ■—
hříchy,,7. pro, neděli — království nebeské.'Rovněž
rozjímání o utrpení Kristově je rozděleno na sed
mero částí, určených pro sedmero týdenních mší
svátých. Pro hlavní svátky se stanoví k uvažování
a rozjímání příslušné tajemství.v
Mezi množstvím spisů, které usnadňují prak
tické provádění těchto předpisů,'vynikají traktáty
De spiritualibus -ascensionibus a De reformatione
virium animae, složené Gerhardem ze Zutphenu.'
V nich se nejen poskytuje látka k předepsanému
uvažování a rozjímání, ale proniká z nich zvláště
myšlenka' očisty a soustavného postupu, jimiž se
nové duchovní hnutí vyznačuje. Zpytování svědo
mí,: četba', uvažování a rozjímání, modlitba proseb
ná, usilovný, boj proti každé jednotlivé neřesti, ve
dení duchovního otce — to všechno jsou stupně
očistného vzestupu, který je namířen proti sklo
nům, k nimž strhuje prvotní hřích, osobní hříchy
a zvrácenosti. Cílem nejbližším je dokonalá čistota
srdce, konečným cílem celého postupu láska (cha
rita).•Třeba zvlášť poznamenati,-že při tom osoba
podrobená této duchovní kázni zůstává ve svém
každodenním prostředí alkoná všechny povinnosti
svého obvyklého povolání. • ,
. :Touto- metodickou modlitbou ■dosaženo přede
vším' zvroucnění duše/a' všeho prospěchu plynoucí
ho z přísného zachovávání , pravidel za i pohnutých
dob papežského rozkolu a velkých sporů koncilů."
Hnuti se projevuje dvojím způsobem: velm i horli- ■
vou činností apoštolskou u bratří společného živo
ta, kteří mají značný vliv na , výchovu ^mládeže a
dávají podnět k-pečlivému opisování rukopisů a
později k rozšiřování tisku; usebraností směřující
k rozjímání ;a mystice;vynikají zase řeholní ka
novníci kongregace windesheimské, k nimž náležel
i T o m á šK em p en sk ý (1380—-1471).
. ,
Byly a jsou dosud spory o to, zda tento zbožný a
skromný muž složil „Následování Krista11 jako dí
lo původní či v něm sebral drobné traktáty a po-

vzbuzování nejmenovaných autorů, které obíhaly
mezi druhy Grooteovými_#, jež P. Van Ginnekeri
připisoval dokonce samotnému Grooteovi. Nelze
ovšem pochybovati o tom,, že dílo vzniklo někde
v krajině dolnorýnské a představuje nejzralejší a
nejvonnější plod, prvních desítiletí hnuti „Devotio
moderna": sladké usebrání.ducha okouzleného hla
sem Ježíšovým, jenž zaznívá do útrob nejhlubších,
z toho vyplývající odklon ode všeho stvoření a
zvlášť od vlastní sobeckosti; tichý plamen lásky,
jímž sé hřeje. duše samotinká s e ;svým miláčkem.
Přes jistou příchuť pesimismu, který vyznačuje
autora; a snad i ovzduší windesheimské — je duch
díla tak důstojný Spasitele, a zas tak věčně lidský,
že se stalo pro všechny časy příručkou člověka
vnitřního, ba i -nejčinnějších apoštolů Církye, na
př. sv. Ignáce z Loyoly.
II.
•
Nová-škola duchovního života se rychle rozšíři
la. Šiřiteli jejími jsou Bratří a Sestry společného
života po Nizozemí, Německu! Polsku a Kongre
gace řeholních kanovníků ve svých nesčetných
klášteřích. Podporovali ji a z části i přijali její me
todu kartuziáni i cisterciáci, ba i benediktini uzná
vali potřebu vnitřní modlitby vedle modlitby litur
gické. Zvláště mnoho pro její rozšíření vykonal
, kardinál Mikuláš :z Kusy, když jako papežský legát procestoval značnou část Německa v- polovici
stol. XV. Také františkáni tehdy zdůraznili ve
svých předpisech' a návodech’ myšlenky vnitřní
modlitby ze své vlastní tradice. V tom směru vy
nikl sv. Jan Kapistrán, jehož nařízení z. r. 1452
zní: Těší mne, že se novicové učí zpívat, ale těšilo
by mne mnohem víc, kdyby se naučili roniti slzy
a oddávat se modlitbě . . . Nechť se jim určí hodina
- vnitřní modlitby, aby se při tom naučili poznávat
sami sebe a mohli pak poznati Boha!“ Předpis z r.
1457 je všeobecný a vztahuje se na všechny kláš
tery italské- a připomíná svými: výrazy „Devotio

moderna": Poněvadž hlavní-á takřka vlastní příči
nou mnohých nepořádků je nedostatek svaté mod
litby individuální á vnitřního -usebrání, povzbuzu
jeme a prosíme všechny v Pánu . . . aby vykónajícé
zbožně a bedlivě předepsané modlitby brevíře od
dali se nějakou dobu oné modlitbě; v níž by se na
pojili duchem'Páně a našeho otce sv.t Františka.
Později je určena přesně pro tato rozjímání doba
ranní i večerní.
'
''■■■'■
V Itálii nabyla1zvláštního významu benediktin
ská kongregace sv.; Justiny,1jejímž zakladatelem
byl Ludvík Barbo,' opať benediktinského kláštera „
v Padui, který doporučoval svým bratřím,: aby po
každé ze sedmi kanonických hodinek'rozjímali, á
podal jim v drobném traktátu Modus meditandi et
orandi návod k tomuto rozjímání, rozdělenému na
7 dní v týdnu (jako u Gróoka), Odtud, zdá se, pře:
jali předpisy metodické modlitby benediktini špa
nělští. Víme, že Ludvík Barbo poslal svůj duchovní
návod mnichům sv. Benedikta do Yalladolidu. Tu
vznikla kastilská'kongregace,'jíž náležel Garcia de
Cisneroš, synovec - slavného - kardinála. Klášter
montserratský podléhal v polovici 15. stol. vlivu
zmíněné kbngregace italské a když sem Cisneros
přišel; už tu'-, bylá zavedena -metodická modlitba:
On však se už před tím jí oddával denně, hlavně po
ranních hodinkách! 1
^
;;
:
Zatím se hnutí’dostalo i do Francie se zvláštním
zabarvením,; kterého -nabylo v klášteřích kongre
gace windesheimské, především v klášteře zvaném
Hora sv. Anežky v Holandsku, kde r. 1471 skončil
svůj dlouhý (91 r!)ra svaťý: život Tomáš Kempenský. Tam byli vychován' ještě zalživoia Tomášova
a pod jeho vlivem m ladý:řeholník Jan Mombaer
z Bruselu, potomní slavný duchovní spisovatel,
známý pód jménem Mauburnus. Přijav zásady hnu
tí „Devotio moderna1* a vycházeje :ze zkušenosti,
jak mnoho múší: zbožní lidé při svých modlitbách
a rozjímáních bojovati proti rozptýlení mysli, pře
mýšlel o prostředcích proti ní a jak by bylo možno
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co nejúčinněji ,usilováti o soustředění její. Za tím
účelem napsal několik spisů, na př. Chiropsalte-.
rium,-který skýtá,; jak j e :z titulu zřejmo, návod,
jak udržeti-pozornost při pění žalmů. Nejznámější
je dílo Rósetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum; v němjpodává cvičení a rozjí
mání, která má řeholník. kóňati, aby očistil a po
světil svou duši. 19 z drobných traktátů, z nichž se
dílo skládá, reprodukuje á komentuje spis „Scala
meditátoria*-. pařížského profesora Jana: Wesseta
Gransforta, který úžil všeho rozboru; psychologic
kého a formálního ňa podporu téže snahy po: sou
středění mysli při vnitřní modlitbě, Ač :dílo psali
pro kanovníky kongregace windesheimské, nená
ležel tento; přívrženec nominalismu sám k jmeno
vanékongregaci á ani jeho'nauky ani jeho bludy
nemají nic společného s hnutím Devotio moderna.
,,Rosetum‘-‘.Mauburnovo-nám* ted y : nepředstavuje
stručnou a prostou rukověť, nýbrž bohatou a složi
tou sbírku textů i: poučení o; metodické modlitbě,
vybranou z mnohých autorů středověkých i nověj
ších, docházející až k nejzazším mezím racionalisace a mnemotechniky> denních cvičení ve zbožnosti.
Mauburnus půsóbil od r. 1496 ve Francii a ze
mřel jako opat augustiánského kláštera v Livry r.
1501, kdy se právě chystal reformované francouz
ské kláštery tohoto řádú;sloučiti v kongregaci. ■.
• -Na: školu windesheimskou měl vliv také „nejkřesťanštější:učitel“ své doby, rektor pařížské uni
versity Jan Gerson (zemřel ;1429), jemuž bylo něja
ký čas připisováno i autorství „Knihy o následo
vání Krista1*. Projevuje se pak, tento vliv -hlavně
v návodech k'rozjímání o tajemstvích života a utr
pení Kristova. /Proto ani 'nebylo nesnadno hnutí
„Devotio moderna** rozšířiti ve Francii. Přičinil se
o to. flámský theolog Jan Standoch z Malin, vycho
vaný Bratřími společného života, představený a
obnovitel slavné koleje Montaigu při universitě pa
řížské.
.
Dokončení příště.
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DR. K O N S T A N T I N M . I K L Í K C. Ss. R.

TŘI K A P I T O L Y O B L Ó Y O V Ě
M ETAFYSICE CH U D O B Y
(D o k o n č e n í.)

. '

• ■

Bylo by záhodno promluviti na tomto místě o
různých sm yslech Písma. Ale kam bychom došli
ř touto :otázkou,'která předpokládá tolik jiných
věcí, jež nejsou na první ráz srozumitelné. řleknu
tedy pouze, že ivlastní, sm ysl Písma :j est trojí: slov
ný, věcný a následný. Jén těchto smyslů Písma mo;
hu užívat! & důkazům & říkati o nich, že jsou to dů
kazy ,z Písma. Smysl slo vn ý (sensus verbnlis, literalis,’immediátus,\ grammaticus, historicus, borporeus) jest pravda,, kterou v y p o v íd a jí slova' určité
v ě ty Písma. Buďto:jest: nutno bráti slova v jejich
významu hmotném či prvotním („ascendiť incoelúm“)^ nebo ví jejich významu'obrazném či přene
seném („sedět ad,dextram Dei‘‘). Slovný smysl jest
základem- smyslu věcného (sensus realis, mediatus,
mysticus, typicus, allegoricus, spiritualis), jenž se
na n ěkterých mítech Písma vyskytuje, a smyslu
následného (sensus,consequens, implicitus, derívatus), k te rý může ;býti;počítán'k vlastnímu smyslu
jen stěží, protože jest to smysl odvozený logickým
úsudkem, tudíž .1nevlastní;■(sensus improprius); v
žádném vztahu • není smysl■.slovný k sm y slu ták
zvanému přizpůsobenému; (sensus transumptivus,
áccomódatitius),’ p r o t o ž e : t o sm ysl namýšlený
autorem posvátné knihy a ’Duchem svátým, a jeho
užívání jest' dovoleno jen za účelem okrášlení a, vázáno na podmínky,'-o nichž se brzy zmíníme. .
Ze k aždé m ísto Písm a svatého m á sm ysl slovný,
věřila Církev od.samého počátku a odsoudila Origena, který to popíral. Origenes byl zběsilý v e vy
hledávání smy slu alegorického, ač proto neměl obyčejně dostatečného základu, a, proto upadl do
velmi těžkých á nebezpečných bludů, jež byla Cír‘ kev nucena záhy zavrhnouti. Avšak mánie hledati
259

v Písmě smysl duchovní na místě slovného, ovlá
dala dlouho školy katechetické a, exegetické ve sta
ré Církvi. Ponenáhlu pronikalo, správné a přirozené
pochopení pro smysl literární, při čemž héjvíce pro;
slula škola edeská, založená svátým Jakubem ze
Sarugy (z. 338) a proslavená sv. Efrémem (z. 373),
jakpž i škola antiochijská, založená svátým Lukianem a proslulá Básilem (z. 379), Janem Zlatoús
tým: (ž. 407 ) a Théódořetem (z. 457), Obě školy daly
nám exegětiéké zásady, je ž p la tí podnes: Dnes jest
obecné :učení ‘theologů, vjemuž se marně vzpírají
jedinci, že každé místo Písma- má netoliko smysl
slovný; nýbrž i že má tento slovný smysl pouze je
diný, nikoli několikerý. Věc jest tak jasná, že neo
považuji- zá potřebné Uváděti důkazy nebo vyvraceti námitky á.domnělé au to rity .'
Smysl vécný jest v některém textu Písma obsa
žen tenkrát, když osoba, věc neb událost, mající
svůj smysl přímý, jest zároveň předobrazem něče
ho budoucího. Třeba rozlišovati symboly od před
obrazů. Poťoučí-li Bůh Ezechielovi; aby namaloval
plán Jerusalema na cihlu (4, 1), jest to symbol; poroučí-li však Bůh Abrahámovi obětováti Isáka (1
Mojž. 22, 2), chce ho zkoušeti a zároveň ho učiniti
typem. Plán Jerusalema nemá historické.ceny, obě
tování Isáka ano. Smysl věcný zamítali: ze zásady
kacíři manichejští,:márkionité, ?Luther a : protes
tanti. Jeho existenci dokazuj e ne jen stálé Po dání
Církve, nýbrž;i samo Písmo (na příklad Gal. 4, 22
až 24; 1 Kor. 15, 45; Jan 3, 14; 19, 36). Nlítno jej
tedy; řipustiti:tam;; kde jest dosvědčován přímo
nebo nepřímo některým svatopiscem nebo jistou a
stálou církevní Tradicí. Ježto jest podstatou typu,
aby, skutečně "existoval, aby-skutečně byla podob
nost mezi ním a prototypem,-a aby skutečně Bůh
ustanovil něco;za předobraz něčeho jiného, jest
zřejmo,; že smíme také typů ’užívati k důkazům
theologickým, ;pokud/jsou jisté/; Nikoli však ve
-všem, nýbrž jenom v, tom, v čem jsóu podlé vůle
Boží skutečnými typy či podobenstvími; •
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S m ysl následný jest ten, který ,nalézáme v ně
kterém textu Písma pomocí' jiného textu, nebo po
mocí pravdy přirozené. Je-li prvý text jasný, musí
býti druhá premisa'rovněž jasná a bezpečná, aby
legitimní závěr: mohl slouti pravdou -Písma a, do
volávání se návěstného textu důkazem z Písma; Ta-;
kového důkazu užíval i Kristus (viz na příklad
Exód. 3, 6 a Mat. 22. ,32!), takovým způsobem pro
hlašuje nová dogmata i Církev (na příklad článek
o Nep. Poč.). Jelikož; pak jest podle 2 Tim 3, 16
každé místo Písma uzitečno k^poučení, plyne z-to
ho, že často můžeme i musíme užívati: smyslu ná
sledného^ protože v bezprostředním smyslu Písma
nevidíme někdy žádného užitku.
.Vs i r • - f
Co se týče přizpůsobeného smyslu Písma,:třeba
si pamatovali toto. Ježto jest chvály hodna úcta,
kterou máme i k. pouhému materiálnímu znění neb
znamení výroků Božích,:můžeme s užitkem užívati
posvátných textů ,k ozdobě duchovní řeči a k okrášlení pravdy.;Tó činil i Kristus, i Apoštolé (viz
na příklad 'Osee 10, 8 a: Lk 23, 30;! P s . 18, 5 a
ítím 10, 18); to činí i Církev, nesčetněkráte v-po
svátné liturgii,-a světci i kazatelé katolické Církve
po všechna: století. Jest však rozdíl mezi užitím
člověka inspirovaného a neinspirovaného. Užije-li
svatopisec akomodovaného. smyslu některého tex
tu Písma, stává so jeho výrok novým slovem Bo
žím.- Užije-li téhož textu člověk neinspirovaný k •
nějaké věci i sebepravdivější, =zůstáváieho vvrók
lidským: Výrokem
<•
Akomodovaného smyslu Písem smíme uzivati
k povzbuzení nebo k líčení, nikoli k dokazová
ní dogmat :a mínění;. Tak dokazovali kacíři dónatisté j ze slov. Velepísně 1, 6 , že pravá Církev
Kristová jest pouze v Africe, totiž že jest to jejich
rozkolná církev.' Nesmíme také užívati akomodo- váného smyslu ke. věcem příliš; odlišným a vzdáleným/ Takiby bylo .na příklad rouháním užiti slov
Žalmu; 10 . ,hledán bude hřích její a nebude nale
zen1 o Neposkvrněném Početí. 15. verš toho žalmu
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zní: Potři ráme hn.nika a zlostníka: buď vyhledá
ván hřích jeho a nebudiž nalezen. Sm ysltedy jest:
Buď trestán a vyhlazen d o cela.— Konečně není
dovoleno užívati akomodovaného smyslu Písma na
okrašlování lží, nesmyslů, špatností, pověr, směš
ností, marností, pomluv,' urážek,(pochlebenství, há
dání, věštění a podobně. Triděntský, sněm přísně
zapověděl ‘ každý, takovýto zlořád, protože jest
v něm objektivně obsažen posměch k Božímu slovu.
-' Opačné zlomyslnosti, sé dopouštějí racionalističtí kritikové, počínaje Theodorem Mópsvestským,
když tvrdí ,o hagiografech Nového zákona, že uží
vají piroroctví starozákonních o Kristu jenom ve
šniv.slu přizpůsobeném. —-------Po tom to'delším , ale nutném odchýlení od tém a
tu, vraťme se zase k Fumetovi a Blovovi a podí

vejme še, jak věrně užívají Písma, jak hledají jeho
pravý a neztenčený smysl, a jak jsou připraveni
na to, aby byli vfibec oprávněni vykládati Písmo
vé prospěch svých hazardních nauk. A tu se ne
mohu zdržeti poznámky; že oba dva zacházejí š Pís- -mem právě ták neuctivě a svévolně, jako zacházejí
s Církví a: jejími vyhrazenými právy, to je s t:J e , jich uctivost k Písmu i k Církvi jest jenom zdán- jivá, aČ jsou snad přesvědčeni o opaku.;Bloy, kte
rý se ve všem podrobuje Církvi, dává jí .ustavičně
a ve všem naučení :á uštěď řujojí ;výtky.'; Kristus
říká o ní: Já jsem s"vámi až do skonání; Bloy pro
rokuje,' že děti budou jednou psáti: Katolictví ne
boli bzdina. Bloy se dovolává Písma, ale k věcem,
na něž Písmo neklade žádný důraz á:bež nichž svět
může býti docela'>dobře -živ. FúmetTdda nadto'
z Bloýe filosofa a: theologa, a divíneřekno. ze Cír
k e v bude časem prohlašovat nové články, viry ná
základě názoru :Eéona Bloye. Ti, kteří; hledí očistit
, - oba tyto autory,' říkají; že nejde o theologii; nýbrž
o' básnický.výraz. Rádi byste jim uvěřili a nechali
je š pokojem, ale cítíte při každém jejich slově, že
. včří pevně v m etdfysický systém Blóy-Fum etův.
Koňce známě! ■■

DR. J A R . O V E Č K A S. J.

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JANA OD KŘÍŽE
XXII. '
Vstoupila již Choť
.. do půvabné zahrady přežádoucí, '
a po vůli si spočívá,,
šíji majíc.skloněnu
v. přelibou náruč Mileného.
Po úplném očištění a posílení duše snoubenky,
vyloženém:ve slohách XX. XXI., o něž ona prosila
a disponováním se přičinila a-jež Ženich trpně v ní
dovršil; má Milený v ní tak veliké zalíbení, přistou
pí konečně k duchovnímu sňatku s ní.
'
.
Dosavadní spojivé návštěvý Mileného v trpné
noci ducha a ve stavu zásnubu byla vznešená pře
chodná jeho působení na mohutnosti duše nebo na
její podstatu, spojivé duchové „doteky", z nichž
vzcházelo přechodné, konkrétní a-experimentální,
temné, láskyplné nazíravé poznávání Boha jakožto
působícího na duši nebo v duši. Ty doteky byly,
podle svobodného úradku Mileného a také podle
vzestupující disposice duše, menší a méně vzneše
né a méně mčinné 'nebo větší a vznešenější a účin
nější, kratší nebo delší.1
Ve stavu duchovního sňatku, jenž není případeč1 V ývoj v těchto spojivých dotecích a jiných spoji;,
vých působeních /Božích (ve stavu duchovního sňatku
jsou od sv. J a n a popsány „jisk ra‘‘ a ‘„kořeněné , víiio“
v PS 25, 5—7; „procítání11 Mileného v nitru duše ,v PN
IV 4—7) nem usí ovšem’b ýti stálé vzestupný, nýbrž může
i bez jakékoli viny nebo nedokonalosti duše, prostě'pódlé
svobodnéhoíúradku -štědrosti Mileného někdy jiti i linií
sestupnou a; pak. zase p ř e jiti,v e ; vzestupnou. Rovněž se
někdy stane, že dotek je udělen větší měrou rozumu, jenž
tedy vznešeně spojivo poznává, a menší nebo žádnou mě
rou vůli, jež te d y 'p ř i tom spojivém poznávání rozumu
není odpovídající měrou spojivě ro ze h řá tá'lá sk o u nebo
jiným i hnutím i;
an e b o 1naopak větší měrou vůli, jež
ted y na při slastně, plane spojivou láskou, a menší nebo
žádnou měrou rozumu, ’jenž ■tedy při tom sla stn é m ;pla
nutí ville nem á odpovídající měrou spojivého poznání.

ně vyšší stupeň stavu duchovního zásnubu, nýbrž
je bytnostní modifikace jeho, je místo přechodných
duchových „doteků1* dřívějších nyní poněkud jiné
duchové působení Boží na duši, totiž trvalé ducho
vé „objetí**, spřepodobněním duše (ovšem ne tak
bytnostním a dokonalým jako v budoucím životě)
co do mohutností jejích a podstaty její v Mileného
a -1- jak svátý Jan má za to — s_utvrzením v mi
losti posvěcující, z kteréhožto objetí vzchází trvalé,
přímé, konkrétní á experimentální, temné lásky
plné nazíravé poznávání a zakoušení Boha jakožto
působícího na duši, ale slabé, povšechné; za druhé
se toto řečené,' jakoby základní, povšechné nazíra
vé . poznávání a zakoušení Boha někdy:zvláštním
novým spojivým zasažením Božím v mohutnosti
jakožto v mohutnosti, „dotekem**: Božím nebo ji
nak,stane : na rozmanitých stupních vznešenosti
a síly -—-buď jasnějším co do určitého,-více méně
vymezeného předmětu a obsahu, nebo intensivněj
ším co do obsahu povšechného,'v óbojím tomto obo
ru až do.poznatků a zakoušení převznešených (jež
svátý Jan poněkud popisuje v Plam eni lá sk y žha
vém ).2 ' ; . :
■ Povznesení, <spojení, přepodobnění,; kterého se
duši dostane duchovním sňatkem, jenž je mystický
•stupeň bytostně nejvyšší, nelze vysloviti (P S 26,
4); Proto v básni ani Choť Syn Boží, ani: choť duše
o úkonu sňatku přím o,nemluví, nýbrž Choť Slovo
jen oznamuje, že se udál, an počínaje slohou XXII.
již nazývá duši chotí.
Praví v této sloze dvojí. Za prvé, slovy ;,Vstou
pila.již Choť do půvabné zahrady přežádoucí* *dí,
že duše již, dobyvši vítězství nade vším časným a
přirozeným a tak z toho všeho vyšedši, „vstoupila“, došla stavu duchovního sňatku a v něm objeti
Nebo je_ sp o jiv ý . dotek udělen podstatě duse, z níž pak
přeplývá, poznáním a, hnutím i vůle vzcházejícím i z toho,
co se trp n ě ;událo: v podstatě, d o ; m ohutností. • ’
^ 2 O' tom dvojím spojení viz obšírněji níže při sloze
XXVI.'— I o dotecích na stupni duchovního sňatku platí,
co bylo řečeno ,v předešlé poznámce o rozm anitosti.
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* a spojení s Bohem a přepodobnění v něho. „Půvabi nou zahradou 11 nazývá Boha samého, pro slastné a
libé spočinutí, kterého se, v něm duši duchovním
sňatkem dostane; „Vstoupení11 do té zahrady je
přepodobnění v Boha; ale i samo;to přepodobnění,
a též blaženost z'duchovního sňatku, lze nazývati
tóu zahradou. A ta je přežádoucí^, protože stav
duchovního sňátku je přešlastný, jednak ana.duše
přepodobněná' V něm vpravdě žije. životem Božím
— jednak ani si i Bůh i duše byli tak velice’toho
sňatku žádali — jednak ano bylo snoubence pro: ;
jiti velkou cestoíu,xíež:ho došla, ' i ;
Za druhé, ostatními třemi verši této slohy vypo
čítává vlastnosti a ‘ důsledky . stavu- duchovního
sňatku, z nichž se duše již těší. „Po vůli si spoři
vá11, ána je blažená v objetí Božím. Toho objetí by
však duše nesnesla,. kdyby již nebyla velmi, silná;
a „šíje“ tu vskutku znamená statečnost'á sílu, se
kterou duše dříve konala skutky ctností a přemohla
vady a jež jí nyní umožňuje to spočívání v objetí ■
Božím. „Šíji* má‘ skloněnu v náruč Mileného", ana
má svou statečnost a sílu — ba,'lépe řečeno, svou
chabost a slabost — spojenu se; silou Boží a v ni
přepodobněnu;’protože „náruč 11 Boží znamená sílu
Boží. V té 'náruči se duši neodváží; obtěžovati ani
ďábelj ani tělo, ani 5svět, ani baživostn A >ta 1náruč
je „přelibá“, neboť-Bůh je v přepodobnění duchov
ním sňatkem ne jen sílarduše, nýbrž i libost duše
nade všecko rčení a pomýšlení.
,

Dr. A L F R E D F U C H S

NÁZOR NA STÁT V PRVOTNÍ CÍRKVI
A V DORĚ PATŘI S TIC KE
(Z přednášek o ,-K řesíanskě stá to věd ě“, konaných
na „Studium Catholicum “.)

I.
Dvanáct chudých neučených rybářů.galilejských
vítězí nad složitou a rafinoyanoú kulturou starého
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Říma, protože těchto dvanáct svátých apoštolů má
něco, čeho staří Římané dávno již neměli: Víru,
která horý přenáší. Antický s y m b o l z b o ž n ě n í
césarů -—.již dávnonevyhovuje jemněji uzpůsobe
ným duchům antiky,í kteří čtli-Platona, jenž tušil,,
že stáťovědiiý:rámec antiky,!vykládající státní ži
vot pouhou ;osudovou'nutností '(ananké) je příliš
užký. Nová víra musilarvšak; -nejdříve pro jiti.zku
šebním ohněm katakomb a mučednictví. Ale mladá
Církev neprocházela jnom bojem katakomb, nýbrž
i boji myšlenkovými! Bylo.třeba si formulovat i po
měr ke státu, poměr .moci a práva, a zejména-bylo
nutno oďpoyědětvši n á otázku, zda politický zápas
může křesťanovi^ zůstat trvale lhostejným, ježto
přece politika, není pouhý boj o moc, nýbrž i boj
myšlenek, ježto se i v tomto boji tají energie, jež
o d ,věků mezi sebou z á p a s í I v politice jeví se zá
pas mezi dobrem a zlem.
• Království Kristovo není z tohoto světa, ale je
na tomto světě. Křesťanům nešlo však'o' to, aby
měnili státní formu nebo proti ní revoltovali. Řídili
se výrokem Spasitelovým :před Pilátem: „Neměl
bys žádné moci nade mnou, kdyby ti nebyla dána
shůry .1.1 První křesťané nerevoltovali, ale dávali se
raději předházováti lvům,; než- by zapřeli Krista. .
A^přece rozkládali starou římskou říši. Ne tím, že
šli frontálně próti ní,-nýbrž tím, že' se zřekli j ejích
ideálů. 'Místo impéria tanulo' jim .na mysli univer
sální království ducha. Antický Ěím: záhy vytušil
toto nebezpečí.; fiímané, jako dobří kolonisátoři,
byli tolerantní k domácím božstvům a kultům jed
notlivých národů.. Božstva pacifikováných kultů
byla vždy přijata dó Pantheonu. Jenom Bůh křes
ťanů a židů do něho’nikdy nevešel. Byl to „Bůh
žárlivý11, jenž nestrpěl'kultu jiných bohů vedle se
be, byl to Bůh neviditelný, jemuž’ nebylo možno ,
postaví ti modlu. A proto, třeba Ěím byl plný mystagogů, cizích kněží, věštců, hadačů a kouzelníků;
křesťané':zůstali- zakázaným spolkem,' zakázanou
heterií. Nectili bohů a proto se jim.přikládala vina

všech neštěstí. Jejich bohoslužby byly obklopený
tajemným nimbem a báj ily se o nich nejnemožněj ší
báchorky. I'rituální vražda jim byla připisována;
Aíe krev mučedníků se stává semenem nových křes
ťanů. Křesťanství je: •rozšířeno ; od-Španělska až
k Eufratu a k Nilu, ale svou autoritu nalézá v Ěímě.
Tento moment je důléžitý nejenom se stanoviská
věroučného,; ale 'tak é, š hlediska’;státovědeckého.'
Takto nahrazovala centrální organisace Církve du
chovním způsobem staré impérium. Její břganisace
byla státu'vzpruhou; odpůrcem i vzorem.’ Proto je
třeba věnovati pozornostrriejprye tomu, jak se kon
soliduj e autorita; římských biskupů i ■pocstránce
vnější, jak se tvoří pojem římské katolicky.
•Tak už r. 95. zasahuje římský biskup Klemens
do rozkolů*mezi křesťanstvem;v Korintě,,při čemž
vítězí centrální ^pořádek:; Apoštolské 'dopisý, vy
měněné při této příležitosti,* jsou adresovány.tak
to: „Církvi Boží usazené :v Éímě Církev Boží usa
zená v Korintě.” Je tedy jenom jedna Církev Boží,
jenom jedno' my stické Tělo Kristovo,'k němuž ná
leží jednotlivě křesťanské obce.v celém světě. Tvo
ří se „Politéia Ježíšova", jéž má již; vlastní spole
čenské zákony, nikoli ijen zákony obřadní/ Bohatí
jsou povinni pomáhati chudým, chudí jsou povinni
se'm odlitiza bohaté.' t
'
" Myšlenka Krista Krále; tolik •zdůrazňovaná nyněj ším svátým Otčem;j e j iž myšlenka;stár ókřesťanská: Christb^ Kýrioš. Správně.upozorňuje Ber
nard, že slovo corpus*-znamená nejenom tělo, ný
brž i součást římské armády a’že svátý Pavel užívá
slova ;,corpus- ve smyslu;obojím: Křesťané' jsou
armádou. Kristovou.! Církev žije^v 1apoštolech. Ale
apoštolově' zemřeli. Kristus však řékl: „Neboí,- áj,
já jsem s vární; p o všechny dny, až do skonání svě
ta." To tedy znamená, že^j^ po všechny dny spo
jen s úřadem apoštolskými Již prvotní Církev má
řád hierarchický. -„Ubi episcopus,'' ibÍ ! Ecclesia."
Tuto v ětu vyslovuje alexandrijský biskup Ignác
na cestě do ftíma, kde na něho čeká mučednická

smrt. U něho: je; naprosto jasně vyjádřena myšlen
ka, že v Církvi jě spojen Východ a Západ, ze jde
o Církev obecnou, kaťholon — katolickou.
Od. dob, kdy hierarchická vláda .nabýva stale
pevnějších forem, stojí již také Církev přede všemi
politickými: problémy, jež se mohou křesťana do
tknout. Jak splniti slovo Páně: „Buďte prostí ja
ko holubice á chytří jako hadové ?*1 Jak spojiti v
praxi holubici a ’hada? Jak zabrániti blouznění a
sevřitr Církev, pevným řádem? Prakticky: tó zna
mená: jak čeli ti řecké á orientální spekulaci, jež
čím dálej tím nebezpečněji se snaží vnésti rozklad
do Církve?
•
'
: •
Od roku 120 až do roku 160 snaží se o vniknutí
do tělesa církevního theosofická gnose: Odkud po
chází zlo? Je hmota hříšná? Čím je lidské tělo? Cím
jsou lidské instituce, tedy. i stát? Je to doba blouz
nění: jedněm se zdá tělo, hmota a všechen vnější
svět dílem ďáblovým á proto zavrhují^společenské
útvary a propadají anarchismu. Jiným se zase tělo
jeví dílem ducha a >proto bezhříšným: vznikají
první, adamitské, orgiastické sekty, jež se v ději
nách křesťanství několikrát vrátily. . : :
A další otázky: Kým byl Ježíš,- kdo bylo Vtělené
Slovo? Byl toinovoplatonský,demiurg? Byl vtěle
ním boha světla? Byl pouhým symbolem? Byl pou
hým ^člověkem? Spekulace o Kristově Vtěleni je
nerozlučně spjata s tímto filosofováním; Židé pravověrní i hellenisovaní, Rekové,' Peršané, Egypťa
né i*Babylonci se snaží vnášeti do křesťanství svoje
soustavy.
• Zvláště nebezpečným se jeví po této stránce loďař Marcion, jenž svými hojnými ^penězi podpo
ruje křesťanské iobce. Je pod vlivem dualistického ■myšlení' své doby. Hmota je mu příčinou zla;
Zavrhuje S tarý zákon. Bůh Starého;zákona jeví se
mu jako bůh temnoty, jenž stojí proti bohu světla,
jímž jest mu Ježíš. (Zajímavo je,.že tato teorie na
šla dnes vyznavače Iv hitlerovském Německu ■—
všecky bludy, jsou věčně;staré a věčně nové.) U

Marcioha nalézáme již i náznak lutherského učení;
o ospravedlnění pouhou věrou.- Ježto člověk podř
léhá zákonu hmoty, nemůže svými skutky býti osprávedlněn, nýbrž jen věrou v Krista. Ze zákona
hmoty se můžeme osvobozovat' přísnými posty, á
pohlavní zdrženlivostí. Osmero blahoslavenství
platí jen pro chudé. •
Kdyby se bylo křesťanství ubíralo, podobnými
cestami, bylo bý se stalo i náboženstvím jednotliv
ců, kteří utekli se světá. Nebylo by se nikdy mohlo
státi křesťanstvím obecným, nýbrž pouze křesťan
stvím osobním. Tento společensky rozkladný prvek
postřehuje Církev dobře.; Roku 144 způsobuje Marcion rozkol, když jej římský biskup Pius a starší ."
Církve vyobcovali, vyzvavše 1jej před tím marně,
aby odvolal bludy. Křesťané vrátili bohatému loďaři 5darované 1peníze.! „Církev rybářova zvítězila
nad církví loďařovou." Tato zkušenost upevnila;
vnitřní jednotu-Církve oběcné,. katolické. Církev
dala jasně najevo, že nestrpí subjektivního výkla
du Písem.’ Ujasňuje si pojem herese. Slovo „hairesis" znamená původně „volbu": Heretikové jsou ti,
kdo si svůjl názor <volí, imísto co by byli poslušní
autority, kteří zavrhují z Písem to, čeho nemohou
potřebovat a kteří to, co mohou potřebovat, vyklá
dají po svém. Církev vystupuje stále zřejměji jako
konsolidovaná jednotka, .ale;také jako společnost,
jež je přesvědčena, že celé dějiny; lidstva směřují
k cíli křesťanskému, jako společnost, jež hlásá jed
notu dějin, jako společnost, jéž je odhodlána brániti se proti rozkolníkům: Jakoby se'„Politěia" Je 
žíšova rozpomínala n á slova „Politeie" Platonovy,
v níž rovněž právní mocí jsou stíháni ti, kdož ve
dou boj tiroti jednotě a právu.
\
Cathedra Petři.še stává čím dále tím viditelnější.
Roku 160 rozhoduje Rím;o věci liturgické, neboť
liturgie jejednotná- -forma; jednotné norm y.;Jde
v tomto případě; o otážku^zda se Velikonoce mají
slaviti o židovském! passáhu,_ják bylo zvykem ná
Východě i potom,“když se Církev úplně rozešla se
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synagogou. Synoda římská s biskupem V
v čele neje
nom radí a napomíná, nýbrž jako.nositelka impéria
. duchovního poroučí křesťanským obcím na výcho
dě. Již před .vypuknutím tohoto sporu cestoval sv.. j
Polykarp, tedy přímý žák apoštolů, v této věci do i
Říma. Také: se již tehdy -tvoří distinkce mezi auto
ritou •věroučnou a disciplinární,; když Ireneus Lyonský bojuje pro jednotu a jcdinovládu v Církvi,
již vidí soustředěnu V; Římě, ale žádá zároveň sná
šelivost:ve věcech^ jež se; přímo netýkají věrouky.
Všemi těmito událostmi se Církev zkonsoliduje
tak, že tvoří jednotu,, jež často-zřejmě^ státu kon
kuruje. Zvláštěřpadesát klidných let vlády Caracallovy přispělo k tétó konsolidaci.-Nová proná
sledování za Decia:a za Valeriána;jsou> jenom vý- ;
: sledkem tohoto poznatku. Císař Decius se vyjádřil,
že ani vzdorocísař mu nedal tolik práce, jako řím' ský . biskup.; ^Římský primát i je již jasný. -Lze již I
mluvit v pravém a plném slova smyslu o papežích. 1
V
té,chvíli vstupuje do historie postava Tertulliánová, o němž praví,dějiný, že to byl;„největší
apologeta před; Augustinem a.,největší apostata {
před'Lutherem“. V. něm nabylo pokušení křesťan- f
ské anarchie nejjasnějšího výrazu.Byl přesvědčen, ;.
že křesťanství: je přirozeným požadavkem lidské I
dušela že, proto" není třeba vnějších forem; jež se 1
Tértulliánovť zdají;umělými.=Y: této souvislosti u- S
činil výrok, jenž se stal později; okřídleným slo- §
vem: „Anima naturaliter Christiana." Ve svém od- f:
.mítání: světá}šel istále, dál: zakazoval zabývati; se f
• vědami, zakažovaUpěstování úměríí, zakazoval hry :
a jakékoli pěstování těla, zákázovaly křesťanům,
aby : utíkali ípřed; pronásledováním. Domníval se,
že Církev je pouhým ^společenstvím1duchovním.
Jeho rigorism jej odvedl od křesťanského spole
čenství a Tertullián se přidal k přísné, sektě montanistů; Dostal.se do otevřeného konfliktů,s pape
žem Kalixteih, jenž proti němu uhájil jednotu Cír
kve a zároveň její kladný poměr k útvarům, vytvo
řeným lidskou kulturou. : Nedopustil, aby Církev

«■

byla rozbíjena, i když se tak mělo díti jménem Božím.
•■ ■
- .■
,■ .
V knihách jednajících o státoyědě, bývá často
citován tento Tertulliánův výrok: „At enim nobis.
ab omni gloriao;divinitatis,ardore frigentibus riull a
esťnecessitas coetus, nec. ulla resaliena, quam publica.“ Mnozí vyvozují z tohoto' výroku Tertulliánova, že prý křesťanství ve své původní-formě je
myšlence státu.naprosto cizí. Tvrdí to i Jellinek ve
své klasické „Obecné státovědě". Ale nezapomínej
me, že; Tertullián není dobrým svědkem, ježto se
rozešel s míněním obecné. Církve.
BŘETISLAV ŠTORM '

.

SAKRÁLNÍ A R C H IT E K T U R A
■ '/ ; ' ■;.............
iv ." ......
, Mezi románskými chrámy, které přerostly zá
kladní; schéma románské basiliky české, nejvíce
vyniká klášterní , chrum panen promonstrátek v
- Doksanech.^Normální trojlodní; disposice chrámu
doksanského je na východě; proťata lodí příčnou,
která je n a :obou koncích ukončena,velikými absidami. Hlavní loď rovněž vybíhá v absidu, v koutech
přiléhajících;:k ramenům příční: lodi, ^provázenou
dvěma ■menšími: absidamí.;Tíni Lmísto;; obvyklého
trojabsidiálního .závěru: basilikálního •vznikl, závěr
pětilistý.íNad zkřížením lodi hlavní a příčné vzná
šela se [pravděpodobně kopule, u i,velkých porýnských staveb obvyklá. Západní průčelí' bylo; ozdo
beno dvěma věžemi, jejich původní -tvar však byl
(podobně jako:kopule, která byla přebudována) za
kryt barokní úpravou. Pod klášterním chórem na
chází se rozsáhlá krypta. Křížové klenby; tohoto
prostoru nese .17 sloupů a pilířů velmi rozmanitého
tvaru a dekoru. V celku je chrám doksanský ve své
výstavbě i dekoraci zjevem v české románské, ar
chitektuře.: ojedinělým.
^
:í'.
Jiné veliké chrámy románské vznikly: při nově
. založených klášterech premonstrátských a cister-

cienských, které však později byly k nepoznáni
přestavěny a jen nepatrné zbytky zdí a dosud za
chována disposice půdorysná připomíná románské
založení. Z těch připomenouti nutno zejména opat
ské chrámy prem onstrátské'ná Strahově, v Milev
sku a v Teplé, cistercienský opatský chrám v Pla
ších.1
.
1 Lépe zachovaly se nám menší románské kostely
farní. V Poříčí nad Sázavou jsou dva kostelíky ro
mánské: Svatého Petra (k obdélníkové lodi přiléhá
na východě prostá absidá, na západě čtyřhranná,
nevysoká věž, ozdobená na každé straně dvěma pá
ry sdružených oken ve dvou etážích nad sebou) a
svatého Havla. Druhý podobá se malé basilice bez
bočních lodí. íMóhutné "zdivó ipodélné.lodi [vybíhá
v půlkruhovou absidu, prostor lodi je zaklenut tře
mi poli křížové klenby. Prostor absidy a východní
ho klenbového pole lodi zabírá zvýšená krypta,
podklenutá křížovými klenbami, spočívajícími na
čtyřech kulatých sloupcích. V- místě, kde počíná
zvýšený chór, přistavěny jsou k podélným zdem
chrámové lodi dvě štíhlé, ale masivní věže. Kostel
je chudý ná ozdobnou kamenickou práci, snad pro
to; že stavebním materiálem byla tvrdá žula.
Mohutnou plastickou dekorací ozdobena je jižní
vnější stěna lodi kostela ve Svatém Jakube u Kut
né Hory. V tympanonu nad vchodem vytesán je re
liéf poprsí Spasitele nad.oblaky vystupující a pro
vázený sochami klanících sé andělů!s palmami a
kadidelnicémi. Pod šesti oblouky ‘slepé arkády v
horní části chrámové zdi z rudého pískovce vytesá
ny jsou pod jednotlivými oblouky přísné, vážné po
stavy Spasitele světa s donátory biskupa,, opata a
bojovníka. ^
Románský kostel v Plaňanech vyniká krásným
barevným účinem střídajících s e 1 pískovcových
kvádříků rudých a nažloutlých. í :
’
Farní kostel svatého Prokopá v Záboří u Labské
ho Týnce jé. jednou z nejpozoruhodnějších román
ských staveb y Cechách. Býval původně dvojetá272

žovýv Horní patro sloužilo panstvu, přízemí bylo
vyhrazeno.; lidu. Oba prostory chrámu byly upro
střed spojeny velkým otvorem. Nejkrásnějším ar
chitektonickým detailem kostela: zábořékého jest
portál.; Nese znaky typický románského členění,
ale dekorace plastická, všude jinde zpravidla vel-,
mi chudá, zde se rozvíjí v jemnou kamenořezbu.
Svislé špalety -po stranách vchodového otvoru se
třikrát pravoúhle zalamují. V každém ústupku je
místo pro sloupek, nesoucí obloun, stejného průře
zu jako dřík sloupu. Polokruhový oblouk portálu
je tedy tvořen v podstatě třemi'oblouny: prostor
mezi nimi je [vyplněn dekorací listovou a dvěma
vlysy figurálními; Setkáváme se zde s. jemnou a
výraznou plastikou akántů (na hlavicích sloupů a
římse, která spočívá na sloupových hlavicích a nese patky hluboce členěného' portálového oblouku),
bodláků a palmet; motivů rostlinných i geometric
kých. Portál zábořský je vytesán z opuky, která
se k dílu tak jemnému jistě výborně hodila.
;
Kostelík ve Yinci u Mladé Boleslavě zbudován
je na půdorysu v době románské neobvyklém. Ob
délníková loď (6.38 m dlouhá a 5.25 m široká) otví
rá se do presbytáře, která jest uzavřena polygonálně, třemi stranami osmiúhelníka. Více než polovinu
lodi zaujímá empora o dvou polích valené klenby,
spočívající fna mohutném pilíři; nahoře jest oddě
lena od prostoru lodi zdí, prolomenou portálem a
dvěma páry sdružených oken po stranách. Polygó-t
nální závěr presbytáře, mohutná" empora a množ
ství neúměrně .velikýclr architektonických článků
často netektonicky umístěných, dodávají kostelíků
ráz podivné tajuplnosti. Viiiécký kostel je však vý
jimka v architektonickém řádu románského slohu
v Čechách a ‘zde j é připomenut jen pro zajímavost.
• Zato basilika Panny Maire v Tismicích u Českého Brodu (ze . XII;’ století) je dokladem :dokonale
ukázněné .sakrální- stavby - románské. Basilikální
trojlodí je na východě/ ukončeno třemi-ábsidami.
Pořínísí absid ge -zdotíeno obloučkovým [vlysem.

Příčná loď chybí. Na západním průčelí vypínají
se dvě štíhlé románské věže. Celý chrám je zbudo• ván: z velikých kvádrů hnědočerveného:pískovce.
- Zbývá ještě zmíňiti se o kostele v Kejích u Pra
hy, který má presbytář v půdorysu oBdélňíkovou,
o původním kostele v Reporyjích s půdorysem trojlistovým (věž se doposud zachovala) a o bývalém
kostele ve Vlnovsi, který byl zbudován na půdory
su kříže stejnorameňného.
- Věže kostelů románských vždy souvisí s vlastní
stavbou chrámovou. Bývají umístěny buď v západ
ním průčelí nebo na bocích lodi. Věž nad skřížením
, lodí je v české románské architektuře prvkem ne
obvyklým. Architektura věží je i po stránce tekto
nické a formální pevně spjata s tělesem chrámové
stavby a nijak zvlášť nebývá zdůrazňována. <
, Tak na příklad široká hradovitá věž kostela v
Ke jích přímo souvisí s masivem lodi, průčelní věže
kostela v.Teplé jsou prostě nadstaveny na průčelí,
rovněž tak [průčelní kulaté věže kostela v Kondraci
jsou na rovnývkubús západní chrámové zdi jedno
duše nasazeny. ■ •
.•
\
!•
- Charakteristická je věž kostela' v Křenovicích:
má ve třech patrech nad sebou sdružená okénka, a
to tak, že-v nejvyšším patře jsou,čtyři sdružená
okna; \v prostředním; tři, ve spodním dvě. Je zde
současně výborně vyhověno i požadavku statické
mu — zeď silně zatížená zvony je v horním patře
odlehčována postupně vzhůru okenními otvory.
* Nelze tvrditi, že sloh románský působí hmotně
jen' z nedostatku;konstruktivního •cítění a ,z nedo
statku smyslu pro statické' požadavky hmot ke
stavbě používaných! Na mnohých příkladech lze
dokázati, žo i zde y řádu pevných zákonů slohu
dokonale je zharmonisována účelnost (služba Boží)
s ňároky íá možnostmi, stavebních hmot, jejichž
vlastnosti;však nejsou samy, sobě účelem, ále pro
středkem k dosažení konečného:cíle, kterým je do
konalá účelnost nadpřirozená. .
. :Jsou ještě; dnes velmi obdivováni lidé, kteří boří
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autoritu stylu jakéhokoliv, a historického zvlášť,
jen proto, že v něm vidí násilné zneučtívání svobo
dy umělecké a deformaci osobitné výtvarné:vůle.
Srovnejme však těch několik ukázek románského
stavebnictví, stručně na předcházejících řádkách.
popsaných, s plody výtvarné touhy pseudogotické
episody svobodomyslného a ;protiautoritářského
století devatenáctého nebo dokonce století dvacá
tého, naplněného vůlí následovat kteréhokoliv vůd
ce, a poznámej že románská architektura, svázaná
přísnými zákony tvorby, ani zdaleka není tak mo
notónní, jako stavebnictví přítomnosti a nedávné
ještě minulosti.
Dr. SILV. M. B R A IT O O. P.

MLUVA M Y S T I K Ů A T H E O L O G Ů
Mnoho nedorozum ění mezi m ystiky a theology způsobi
lo neujasnění si skutečnosti, že. obojí m ají svoii odbornou
řeč. Theologové, když byli hodně shovívaví vůči. m ysti
kům, říkali: To je řečeno m y stic k y . . . Jak o b y chtěli říci:
mlhavě, tak: ja k je pro ně.někdy celá m ystika něčím mlha
vým. V ykládali milosrdně určité silné záchvěvy myšlenek
a slov m ystických.
.'
■•
Jin d y zase autoři neposvčcení m ystickým spojením .
b Bohém, ale pytlačící v m ystických-zahradách, m lsající
v m ystických, květech, protože nejsou opravdu životně,
nýbrž jen literárně spojeni: s m ystikou, přecházejí k .ře či
svých pram enů, k běžné zase mluvě theologické. Zde začí
nají hlavní nedorozumění mezi m ystiky a theology.
. M ystika je ivěc tajuplná, ale-.ne neurčitá, mlhavá;; Má
svou odlišnou, ale ne m átožnou ř e č . ■r. \ ' ■- T ak jako m ají básníci svou řeč, a je ,to, řeč svrchovaně
čerpaná! ze skutečnosti, protože pravá poesie je čerpaná
z nejhlubších životních1zřídel. N ení to řeč ani obchodníků
ani učitelů ani techniků. A’přece je to řeč velmi-skutečná,
protože k rása a život,' je ž ;vyjadřuje, jsou z :nejskutečněj^
ších skutečností.
Na prvý pohled se zdá theologům řeč m ystiků;přehna
nou, příliš obraznou." P roto se mnozí theologové pohoršo-
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vali nad Ruysbróeckem a Taulerem, proto chtěli po smrti
sv. J a n a od Kříže někteří theologové opraviti jeho spisy.
To proto, že se zapomínalo, že' m ystika je 'vědou, a to
v nejplnějším smyslu, věděním nejjistějším , nejhlubším a
ó věci néjvznešenější. Ze proto m á také nejen právo, ný
brž nutnost své, vlastní řeči.
... _
Již theologové'říkají (Sv. Tomáš I. q. 2. prol., q. 1. art.
10 ad'3.), že o Bohu můžeme spíše říci co není, než co je.
Je n povrchní ;pséudotheologičtí mluvkové, nem ající dosti
víry a proto dosti světla; nevidí, jak: velebnost Boží přesa
huje všechny našé vyjadřovací možnosti, a proto mluví a
mluví, jako by probadali Boha až do dna. Cím" hlubší theo
log, čím světější theolog, tím m luví opatrně ji., K dyž po
tom m ystik ještě prožije zkušenostně velikost Boží a ubo
hou nemohoucnost lidskou vůči ní; pak již jen žvatlá- pak
se musí nutně utik ati k tomu,ico se nazývá mluvou obraz
nou. Ale tato m luva obrazná je v tomto případě nakonec
m luvou nejpřesnější, protože čím méně se budeme pokouše tiz ajm o u ti velikost Boží do svých slov, tím jsme blíže
pravdě.
'
Sv. Tomáš uznává oprávněnost těchto obrazných slov
(I. q. 1. a. 9. ad 3.) zvláště k vyjádření důvěrného poměru
duše k B ohu.-Potřebujem e; k ’to m u : slov nejintim nějšího
spojení lidského, protože plyne z lásky, k te rá , je st v něm
uskutečňována a v m ystickém spojení vyvrcholena. Tak
mluví, m ystikové o zasnoubení duše, o duch. manželství
atd.
‘ ■
'
/
Dále, m ystika je věcí vnitřního: zažití. M ystika je theo
logií, a to nejvyšší, ale je st to již vědění theologické, a ne
spekulace theologická; Proto mluví m ystikové ve zkrat
kách, k teré ve scholastické a spekulativní theologii by
byly přehnáním. Když řekne m ystik: Člověk je nic, je to
zkratka, k terá.chce říci:1nic ze sobe, nic .ta křka ve. srov
nání s velikosti Boží atd.
\
- Zde chyboval Mistr E ckehart, když tyto m ystické výra
zy přeléval do forem spekulativní theologie. Tam nutně
vedly k podezření ;z-mluvy, pantheisující. Eókeliart byl
theolog, který zabloudil s theol. obsahem do m ystiky a
pak se zase.vrátil stobsahem m ystickým 'do kuchyně spe
kulativní theologie. ? ..

Mystikové užívají nadsázky, protikladů, obrazných r č e - ..
ní. M ystická nadsázka. Lze a le ; vůbec nadsaditi, když se mluví o Bohu? Můžeme vůbec dosti říci o Bohu? V yjádří
nejbohatěji n ap jaté lidské slovo. Boží plnosti? A vyjádří
dosti n adsázky,(ukazující naši ubohost Vůči Bohu, naši
bídu a závislost.ve všem , v celém b y tí na něm, že ze sebe
nic nejsm e a nemáme? V civilní řeči má nadsázka vzbuditi
pozornost. V m ystické' řeči j e : hyperbola vlastně jen to,
co zase i chladní theologové přiznávají řečí o Bohu, to
jest, via excellentiae, že musíme totiž na nekonečnou povýšiti u Boha z toho,'co je u -tvorů i u B o h a iJ e to tedy
nadsázka: jen. vlastně gram atická a vnější. Zdá se uám
nadsázkou taková, řeč, protože o sobě a svých věcech
takto nemůžeme m luviti.
Básník u ž ív á :n a d sá z k y 'i podobného důvodu jako m ys
tik. Oba jsou zasaženi v elik o stťk rásy , ke k teré sé přiblí
žili, že" m usejí oba vyjiti z běžnýth slov a výrazů.' Tak
tuší životně, že je a jejich slovní prostředky přesahuje
vytušená krása.
.
'
Druhým vyjadřovacím prostředkem m luvy m ystiků jsou
protiklady. „Nevidím nic a vidím vše . . ná př. blahosl.
Anděly, z Foligno. Jso u to dále slova o: bláznovství kříže;
a moudrosti tohoto světa. J a k jin ak lépe -vyjádřit! spoje
ní lidské nicoty: a !.Boží velebnosti, světla Božího a naší
přirozené :neschopnosti toto světlo vním ati a nějak vyjádřiti? ■
■ •■■■■■
- í :
~
Bůh naplní sebou člověka v té míře, v jaké on se od se
be vyprázdní. Cím více zmizí lidské, to jest-soběstačně
lidské, tím více obohacuje Bůh- člověka. •čím' více. pak za
hrne. Bůh člověka, sěbóu a svými milostmi, tím méně tu
působí a vidí a cítí.přirozené lidské schopnosti. ;To jsou
podklady protikladů. M ystika jich musí užívati, protože
jinak n ev y jád ří - základní protiklad: T vůrce á tvorstvo,
nic ze sebe, a dítě Boží,: boží milosti! >
’
To je řeč m ystiků. Theolog í ji nemůže potřebovati ve
své spekulaci jinak, než jako osvětlení, direktivy, ale ne
jako slovního m ateriálu. T en musí míti docela jiný. čím je
sušší, tím je nem ožnější omyl, protože spekulativní theo- >
logie je něco podobného m atem atice. Potřebuje proto
slovní přesnosti. Až theolog dospelculuje, s duchovní roz
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koši vychutná pak' bohatství m luvv mystické, kterou
•zúrodní závěry své spekulace, i , ■
■'
; ,
. Theólogovi štači v jeho’sm ěru a v jeho práči jeho mlu
va, protože v yjadřuje jého m yšlenky. N estačí mu, jakmile
je zaěrie prožívati.’ M ystikovi'^nestačí, jeho řeč ani
v jeho v la stn í práci. Obě ty to m luvy se vzájem ně doplňu
jí. iTheologická m luva vysvětluj e" m luvu; m ystickou a sa
m a se k ni utíká, když dokonala svo u 'v lastn í práci. P ro 
tože praví theologové,'prožívající theologii/ nemohou sě
n estáti m ystiky. Pouhým i theology zůstávají theologové
kom pilátoři, vyrábějící články ja k o ' p e k a ř' housky, a
z deseti knih tvořící knihy jedenácté, čili theologové čtvr
té h o a nižšího řádů. -A m ystik, který, sé ; stane theologem
spekulátorem , je teprve opatrný n a : slovo, když m á p rav 
d y sbíráti v systém u, když ví, jak ých'obrazů a protikladů
a : symbolů m u sil. u žív ati' již ,ve svaté, svobodné mluvě
m ystické, nem aje dosti přesných slovních pomůcek. .
Braito.
■
•■■'■■;
•.

VÝHLEDY

'

.

K A T O L IC K Ý S P IS O V A T E L
S vatý Pavel napsal: Ať jím e anebo pijeme,' ať žijeme
anebo se hýbáme, buďme Páně. „K atolická literatu ra11 ať
jí (málo) nebo p ije (mnoho) anebo žije (umírněně) anebo
se pohybuje (bezvládně), mluví stále o Pánu. A kdyby to
bylo o Pánu. Mluví o kněžíctí, o mniších, o kostelích a
klášteřích. S tala se krám em s náboženským i předm ěty.
Ale, abychom byli dobrými katolíky, není potřeba mluv iti o svatých předm ětech. Více p la tí: způsob; a tón, jímž
se mluví á píše. Život pastýře, příhody rybářovy, úkony
veřejného nosiče jsou ňéjlepším i. předm ěty . literatury, :
k te rá bude katolickou,' jestliže te n ,: kdo píše, rozumí
aspoň trochu lidem a světu a chápe to všechno jako stvo
řeni Boži, jenž vidí P rozřetelnost v dějinách a duše v
k rv i Kristově.
' . "
Ale, i pokud možno, aniž by o tom mnoho mluvila. Aby
, tc dávala zakoušeti. P roč vybírati' zá hlavní osobu romá
nů jednou sociálních, po druhé pseudomysticko-smyslných, a pak psychologických .vždycky kněze nebo řehol-
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nici anebo mnicha? Což nikdo nenahlédne, že je to nej
horší způsob snažiti se b ý t katolickým spisovatelem ? P ro
náboženského člověka je st posvátno potřebné jako vzduch
a chléb; ale, kdo píše rom ány anebo „osudy“ o skývě
chleba? N ejlepší z p ů so b ,'jak projeViti úctu ke kněžství,
záleží v tom, že, nemluvíme příliš .o ‘knězích, abychom ne
upadli do k le p ařen í,'jak se. často, přihází mezi modlilkami.
Nejlepší způsob býti katolickým spisovatelem je st býti
Velkým a dobrým spisovatelem . Předm ět; znamená jenom
toto: uznati v kterém koliv předm ětu (ať je 'to červ anebo
anděl) podivuhodné dílo Boží. Frontespizio: Únor 1937. .
PŘEDEVŠÍM KATOLÍK

Týdeník fra n co ú zsk ý ch k ato lík ů Sept přináší 5. března
1937 článek redakce Catholiques ď á b o řd i Mezi1jiným se
praví asi toto: Dnes více než k d y jindy jsme svědky sku
tečné inflace politiky, k terá proniká všu d e,'p o sk v rň u je
a.uchvacuje všechno: K dyž pravím e politika, némáme na
mysli u m ě n í! p ořádat všechno ' ladně v lidském životě,
umění ta k milé [ A ristotelovi, n ý b rž /sp íše [ono' cynické
pěstní zápasení, onu bezuzdnou chtivost, kterou už Péguy
považoval: za zchátralou formu m ystiky. M aterialistický
blud nabývá nevídaných rozměrů. Překvapilo by mnohé,
kdyby se jim ukázalo, ja k dávati přednost politikaření je
bližší, n e ž rs i"myslí, touze chtíti především sloužit věcem
hospodářským a hmotnými Chtíti vždy m ěřiti duchovní
hodnoty m írou toho, co se dnes nazývá politika, to zna
mená zraditi rozum a jeho výsady, to znam ená obětovat
jej mámení zastřeného m aterialism u. . .
Zde je podstatný omyl, kterého jsm e u nás právě ta k
svědky jak o ve :F raňcii,' že totiž mnozí 'jsou všechno
ostatní dříve než katolíci. N apřeď člen strany, napřed ve
řejný pracovník,- napřed syn národa, a pak teprve k ato 
lík.’ V y týká se mnohdy Němcům s naší strany, že jsou
především Němci a p ak křesťané, že svou národní myš
lenku kladou n ad všechny jin é mySlenky: Nechci zde
rozhodovat, do jaké m íry je to pravda. Víme [v šak až
příliš dobře ze zkušenosti, že netřeba chodit do Německa,,
abychom hledali nesprávné řádění hodnot. I náš veřejný
život v ykazuje velmi mnoho případů; toho, co tá k krůtě
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odsoudil Sept, A je to soud zcela spravedlivý, protože
tam, kde se kladou zájm y světské a :vůbec zájm y hmotné
nad zájm y duchovni, k d é se nadpřirozeno podřaď uje při
rození!, tam nelze b ý t dosti přísným v odsouzení bludu,
k te rý je podstatně bludem m aterialistickým . ■
Pro nás m usí p la tit zásadní heslo: Především katolík.
Vše ostatní teprve potom.- N ení pochyby; že' katolík má
a musí m ít jistý zájem o veřejné otázky; je součástí spo
lečnosti státu, a ■proto .nemůže bez zájm u pohlížet n a to,
co se děje ve" státn í společnosti.’ Ale d áv at přednost zá
jmům politickým před zájm y-Církve, pečovat především
o zájmy hospodářské a pak teprve o zájm y duchovni, to
znamená p řev rátit příkaz K ristův: H ledejte' nejprvé k rá 
lovství nebeské a ostatní bude vám přidáno. K atolík, kte^
rý hledá nejdříve zájm y politické, by-chtěl právě naopak,
aby pro jeho jynější činnost politickou mu bylo přidáno
království nebeské.
, ,
T ak jako hodnoty duchovní m usí b ý t vždy před hod
notam i hmotnými, tak i katolictví před politikou. V po
litickém snažení: je. člo v ěk : v ž d y ' velmi snadno’ sváděn
k tomu, aby. se klonil buď na právo nebo na levo. A je to
právě hluboký smysl katolický, k te rý musí udržovat k a
tolíka uprostřed, aby se nedal ani na právo ani n a levo,
protože pravda Kristova; nejen v teorii, nýbrž i v p raktic
kém životě je vždy uprostřed mezi dvěm a protivam i. P ro:
to katdlictví musí vést a usm ěrňovat politiku, nikoli-politika katolictví. To je však je n tehdy m o žn é, kd y ž bude
každý především katolík a pak teprve-vše ostatní.
:

' ■. ■■■

. i:.":

■

...

■' ■ '

DdCÍk.

J E N T Y K Ř E S Ť A N S K É ČI NY. S C H Á Z E J Í ?

N áboženská revue církve čsl. ocitovala si z 1. čísla Hlu
biny list kardinála L iénnarte o bohatství nového sociální
ho řešení skrze křesťanství.-O citovala si toho velký kus
a nepřidala poznámky. Ale nadpis nad onu naši poznám
ku zní ’ jako obžaloba.; Koho? Bylo by nesprávné a ne
spravedlivé, kdyby to niěla býti obžaloba katolíků jenom,
nebo Církve katolické jenom. I ti, k te ří jsou dnes v církvi
čsl., byli dříve v naší a tvořili'spolu je jí celek. T ak by ta
slova m ěla-zníti lépe a správněji: Co: jsme, my všichni,

'

učinili p ro 'p ro n ik n u tí lidské společnosti všech jejich zaříze n íi sociálních K ristovou pravdou. Nezapomínejme ta 
ké, že moc a peníze a zam ěstnavatelství1a. praktické ře
šeni měli vyslovení katolíci velmi málo v rukou.
' Ale, z této skutečnosti, že přes všechny krásné a svaté
zásady K ristovy žije dnes tolik b ratří ujařm eně a že jich
tolik boháčů a zam ěstnavatelů vhání tisíce svou krutosti
Ha c e s ty : nevěry, na cestu zoufalství, k teré nedůvěřuje
již jinému než násilné revoluci, aby se odvrátili od K ris
ta, plyne jédno: P ra v d a zůstává dále pravdou a zůstává
její krása.' Jenom je; třeba si- říci upřímně, že pravých",
upřímných křesťanů
opravdu málo. Je stli to chtěl říci
titulek nad otiskem naší póznám ky, vítám e to; Mušímo se >
spojiti všichni,: k te ří vidíme v K ristu nějlepšího přítele
duší a životů lidských, musíme vytrvale: hřm íti do svě
domí mocných, a'bohatých,:V šichni vytrvale a stále. Mu
síme stále obraceti M i od křesťanství formulek, návyku,
vnějškovosti k plnosti uchopení-a prožití celého K ristova
posélství,' celou duší, celou bytostí, v každém povolání a
ve všech okolnostech. - Jin ak se bude stále takto je v iti'k řesťan stv í: Ve vodě
leží kámén^ J e :celý: m okrý na povrchu. Ale uvnitř, není
vůbec vodou'zasažen.'; T akoví jsou mnozí křesťané, tisíce
křesťanů všech dob. Jso u pohrouženi do křesťanství zvy
ky, tradicem i, radostm i; řešen ím i. . .: Jsou. zaléváni křes
ťanstvím, byli-p o n o řen i do jeho požehnání takřka, ale
neotevřeli, se křesťanství. Je jic h životy, jejich nitra zů
stala uzavřena tajem ném u působení; k ře sť a n stv í. . . P ro 
tože Bůh neznásilňuje lidskou svobodu, nýbrž chce, aby
se lidé svobodně rozhodli pro něh o ,'p ro to zůstává tolik
lidí buď nedotčeno křesťanstvím ,*nebo jen: na 'jeho po
vrchů. Toto je třebá ustav ičn ě; lidem zdůrazňovati; že
křesťanství je především život z' K rista' ve všem a ve
všech okolnostech. B uícovati věřící a nedovolit jim, aby
usnuli a zvykli si-na své povrchní křesťanství. Draito. •
NÁBOŽENSKÝ PODKLAD NAŠIGH SOCIÁLNÍCH
POVINNOSTÍ
.

- N ěkolikráte jsem již slyšel nám itky-.proti ta k zvané ,
křesťanské sociologii, že prý K ristus sám: odmítl :zasaho-
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vati do čistě světských a časných záležitostí. Ovšemže
odmítl. Byl Bohočlověkem, k te rý přišel lidi vykoupiti
z hříchů, k te rý přišel hlásati království Boží. Proto se ne
mohl zabývati jako Učitel nového zákona malichernostmi
a podrobnostmi. Ale, dal sám obecné zákony lásk y a spra
vedlnosti, podle kterých se m ají i takové jednotlivosti
řešiti. Ale zákony-i pro ty. ta k , zvané podrobnosti dal a
dal je ta k postačující, že se podle nich všechno může a
má vyřešiti. Protože nás s p o jilv jednu rodinu, proto jsou
křesťané povinni vyřešiti, si všechny, otázky, k te ré se tý 
k a jí m ajetku, pomoci, povinnosti a požitků, jako členové
jedné rodiný. A čím jsou lidé těsněji spojeni, tím .'jest na
léhavější tato povinnost řešení.;N ení ale nikdo ta k těsně
spojen jako právě, křesťané. Je d n a rodina a proto jedna
snaha o to, aby se v této rodině opravdu všichni cítili
doma- a aby všichni se všemi "zacházeli opravdu jako
s bratřím i.
Dále,' jsm e lidmi, jichž; p odstata jest; z: duše a z' těla.
Nejenom z duše. I z těla.1 N ení křesťanské, pohrdati tě
lem; Spasitel je vzál ná sebe. Žil lidským životem. Proto
i o ' tělo je st třeba pečovati, o' tělo,' jakožto pomocníka
duše, jako schránu' duše, neboť jako vzal K ristus lidské
tělo, ta k v něm -přece nás vykoupil, obětí jeho nás spa
sil a je také oslavil zm rtvýchvstáním .
Tak i mý máme povinnost k, tom uto tělu a k onomu
tělesném u svých bratři, s e ' kterým i jsme duchovně spo
jení v tajem né jedno' tělo K ristovo..Z toho pochází po
vinnost starati se o'to, aby se onomu tělu, pom ocníku du
še, dostalo ve všech lidech potřebného k: tomu, ab y to byl
pomocník, k te rý je st schopný práce,-kterém u se dostává
potřebného. Ja k o komolí komunismus člověka, protože po:
pírá duši;- tak' liberalistické sobectví kom olí stejně člově
ka, protože znásilňuje lidské tělo, nestará se, aby všichni
byli po této stránce o p atře n i'a nebyli tím to tělem ve své
duši zotročováni, když musí jako Boží hovádko to lik tělu
otročiti, tolik péče jen jem u věnovati pro nespravedlnost
liberališfického sobectví.
•
P roto: nezam ěňovati křesťanské volání, že duše jest
první, zá kacířský inontanismusy k te rý tělo popírá.
Neboť^proto nechce Spasitel, abychom byli ze světa, ale

také nás nechce s druhé stran y vzíti ze světa, [protože
• chce,: abychom v tom to světě' nesli jeho poselství, aby
chom se snažili tento svět, ta k ja k je a ném á býti, udělati
novým světem, ta k ja k se o něm praví v Písmě: Hle, já
cinim všechno nové. N áš úkol, všechno učiniti nové, snový
život a n o v ý ; svět, ■abychom osvobodili svět od .kletby,
kterou K ristus stihl svět, aby svět byl Boži a ne Satanův.
Na k řtu svátém a na biřm ování jsme přijali nézřušitelné znamení; které je st podle 'svatého Tomáše duchovní
m o c í.-P řijáliJsm e znamení těch, k te ří p atří ke K ristu,
kteří m ají vnéšti jěho duclia a jeho'poslání do světa, všu
de tam, kde še objeví se svým znamením. Á máme k tomu
duchovní moc jcdnati podobně jako K ristus, to jest, po
dobně vykoupiti svět, onen svět, do kterého jsme posta
veni, svět oněch okolností, poměru.-zam ěstnání, v kterých
máme působiti, ’ .
Bude to účinnější než nenávistno bouriti proti m arxis
tům, sníti o diktaturách, k te ré nikoho neučiní lepším,5karikovati levici a biti se v prsa svou pravověrností, k te rá
Již není pravověrnou, když se pyšně bije v-prsa.■
*
'
Braito.
300 L E T OD S M R T I V E L K É H O U K R A JIN S K É H O .
M E T R O P O L IT Y
Bylo tomu 5.. února 300 let, co zemřel kijevský m etro
polita a „R usínský A thanásius“ Josef Velamin R u tskij,
spolu se svým druhem sv.l Josafatem p ravý apoštol uňionismu. O 'obou bý se podle výroku sv. Otce P ia XI. dalo
snadněji říci, čím. nebyli se zřetelem ké svatosti a apoš
tolské horlivosti, než čím byli. ■
.
Cesty P rozřetelnosti se někdy zdají lidem divné. Apoš
tol únionišm ú,pocházel z rodiny kalvínské a byl jenóní
n áhodoi (z n ed o statk u 'k n ě ze kalvínského) pokřtěn kně-‘
zem ruským .-1 jeho'pozdější vyznání bylo p ro testan tsk é'
jak na školách ve Vilně, ta k v Prazel Ale studiem] k ato 
lického’ náboženství 'o'živil m ilost Boží, k te rá byla v něm,
a osvíéen Pánem a puzen svými ctnostm i přestupuje Rutskij jako 211etý, m la d ík 'k e katolicism u, i když ho za; to
vlastní m atka úplně opustila. Z touhy státi se knězem stu-
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duje ještě 2 léta v W tirzburku, až konečně odchází pěšky
spolu se svým druhem, kterém u dal polovičku svých pe
něz, jež by mu byly jinak stačily na pohodlnou cestu,
do Věčného města.
,'
Byl p řija t vlídně papežem Klementem V III. a byl při
ja t do řecké koleje jako první alum nus Rusů, právě sjed
nocených. R utskij se v šak ’ nechce o brátit k zrádnému
ritu Pruskému a jenom na výslovné přání sv. Otce složil
předepsaný s tím slib. Toho-se však hleděl hned zbavit,
•. když se vrátil do V ilna a viděl, že sjednocená církev je
opuštěna ode všech. Po několikeré žádosti konečně mu
přišla dispens a on vstupuje roku 1607 do kláštera nejsv.
Trojice, kde již žili někteří jinoši ru ští shrom áždění okolo
sv. Josafata. ■ .
1 V roce 1608 se stává k n ě z e m ,1609 zvolen superiorem a
už v roce 1613 vstupuje na m etropolitní stolec kijevský
a haličský jako h la v a :nejrozsáhlejší provincie církevní
v té době.
Přes 25 let šířil ze svého sídla světlo sv. viry, bojuje
s protivenstvím i všeho druhu, mimo jiné i se skoro pod
průměrným vzděláním (vzhledem k západním kněžím)
sjednoceného kléru. Jenom málo biskupů bylo oživeno
duchem jeho a jeho druha sv. Josafata, neúnavných to
spolupracovníků. Zato nacházel pochopeni a podporu
u apoštolského nuncia i u krále Zikm unda.’
■ Přes své osam ocení,ve svém nejbližším okolí a přes
zápasy náboženské,. k teré vznikaly v souvislosti se zesí
lením propagandy pravoslaví v roce 1620 a vedly až k
mučednické smrti sv. Jo safata, podařilo se jenom jemu
samému obrátiti 2,000.000 rozkolniků.
■
' A to ještě musil bojovat R utskij — a v tom vidím ne
zištnost jeho náboženství, nepočítající !se žádným poli
tickým oportunismem a dokonce zříkajícím se ho roz
hodně v boji o spásu duše — proti extrémům z druhé
strany: proti odpadové horečce z druhé strany, proti leh
komyslnému přestupováni šlechty ke kultu .katolickému
z pouhé západnicko-polské módy. V té věci vymohl zákaz
u papeže U rbana V III. v roce 1624. : •
Nepodařilo se mu už bohužel postaviti pro nepříznivé

okolnosti seminář, pro světské celibátní kněžstvo, ač už to
bylo v synodě usneseno.
'
V
Je ho jediná vášeň byla starost-o spásu duší. Byl vždy
ochoten p opustit m etropolitní stolec pravoslavným , jen
když se obrátí.
-.
Práce jeho došla uznání sv. Otce U rbana VIII., k terý 1
jej nazývá „A tlantem Unionism u“, „Sloupem Církve“ . a
„A thanasiem :R usů“.
Zemřel 5. února 1637. Zemřel v nemenší pověsti světce
než jeho spolubojovník sv. Josafat, o jehož blahořečení
se sám tolik zasazoval.

PRACOVNA
ODLESK BOHA O TC E

V každém potůčku se odráží kousek krásného modrého nebe. V každém tvoru ; so odráží velikost a moudrost
Boží. V Ježíši K ristu se odráží a zjevuje Bůh nejdokona
leji. N ejdokonaleji se nám v něm zjevila, pravda Boží a
nejvíce skrze něho zalila svět L áska Boží.. •
Jestliže so někomu zdá nauka o Bohu příliš thooretická,
nechť se zadívá na. osobu Ježíše K rista, na jeho slova a
na jeho činy. On je st jednorozený Syn Boží, je st Vtělené
Slovo. A kďvž se jeví celá jeho bytost jako dobrý, tak
dobrý, že z lásky k nám až um říti dovedl, když jsme si
nevěděli rad y se svou bídou. Nemůžeme říkati, že Bůh
jest ab strak tn í bytost, že jo těžko jej milovati, že to zna- ‘
mená honiti se za stínem. Živý je s t náš Bůh a skutečné
jest jeho Vtělení v Ježíši K ristu.
Tento Bůh přišel hledati všechno, co bylo zahynulo, ne-znal odpočinku a neznal únavy, když hledal bloudící
ovečky. Sytil chlebem i pravdou. Dovedl odpustiti všem
lidem hledajícím odpuštění. Ujímal so opovržených. Ne
náviděl hřích a láskou od nich odvracel hříšníky. Nebylo
bolesti, ke k teré by se nebyl sklonil. Nikdo mu nebyl cizí.
Všem přinesl ztracené synovství Boží. A aby se nikdo nezatoulal a neztratil, napřáhl své paže na kříži, paže zkrvácené,' aby! konečně mohli v šich n i: v ě řiti;' že tenj [jenž ač
je Bohočlověk, dovede um říti . láskou :za ■člověka, nemů
že b ý ti.člověku cizí, nemůže b ýti lc němu tvrdý. T akový
'je s t Syn v iid s k é m .T ě le a takový jest i Otec, k terý jej do
světa poslal.
.
v Protože klesám, nechápaje takovou lásku Ježíšovu,-mo
hu se vrhnouti do náručí Otcova, neboť, jaký Syn, takový
Otec! Ježíši; odleskuvBoha ,Otce,vsmiluj se : nad' námi, a

pomoz víře naší, abychom dovedli čisti v knize rozedraného tvého. Těla, otevřeného tvého Srdce o lásce Otce,
k terý nám te ta k dal. t
Braito.
C H T Ě L I HO U Č I N Í T I K RÁ LEM
Když nasytil Ježíš tisíce lačných skutečným chlebem
a skryl se, rozběhlo se mnoho lidi za nim. Chtěli ho učiniti
králem . Když jim slíbil své tjjloíza pokrm, když jim slíbil
vrcholný skutek lásky, pohoršili se nad nim. Více s nim
nechodili. I mnoho jeho věrných. • . ; . ,
\
.■ T ak se opakuje tatáž; skutečnost, že i dnes je mnoho
lidí ochotno uznati křesťanství tam , kde se jim jeví ně
ja k á naděje podepření pozem ských' skutečností a práv
křesťanstvím. Tam, kde objeví u katolíků dobrou vůli
k prosazení pozemské spravedlnosti, velebí je a stoji o je
jich spolupráci. A jsou zase katolíci, k te ří jsou lehko
zpiti takovým úspěchem a dom nívají se, že svět uznává
celé-křesťanství..
v.
.
Bylo by novou heresí přcceňovati toto uznání, spoko
jí ti se s ním : Neboť víme,' že tyto sym patie seo k am žitě
změní ve starou nenávist, jakm ile prohlásíme, že' ne pou
ze chlebem živ je člověk, že křesťanství je st něco nesmír
ně více než zajišťování: jenom pozemského chleba.'
Není snad horšího pokušení, k teré se přibližuje ke křes
ťanům, než, toto pokušení i; křesťanství, celé Kristovo
k ře sť a n stv í' snižiti jen na budování", čistě pozemského
království, i To právě chce nepřítel. 'A*, je ochoten : vždy
cky úznati takové kněze, takové katolíky, k te ří více krá
lovství tohoto světa a pozemským zájmům slouží než
duchovnímu poslání K ristovu. Ale to není k duchovnímu
prospěchu, nýbrž jenom podepřením, k rálo v stv í-to h o to
světa proti • království Božímu. Ze jste jedli z chlebů,
přišli j s t e . . .
. . -Braito.
B Ů H V NÁS
N ení v nás zbytečně, neni v nás nečinně, je st v nás ke
všemu, co prožíváme, i co námi hýbe. Nechce nám 'b ý ti Bo
hem ■cizím, BohemV jenom trůnícím ve ; svém m ajestátu.
Spasitel řekl, že si chce v in á s učiniti svůj příbytek, že
chce v nás přebývati -jako ve svém domově. To; znamená,
že chce býti naším přítelem , přítelem našeho skutečného,
denního a všedního životai; P rávě <tento život j e j : přijal
a. k němu se-chce Bůh skláněti .ve své otcovské, >přátel
ské lásce. J e s t s námi, abychom m u mohli předložití celýC
svůj život, abychom mohli se k němu utéci s-celým bře
menem - svého: života, života oněch obtíží, jimiž právě
procházíme:
' ■;
Náš Bůh není Bohem jenom slavnostních okamžiků,
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Bohem, jemuž se pouze klaním e. Náš Bůh je st Otcem a
přítelem, k te rý proto v nás důvěrně přebývá, abychom se-.
8 ním mohli důvěrně spojovati, abychom mohli celý s v ů j.
život chápati jako z jeho ruky, o všem s ním hovořiti, vše
chny bolesti mu p ř e d k lá d a ti:i\o ; bolestech a zkouškáchs ním rozm louvatv Když je st zvláště s těmi, k te ří jsou]
zkoušeni, ja k prav í v žalmu, a když je st zvláštním způ
sobem ještě v těch, k te ří žijí z jeho lásky a milosti, zvlášt
ní pozornost, péči a lásku otvírá těm, k te ří jsou .drceni,
navštíveni bolestí. Nechce nás zkoušeti nad naše síly, ale'
také chce, abychom zvláště v bolestech; vé k terých zvláš
tě potřebujem e jeho.pom oci a ochrany, abychom se s ním
zvláštním způsobem .spojovali, jemu zvláštním, ještě dů
věrnějším způsobem své ■srdce -otvírali. P ak se v : nás
přelije síla jeho přítom nosti, když i my se k němu přiblíží
me, když mu otevřeme své. srdce, aby je mohl posilniti,.
aby je mohl sebóu naplniti. J é : třeba právě v bolestech
rozšířiti své srdce jeho p ů so b e n í,-p rá v ě 'te h d y se 'm u otevřití, aby nás mohl zvedáti, posilovati.
Braito.
LÁSKA V Š E M O H O U C Í

. .

Protože naše nadpřirozená láska jest účastí lidskou na
svaté lásce B oží,'proto m á naše laslia k Bohu a k bližnímu také aspoň stín účasti n a všemohoucnosti lásky Boží.
Velikonoční doba jest] oslavou! této všemohoucí lásky,
k terá se před ničim nezastavila, k te rá dovedla spojití
věčné Slovo s lidskou přiro zen o stí"a :vykoupiti člověka
a vzíti n a sebe všechny jeho stavy, všechny jeho p o tře b y ,'
aby to všechna věčná lásk a posvětila a všemu dala svou
S ílu .

'

- í:

'

Cetl jsem nedávno m učednictví «sv. Blandiny a ostat
ních m učedníků lyonských; tak, ja k je st nám zachováno
v překrásné prostotě a životnosti. N ejčastěji se v tomto
vypravování v rací slovo agapé; láska. P isatel zprávy
o lyonských mučednících ukazuje jakožto sílu a ovoce
lásky, že: dovedli' slabí mučedníci zvítěziti nad katany.
Zvláště .dojem ná je st zpráva o m učednictví ‘svaté Blandíny.' B y la ' slaboučká, m ladičká a někteří m ě li; o tuto
křesťanskou otrokyni- strach, zda výdrží všechna muka,
jimiž nebylo zvláštěvproti ní, otrokyni,; šetřeno. Blandina
vítězí ň ad er vším, nad ranam i b ič ů ,: n a d : šelmami, nad
páleními, až ji konečně zabalí do - sítě, nechají usm ýkati
rozzuřeným býkem." A ,o m učedníku jménem Sanctus se
praví, že se na něm: Ukázalo, že není skutečného utrpení
tam, kde je st skutečná láska. :Tato‘ láska jim nejenom
dala vytrvati,. nýbrž' ještě ■je naplňovala’ radostí v mu
kách. Tato láska dávala konečně .mučedníkům -živ ý :sou
cit s těmi, k te ří nevydrželi m u k ara k te ří zakolísali ve své
víře.
'
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Všemohoucnost lásky. Divíme so, kde čerpali naši otco
vé: mučedníci, apoštolovo a,vyznavači svou sílu. Divíme
se tomu, že je mezi nám i tak. málo obětavosti. Divíme se,
že volání svatého Otce o katolické akci je st kolikráte
přijím áno s neporozuměním, liknavostí. P roto nejsme
silní, proto nedovedeme obětovati, proto p rch ám e'p řed
utrpením pro kříž K ris tů v a pro jméno jeho, protože dosti
nemilujeme, protože jsme d o s ti: nezanítilí, nerozohiíili
svou - lásku k Bohu. N ejdůležitějším základem veškerého
apoštolátu, veškeré/K atolické akce, jako akce pro k rá
lovství K ristovo vůbec, je st a zůstane jen hluboká, živá,
rostoucí nadpřirozená láska k Bohu. Tato láska učí nás
totiž Boha m ilovati podobně jako on sébe miluje, to jest,
dávati • jemu přednost přede v š ím ,: ume ti oceniti Boha
jakožto toho, pro něhož stojí z a ' to *všechno učiniti, vše
chno dáti a všeho se odvážiti: Čili: hluboký duchovní
život je tajem stvím úspěchu, síly a velikosti naší činnosti.
.

i

.

■

•

B raito.

SVÁTKY S VO BO DY D Í T E K B O Ž Í C H

Když říkáme, že Církev vyšla z otevřeného boku Kris
tova, chceme říci, že obětí na kříži stali jsme so dítkami
Božími, žo tam bvlo zadostiučiněno za lidské provinční.
Člověk se stal otrokem hříchu, otrokem všeho nižšího,
protože nechtěl býti milujícím, důvěřujícím a sloužícím
dítětem svého božského Otce.
- ...
Proto přichází nejlepší, syn Boží, jednorozený, vlastní
Syn Boží, aby nám vrátil toto synovství. P řijím á sám
podobu otroka, přijím á, všechny, následky onoho zotro
čení, kterém u jsmo dobrovolně propadli a ta k nám , vrací
onu svobodu. Ňašc nej větší, vrcholná-a nejkrásn ější svo
boda je st svoboda dítek Božích, svoboda těch, k te ří ne
slouží ani Bálu ani Ištařotě, ani lidstvu ani pokroku ani
humanitě ani straně, nýbrž prostě nejlepším u Pánu, jemuž
sloužiti znamená kralovati, jenž těm, k te ří mu slouží,
vrací nejvyšší důstojnost, protože z nich činí své dítky.
Služebnictví naše znamená u Boha a v, křesťanství sy
novství naše. T ak je třeba 'chápati- celý svůj duchovni
život, tak jc 'tře b a , chápati celé křesťanství, jakožto slu
žebnost synovství našeho.;
' . Jen Bůh sám nejlépe ví, co jo člověku k dobrému, co
m u 'p ro s p ív á /je n on ví nejlépe, ja k by člověka ponižo
valo, a ja k by ho bylo nedůstojno, kdyby se chtěl cele
zadati čomukoliv jinému než jemu. Proto chce, abychom
mu ,sloužili. Protože nám určil za cíl,* nejenom mu slou
žiti, protože mu všechno nakonec slouží i ďábli v pekle,
ale abychom . mu sloužili uvědoměle, dobrovolné synovsky, totiž:.s láskou,'.a b y : se. stala , naše: služba vracením
dítěte k-B ohu, krásnou spoluprací na řízení hodnot a

světa, abychom totiž svvm správným užíváním ,životních
skutečnosti a hodnot vracen věci k jejich pravém u cíli
a smyslu. Ja k o se synové sta ra jí s láskou a s pýchou o to,'
aby všechny věci otcovské sloužily myšlence, otcovské,
celého rodu.
j ■■
■;
To připom ínají velikonoce: Jsm e vykoupeni. Jsm e osvo
bozeni. Stali jsme se zase dítkam i Božími, bylo nám opět
otcovským Bohem připomenuto; a:zřetelně řečeno, co on
chce od svých dětí. A z kříže se nám dostalo ještě tolik
milostí, kolik jich potřebujem e k této svobodě, aby nás
věci nezotročovaly a n epotlačily k tomu, co je méně než
Bů, náš nejvyšší cíl.
■■ ■ Braito. ;
VÍ RA

_

■

^

■

Víra je vážný cit, že jsme tvory Božími. P raktické vní
mání neviditelného-světa. .V ěřiti-znam ená rozum ěti,’ že
tato země nestačí pro naše štěstí. Znam ená vzhlédati na
zemi k Bohu, uchopiti životně jeho přítom nost, čekati naň
a horlivě uchopiti jeho: v ů li,a v id ě tív ní své dobro. Víra
není jenom nějak ý přechodný silný, čin anebo prudký
pocit duše, dojem anebo názor, nýbrž, zběhlost a návyk,
trvalý a-pevný stav duše. V ěřit v Boha znamená oddati
se mu zcela, pokorně složití své záležitosti do jeho ru 
kou. Kardinál Newm an: Prom luva o víře a poslušnosti.
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Z D U C H O V N ÍH O ŽIVOTA

ADAM:- Gesamelte A ufsatze, Haas, Augsburg, 1937, str.
450.: Vděční žáci ;velkého katolického theologa Adama
vydali soubor; jeho; vzácných studií k .dějinám dogm at a
k hodnocení současné theologie. Adam je znám jako theo
log ovládající m istrovsky ■celou' svou látku a; m ající zá
roveň živé spojení, se skutečností.' P ři tom je m istr slova;
takže každá jeho: studie je zároveň ,i duchovní požitek.
Sbírka obsahuje dobré studie o prim átu v nejstarších do
bách á především vzácné studie :o svátostech v n ejstarší
'Církvi.::--'-, r
C
:\
: ,1'■
BREMDND: A utour de T humanisme, Paris, Grasset;
1937, strJ 300, cena 15 frs. Sebrané a dosud neotištěné stu
die o duchovním životě; od -známého historika duchovní
ho živ o táB rem onda. Jeho b ratr, k te rý ty to . studie sebral
a,v y d al, učinil v ě c ■;neobyčejně záslužnou, protože totQ
dílko jest nutným 'doplňkem velkých Brem ondových d ě r ,
jin francouzského duchovního života. V této knize jsou
shrnuty především, jeho studie o poměru humanismu- ko
křesťanství a k duchovním u'životu.
’. ■:
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CONVERT: L e S. ,Cure ď Ars. Lyon, Vitte, 1937, str.
158, cena 5 frs. D uchovní život na základě výroků, katechesí a direktiv-sv. faráře arského. D ýchají jeho prosto" t o u a svátou opravdovostí. D obrá knížka k rozjímání.
EUDES JEA N SAINT: L etlres et Opuscules. P aris, 1934,
Lethielleux, str. 490, cena 18 frs. U svátých i jejich listy
a jiné drobnosti literární m ají svou cenu. P roto je dobré,
že byly vydány íytó. doklady duše zapálené ta k velkou
láskou.;'/ ;
/ *
FOLLIET: La Spiritualitě de la R outě i P aris, Bloud et
Gay, 1937, str. 190, cena 10 frs. P říručka duchovního ži
vota .pró mládež, hlavně skauty a člěny katolické mlá
deže. Probrány, všechny úseky duchovního života i živo
ta denního naší mládeže. Stálo by za překlad!
GOOSSENS: Tongrand ami. Tournai, Desclé, 1936, tři
svazečky, cená-belg. 2.40. K rá tk á rozjím ání pro mladíky
a dívky, činné v K atolické akci. Rozjím ání průhledná,
svěží a ‘praktická.
■ ■
JIERMANS: M ystique. Bruxelles, 1937, Éd. de la cité
chrétienne, str. 430,'cena 7 belg. Základv a dějiny mys
tik y 1jsou šťastně shrnuty [v této nové knize. A utor nejprvejukažuje, co je křesťanská m ystika, z čeho žije a pak
' so •šnáží řešit je jí problém y .'.Proto jeho' historická studie
není úplná,- nýbrž zachycuje -pouze nejvýraznější mystic
ké osobnosti a směry. Ukazuje na nich životnost' katolic
ké m ystiky á_ originalitu jednotlivých směrů.
JUNGLAS: Die Lehre der Kirche. Bonn. V erlag der
Buchgémeinde, 1937, štr. 375, cena 5.80; Mk. Dogmatika
>pro laiky. Nelze v několika slovech říci všechny přednosti
této knihy. Je system atická,’ přehledná, nic podstatného
v ní nechybí a způsob podání velmi přijateln ý a srozumi
telný. N ení pochyby, že bychom potřebovali něco podob
ného. A proto dokud nebudeme m ít sami, je velmi užiteč
né í pro laiky, sáhnout: ke ;■knize; německé, k te rá v tomtó
případě je opravdu značně laciná.
:KIEFFER: Précis de liturgie sacrée.: Moulhouse, 1937;
E ditions Salvator, str.:400, cena 30 frs.'F rancouzský pře
klad; vynikající německé - liturgické - příručky; Podává
pravidla liturgická, vykládá rubriky brevíře i misálu, učí
obřadům mše svaté a církevních úkonů. Teorie je ozřéjmena nesčetným i praktickým i příklady. Dobrý index činí
knihu''zvlášť .použivatelnou. Doporučujeme hlavně knežím a bohoslovóům .'• .
- •
LABIJRU: Christus und die Gessclschaft. W ien. Seelsorger Verlag, 1937, str. 84, cena 2.90 šil. Smělá k ázání špa
nělského jesuity, kterým i nem ilosrdně odhaloval slabiny
španělských katolíků, véJkterých burcoval /jejich křesťan
ské'svědom í-vůči sociálním otázkám.; K ázání jsou skvěle
stavěna, napojena papežským i projevy. Škoda, že tohoto
hlasu bylo ta k málo slyšeno. Varovné -pro nás!

LIVRAGNE: Marie, notre soeur. Paris, 1937. Bloud ct
Gay, str. 190, cena 9 frs. K nížka je psána pro lidi dnešní
doby, chce jim: přiblížit! Marii P annu, velkou je jich .ses
tru, aby ú cta m ariánská nezůstala; jenom úctou, nýbrž
byla službou K ristu, ja k -i Maria jenom jemu sloužila. ’ ;
MARKOWA:’ M. Sinclair. P aris, 1936, str. 130, cena 6
frs. M arkéta S. se těší .čím d á r tím větší pozornosti jako
vzor dívky, k te rá žila v těžkém, otráveném ovzduší a pře
ce mu nepodlehla, nýbrž,dovedla své, spoludělnice ziskávati pro svátou věc;Boží. Životopis vyjde ve Vítězích.,
: Missale [Romanům. Toririo, Marietti, 1936.; Velikost
23X15.' K rá sn ý ' čitelný dvojbarevný tisk. Možno objed
nat nevázaný. H odí se velm i:dobře ja k pro soukromou
potřebu, ta k pro oltář, protože obsahuje i noty. •
MOSSHAMER: W erkbuch der religiSsen Madchenfuhrung. H erder, F re ib u rg ;i. B., .1937, štr. 330, cena 4 Mk.
Autorka je diecésní vudkyní mládeže v fieznu. J e jí kniha
je psána zkušeností a chce vésti ty, k te ří m ají vychovávati mládež, zvláště dívčí. U kazuje zvláštnosti a potře
by dívčí duše, aby z nich vyvozovala pokyny pro zvláštní
'způsob jejích vedení. K niha prospěje neobyčejně m at
kám, učitelkám,' i k n ěž ta j protože autorka si vzala za
svůj životní cíl p ráci pro dívei mladez a proto jí doko
nale rozumí.
•
,
.. .
■
’ MUGNIER: Rol, Profet, Prátre P i m 1036, Lethielleux,
str.'230, cena 12 ^írs; Mnoho se pise o K ristu králi, méně
0 K ristu proroku a knězi. Poslední dvě stránky K ristova
poslání jsou zpracovány dobrým theologem i básníkem.
Ukazuje k rásu těchto, p ravd ve spojení s naukou o Cír
kvi jako m ystickém ; těle .K ristově.
r
.
1 PINARD DE BOULLAYE: Jesus Redem pteur. Paris,
1936, Ed. Spes, str. 300, cena;12 frsj Konference notredamské z a : rok 1936 probíraly .otázku dědičného hříchu, po
třeby vykoupení a-uskutečnění vykoupení',K ristem . Jsou
to vlastně vědecká pojednání katolické theologie na kazatelně zpřístupněna la ik ů m .;J e to ‘ vpravdě dílo vědec
ké ceny; — Od- téhož autora vj-šlv tam též jeho exhorty
svatého týdne, p řipravující posluchače konferencí na ve
likonoční svaté přijím ání: L a.M ontée, des a m e s .Ukazuje
se tu K ristus jako- c e s ta 'k výšinám životním. , .
PROHAZSKA:. M éditatíO ns: pour.;l’année liturgique. I
P aris,• C asterm an;; 1937,- str.'.i 310. =P rv n í svazek .vynikají
cích m editaci' n a církevní rok. Svazek óbsahujeTrozjímání adventní a vánoční. P roházská byl hluboký nábožen
ský myslitel, který^.dovedl. v , k a ž d é . liturgické myšlence
najiti řadu dobrých a pro život užitečných postřehů. K ni
ha neobyčejně vhodná přo rozjím ání a kázáni. v ,
SCHOTZ D r. A.: K r is z tu s .Szent István-T ársulat, Budapest, 1932, str. 272, cena 6 pengo. Životopis psaný p rá
vě pro moderního člověka. V ýznam díla záleží právě v

tom, že autor, napřed podává k rátk ý historický přehled
všech proticirkevnich směrů od Reirnara až po Ludwiga
(i Papinim u vytýká, že sé d al.p říliš inspirovati Renanovým Yie de Jésus), aby p ak postavil svou thesi,\že ne
stačí tázati se jen evangelia ohledně toho, kdo a 'č ím
byl K ristus, nýbrž a především Církve uchovávající apoš
tolské podáni. ■ • ■ ■■ .
■ ; ■ - • ■■
TANQUEREY-GAUTIER: Pour ma vie interieure. Desclée e Cie, Tournai, 1937, str. 070, cena 4 belgaš. K rátká
příručka asketiky a m ystiky pro laiky činné v Katolic
k é akci a spolcích. J e to zkrácený výtah klasické učeb
nice a sk e tik y -a m ystiky pro knězo a semináře. Dílo je
přístupné všem laikům a je psáno v pravdivém předpo
kladu, že jenom hluboký náboženský ž iv o tla ik ů zaručuje
ovocé jejich apoštolských prací. - ■
'
,
■ Theresia von Jesů. Briefe. (1. Teil.) 3. Band der samtlichen Sphnften. Přeložil P. Alois A lkofer O. Carm.' Dix.
640 stran ; váz. 11.50 Mk. (Subskr. cena 10 Mk.) Verlag
K osel-Pustet, Mnichov. P rv n í svazky záslužného překla
du přinesly obraz duchovní vyspělosti a m ystické vzne
šenosti sv. Terezie. D opisy jako by ji stavěly do nového
světla. Z vypisovaných událostí všedních i svátých, vy
zařuje m a teřsk á. něha a starostlivá pečlivost' svaté za
kladatelky. Z četby listů si odnese každý přímo tajem né
uklidnění. Sv. Terezie je tu blízká-každém u právě svoji
teplou srdečnosti, tou nejryzejší lidskou láskou k e všem,
s nimiž přicházela d o 'sty k u . K niha je nepostradatelným
pramenem k poznání prostředí, v němž velká reformátorka žila a pracovala, vedená jistotou milovaného Boha. TONDELLI: G esú Christo, ^ orino. Coc, Ed.- Intern,
■1937,' str. 600, ceňa ;20 lir. Za neuvěřitelně nízkou cenu
možno si opatřiti velmi důkladné dílo o K ristově osobě.
Autor, nejprve studuje pram eny života K ristova, hodnotí
je ve světle studia k ritiky, nejstárších církevních spiso
vatelů, aby pak přešel k druhé části; to jest k základním
myšlenkám. Kristovým, k teré 'zpracovává- theologicky.
K orunou díla je přehled díla K ristova, k te ré přetrvalo
věky.-- '■■"'■■:-l“:-i- '■■■
" v '; '*
’ V
,r."
VAN DE VOORDE: Ruúsbroec en de Geest der Mystie k . A ntverpen, 1934; Dé Sikkel, str. 180. Ruysbroeck, z
něhož jsme právě vydalr.ve sbírce Po cestách m ystiků.k
lásce. Boží-krásný, spis o sedmi stupních lásky Boží, jest
stále chloubou vlámského národa. T ak si vydali nedávno
tuto krásnou vlám skóu studii o významu* a.d u ch u Ruysbroeckovy m ystiky. Zdůrazňují především jeho christocentrickou m yšlenku, neboť pro'něho je st vrchol mystiky
v dokonalém oblečení K rista. •

Z RŮZNÝCH POLI

BROS: V ethnologie. religieuse. Paris, Bloud et Gayy1937, str. 310, cena 30 frs. Spisovatel chtěl podati v ý 
sledky dosavadního pozorování a * studia prim itivních
národů po stránce náboženské.' Ukazuje, jak velice se
mýlil D arw in a ostatní badatelé, k te ři považovali tyto
kmeny-, m ající svá ta jn á celkem dosti bohatá náboženství,
za lid bez náboženství. K niha je st dobrým argumentém
apologetickým'. Zároveň je to kniha srovnávací vědy náboženské. Jak o taková výborná.
i1
I:
BERUTTI: Institutiones juris. can: vol. III. de religio- '
sis, Torinoj M arietti, 1937, str. 380, cena 25 lir. Církevní
právo má zvláštní úsek o řeholnících a Je jic h životě.' Beruttiho kniha shrnuje tuto n au k u ,'p o d áv á přesný a. vy
čerpává jící výklád jednotlivých • zřízení pro řeholníky.
Všechny nejnovější výnosy 'jso u tu zařaděny, takže' dílo
lze opravdu doporučit všem vedoucím 'jakékoliv řeholní
družiny; •
BUBER: Die F ragejin den Einzelnen. Berlin, Schocken-Perlag, 1937,. str. 130.'K nížka je rozšířenou přednáškou
pro studenty tří něm eckých universit ve Švýcarsku, ve
které známý m yslitel probírá otázku poměru jednotlivce
k celku, právo jednotlivce na scbc a celku na jedince,
fteší problémy; generační a vztahy kolektiva k individuu.
-- A'. CORONATA: Institutiones juris canonici.. V ol.; V.
Totino,-M arietti, 1936, stn 400, 20 lir. Ukončení význam 
ného díla-o církevním právu pro kněžstvo a sem inaristy
je tento p átý svazek, obsahující velmi podrobné indexy
a neuvěřitelný prostě přehled kánonistické literatury.
Tento soupis nebyl ještě nikde ta k důkladně pořízen ja 
ko v tom to díle, 'protože obsahuje na sto stran. Doporu
čujeme vřele celé dílo.
;■
; ^
;
DVOŘÁK: Zrcadlení na,' hlubinách: Básně. Pelhřimov,
1936. N estor : literátů z le t devadesátých nehodlá složití své pero; Básně tohoto svazku opěvují vroucí lyrikou n á
boženské skutečnosti;; jež vidi provanuty, světlem a kráSOU Boží.
-..'-.i. _T'
: FR. W. FOERSTER—EM. ZÁK: Mlhami- a tmou. Časo
vé k apitoly ó kulturních;otázkách a všeobecné civilisaci
naší doby. Str. 77, cena Kč 7/ V ydalo nakl.'K ropáě a K u
chařský v P raze II.,.S pálená ul. 23. K niha poukazuje,:ná
p řed n o sti, a nedostatky dušú m oderního’ člověka, odha
luje chorobu a-ukazuje léky.
v
; '
M.
HABÁN: Psychologie, Brno, Akord, cena; 17 Kč.: DávnO'
jsme čekali na tuto knihu, k terou se řadí dr. H abáň mezi
naše nejlepší odborníky.: Potěšitelné jest, že zachovaL bo
hatě že scholastiky celý je jí bohatý přínos psychologický
a zároveň .s tím ďóvédl.m istrně spojiti.v ý sled k y m oder-,
ního badání. K niha je st vzorně rozdělena, jest psána od
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borně a při tom přístupně i širšímu čtenářstvu. Doporučejemo knihu co nejvřeleji všem vychovatelům a přede
vším také studujícím . O této knize opravdu platí, že by
neměla chyběti v žádné knihovně inteligentově, zvláště
když její n íz k á'ce n a umožňuje každém u její zakoupeni.
Ú prava je st prostě u našich publikací .neobvykle krás
n o u ,'to tiž .dokonalou. Dělá velkou čest Lidovým závo
dům tiskařským v Olomouci.
. •
• IIEILER: Vrkirche und Ostkirche. Miinchen, Reinhard,
1937,; stran 620, cena 11 Mk.
V elký bojovník za
jednotu Církve, který se .vrátil před nedávnom po dlou
hém hledání k té, k te rá je zárukou této jednoty, -vydává
nyní m onum entální třísvazkové. dílo' o katolické Církvi
východu a západu. P rv n í svazek srovnává dnešní stav
-pravoslavné církve s církví pr.votní. Všímá si všech míst
ních pravoslavných církví a studuje jejich život asketic
ký, liturgický, lidovou zbožnost i m ystiku. Heiler, který
svou. poctivostí právě dospěl k jednotě katolické Církve,
je při vší své kritičnosti úzkostlivě spravedlivý. Jeho
studie jsou sice vědecké, ale p rohřátý životním teplem,
takže se jeho historie východní církve čto, neobyčejně
poutavě.
- ■
"
■ . HESSEN: iDie •G eistesstrSm m gen der Geqenwart, Freib u rg i. B. Herder, 1936, str. 188, cena 2.20 Mk. V ynikající
filosof augustinovské školy dává zde k rátk ý a srozumi- telný přehled hnuti duchovního života přítom nosti. Zjiš
ťuje všude zřetelný odklon od'm aterialism u k ucelenému
patření na svět. Ve třech k apitolách'zjišťuje tento pře
rod vo vědě, v umění a ve filosofii.
. KOSNETTER: Die Taufe Jesu. W ien, Maicr et cie., str.
360, cena 6 šil.:0 k řtu Janově a pokřtění Kristově bylo
již mnoho napsáno, ale je málo vědeckých prací, které
by o nich všestranně pojednaly. V tomto díle je dostateč
ně, ba úplně podáno stanovisko katolického oxegety ke
všem otázkám, týkajícím se těchto křtů. Dílo je rozděle
no na tři kapitoly. I. O k řtu Janově, jeho podstatě a pů
vodu, II. o křtu K ristově,'-zvláštní v ý k lad -zd ráh án í se
Jan a, srovnání Matouše s Janem , zvláště pak výklad
hlasu s nebe. Zvlášť důležitý je díl.III.,- v němž se pojed
nává nábožensko-historicky o křtu. K nihu lze doporučiti
ja k pro obšírnou znalost literatury, ta k pro rozvážný úsudek spisovatelův vc sporných otázkách.
- ; P. LETIIIELLEUX: Les essais cath.oliqu.es. Paris. Vel
mi obratně redigovaný časopis dokonale inform ující o
katolické světové literatuře vědecké. K nihy tříd í podle
oborů. Informace jsou krátké, ale vystižné, přesně udá
v a jíc í obsah knihy.- P řináší i přehled článků vědeckých
časopisů francouzských i ' cizozemských. Časopis vychází
čtyřikráte do roka asi na 60 stránkách. Cena pro ÓSR je
na rok 20 f r s . ,
,

LIEFTINCK: De M iddelnederlandsche .Tauler-lland
schriften. Groningen, W olters, str. 450, čtyři .celostránko
vé ilustrace," cena 5.90 Flor; Odborná studie o rukopisech
Taulerových středonizozem ských. Dnes,' kdy stoupá živo
zájem o T aulera a k dy se dějí pokusy ,o k ritick á vydání
jeho spisů, jsme vděčni ;ža toto dílo, k teré je st ovocem
mravenčí píle á nadlidské trpělivosti, se kterou .vydava
tel snesl všechny rukopisy i> varian ty T aulerových'knih.
Druhá část knihy podává ucelený, te x t Taulerových spi
sů. Velmi cenná příručka pro všechny překladatele T au
lerových spisů.
'
—
■MAURIAC: Ž ivot Ježíšův.- Podle 2., vyd. přel.’M. K rejza a O. A. Tichý. Vyd. naklad. V yšehrad jako l.-áv. „K a
tolického literárního’ klubu". 272 str., pouze1váz. Kč .40,
pro členy KLK Kč 26.70.‘ Autor, k te rý je členem F ran 
couzské akadem ie, je .našim čtenářům- s dostatek znám
svými-romány; v nichž se ponořil až na dno ubohých lid
ských srdcí, zm ítaných::vášněmi. J a k o 1skvělý -psycholog,
který se v y z n á ;ve sv ý ch :hrdinech, přistoupil k odvážné*
mu úkolu podat nóvě lidskou osobnost K ristovu; Beze
vší nasládlé sentim entality, obvyklé v životopisech K ris
tových, črtá' na základě evangelií úžasně životný a vý-í
razný p o rtré t Syna člověka.' Jeho Ježíš heroický a přeco
tak hluboce lidský je postavou, jež vámi ze všech veli
kých postav historie .nejm ocněji o třásá,-je nejméně lo
gická, poněvadž' je nejživotnějií. Třebaže postup, který autor zvolil, je ryze um ělecký ;(na nadarm o bylo použito
na obálce českého vydání kresby Rem brandta, jehož po
jetí Ježíše je M auriacovuípojetí hluboce příbuzné!), při--znává, že nemůže, o K ristu mluviti,' jako by mu na něm nezáleželo.vJe šťasten, že jeho osobitě p o jatá kniha zne
pokojila svědomí uspaná, iN apsal ji ‘především pro ty,
kdož p opírají nebo si^neuvědom uji. ustavičnou reálnost
osobnosti, která-se měla státi úhelným ,kam enem 'světa.
. ROMITA: J u s ’ Músicae Liturgicae. Torino, Marietti,
1937; str. 320,-cena 15 lir. Dlouho očekávané dílo, soustře
dilo všechna dosud roztroušená nařízení, ustanovení a
pokyny,i tý k a jíc í s e . církevního zpěvu a hudby. Dílo
má dobrou část historickou, ke k te ré se připíná teoretic
k á část o podstatě a rázu církevního zpěvu vůbec. P ra k 
tické pokyny doplňují toto dílo, které pnchazi v h o d :
vzrůstajícím u-právě liturgickém u hnutí. SAVIO, CAROLUS FID ELIS: A d sigillum sacrcimentale animadversiones. JEiI Casanova, Turin, str. 86,. cena 10
lir. Osmdesátiletý" a u to r navrhuje svůj pojem zpovědního
tajem ství:íže. je součástkou; svátosti:pokání:: protože vy- .
znáním 1se hříchy sta ly : látkou; svátosti, jsou v yňaty z ja
kéhokoli jiného použití a proto se znalosti jich nesmí uži
ti nikdy. Jeho' důkazy však silně připom ínají slovo ,o
tom, jenž nic nedokazuje, protože dokazuje příliš mnoho.

Jistě je bližší povaze věci i svátém u Tomáši Akvinskému. názor všeobecný, že neporušitelnost zpovědního ta
jem ství plyne z povahy samého tajem ství, jež zde jé ve
věci každém u člověku nějdůležitější a proto nejvíce a
bez výjim ek závazné. —es—
,
STEFANINI: 11 problema^religioso in P latone e S. Bonaventura. Torino, Soc. E d .In te rn a z., 1926, str. 418, cena
15 lir. Pokus o filosofii:náboženství podle zajím avé osy:
Plato, sv. B onaventura. Po studiích o filosofii nábožen
ství nej starších dob -přechází a u to r k základům nábožen
ské filosofie P latonovy a chce u kázat na svátém Bona-i
venturovi,! ja k tento ivelký: učitel církevní dovedl, vytě*
žiti z P latona, co se pro křesťany dá získati. . .
■ SCHOTZ Dr. A.: A z orókkévalóság. Szenť.Isťván-Tár-'
sulat, Budapest, 1937, str. 336, cena 3.80 -pengo.' Četba
předpokládá filosofické vzdělání. M yšlenkový pochod
díla dá se nastínit, asi takto: Z dějin padá na n á s s tín
věčnosti, zkoum ající duše postřehne z pom íjejícího světa
věčnou skutečnost, ukáže se mu duchovost: věčného Bytí
a na jeho obraz stvořený, z těla a duše pozůstávající člo
věk, Iplný tajem ství, k te rý nosí ve svém srdci věčné^touhy, protože má nesm rtelnou dušii Jeho cílem je věčný
Jerusalem , ale m inouti se cílem znamená dostati se do
m ěsta věčné bolesti. To je náš názor n a ! věčnost, ale v
Evropě dnes straší jiný, im portovaný z V ýchodu a ne
správný, proto je důležité vědět, ja k lze správně žiti pro
věčnost ve ;zdejším pom íjejícím světě. ,
1Á.K: Židovská otázka ve světle katolické Církve. Práh a,'K ro p áč a K uchařský, 1937, stran 45, cena 4.50 Kč.
Žák shrnul •system aticky. problém y ta k z v a n é ; židovské
o tá z k y a odpovídá na ně. jasným i slovy,:Církve. Kniha
spravedlivá, protože-objektivní. ) ]
■SIEGMUND GEORG: P sychologie des GottesglaubensAschendorff, Miinster i; W. — Str. 260, cena 3.38 Mk. A u -.
tor užil’Kiilpe-Girgensohriské metody sebepopisoyání na
množství inteligentních lidí a po vědeckém zpracování
je ,v : této knize předkládá. Nesmírně .zajímavé je sledo
vat! cesty a-snahy; duší od neklidu, jenž potřebuje Boha,
jenž touží po \ absolutních hodnotách, k nalezení Boha ve
víře,-překonávající 'p ý c h u :a . vedoucí k ozdravění duSe.
ZAWISCH CARLA: W erd en , des christlichén Arztes:
Benzinger, Einsiedeln. Str. 168,- cena 1.85 Mk. Zkušená
lékařka ukazuje lékařské mládeži m etafysický a nábo
ženský "význam lé k ařstv í.: D á v á : pokyny na : cestu - násle
dování ■K rista vůči^nemocným,- ve vědeckém badání i v
životě s Církví. Ze. všeho i zde mluví osobní prožití, a tak
bude kniha sytou stravou idealisty. —es—

PAUL CLA.UDEL

SVATÝ BAR T OLO MĚJ
B u d v e le b e n B ůh, je n ž zn ič í zlo a z b a v ín á s bázně!
. .
U trpení u ž n em á pro nás bolestí, a n i v sm rti u ž n en í strázně.
Jsm e k o n ečn ě svo b o d n i! A t zapálí k a ti oheň ž h a v ý ! ■■■■:■
A t v y tá h n o u m eče a p ilk a m i sm ě šn ý m i m á v a jí ..
.
:
k o lem h la v y !
Ó radost, k d y ž to, co n ejm o c n ějším se zdálo, n áhle se zd rtí!
Ach, v e lk ý B ože! to nen í příliš: za p la tit v ítě z s tv í sm rtí!
Ó radost, k d y ž h led íš do očí nep říteli, je jž svě d o m í h ryže,
a zd ivo P ekla s e 's h ro z n ý m v zd e c h e m .ro ze v ře
’■
•
p o d zn a m en ím K říže! .
A}, v e m te n a še ž e n y a d ě ti! s ta tk y a všech n o v e m te nám !
V em te m ů j ž iv o t! je n k d y ž js o ú zd o lá n i ti tam . - - ■■
V e m té m ou k ů ži, co na tom ? k d y ž srdce náleží V ám ! :
•
Vem te m ou k re v , co na tom ? je n k d y ž se to d ra v é zvíře
•
■
- _•
r
■
• . zk ru ší!
■
'
V em te m é tělo, co na tom ? je n k d y ž d ržím je jic h duši! .
N ezm rzačili B a rto lo m ěje, a n i r u k u m u neu ta li,
nohy A p o š to lo v y nespoutali; ja z y k m u n e v y rv a li, ' vytá h li ho z p o c h v y ja k o ša vli, b y n a v zd u c h v y sto u p il
zakrvácen A n d ě l H o sp o d in ů v i ru d ý č lo v ě k , •
■
• ‘
’
je n ž u v n itř b yl.
Jdi n y n í, nic n ed rží te! U čiň tři k r o k y , p lu k u B ožího ja su !
Nic nem á nad tebou m oci. U ž n em á š tvá ře ni vlasů.
■Apoštole v p ra v d ě nahý!:, zá p a sn ík u v p ra v d ě svle če n ý!
Světce v p ra v d ě m asa i všeh o .šp in a véh o zb a v e n ý !
.Učiň tři k r o k ý . Krok-, tře tí k ře sťa n sk o u u čin í tv o u zem i.
Králi těch; k te ř í do k o n c e 'š li za v ů d cem a ko ro u h vem i!
■Žide! č lo v ě č e č is tý ! u ž n e v í se, k d o jsi, ■
__ '
’
k d y ž p o sta v a js i je n holá.
ON však\ n eza p o m n ěl a p o zn á v á sv é h o apoštola.
■O dhod to! netřeb a těla, b ý s v e jiti m ohl k O tci! .
- .
'Netřeba tváře, b y s otřásl zem í a p ře k o n a l n e k o n e č n é .
■
. ..
p e k e ln é m oci! '
■'

• '

. ••

.

Přel. O tto F. Babler.

DB. SlLV. M. BIÍ AI TO O. P.

' Ú S T Ř E D N Í MYŠLENKA. NAUKY
D U C H O V N Í H O Ž IV O T A
Siiahu o křesťanskou dokonalost, odstraňování
jejích překážek a uplatňování vhodných prostřed
ků k jejímu dosažení nazýváme askesi a nauku o
těchto cestách asketikou. Jako všechny věci, askese i asketika mohou snadno vykoléjiti, jestliže se
přepne kterákoliv její stránka. V askesi i asketice
možno ták přepnouti stránku milosti, že bychom
učinili z duchovního života docela cizí život a živel,
který nás zaplnil tak, jako bv tu ani nebylo svo
bodné lidské spolupráce. Anebo, a to je častější,
přehání se důležitost onoho lidského a přirozeného
v askesi a proto táké v asketice. Pak se dává příliš
veliká důležitost'Vnějším cvikům, .postům á vněj
ším úkonům, ačkoliv to jsou všechno jenom pro
středky k dokonalosti a ještě ne samostatně účinné.
Křesťanská' dokonalost znamená účast láskou na
tajemném životě Božím. Proto jen Bůh může tento
život v duši způsobiti a jej rozmnožovati, a on také
jen dovede dáti duši lidské skrze tyto úkony, hlav
ně pro jejich velkodušnost á dobrou vůli vůči mi
losti^ účinnost v řádu milosti a nadpřirozeného žiRekl jsem, že dokonalost znamená plnost života
nadpřirozeného, života dítěte Božího. Stali jsme se
dítkami Božími utrpením Kristovým. Základem
pak toho sdělení Božího života skrze Kristovo utr
pení je hypostatičké spojeni božské a' lidské při
rozenosti, v osobě Božího Syna. Protože byl člově
kem a i my jimi jsme, mohl nás zvednouti k Otci,
s nímž byl spojen osobně, 'v1' . ’ ': Když jsme jednou ztratili synovství Boží, jenom
novým darem, novým úkonem milosti a omilostně
ní mohli jsme opět nábýti tohoto synovství Božího.
Je naším prostředníkem, protože má naši přiroze
nost lidskou a přirozenost i osobu Boží. V něm obojí

bylo spojeno, a tak, kdo jest spojen a v té míře, jak.
je kdo spojen s Kristem, v té míře může znovu býti
spojen s Bohem, který se takto spojil s lidskou při
rozeností. Tak jest základem askese přivtělení ke
Kristu, tím totiž způsobem, že, když ono přivtělení znamená přivtělení k živému Kristu, nemožno
spokojiti se jenom s přivtělením obřadným ve křtu
uskutečněným, nýbrž je třeba toto přivtělení sta
tické umocniti .uskutečňováním' životným, dyna
mickým, čili přelévati život Kristův dó života své
ho, oblékati Krista a připodobňovati se jemu a při,
vtělovati se stále plněji k němu. , r
Jako spojil; Kristus, skutečnou/lidskou přiroze
nost s přirozeností Boží y osobě Boží, podobně také
má naše křesťanství,*náš.duchovní život a tedy ta
ké snaha o tento duchovní život a především jeho
vzrůst, což jest askese,'spojovati naše lidské s bož
ským. Protože jsme . se ale stali dítkami Božími
v Kristu, proto jedině z Krista a jenom ze.spojepí
8 ním a ve spojení s ním, může yypučeti a. potom
dále růsti tento; nadpřirozený život dítek-Božích.
Tak jde nutně naše omilostněnř skrze Krista. > ■
“Tak má člověk;milost Boží a život Boží v sobě,
jak je přivtělenke Kristu.Toto však přivtělení ke
Kristu je základem mystického těla Kristova a zá
kladem'také Gírkve! ,
■ ‘
Proto je třeba stanovití i místo nauky o duchov
ním životě, o jejích metodách a prostředcích a ne
bezpečích do jejího středu, do jejího, živého středu,
a' tím je právě^ spojení s Kristem, životné -spojení
s Kristem, vrůst do Krista : zdroje milosti, tedy
především do Krista mystického.
.
;
'
’ Má-li míti askese nějaký smysl vůbec, musí "vésti
k BohuJ Není pak jiné cesty k Bohu dnes, než skrze
Krista bohočlověka, a proto i asketika musí býti
naukou, jak obléci Krista, jak odstraniti překážky
k tomu.
■:
Neboť, jestliže milost vlije do nás’ onen život,
stává se onen nový život naším životem a musíme
jej žiti, my žiti. Musí se v nás rozvijeti, naše schop299

ňosti ovládati,: náš celý život pohltiti a proměniti.
Aby o nás platilo: Žiji, ale nežiji více já, nýbrž žije
ve mně Kristus. Neboť on jednak uskutečnil doko
nale lásku k nebeskému Otci a tak je nám příkla
dem této lásky, a za druhé, on nám umožnil, že mů
žeme podobně žiti, ppdobně Otce milovati. Jest ne
jen vzorem, nejen cestou, nýbrž také životem, jímž
můžeme plniti vůli nebeského Otce, protože On je
kmen vinný a my jsme jeho ratolesti a můžeme žiti
životem tohoto vinného kmene5jenom ve spojení
s tímto vinným keřem, v
Proto ať jsou různé názory asketiky, čili nauky
0 cestě k dokonalosti a metodách a prostředcích'na
této cestě, askese je jenom jedna,' snaha o dokona
lost; je jednotná a jednolitá. Hlavní u ní jest, aby
vedla k Bohu á připouteÍá;p'roťo ke Kristu, který
je naším životemV z něhóža jímž můžeme takto žiti.
Kristus však není osamocen, nýbrž přij al své; a
proto i askese a asketika muší véstik tomuto Kris
tu mystickému, jak říkáme, k tomuto spojení všech
údů Kristových, všech těch, kteří jsou k němu přivtěleni. Tak jě třeba snahu o duchovní dokonalost
1 nauku o této snaze a jejích cestách a prostředcích
zasaditi do’tohoto středu Krista historického, svá
tostného i mystického’.
•
Jen takto se vystříháme výstřelků v. askesi, vé
snaze o; duchovní život,,i výstřelků v nauce o těch
to •cestách, abychom nedávali přednost různým
školám duchovního života a různým metodám před
duchovním životem samým, abychom pro, svoje
názory a pro svou školu nezapomněli na smysl a
základ všech cest a všech snah- duchovního života;
totiž'o lásku k Bohu a o společenství dítek Božích
v této lásce, jež sé projevuje láskou k bližnímu. Jen
tak, když si uvědomíme, že duchovní život je pře
devším dílem milosti’’neupadneme do bludu, kte
rému propadají většinou pseudomystikové neka
toličtí, kteří kladou hlavní důraz ná. automatiku,
na cvičení á opakování až směšná, kterými přichá
zejí do jakéhosi přirozeného zanícení, v němž mlu-

ví pak fantasie, ale ne Bůh. Neboť duchovní život je'
především působení milosti Boží v člověku, rozvi
nutí účasti na Božím životě v nás, a cviký a ostatní
pomůcky jsou jenom přédběžnými; přípravnými
prostředky, které nás .mají ztišiti,' připraviti, ale:
pro působení Boží. Pák také nebudeme pohrdati tě
mito vnějšími prostředky, protože milost předpo
kládá přirozenost,' předpokládá přirozenost pokud
možno, pokud je na nás, zkázněnoů a uklidněnou.
Askese nemůže býti odloučena od života, nýbrž
musí býti pomůckou a prostředkem plnosti křes
ťanského a nadpřirozeného života. Ten je ve spo
jení s Kristem i s ostatním společenstvím v Kristu
mystickém. Proto ani asketika čili nauka o du
chovním 'životě nemůže mí ti jiného zdroje, než
theologii, než plnost theologie, a musí.kotviti prá
vě tak v jejích ústředních myšlenkách, jako ostat
ní proudy, směřující k poznání a milování Boha,
což je plnost křesťanského života i smysl a obsah
theologie.
Tak jest asketika snahou o zužitkovaní veroucných hodnot:á skutečností pro askesi čili snahu
o přiblížení se k Bohu; Základní pak naukou křesťanskou jest, že náš Bůh nenechal v naší bídě, žé
se vtělilo .Věčné Slovo a vrátilo nás Otci, a že jsme
spojeni s ostatními,v novém životě účastí na životě
tohoto nebeského Otče skrze Yteleného Syna Boží
ho. Tato nauka je základem celé nauky o Církvi,
celé církevní zbožnosti,: i Eucharistii, ve .které só
nám podává Kristus, obětovaný v oběti, že které'
vyrostla naše účast na’životě Božím a ve které se
podává Kristus, udržující zároveň tento život Boží
v nás, ale život, který spojuje v jednu rodinu tyto
dítky jBoží, 'povolané k jednomu životu a ’živené
jedním životem.
•
;;
Kdo věří ve- svatost Církve, uvědomí si také
svou povinnost, učiniti,; co na nem jest, aby také
jím byla tato .Církev, toto svaté'Tělo Kristovo, je-"
ho účastí na* svatosti Kristově posvěcena. .
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EXERCICLE
■ Z Chalkidské pouště, kam se uchýlil sv. Jeroným
pó svém odchodu z Ílíma, z tohoto místa absolutní
ho ticha a klidu, posílal čas óďčasu listy, které ko
lovaly na západě. Papež Dámas,je dával;opisovat,
zbožné dámy na Aventině se"jim učily nazpamět.
V jednom i těchto listů, poslaném Heliodorovi, kte
rý doprovázel Jeronýma lia pdušť, ale pak:se vrátil
do Akvileje k rodičům a sestře, píše světec: Bratře,
co děláš ve světě ty, •který, jsi větší - než svět?
Dokud pak se budeš zdržovati mezi začouzenými
příbytkyrměsta? Věř mi: já' tu vidím více světla,
Zde duše, zbavená věcí pozemských, vzlétá k nebi
a k Bohu. . .
- Dnes býchom mohli říci, že zalétá podobné vy
zvání ke všem lidem dobré vůle, ke všem, kdo tou
ží pó hlubším životě náboženském, z domů duchov
ních cvičení. I když nejde o poušť Chalkidskou, i
když jsou tyto! domy: mnohdy uprostřed města,
možno se v nich alespoň na několik chvil skrýt
před hlukem světa a před hlukem své vlastní duše
a usilovat jen o vzlet k nebi a k Bohu.
'
• Na poušti: vyrostli'největší světci, jak nám do
svědčují, dějiny duchovního-života.. S pouště za*
vzníval hlas do celého křesťanského světa, zvoucí
po obnově duchovní. Kolik velkých biskupů, vel
kých apoštolů vyšlo z pouště! Tam; v tichu, které
mluvilo vélmi hlasitého Bohu a o vztahu duše k ně
mu, tam se tvořily nejsilnější karaktery — a ještě
něco: na poušť se utíkali mnohdy křesťané také ve
chvílích! pronásledování," když se necítili dosti sil
ni, aby vytrvali v protivenství, jaké jim nastražil
svět, když se báli, že by podlehli ve chvíli proná
sledování. Poušť byla" tedy. místem, kde se tvořili
světci, ale byla také útočištěm slabých, skleslých,
potřebujících posily, ochrany, útěchy. '
A nemají tentýž smysl duchovní cvičení, exercicie? —- I tam se zoceluje karaktér, i tam se vycho302

vávají světci, i z duchovních cvičení vycházejí
křesťané silní, nebojácní, ochotní podat třebas život
za Krista. Dějiny duchovních cvičení zaznamená
vají dosti dokladů, aby nás mohly přesvědčit,' že
náboženská obroda, která je patrna; zvláště v po
slední době, vděčí z velké části právě jim. Nelze
pochybovat, že"rozmach duchovního života, jak jej
pozorujeme v posledních letech, jde ruku v ruce
s rozmachem duchovních cvičení. A jšmeípřesvědčeni, že úpadek duchovních cvičení by mohl zna
menat i úpadek duchovního snažení vůbec.
Exercicie, cvičení, to znamená činnost, nik oliv- sladké ukolébání^ jak by se leckdo-rád domníval. Činnost usilovnou, která obsahuje námahu, činnost,
kterou se má ďosíci jisté zběhlosti v něčem. Cvičí-li
se žák nebo cvičí-li se sportovec, vyžaduje se na
nem mnoho úsilí, námahy a třebas i potu, než na
bude zručnosti,:zběhlosti v tom, co bylo předmětem
jeho cvičení. Zběhlost v jakémkoliv oboru se získá
jen néúnavňým;opakováním třebas stále stejných
úkonů, dokud není dosaženo náležité dokonalosti.
Proto užíváme množného čísla, mlúvíme-li o du
chovních cvičeních, abychom naznačili potřebu ne, imavné vytrvalosti, stálého opakováni těchže úko
nů, které zaručují dosažení cíle.'. Z: toho plyne, že
ve chvíli, kdy na konci třídenních exercicií se za
zpívá Te Deum a udělí se požehnání, nékončí du
chovní cvičení. Končí se pouze jistý návod, podle
něhož má žít exercitant dále, až'snad do příštích
duchovních cvičení, nebo snad až do smrti. Na cestě
k Bohu nelze nikdy říci, že úž-jsme dosti dokonalí.
Ostatně ani sportovec, který dosáhl rekordu, ani
hudebník, který ovládá dokonale svůj nástroj, ne
smí se přestat cvičit, nechée:li pozbýt draze nabyté
dovednosti. Proto konec exercicií^ vykonaných pod
vedením zkušeného', duchovního:vůdce:v;poušti exercičního domu, je začátek exercicií každého jed
notlivce, v nichž bude pokračovat ve světě ve smýs-

lu pokynů a rad, jakých se mu dostalo ve chvílích
ticha ať od Boha nebo od exercitátora,' v rozjímá
ních, ve svaté zpovědi nebo soukromém rozhovoru.
Duchovní cvičení tedy nespočívají v tom, že se
vyslechne jistý počet: přednášek, odpočine si člo
věk tělesněl duševně, pomodlí se, vykoná si dob
rou svátou zpověď 'a odejde. To je sice všechno
dobré, ale to nejsou ještě duchovní cvičení, jak mají
být: — Duchovní cvičení;:nejsou ani jakýmsi du
chovním přívalem,- který zachvátí, "strhne duši.
Jsou spíše tichým, ale vydatným deštěm, který po
malu, ale jistě proniká hluboko do duše a zavla
žuje ji na dlouhou dobu. Příval obyčéjně spíše ško- dí, jeho vody stekou na povrchu, neproniknou hlu
boko, nepřinesou takového užitku jako tichý vy
datný dešť.
:V
; Nejde tedy o to, aby duše pod okamžitým chvil
kovým dojmem a plna citů konala velká rozhodnu
tí a dalekosáhlá předsevzetí, která nebudou nikdy
’ uskutečněna: To by. bylo příliš málo. Proto dát se
při duchovních ■
.cvičeních unášet pouze citem je
předzvěstí slabého výsledku. Cit vyprchá, a jestliže
tu není něco hlubšího než cit, nezbude zhola nic,
než snad nějaká. matná vzpomínka na"krásné, dny
duchovních cvičení: Proto mají tak velký význam
v . duchovních . cvičeních ‘ rozjímání , základních
pravd, které maj í dát náležitý' směr našemu du
chovnímu životu..
Tedy činnost, a to především rozumová činnost
se musí uplatnit v duchovních cvičeních. Stavíme-li
na citu, stavíme na písku svou budovu duchovního
života. Proto málo na tom záleží,- zda je výmluvný
vůdce duchovních cvičení, zda jeho slova jsoů ocféna v uměleckou, básnickou formu, zda strhuje svým
gestem: to všechno jsou příkrasy,-na které se za
chytí člověk citu, které mohoií prospět vždy po
sluchači, aby byl pozornější, ale samo sebou jsou
to věci druhořadé, protože, co je tU'podstatné, jsou
křesťanské pravdy, které exercitátor předkládá a
o kterých muší exercitanť uvažovat sám za pomoci

světla Ducha svátého, má-li být.dosaženo žádoucí
ho výsledku.
I když uznáváme oprávněnost a důležité místo
citu v našem poměru k Bohu a v duchovním životě
vůbec, musíme si být vždy vědomi prvenství roz
umu a rozumové činnosti.'Jinak budeme loutkami,
jakými je dnešní lidstvo. — Hledá se často důvod,
jak mohl ten neb onen odpadnout, jak mohl zvlaž
nět v duchovním, životě, když ještě nedávno býl
■plný horlivosti, Kdyby se zkoumalo, v jakém po
měru byla rozumová á citová činnost ve vztazích
tohoto člověka k Bohu, možná, že by se mnohé osvětlilo. Ciťje příliš zrádný a nelze mů nikdy dosti
nevěřit.
" ^
;
Duchovní cvičení, která jsou činností, námahou,
která mají změnit život člověka:ve .všem, co'jé
v něm nesprávného, která mají biuTto dát nový
směr životu nebo jej alespoň posílit, musejí zřejmě
vycházet z hlubokého; rozumového pochopení zá
kladních pravd.-Y nich musí stavět člověk .na mir
losti Boží a na'rozumu. Ten miusí především vyjít
z duchovních cvičení posílen a upevněn, mají-li mít
exercicie trvalý výsledek. Proto ten, kdo koná po
prvé duchovní cvičení, má pokračovat v tom, čemu
se tu počal učit, a kdo je koná vícekráte, má se tam
upevnit v e ' svých rozhodnutích,7snad již tolikrát
opakovaných a nikdy, dokonale neprováděných. Je
samozřejmo,.že za tři, za šest: nebo osm- dní nelze
přetvořit lidskou přirozenost. Ctnosti,:kterých je
třeba v duchovním ;životě, :nej sou výsledkem-ně
kolika úvah o jejich kráse a o způsobu, jak se
získájí-rLidské svědomí, které je mnohdy zcela ne
správně usměrněno, nedá se obrátit za několik dní.
Sklony člověka,, nátlak vášní, o kterém ve shonu
života častořani nevíme, nedají se spoutat naráz. Je
k tomu třeba mnoho bojů, mnoho porážek a vítěz
ství, mnoho odvahy a síly. Proto mají-li. znamenat
duchovní cvičení pro život opravdový obrat, je tře
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ba v nich pokračovat, je třeba, řekl bych, přenést
s sebou v duši tu tichou světničku exercičního domu
a pracovat stálé ve smyslu úvah, které nás přivedly
v duchovních cvičeních k rázným rozhodnutím ohledně duchovní obnovy. A to je jedna z nejdůležitějšíeh úvah pro každé
ho v duchovních cvičeních: jak přenést všechno to,
čemu se tam duše naučila, do všedního života, jak
uspořádat svůj denní život, aby byl pokračováním
exercicií. Na'tuto otázku si musí nutně každý od
povědět, neboť jinak vydává v nebezpečí všechny
kladné výsledky třebas sebekrásnějšího úsilí v du
chovních cvičeních., Cím dokonaleji se nám podaří
strhnout hráze,' jaké dělí všední život od života du
chovních cvičení, tím dokonaleji si zajistíme plody
úsilí těchto dnů, zasvěcených Bohu a duši. .
' Duchovní cvičéní nejsou-jen:jakási paráda nebo
luxus několika-jednotlivců; duchovní: cvičení jsou
život a jsou pro život. A proto jsou pro všechny a
jsou nutné pro všechny, kdo chtějí duchovně žít.
-V tóm tkví právě jejich největší kladná hodnota,
že mají vyústit v náležitou reformu života a že mají
udržovat oheň Božího života v duši stále.
•

'

:
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(Pokračování.)
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LOUNY
Různý bývá dojem, jímž působí město, dosud ne
známé, a jistě záleží i na věcech velmi různorodých.
Jinak pozorujeme město, na které jsme se'už dlou
ho těšili, či na které jsme aspoň byli tak či onak
zvědavi. Záleží i-na tom, máme-li v tom městě ně
jaký úkol, a jaký; přijdeme-li tám z pouhého vlast*
ního zájmu; octneme-li se tam bezděčně nebo jsmeli tam zdrženi; záleží na našich disposicích a po
sléze záleží i na počasí.
~
I může se státi, ié, z důvodů těch či. oněch nám
nějaké město nechce či nemůže ukázati pravou svou
tvář nebo nám ukazuje jen posupný či prázdný úSkleb', kterým někdy něco zakrývá,' někdy však pro-

zrazuje více, než by prozrazovati mělo. Obyčejně
se takto prozrazuje bída nebo zdlouhavé a těžce lé
čitelné utrpení, nějaká nenapravitelná škoda. - u
Takový úškleb má krajina, kterou izohavila lid
ská hamižnost a lidská bezcitnost. Jsou krajiny, ro
viny i.pahorkatiny, které lidé zbavili veškeré krá
sy, posledního stromku, posledního keříku. Jistě by
takoví lidé dovedli oholiti i hlavy žen a panen, aniž
by cokoliv poznávali ve svém svědomí. Aspoň tak
učinili přírodě a tato zohavená přírodase nyní škle
bí kolem osad jako strašidlo. A jistě by takoví lidé
dovedli oholiti svou vlastní .duši i každou jinou
duši a jistě nevěří tomu' že svět byl stvořen od
Boha.-' ■■
Vidíme tedy, že právě tak lidé dovedli oholiti svá
města a své příbytky .i své hřbitovy i svou minu- :
lost. Nestačí na takové věci těžká střelba nepřátel,,
pochodně žhářů a ustavičná nepřízeň časů; vždy
cky zůstávají aspofl'nějaké zbytky, které uka,zují,
jak byl svět krásný. Aby mohlo býti zničeůo vše,
k tomu jest třeba míru, k tomujest třeba občanské
ho blahobytu. Jen tak mohou býti zkáceriy nejen
hradby měst, nýbrž I brány,-stromy, paláce, památ
ky pradávné slávy; jen tak mohou býti zničeny za
hrady, jen tak mohou vznikati ohavné stavby, svěd
čící o vzpupné bezcitnosti, o zhanobení ducha; o mo
rové prázdnotě srdce. -Jen tak mohou pak vznikati
různé'ty:stavitelské nestvůrnosti.;které mají dávati pýše náhradu za to, co sama v své zvrhlosti
zničila.
'
Starodávné jsou Louny a nikoliv poslední z měst;
Tečepod nimi-Ohře, bránící je proti severu. Tam na
severu je sopěčný kraj. Příšiiě odtamtud pohlížejí'
vysoké jkužele na, toto město, které by mělo zůstáti
věčnou Ipevncistí naší země. O čem by asi ty hory
vyprávěly, kdyby mohly promluviti? A kdyby vi
děly tak jako lidé, zda by se ještě dívaly či zda by
už dávno nezavřely’nebo^neodvrátily oči?
•
• Velmi se přičinili Lounští, aby své město zbavili '
krásy a opatřili jnu masku co nejsmutnější. Jak asi
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to město musilo býti krásné snad ještě před něja
kými-šedesáti lety.! Co z něho učinili ti vlastenci
zpitomelí,' kteří zbořili všecko, co mohli, a; místo
toho postavili z kamení a z cihel truchlivá zrcadla
své pošětilosti! Jde-li se tudy, zdá *se, že se tu krčí
nevrlý stud a snad proto byl vítr tak nepříjemný a
taková zima,, aby/všetéčný cizinec zanechal raději
prohlížení a hledal cestu zpět. Marně však překáží
severní vítr a zima a sníh všetečnosti neústupné.
Cím více bije vítr do očí, tím urputněji to nutká
k hledání něčeho podstatného. Neco tu: přece jen
býti musí; však se to najde. Snad se to najde na
fotografiích,' vystavených v nárožních výkladcích;
•snad se to najde.na návěštních tabulích; snad se to
zaslechne natržišti nebo odposlouchá z řečichod
ců. Ale nikde nic. O strašlivé chudobě života kul
turního svědčí návěští. Zarytě mlčí chodci za větru
severního, i fotografie se nudí ve výkladcích. Bezútěšno jest uprostřed města, jímž protéká Ohře, a
uprostřed něhož si v letech 1470—1480 postavil
Jan Sokol gotický dům, jehož zbytek mluví dosud
za mnoho knih.■
:
'. I zbývá jen chrám. A snadno řekne každý: Proč
tedy všetečný cizinec točil se tak dlouho kolem
chrámu a nevešel dovnitř hned? Tedy jen proto, že
nejlepší věci, pokud lze, mají se nechati na konec.
A pak také záleží na určitém ověření á na určité
metodě. Ta cesta do toho chrámu potřebovala své '
preludium.
Zbyl tedy z Loun jen arkýř domu Jana Sokola a
pak tento chrám. A proto stojí Louny za to, aby ty
pyšné hory ze severu sem hleděly stále.. A proto
jsou Louny pevností i bez hradeb a bez.těžké střel
by. Proto se Ohře tulí k Lounům.
Smutečně zastřen byl kříž i;hlavní obraz obrov
ského oltáře, neboť to bylo- po neděli Smrtelné.
A poněvadž to bylo krátce před polednem, tedy
v hodinu málo příležitou, byl chrám téměř prázdný.
Ale tu' dvě děti, jdoucí přímo ze školy, šly od
vchodu k hlavnímu oltáři, přímo k zábradlí, až ké

stupňům oltáře, 'a poklekly, ostýchavě se o sebe
opírajíce, sepjaly ruce a hleděly vzhůru. Snad.bylo
jim kolem osmi let. Býly to děti chudé. Šedivé.ša
tečky, odřené pláště, vyrudlé punčochy, ochozené
boty, prokřehlé ruce. Klečely, samy dvě. před jed
ním z nejskvělejších oltářů a pod jednou z nejkrás
nějších chrámových kleneb v této zemi.
I bylo rázem zřejmo, že pro tyto chudé dvě děti
postavil v Lounech před staletími překrásný tento
chrám stavitel slavný; že pro tyto děti byl tento
chrám ušetřen zkázy, hanby a zneuctění. Ze pro ty
to dvě děti zachránil kdysi místní pan děkan tento
chrám Církvi katolické. A že tyto děti roznesou
z chrámu:útěchu a světlo a novou' naději a novou
krásu města, že obnoveny budou Louny, že. budou
opět krásné, krásnější ještě než dům Jana Sokola
a všecko to, co zbořili vlastenci zpitomělí, a že tady
jest Opravdu pevnost nedobytná, a i kdyby z celé
její posádky už nézbývalo více něž tyto dvě děti,
úplně by to postačilo jak Bohu, tak naději naší.
M. ZUNDEL

U ZDROJE ČIN N O STI
Na hranicích, kdy je duše postavena tváří v tvář
naprosté svatosti,- jest nejvyšším projevem naší
dobrovolnosti, hej životnějším naplněním naší sa
mostatnosti a uskutečnění nejplnější naší svobody
ztratiti se v Tom, jenž je nám bližší, než my sami
sobě. ,
■
:
:
Ježíš Kristus je totiž v nejvyšším stupni vnitřní
přítomnosti. Neboť jeho člověčenství není jako na
še zakopáno: za hradbami našeho já, jež Tby určo
valo bytí a jeho,činnost hranicemi lidského osudu.
Má své Já ve Slově,- jest v Bohu a vyjadřuje živý
vztah k němu.' ■
Tak, jako je nekonečný jeho vztah k Bohu, tak
nemá mezí jeho vztah ke člověku. Tím, že se na
prosto všeho vzdal, postavil obecnost svého půso
bení. Může se rozlévati v každém člověčenství nás

všech a připodobnit! si jé,svému člověčenství, aby
každé člověčenství odtrhlo od jeho nečistého já a
přitáhlo je k Bohu a přiodělo je Slovem, aby mu
dalo požívati onoho prosvítání, jež je žárem světla
věčného.
/
Svaté člověčenství Kristovo'stává se tak v nás
zřídlem činnosti, která má svůj zdroj v Bohu.
Avšak takové připodobnění Božímu Já, takové
oblečení Slova vyžaduje také intimní svlečení na
šeho já. To se může státi jen v záři Kříže, kde
krvácí božská láska ze svých nevýslovných ran. :
Slova se lámou před tímto tajemstvím..
Někdo by se domníval, že tvrdošíjný hříšník jen
zrazuje své poslání a určení a že se všechno ome
zuje na ztroskotání j eho'života. ‘ : ‘
■’
Evangelium nás. však ujišťuje, že křižuje Boha.
■ Je nemožné říci zde na zemi, co může odpovídati
v podstatě Božství zničení, jehož nám ukazuje pří
klad utrpení Kristovo.
- : : ,
Možno se domnívati, že naprostá vzájemnost
božských osob, nekonečnost vztahů svébytných,
jež působí, že každá osoba jest Sebou v druhé, mů
žeme si mysliti, že tato vzrušená láska a tato nadpodstatná chudoba nemohly se lépe vyjádřiti v na
šem padlém vesmíru, v němž já znamená skoro
stejně odmítnutí a lačnou drzebnost. než v této
smrti Lásky, v n íž Král života ■•'„stal; se hříchem*1
pro nás.
'
,
Kristus viděl v odmítnutí, jehož se dostalo'jeho
slovům od židů jeho doby, odmítnutí všech století.
Přes jejich hlavy obrací se ke všem shromážděným
v hloubce jeho pohledu,5jenž uniká-ze synagogy,
v níž mluví, a že spíše pro ony,, než pro tyto, kteří
mu naslouchají, že předkládá tajemství Kříže pod
obrazem Eucharistie, která má býti jeho věčnou
památkou , a věčným naplněním. Zdá se, že chce
vrhnouti všem lidem tuto tajemnou výčitku lásky,
když jim dává setkání v oné době, kdy. umírá Ne
konečný jako oběť svého stvoření.
Zelený čtvrtek, označuje přesně hranice tohoto
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setkání, jehož tajemství uskutečňuje Církev kaž
dodenně.
. ■
.•
Bylo by zapotřebí nového zraku, abychom mohli
vidětí Boží prostotu, vznešenost nadlidskou," ne
konečnou jasnost tohoto denního shromáždění,
v němž křesťanské bratrství; denně se stává účast
no Utrpení Syna Božího.
' \
.Jak uskutečniti ono svlečení sebe v okamžiků
proměnění, jak uskutečniti ono oblečení Krista
v okamžiku přijímání, jak prožiti onen nevýslov
ný přerod, aniž bychom .se stali sami oběti, v níž
se Ježíš vyjadřuje a dává: Toto jest mé tělo a toto
jest má krev. Aby to mohlo platiti i o nás?
Jaké ticho se rozhostí v nás,:jaké ušebráňí všech
našich' schopností v něm,' jaká uctivost ve styku
.8 druhým,'jaké rozměry v naší lásce, jestliže oprav
du necháme žiti jeho já v celé’naší bytosti, jestliže
se ztratí ,,náš“: život v životě jeho, budeme-li jednati jako s jeho tělem s tělem svým a se svou krví?
Tehdy se otevrou naše oči tajemství duší,kteréjsou nám svěřeny. Pochopíme, že každé obcování
musí v nás vycházeti z něho, a veškerá bída lidská
zjeví se nám s tváří, jejíž nevýslovný otisk nám
zachovala Veronika.
■ Všechny problémy, které trýzní naši dobu, osvět
lily by sě tímto světlem. Viděli bychom, že všechno
zlo pochází z nějaké vzdálenosti člověka od Boha,
nějakým tajným třeba odmítnutím jeho lásky, stí
nem^ který jsme spojili s jeho světlem. * ,
: Pochopíme smysl zásad, jež.jsou vražedné, jak
mile jsou odtrženy od Evangelia; Rovnost, která
šlechtí všechny lidi týmž povoláním k lásce,:týmž
povoláním k naprostému oddání sebe samého, v
němž šlechetnost nezná hranic, rovnost v odevzdá
ní sebe Bohu.
i
Svoboda, která je mravním sebeurčením, vnitřní
nezávislostí toho, jenž je dosti osvobozený oďsebe
samého, aby zasvětil Duchu všechny, své schop
nosti; • svoboda, která je zodpovědností osobni;
která nás ustavičně vede k neustálému hovoru

s pravdou, s krásou a s láskou, jichž má náš život
státi.se monstrancí, svoboda konečně, která dává
každé duši onu božskou samotu, v níž se sice-neodlučuje.od žádné bytosti,' ale přesto obcuje tajem
ným objetím s Přítomností nekonečnou. Tím hlou
běji, čím v sobě dokonaleji uskutečňuje řáď lásky.
Neboť Kristus položil království Boží nejprve do
nás.: 'V ■
:
Bratrství konečně, jehož uskutečnění nejméně
dnes se zdůrazňuje, jest: Kristus v tobě, jako svo
boda jest: Kristus ve mně, a rovnost: Kristus v nás.
Jestliže druzí jsou On, přestávají býti druhými,
stávají sě vnitřně nám přítomní jako On, vzácní
jako jeho údy, drazí jakó naše děti. ,
: Ovšem, nikde není třeba více víry, jako v tomto
úkonu lásky; protože meze člověka jsou zjevnější
než nekonečná důstojnost jeho božského povolání.
Naší .úlohou jest:jilprobouzeti a pěstovati odstra
ňováním našich vlastních hranic; prožívajíce v oso
bě svých bratří tajuplné ztotožnění: Toto jest mé
tělo a toto jest má krev.
'
' Pravé bratrství jest Kristus v tobě a ty jsiKris..... .. : ,
tus.. ' '' ■
Pán tolik miloval toto nepochopitelné ztotožnění
a toto vzájemné přebývání všech v něm a jeho ve
všech, že chtěl, aby žádná duše nemohla si osvojiti
výkúpný úkon,; aniž by; jej sdělila svým bratřím,
podle hluboké ; víry života nejšvětější Trojice,
v němž božská'bytost bytuje v čiré vzájemnosti
zosobňujících vztahů.
'
Proto též nemůže býti svátá liturgie soukromou.
Mše je vždycky veřejným úkonem, tak jako jest
úkonem obecným: denní podávání oběti věčné pro
spásu celého světa.'
Mše je veliké shromáždění křesťanů v jednotě
jejich Hlavy, zdroj jejich života, přilnutí. jejich
duší k obětovanému Kristu, zjevení jejich důstoj
nosti a tajuplné ztotožnění s ním — toto je mé
tělo, toto je má krev — kvasem jejich činnosti;
která by neměla v ničem jiném záležeti, než v ší-

ření tohoto nového oblečení Božího a v přepodstatnění veškerého -tvorstva v. Kristu, aby se na
konec' každé stvoření stalo obětí chvály a-lásky
ke slávě Otce' ve společenství s Duchem svátým.
. Nemůžeme ale naplniti toto jeho dílo, nežli jeho
cestami, jež jsou milosrdenství, pokora a láska.
Nepředcházelo: nadarmo umývání nohou usta
novení kněžství. Není nadarmo, že Věčné Slovo
stalo se ve svatostánku slovem mlčenlivým. : v
Musíme obléci způsob hostie, naslouchati v sebranosti celé ;bytosti naší v něm'a přemáhati láskou
■odpor, jenž i přichází obyčejně' od-bytosti, která
zdánlivě se odvrací, protože nikdy nenašla lásku.
P. ANT. ČALA O. P.

ČTVERÝ CÍL EUCHARISTICKÉ OBĚTI
Tridontský sněm slavnostně definoval: „Rekne-li
někdo, že oběť mše svaté je pouze oběť chvály a
díků, nebo pouhá vzpomínka na oběf dokonanou
na kříži, nikoli však; oběť smírná, nebo že prospívá
pouze přijímajícím a žé nemá býti obětována za
živé a zemřelé, za hříchy, tresty, zadostučinění a
jiné potřeby,- budiž vyloučen z Církve. “1 V této
definici Církev prohlašuje, že mše svátá jest oběť
chvály, díků, smíření a prosby. Poněvadž mše svá
tá jest jediná pravá a vlastní oběť Nového zákona,
musí míti; všechny cíle oběti ve vlastním slova
smyslu. Je však známo, že vždy byly rozlišovány
čtyři hlavní druhy obětí: oběť chvály, díků, smíru
a prosby. Tedy i mše svátá musí míti tytofčtyři
cíle. Mimo to mše svátá je splnění a dokonání všech
starozákonních obětí, které měly, též tento čtverý
Cíl. Proto mše svátá je musí nejen nahradit, nýbrž
i převýšit svou účinností, tak jako skutečnost pře
vyšuje předobrazy a náznaky, které jsou jen stí-,
nem skutečnosti.
1 Sess. 22, can.-3. Denz. n. 950.
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1 Obiíí klaněný a chvály.

'

•

Bůh je Tvůrce a Pán,nebes i země. Všechno tvor
stvo udržuje v jeho bytí a vede je k činnosti. Proto
všechno tvorstvo je povinno vzdávati Bohu chválu,
vždyť: především proto bylo stvořeno. Všechno ne
živé tvorstvo, všechny rostliny i živočichové tak
činí, aniž o tom vědí, činí tak z vrozené náklonnos
ti. V tom smyslu žalmista -praví: Nebesa i země
vypravují;slávu Boží.“? I člověk obdržel všechno
od Boha. Proto i člověk je povinen uznati svrchova
nou velebnost Boží a svou naprostou závislost na
Bohu, je povinen klaněti se Bohu a chváliti jeho'
nekonečnou dobrotu.
: r -:
í .
:
. Než co je všechno klanění všeho tvorstva nebes
i země proti velebnosti nekonečného Boha? Koneč
né a omezené tvorstvo je schopno jen konečného
úkunu. Nebudeme tedy-nikdy schopni uctívati Bo
ha'tak, jak toho zasluhuje jeho nekonečná veleb
nost? Sami ze sebe nikdy. Ale Bůh nám to umožnil
prostřednictvím Ježíše Krista, prostřednictvím
oběti Kristovy na kříži, která jest ustavičně obno
vována na1našich oltářích. Prostřednictvím Ježíše
Krista můžeme vzdávati Bohu počtu nekonečnou,
která se rovná jeho nekonečné velebnosti. Jediná
mše švatá vzdá Bohu větší slávu, než všechny po
cty všeho lidstva všech zemí a všech věků. •.;
-Cím dokonalejší jest oběť, tím větší slávu vzdá
tomu, jemuž je přinášena. Ale mše svata jest oběť
nejdokonalejší, neboť•na oltáři neobětuje pouze
člověk, nýbrž sám Syn Boží přináší sebe samého
Otci nebeskému jako oběť klanění a chvály. Proto
oběť mše svaté má cenu nekonečnou, proto převy
šuje všechny pocty všeho tvorstva všech věků. Ne
ní možno představiti si.větší poctu, než je ta, kte
rou Ježíš Kristus, vzdává Bohu v eucharistické
oběti.
■■ •
- Pocta, kterou Kristus vzdává Bohu v oběti eu
charistické, nás uschopňuje ctíti Boha dokonale a
klaněti sé mu náležitě. Neboť eucharistickou oběť
2 Žalm 18,2.
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přináší Bohu' s Kristem také.celá Církev prostřed
nictvím svých kneží, aby. jménem všech svých,údů
vzdala Bohu náležitou poctu. Všichni věřící tudíž přinášejí Bohu oběť Kristovu; á proto mší svátou
všichni vzdávají Bohu dokonalou poctu. ' •
‘
Naše vlastní pocta, kterou vzdáváme Bóhu'svý
mi Vlastními úkony, bývá často slabá _a >ubohá.
Spojme ji tedy s nejdokonalejším klaněním JežíšeKrista v euéharistické: oběti. Toto spojení jí dodá
zcela zvláštní ceny, povznese ji a učiní ji Bohu pří
jemnou.
- v
, II. Oběť díků.
.
■ Bůh je původce všeho dobra. Všechno, co máme,
máme jen od Bóha. Proto jsme povinni vzdávati
Bohu díky za jeho nekonečnou dobrotu a štědrost.
A tuto svou povinnost nedovedeme splniti lépe, než
obětí mše svaté, která je zváná eucharistickou obě
tí, to jest obětí díků.
v •
'
Jsme povinni vzdávati Bohu. díky za nesčetné
dary přirozené; Ale 'daleko m če jsme mu,povinni
za dary nadpřirozené, jěž nám udílí, za všechny
milost i; za to, že nás tak milovaly že „neušetřil ani
svého jednorozeného Syna, nýbrž vydal jej za
nás“.3 Snáze bychom ščetli hvězdy na obloze, než
všechny- dary, jimiž 'nás Bůh' ustavičně zahrnuje..
. Jako slunce' neustále vyzařuje své paprsky, tak
Bůh náš ustavičně zahrnuje svými dary.
Cena ítěchto darů vyniká ještě více,'když uváží- _
mé, že Tén, který nám je dává, je Nekonečný, a že , _
nám je dává ze 'své -nesmírné dobroty a lásky.4'
A komu dává Bůh tyto dary? Nám ubohým, hříš
ným lidem.
'
Když uvážíme velikost darů Božích, vznešenost
Boží a svou ubohost, je možno, abychom zůstali
chladni, je možno, abychom nebyli naplněni vděč
ností? Ale i kdybychom Bohu zasvětili a obětovali
svou duši i své tělo, i kdybychom mu obětovali ce
lý svůj život a-všechnó,:co máme, ještě by.se naše
s Rím. 8, 32. — ‘ Efes. 2, 4.' ..
,
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vděčnost nevyrovnala darům Božím. Nekonečné
dary Boží nikdy nemohou býti dostatečně splace
ny našimi konéčnými úkony a dary.
• A tu zase všemohoucnost a dobrota Boží pomáhá
naší slabosti a nedostatečnosti; prostřednictvím
Ježíše Krista nám;umožňujé ,vzdávati Bohu nále
žité díky. Ježíš Kristus v Eucharistii vzdáváBohu
díky, jako je vzdával po celý svůj život, i při
poslední yečeři,5 i při oběti na Kalvarii; za všechna
dobrodiní, která Bůh lidstvu udělil, dává Bohu
v oběť sebe samého, své přesvaté tělo a svou pře
drahou krev. A poněvadž jeho člověčenství je spo
jeno s božstvím v jednéjosobě věčného Slova, jeho
oběť má cenu nekonečnou. Mše svátá je tedy nej
dokonalejší díkůčinění, nekonečné díkůčinění, kte
ré Ježíš Kristus vzdává: Bohu za nás, aby. doplnil
. naši slabost a nedostatečnost. „Kdybys i celé dvorstvo nebeské:vzýval,“ praví Martin z Kochemu, „á
kdyby blaženi duchové pospolu s tebou a se všemi
zbožnými dušemi na zemi,bez přestání s andělskou
nábožností Boha velebili a jemu děkovali, přece by
mu tak velikých- a milých díků neprokázali, jaké
mu prokazuje jeho božský Syn skrze jedinou mši
svátou.'16
■.. Eucharistická oběť je však též naše oběť. My vši
chni; jako údy mystického těla Kristova spoluobětujeme s' Kristem. A ;p r0t 0 pT0střed n ictvím 'Ježíše
Krista v eucharistické oběti, vzdáváme Bohu nále
žitý dík za všechny, dary,rjimiž nás.zahrnuje.
■Využíváme však náležitě této možnosti nejvyššiho díkůčinění? Často prosíme Boha o-různá.dobro
diní. Nezapomínáme však póděkovati mu za ně ná.ležitě v~eucharistické oběti? Mnozí křesťané stále
jen prosí za různá časná dobra,- a snad i za dary
nadpřirozené, za milost a spásu. Všechny jejich
modlitby a celá jejich bohopocta jest jen ustavičné
žebrání. Zapomínají, že první a nejdůležitější po•r>Sr. Lufc 22, 19; I. Kori 11, 24. s
o Martin z Kochemu: Výklad mše svaté, Praha 1933,
str. 220.
.' .

vinnost člověka je klanění a díkůčinění a že eucháristická oběť je po výtce oběť díků.
•
III. Oběť smíru.
'
.
Církev na sněmu tridentském slavnostně prohlá- .
sila, že mše svátá není jen oběť chvály a díků, ný
brž i oběť smíru.
Když lidstvo zhřešilo, potřebovalo smíru. Vola
lo k Bohu o slitování, prosilo o prominutí viny á
trestu. Vědomí své hříšnosti vyjadřovalo v obětech
očistných čili v obětech „za hříchy".' Tyto oběti by
ly .ve Starém zákoně nejčastější a nejdůležitější.
Avšak mše svátá je splnění á dokonání všech obětí
starozákonních, jimiž byla předobrazena. Proto mu
sí býti také obětí očistnou,:smírnou; neboť skuteč
nost Nového zákona nemůže býti menší než předob
razy á náznaky starozákonní.
. : .
V Mezi účinky oběti Kristovy.na kříži Písmo sva
té vypočítává také odpuštění hříchů, smíření lid
stva s Bohem. Avšak mše svátá jé nekrvavá obno
va oběti kříže, je zpřítomnění a pokračování oběti
kalvarské, mše svátá je táž oběť, kterou Kristus
přinesl ná kříži: Proto mše svátá je také oběť očist
ná jako oběť ná kříži; přivlastňuje/věřícím zásluhy,
které Kristus získál svou smrtí na kříži. B. Spasitel .
při ustanovení Eucharistie sám praví, že jeho krev
bude vylita ,,na odpuštění hříchů11. A sv. Pavel pra
ví, že kněz „je ustanoven pro lidi ve:věcech, které
se vztahují k Bohu, aby přinášel dary a oběti za
hříchy11.?
Celá křesťanská tradice se shoduje v tom, že mše
svátá j e oběť očistná a smírná; Zvyk óbětovati mši
svátou za zemřelé je zaznamenán již ve 2. století po .
Kristu.Tertulián píše: „Oběti za zemřelé konáme ve
výroční!dén.“8 Sv. Cyril Jerusalemský praví: „Obě
tujeme Bohu modlitby za zemřelé, i když.byli hříš
níky, a nejen modlitby, nýbrž: Ježíše Krista,‘.oběto
vaného za naše hříchy; abychom přelaskavého Bo7 Zid. 5, 1 . — 8 De cor. mil. 3;
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hii usmířili jak za ně, tak za nás.“9 Sv. Augustin vý
slovně praví, že zemřelým se pomáhá modlitbou
Církve a eucharistickou obětí; a dodává: :„Podle
učení Otců a prakse celé Církve svata oběť je přiná
šena také za ty, kteří zemřeli ve spojení s tělem a
krví Kristovou, když se na ně vzpomíná na přede
psaném místě a konají se za ně modlitby .“10
• Mše svátá jé tedy oběť smírná,' jak je patrné z obětí starozákonních, z Písma svátého i z celé tra
dice :Církve. Je ovšem obětí smírnou poněkud ji
ným,způsobem než oběť na Kalvarii.íOběť kalvarskánám totiž zjednala odpuštění hříchů a všechny
milosti, kdežto eucharistická oběť nám je pouze při
vlastňuje.11 'i
:•
.
v ■
2. Jaké účinky vsak působí mše svátá jako smír
ná oběť á jak je působí? Všeobecně můžeme říci, že
účinnost eucharistické oběti se vztahuje na hříchy
a na tresty za hříchy.
Mše svátá nemůže smýti přímo ani smrtelné hří
chy'ani všední. K přímému očišťování člověka od
hříchu a k přímému posvěcování ustanovil Bůh sva
té svátosti. Oběť mše svaté směřuje přímo k uctívá1
ní Boha, ke klanění a díkůčinění; k posvěcení člo
věka směřuje jen- nepřímo, tím: totiž, ;že .usmiřuje
spravedlivý hněvJ3oží, protože Ježíš Kristus podá
vá zadostučinění za hříšníka; působí, aby Bůh ne
trestal, nýbrž aby byl nakloněn k odpuštění hříchu
a tréstu. V tom:;smyslu praví;sněm trident.skv;
„Pán, usnúfen přinášením této oběti, uděluje milost
a dar pokání, odpouští i největší zločiny a hříchy.“12
Totéž platí i o.všedních hříších. I všední hříchy
smývá mše svátá jén nepřímo,tím, že člověku zjed9 Catech. Mystag.;5, 8—-10! — 10 Serino 172, n. 2.
11 To budiž zároveň odpovědí na různé námitky protes
tantů:'^Eucharistickou obňtí Kristus u ž ;nezískává nové
zásluhy, ani jí není smírná ,obět kříže doplňována, nýbrž
eucharistická obět (podobně jako svaté'svátosti) je pou:
ze prostředkem, jímž jsou věřícím přivlastňovány plody
oběti Kristovy na Kalvarii.'
.. 12 Sess-. 22, hl. 2; Denz. ,940: ;
...
';
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nává dar lítosti a pokání, nutný k odpuštění těchto
chyb,
;:
,
Konečně mše svátá zahlazuje také časné tresty,
které by měl člověk vytrpět za své hříchy buď zde
na světě nebo v očistci. Ale tento účinek působí mše
svátá bezprostředně tím, že Bohu splácí náš dluh
z pokladu zásluh Kristových na kříži. Vždyť proto
Ježíš Kristus tolik trpěl; abychom my byli ušetřeni
utrpení, jehož zasluhujeme za své hříchy.;
Odpuštění trestu za hříchy působí eucharistická
oběť neomylně a vždycky. Není však jisto, zda je
mší svátou odpuštěn celý trest anebo jen část. Pro
to je dovoleno op ětovati; mši svátou na týž úmysl
za tutéž osobu. Účast na tomto účinku ovšem nutně
vyžaduje stav milosti; neboť dokud je člověk, ve
smrtelném hříchu, je nepřítelem Božím’, a proto mu
nemůže býti odpuštěn žádný trest. A zase čím lépe
je člověk uzpůsoben, tím více trestů mu bude od
puštěno mší svátou, jak praví sv. Tomáš: „Ačkoli
tato oběť svou velikostí sama stačí k zadostučiněiíí
za všechny tresty, přece zadostčiní zá ty, za které
je obětována nebo'také za obětující, podle velikosti
jejich zbožnosti, a. ne za celý trest.1113
^:
Smírný účinek eucharistické. oběti má pro násohromný význam. Všichni hřešíme, všichni urážíme
Boha denně mnohokrát. Proto dříve než se můžeme
odvážiti prosit Boha o nějaké dary, musíme napřed
usmířiti jeho hněv. Všichni ustavičně potřebujeme
slitování Božího. Nuže, oběť kříže, obnovovaná na
oltáři, j e nevyčerpatelným' zdroj em smíru a milo
srdenství. Proto přicházejme có nejčastěji čerpati
z tohoto zdroje odpuštění hříchů i trestů za hříchy:
Spojujme své slzy a svá umrtvování s obětí Ježíše
Krista, aby se jim tak dostalo větší ceny před Bo
hem. .
"■:
.
,
IV. Obět prosby...
Mše svátá je také oběť prosebná. Tridentský
sněm prohlašujé, že může býti obětována nejěn,za
„ 13 Sv. Tomáš: Theol. Summa, III, .79,' 5:

'
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hříchy a tresty a jako zadostučinění, nýbrž i za jiné
potřeby. Mše svátá byla vždy považována za nej
účinnější prostředek k dosažení potřebné pomoci.
Ve Starém zákoně byly přinášeny Bohu také růz
né oběti prosebné, které měly obětujícím získati
různá'dobra a uchrániti je .od nehod. Avšak staro
zákonní oběti byly pouze předobraz oběti Nového
zákona. Proto i mše svátá musí býti oběť prosebná,
a-to daleko účinnější, neboť skutečnost Nového zá
kona musí býti vyšší než starozákonní předobrazy.
„Jestliže již ve Starém zákoně zabitý a obětovaný
beránek, jakožto, oběť pokojná, tak mnoho milostí
vymohl u Boha těm, kteří ho obětovali, čím větší
moc musí pak míti nevinný Beránek Boží, když bý
vá za nás'na kříži zabit a od nás i s celým pokladem
svých zásluh Bohu Otci obětován."14
Mše svátá je oběť prosebná právě tak jako oběť
na Kalvarii; je to prosba vyjádřená úkonem. Na ol
táři se za nás obětuje týž Kristus, který se za nás
obětoval kdysi na Kalvarii.'Představuje nebeskému
Otci svou bolestnou smrt, svou krev, své rány, svou
poslušnost a své zásluhy. Je možné, aby Bůh Otec
při pohledu na to nevyslyšel svého milovaného
•Syna?
.■
Oběť mše svaté dává našim prosbám daleko větší
účinnost, protože při mši svaté se nemodlíme sami.
Při mši svaté obětujeme a modlíme sé s Kristem,
naší Hlavou, a Kristus se modlí s námi a za nás. Cím
úžeji se spojíme s Kristem, tím jistěji nás Bůh vy
slyší. I když snad neobdržíme ihned, oč prosíme,
naše modlitba nebyla marná., „Buď nám Bůh dá, oč
prosíme, praví sv. Bernard, nebo nám dá ještě něco
užitečnějšího."16 A sv. Augustin praví: „Mnoho mi
lostí není odmítnuto, ;nýbrž pouze odloženo na
vhodnější dobu."10
Pronikneme-li dobře čtverý cíl eucharistické obě
ti, pak také pochopíme, proč Církev katolická pro14 Martin z Kochemu, uv. m. str. 224.
16 In Quadrag. Sermo 5.
. v*
16 In Joan. tr. 102.
■

hlašuje: „Vyznáváme, ž e :věřící křesťané nemohou
vykonatižádného jiného tak svátého , a božského
díla, jako jest právě toto úžasné tajemství, v němž
se skrze kněze na oltáři denně koná ona oživující
obět “v
\
,
P. EM. SOUKUP O. P.

'

1

POTÍRATI SE B E
'Moderní duševěda zase uznala, že již. přirozený
život duše vyžaduje vítězení nad sebou; že bež ví
tězení nad sebou člověk vypadne z celku, propadne
osobním iibůstkám a znemožní prospívání Iduše; te
dy po stránce pouhého přirozeného mravního živo- /
ta by bylo nedokonalosti a hříchem’takové dávání
přednosti • osobnímu ,-před ' vyšším,:' nadosobním.
V nadpřirozeném náboženském životě tomuto po
stavení sebe pod vliv vyššího odpovídá postavení ,
duše do vlivu božského na vnitřní život a na mravy
duše. V tomto oborů vítězením nad sebou se rozumí
svoboda či volnost duše, duše nezaujatá pýchou du
cha, nepoddajností vůle a. zálibou v potěšeních.
Všechny kazy náboženského života v poslední pří
čině jsou v tomto trojitém kořeni, který bývá nazý
ván sobectvím rozumovým, mravním, smyslovým.
Smyslové: sobectví-popisuje ;‘R.: Gerest takto:
„Uhýbati všemu, co; je skutečným umrtvením sebe,
skutečnou obětí ;pro;tu; chvíli; ;vyhledávati, často
trapnými prostředky, potěšení při všech úkonech;
odstrčiti i povinnost, když ukládá nemilé omezéní. •
Když se pozorně zahledíme na takový způsob ve
dení života, záhy; odhalíme člověkovo. Já, které
hledá uspokojení; ve všem a při všem, i. na škodu
druhých^* Smyslové sobectví se chorobně jeví v tak
zvané hysterii. ,Ó výrazné;hysterii nechci mluviti.
Ale jsou pohraniční stavy a jevy, které jsou příčinou nesčetných nesprávností náboženského života.'
Ty stavy však nelze jinak postřehnouti než vylíče- ,
• 17 Sněm trid. sesa. 22, Decretum de observand. et evitand. in celobr. Missae.
. ..:;r
:.

ním základních projevů hysterie. Je pak ponechá- j
no zpytování svědomí, aby se vidělo, kde je co ne-;
zdravého. Pro tyto stavy nejvíce platí héslo Slánku,
Pótírati sebe.
'
. Paní MUDr. Míillerová-Daňková nám napsala:
„Hlavní známkou hysterického charakteru je zvý
šená soustředěnost .na sebe," sobeckost, zdůrazňo
vání své osoby, bezohlednost k •;okolí, náladovost,
citová kolísavost (hned pláč, hned smích), upadání
z výstřednosti do .výstřednosti- (láska — nenávist
^ přátelství — hněv), vrtkavósť, nestálost; divadelnost, upozorňování na sebe, lepkavé' srdečko
(kdo s nimi laskavě j ednaj í, jsou do nich zamilová
ni), snaha učiniti še zajímavým, a kdo si jich nevší
má, ten od nich zkusí!
;’'
Nebo milují trpitelský postoj.-Naříkajíineustále,
stále jsou někým trápeni, podceňováni; zňěužnáváhi, pronásledováni. Z toho plýhe sklon k -výstřed
nosti, strojenost, nápadnost v chování á v oděvu,
snaha upozořniti něčím neobvyklým na sebe. V řeči
se vybírají silná slova, íiadšážky, mluví sé velmi
o sobě a o svých a jejich postavení v občanském
životě; bezohledně nepustí jiné k slovu, prosazuje
své mínění.
.
iíř
: Hysterická povaha si libuje v zevnějším lesku
a zvláštnostech,' ráda snižuje a osočuje domnělé
konkurenty, aby sama vynikla. Charakteristickou
známkou jě^téžibujná.fahtasíe a lhavóst, ve vypra
cování nepřesnost, přehánění, zveličování. , ,
■ -Cit ovládá rozumovou činnost v j ejích úsudcích.
Git pak působí ná* celé sínýšleníj přání je otcem
myšlenky. V těžších případech nastávají halucina
ce zrakově, sluchové,.citové: zjevení; tajné hlasy,
citová hnutí; zvláštní -sny, o -kterých se vélmi ob
šírně’a s výkladem mluví a sami všemu neomylně
věří. Hysteřici jsou sniví,hloubaví,nejeví smyslu pro
skutečnost, a velmi rádi se stávají „odborníky1*ná
boženského života. V náboženském životě si libují
v okázalých postojích, okázalých způsobech pobož
nosti, v zevnější formě. Cítí se snadno povoláni ke
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zvláštním úkolům, naříkají nad špatností světa. Sa
mi se sebou však jsou velmi spokojeni, ba shlížívají
?e ve své svatosti, i když to inteligentnější neuka
zují pavenek. Jsou přecitlivělí, urážliví, tvrdohlaví.
Také často trpí utkvělými představami, vyhledá
váním nemocí v sobě, přehnaným pozorováním
gvých tělesných stavů; rádi se činí hotovými miúěedníky. Od pravým způsobem zbožných se liší
hlavně nedostatkem pokory?.nechtějí znáti sebezáppr v soukromém životě, jsou nestálí, vrtkaví, nála
doví v duševním životě a v náboženském životě.
Trpí nedostatkem síly vůle a sebekritiky.
Jejich nábožnost: je nábožnost, citová, bez roz
umové klidnosti a bez rozumového propracování a
odůvodňování. Proto také milují Pána Boha, dokud
cítí útěchu, dokud je,to citově uspokojuje. Jakmile:
přijde bouře, selhávají, jako by nikdy vůbec nábo
žensky nebyli žili. (Což je velmi pozoruhodné pro
odpady od katolické Církve u lidí, kteří od krát
kozrakých byli považováni za uvědomělé a horlivé
katolíky. E. S.) .
v
- :
Je mnoho odstínu těchto vlastností a projevů."
Pohraniční stavy z tohoto odborného vylíčení po
známe snadno
;
Na krocení ceiycn hysteriků se udává pravidlo,
nevěnovati jejich projevům pozornost a tak jim ukazovati, že nezáleží na jejich osobnosti a ,že, jejich
snažení nedělá dojmu, který zamýšlejí. Podobnou
zásadu je zachovati vůči sobě, aby pohraniční sta
vy neměnily .náboženský život ye skresleninu. Ne
věnovati pozornost sobě jako cíli nebo účelu, nýbrž ■
dbáti cílů a účelů vyšších.
j;
- Lindworsky napsal: „První podmínkou účinné
askese jest určení cíle či ideálu, nikoli mlhavého,
všeobecného, nýbrž výrazného a přesně vymezené
ho." Náboženský život je podroben cíli nejvyššímu,
je podrobení a služba Bohu célým životem. Počátek
a první podmínka náboženského života pravého je
v tomto smyslu rpotírati sebe::zařizoyati yše k nad
osobnímu cíli, vědomě, přesně, ;co nejvíce v jednot-

" 1

livostech. Míti odvahu ke svobodriosti -vůči míněni
lidí a světa. Hleděti dále, než jdou osobní názory a
chuti, totiž nad ně hleděti, na pravdu, která jest od
Boha cestou Církve a náboženských autorit. Potí
rati sebe a pěstovati Boží pravdu, Boží cíle sledovkti myšlením, přáním, skutkem. Osobní chuti a
choutky nahrazovati dobrou vůlí vůči Bohu, Boží
vůli, Boží pravdě. Potírati sebe jest, přes všechen
hlad na radost, i na nejóprávněnější radost, hleděti
klidně ve tvář odříkání, jako životní nezbytnosti.
Bráti z rukou nejmoudřejšího a nejlaskavějšího Bo
ha život s každou jeho zkouškou, s každým proti
venstvím, s veškerým zklamáním a utrpením těles
ným i duševním.
Takové jsou hlavní podrobnosti určení-cíle vý
razného a přesně vymezeného pro pravý nábožen
ský život. Jen za tu cenu se duše ppzvolná zbaví
hrubého sobectví, zavře se projevům tak zvaných i
pohraničních stavů,! otevře se požehnanému;vlivu
Božímu. Zbaví se i jemných nitek sobectví, nabude
svobody, pravé nezávislosti.vůči světu. Potíratí se
be j est učiniti duši vnímavou pronikavé Boží působ
nosti, aby se člověk stal způsobilým pro zajeti
v lásce Boží, které jediné dovede dokonale uspokojiti člověka. A nakonec se dosáhne vrchovatou mě
rou uspokojení nejušlechtilejšího, od kterého odvá
dí zaslepené sobectví. ■
DR. JAR. OVEČKA S. J . . '

~

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JANA OD KŘÍŽE

:
.
■

XXIII.
Pod jabloní, ...
’
tam jsi mi byla zasnoubena,
tam jsem ti podal ruku,
a bylas obnovena, ,
kde tvá matka byla porušena.

-

Duchovni sňatek je bytnostně nejvyšší stupeň
mystického spojení duše s Bohem; bytnostně vyšší- .
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ho stupně není, i když ovšem jsou i ve stavu duehovního sňatku stupně případecné (PN Předml.
.3), že totiž poznatky rozumu, kOny vůle a jiné mi
losti a dary .v tomto, stavu udělované mohou býti
postupně ' jasnější, hlubší, vznešenější, -slastnější
atd.
.V , - , '
. ....
Děj Duchovní písně tedy po sloze XXII. již nepo
kračuje podstatně, nýbrž jen případečně způsobem,
který byl právě řečen, a sv. Jan ve slohách XXIII.
až XL. uvádí různé stránky a důsledky duchovního
sňatku, podle kterých se i ty případecné stupně
(jichž on v PS nelíčí; nýbrž až ,v PN si jeden z nich,
velmi vznešený, béře za předmět výkladu) mohou
vyskytovati. Rovněž nutno; připomenouti, že, co je
.básnicky líčeno ve slohách XXIII.—XL., se ovšem
neděje ve skutečnosti nutně právě y tom pořádku,
ve kterém to báseň předkládá, nýbrž že se to roz
manitě k sobě druží a' proplétá a opakuje, jak to
Bůh duši udělí, takže na př. „zbudováni hnízda*1,
v němž pak „hrdlička" odpočívá, o, němž sv. Jan
mluví až ve sloze XXXV.,, se uskuteční již úkonem
duchovního;sňatku, kdežto to; odpočívání a něžná
péče Mileného ovšem trvá po celou dobu stavu sňat
ku ; že k e;vzájemným chválám á něžnostem mezi
Chotěm Bohem a chotí duší, o nichž sv. Jan mluví
až ve sloze XXXIV., „dochází;velmi zhusta" (PS
34,1) po celou dobu duchovního sňatku; a že touha
po přímém patření na Mileného u věčné blaženosti,
působivě ponechaná v básni až na konec ve slohách
XXXVI.—XL., ve skutečnosti je v duši hned od po
čátku stavu duchovního sňatku (vždyť duše ji měla již před sňatkem a sňatkem ta touha nebyla ukoje
na), vystupujíc ovšem; někdy více do popředí, ně
kdy méně, někdy třeba i úplně ustupujíc jiným po
znatkům'a;hnutím. A podobněi je tomu se vším, co
se slohou XXIII. počínajíc líčí. Ták poznatky líče
né ve sloze XXIII. a jiná sdělení podobná nebo jiná
nemusí býti dána hned po uskutečnění duchovního
sňatku, a třebas je sv. Jan uvádí hned zde na pry- .
ním místě mezi důsledky duchovního sňatku a dále

se o nich nezmiňuje, mohou býti dávány (ná témž
stupni, nebo ná stupních vždy vyšších a vyšších,
nebo na stupních střídavě rozmanitě vyšších a niž
ších, s obsahem týmž nebo podle různých stránek
tajemství sdělovaného měněným) a jsou dávány pO
celou dobu duchovního sňatku.
Ve sloze XXIII. se tedy dovídáme něco aspoň
o nejpřednější skupině hojných osvícení, která Mi
lený ve stavu duchovního sňatku udílí duši, totiž
0 osvíceních' štrán Vtělení á-Yykoupéníi jež jsou
nej vznešenější skutky Boží zevní. Ve slohách
XXIV.—-XXXV. se líčí jiné různé vlastnosti a dů
sledky stavu duchovního sňatků, a posledními pěti,
XXXVI.—XL., projevuje choť dúšc svou touhu po
přímém patření na Mileného, po němž i ve stavu du
chovního sňatku’ v úplné srovnalosti s vůlí Boží
jemně prahne. •
Vykládá tedy Choť Kristus ve sloze XXIII. duši
podivuhodný způsob a řád, kterým ji vykoupil a
tím sobě zasnoubil, totiž právě týmiž prostředky,
kterými bylo lidstvo ve zkázu uvedeno: stromem
kříže na Golgotě, protějškem to stromu poznání a
zkázy v ráji.
..
■’
„Pod jabloní, tam jsi mi byla zasnoubena", t. j.
ve stínů stromu kříže, na němž druhý Adam, Syn
Boží, vykoupil, a tím vykoupením ,,si zasnoubil"
lidstvo a v něm tudíž i tuto jednotlivou duši, jak
1 ona býla prvním'Adamem v celku lidstva uvede
na ve zkázu pod stromem poznání v ráji. Toto za
snoubení ^koupením ná kříži a pak křtem, tedy
udělením první milosti, připomíná sv. Jan, ovšem
ňéní mystický zášnůb!á sňatek, o kterém nyní mlu
víme; tento jě vznešené zdokonalení onoho prv
ního. "
■■' '«
,-,Tam jsem ti podal ruku", totiž ruku své přízně .
a pomoci, když jsem tě povznesl z tvého nízkého
stavů k zásnubu se mnou.
,ýA bylas obnovená, kde tva matka byla poruše
na." „Tvá mátka“, lidská přirozenost, byla v tvých
:prařodičích.pód stromem jabloňovým „porušena"

-a dala ti smrt, a tys rovněž pod stromem kříže byla
„obnovena11 vykoupením a milostí a obdrželas žir
rot.
XXIV.
Naše lože v kvítí, .
doupaty lvími věnčené,
na nachu rozložené,
z pokoje zbudované, •
tisícem zlatých štítů ověšené.. > •
Jak již bylo řečeno, po sloze XXIII. opěvuje choť
duše různé stránky stavu duchovního sňatku. V tér
to sloze líčí jednak v prvním verši jeho slastnost,
jednak v dalších čtyřech: čtvero' stránek dokona
lostí a statků, kterými se v něm vidí obdařena.
„Naše lože v kvítí.“ Po uskutečnění konu du
chovního sňatku spojením duše; s Bohem a přepodobněním v něho následuje slastné trvání toho spo
jení v lásce ve stavu duchovního sňatku, vyjádřené
zde duší slovem lože*. Ale také samého svého Cho
tě, Syna Božího*'vněmž ona tím spojením spočívá,,
právem nazývá „ložem". A on je.lože.;,v. kvítí“, ba
on sám je květ a kvítí a jakožto květ nade všecky
květy má v sobě božskou:vůni a svěžest a vnadu a
krásu svou moudrostí a spanilostí a ostatními svými
božskými přívlastky, a statky, jichž všech je nyní
duše spojením s Mileným účastna,.takže se jí podo
bá, že je na loži z rozmanitého božského kvítí, jež
jí dotekem působí slast a vůní ji .osvěžuje. Ale také
ctnosti duše jsou kvítí v ní, a Milený tedy je v.ní
jako na loži v kvítí. Á poněvadž přednosti a láska
á slast Mileného náleží spojením a přepodobněním
i duši choti, takže náleží oběma, a poněvadž duše a
její ctnosti rovněž náleží oběma, ;mluví tu choť 'du
še o tom loži jakožto o loži „našem".
. ■ „Doupaty lvími věnčené." Doupaty lvími" míní
duše ctnosti, které má Vrtomto stavu spojení s Bor
hem již dokonalé a hrdinné, „lví", síly, ana každá
je jako lví doupě, v němž dlí a na pomoc mešká
Choť Kristus, spojený s duší,; jako silný l e v a
/

’
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duše spojená s Chotěm Kristem a jeho vlastností
přepodobněním účastná je rovněž jako silná lvice
— takže ďábel se neodváží nejen na ni zaútočiti,
nýbrž ani-se před ní obje viti. A lože, totiž spojení
s Mileným, je doupatv lvími, ctnostmi, „věnčené",
protože ve stavu duchovního sňatku jsou ctnosti
tou měrou jedna s druhou spojený jako u věnci a
jedna druhé oporou, že nezůstane strany nekryté
nebo slabé, s které by ďábel nebo tělo nebo cokoliv
jiného ná světě mohlo na ni zaútočiti nebo i jen ji
obťěžóvati. Těší šě' tedy duše v tom to stavu: již
. z trvalé lahody”aLtrvalého míru, které jí nikdy ne
jsou' zmařeny- á nepominou, a zvláštní ,ještě slasti
se jí někdy dostává přímým experimentálním po
znáváním kvítí svých vlastních ctností a dokona
lostí a darů, jako již ve stavu zásnubu! (PS XVI.
XVII.), ltakže i v tomsmyslu pak může rici: Naše
lože „v kvítí", „doupaty lvími" věnčené,
i Duše praví dále, že to lože je „na nachu rozlozené". Tím opěvá to, že již došla dokonalosti v lásce.
'„Nach" totiž v Písmě sv. zobrazuje lásku/ a to lože,
totiž spojení, je „rozloženo" jako na podložce na
nachu, na lásce,!protože všecky jeho ctnosti, bo
hatství a statký se zakládají na lásce a jí jsou uspo-.
řádány a jí jsou v činnosti a jsou jako proniklé lás
kou; a jí se zachovávají a jen v lásce k Bohu po
skytují potěšení.
To lože je také „z pokoje zbudované". To zna
mená,'že se duše těší ve stavu sňatku úplnému du
chovnímu pokoji; ten plyne jednak ze souhrnu je
jích ostatních ctností, jež také jsou v ní lože Mile
ného a jsou vesměs pokojné a mírné — jednak
z dokonalé lásky, jež je podložka toho lože: neboť
lásTca vyhání -ven-všecku bázeň, z čehož vyplývá
dokonalý pokoj v duši. Je i tedy vpravdě „ z poko
je zbudované", a svět, ďábel, tělo nic proti tomu
pokoji a té bezpečnosti nepořídí.
- Konečné je to lože také „tisícem zlatých štítů
ověšené". Ty Štíty jsou, s jiného hlediska, zase
ctnosti a dary v duši, ježto jsou jí také za prvé ví-

těznou odměnou a ozdobou, za lopotu, kterou pře
stála, když si jich dobývala, a za druhé jako pevné
štíty obranou proti vadám, které cvičbou v těch
ctnostech přemohla., Slovem „zlatých" je vyjádře
na veliká cena těch ctností, a slovem j,tisíc" množ
ství ctností, milostí a darů, kterými Bůh duši v tom
to stavu daří; nakolik je lze v tomto životě svojiti
-a z nich se těšiti.
r
F. S. HORÁK

„D E V O T I O M O D E R N A “ NA Š P A N Ě L 
SKÉ P Ů D Ě

m.

. . . .

Mezi r.'1496 a 1498 meškala v Paříži diplomatic
ká komise katolických králů španělských (Isabely
a Ferdinanda). V ní byl také i opat a reformátor
Montseřratu Z)om Garda de Cisneros, který dovedl
sloučit povinnosti vyslance :s vlastními sklony
vzdělance a asketika! Vraceje se do vlasti, přiná
šel s sebou sbírku asketických knih, 'v, nichž jistě
nechybělo Rosetum Mauburnovo v prvním tištěném
vydání z r. 1494, neboť ho užívá a cituje ve vlast-.
ním Ejercitatorio z roku 1500. Projevil.tak zájem
o nejnovější knihy, navádějící'ke zbožnosti, který "
byl v dokonalé shodě s jeho oceňováním metodické
modlitby i s jeho zálibou pro knihy, zvláště tištěné.
O tom, jak si vážil vnitřní (tiché) modlitby, po
dávají důkaz nesčetná ■m ísta;v „Constitutiones"
montserratských. „Teprve po tiché modlitbě a skut
cích, směřujících k našemu posvěcení, se oddáváme
osvěžení tělesnému," praví tam. „Letohrádek Boží,
klášteri zvyklý, skýtati růže á lilie nejlíbeznějších
.vůní skrze svátá cvičení, vydává- (nyní) trny a bod
láčí," protože se opomíjí rozjímání. Proto Cisneros
ve své knize soustavně uspořádal dvojí rozjímání.
Jedno — o věčných pravdách se konalo po jitřních
hodinkách — druhé o dobrodiních Božích a zpyto
vání svědomí — po posledních hodinkách před no-
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cí. Aby bylo usnadněno užívání knihy tiskem, zřídil
Cisneros ještě roku; 1499 ve svém klášteře tiskárnu.
Benediktinská kongregace valladolidská potřebovala 'ovšem;tiskárny;především pro rozmnožení
knih liturgických, ale měla'v ní býti také tištěna
četná nová:díla duchovní, vyšlá ze íškoly windesheimské; Z prvotisků montserratských budiž jme-,
nována Gersonova „Epištola" o rozjímání, třebas
vlastně nenáleží ke knihám hnutí Devotio moderna.
Z děl této školy byl tu tištěn drobný traktát. Gerhardá ze ;Zutphenu „De .spiritualibus ascensionibus“, který zvlášť hověl úmyslům Cisneroyým. Po
strádáme tu mezi tisky Následování Krista a Rosetum Mauburnovo. Než „Následování" bylo něko
likrát vydáno v Aragonii i Kastilii, i mohli si je
mniši lehko opatřiti. Rosetum pak se zdálo rozváž
nému opatu příliš rozsáhléa složité, nevhodné tedy
pro potřebu mnichů, a proto je ve své tiskárně ne
dal přetisknouti. Ostatně chtěl sám složití podob
nou příručku metodické modlitby. Vydal ji také
r. 1500 tiskem s názvem „Ejercitatorio de.lá vida
espiritual". Vydatně v ní sice použil díla Mauburnova, ale zjednodušil je. O tomto spise třeba se po
drobněji.zmíňiti jednak proto, že je to první aske
tický spis španělský, který se hojně rozšířil po Ev
ropě, jednak že měl.vliv na proslulého skladatele
„Duchovních cvičení" svátého Ignáce z Loyoly.
- V prvních devíti kapitolách (úvodních) je vyslo
vena myšlenka', žé se sluší, aby duchovní muž ko
nal denně předepsaná cvičení v určených hodinách

-i
)
i

1 Benediktinský klášter Montserrat, ležící na vysoké.
divoce rozeklané hoře stej. jména vK atalanii, je znám
už od 10. stol. jako:převorství,.pak opatství. S hodnosti
převora byla; záhy spojena značná světská výsostná prá
va, proto zasahovali panovnici do voleb a to bylo příčínou úpadku kláštera. Ke konci 15. st. připojen ke kongre• gaci valladolidské; Tehdy se stal jeho opatem; synovec
.známého kardinála: Garda Cisneros, který obnovil kázeň
klášterní a pečoval o p rohloubehí náboženského života
mnichu. Odtud byli v 17,’stol. povoláni mniši do Prahy
do Emaus. -
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a ve stanovené formě. Šest z těchto kapitol (2 .-7 .)
je přejato z Máuburnova „Rosetum". Ve čtvrté oba
: autoři doporučují předběžnou generální zpověď.'
Nejprve se sluší, milí bratří; aby ten, kdo se chce
4 cvičiti v duchovním' životě, očistil své srdce ode
všech hříchů smrtelných, dokonale jiéh litoval, a
vykonal generální zpověď, poněvadž nečisté srdce
nemůže přijímat vnuknutí Ducha svátého.** \ '
Hlavní část díla se skládá ze dvou oddílů, dobře
učleněných. První oddíl, obsahující první tři knihy,
dává exercitantovi návod, jak, konaje denně rozjí
mání a zpytování, bude vysťupovati třemi cestami,
očišťující, osvěcující á spojující (via purgativa, iluminativa, unitivá). Čteme >tú - myšlenky hlavních
představitelů hnutí „Devotio moderna1*, Gerarda
ze Zutphenů a Mauburna, ale také pozorujeme vliv
spisu „Mýstica-Ťheológia**, jejž autor připisuje
Jindřichu de Balma. Druhý oddíl, zaujímající kni
hu 4., je cele věnován rozjímání dokonalých a za
kládá se na nauce Gersonově a skrze ni na Hugonu
a Richardu od'sv. Viktora, sv. Bernarda a jiných
předních mysticích Středověkých. Tak spojuje „Ejércitatorio**, které vyšlo také latinsky, novou ško
lu s předchůdci.
■■
V díle, náležejícím ke směru „Devotio moderna*1,
nemohou chybět týdenní rozvrhy pro úvahy a roz
jímání. Přo cestu očišťující se podává sedmero roz
jímání o hříších' a věčných pravdách (hlavně podle
Gerharda ze Zutphenů), pro cestu osvěcující jest
určeno jednak sedmero úvah o Božích dobrodiních,
provázených zpytováním t (podle Mauburna), jed
nak sedmero: proseb Otčenáše (podle d. ;,Mystica
theologia1*). Z téhož posledního pramene čerpána
pro cestu spojující rozjímání o dokonalostech Bo
žích. — Je zvláštní, že;v.prvním’oddíle chybějí tý
denní rozvrhy ípro rozjímání o utrpení a životě
Kristově, jsou tu pouhá obvyklá cvičení o nich.
Zdá se, že Cisneros jé úmyslně ponechal pro druhý
oddíl, následuje v tom příkladu Gerharda ze Zutphenu.
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IV.
Opakujeme ještě jednou: duchovní cvičení, za
váděná hnutím „Devotio moderna",, nejsou určena
pro ústraní, nýbrž konají se mezi-každodenní pra
cí. To platí i pro spis Cisnerův. Také není určena
přesná doba, po kterou trvají jednotlivé.etapy ces
ty očišťující, osvěcující aspojujíci a, další rozjímá
ní. Jen pro cestu očišťující se stanoví zpravidla do
ba jednoho měsíce. Je-věcí novicmistra'a duchov
ních: vůdců, aby dobu pro ostatní cvičení určili. ;
P. Albareda ve studiu ,;La imprenta de Montserrat (Aríalecta Montserratensia, 1918) tuto věc pod
robně vysvětluje: „Ejercitatorio“ bylo,knihou ofi
ciální a nevyhnutelnou pro; asketickou; výchovu
mnichů. Všichni bez rozdílu ji musejí studovati,
naučiti se ji zpaměti a jednati podle ní,1a dokud
neznají jejích předpisů theoreticky a, neprovádějí
je v praksi, nesmějí studovat jiné knihy asketické,
neboť podle vlastních slov Cisnerových (v Konsti
tucích) bez těchto začátků a základů všechno
ostatní je marné, a nikdy by nemohli prospívati
v duchovním životě, jemuž jsme se oddali.“ Vede
ní •platí taktéž pro různé stupně Ejercitatoria sa
mého. Novicmistři „nechť poučí novice o úvahách
cesty očišťující, které jsou obsaženy .v „Ejercitatoriu*1 v kap. XII: až XIX., a zaváže je, aby se
v nich cvičili, jak po večerních, tak po ranních ho
dinkách, a dokud v,nich nebudou velmi dobře vy
cvičeni, nedá souhlas, aby. postoupili k ostatním
cvičením".
TakTzásluhou Cisnerovou vedle liturgické po
božnosti tradiční v řádě benediktinském, rozkvet
la počátkem XVI. století, ná Montserratě (prvním
to místě; španělském) modlitba metodická podle
zásad hnutí „Devotio moderna". Klášter měl tehdy
mezi 1. 1500—1522 padesát, mnichů,'12 poustevní
ků, 40 bratří laiků a 15 jinochů ve škole. Mezi mni
chy vynikli Bask Alfonso >de Viscaya, skladatel
traktátu Matrimonio espiritual, opat Petr z Burgo332

su, nástupce Cisnerův (od r. 1522) a horlivý zpo
vědník poutníků Juan Chánones, u něhož vykonal
generální zpověď také Iňigo z lioyoly, aby tak za
čal opravdový duchovní život. Chanones, půvo
dem Francouz, byl znám přísným a odříkavým ži
votem, oddával se se vší zbožností jak modlitbě
liturgické, tak rozjímání,' byl zvláštním ctitelem
Eucharistie a modlitby růžencové.;
Když máme na mysli tehdejší horlivé mnichy
montserřatské, jejich školu asketickou, chápeme
slova prvního životopisce sv. Ignáce: z Loyoly P.
Ribadeneiry: „Tovaryšstvo, je povinno díky Na
šemu Pánu, že naš blahoslavený otec (sv. Ignác),
vytrhnuv še z'vln ;a strastí tohoto' světa, dorazil
z tak dobrému přístavu a setkal se s tak dobrým
zpovědníkem a ke svému prospěchu dostal-do ru
kou tak dobrou knihu (rozuměj Ejěrcitatorio Cisnerovo!).“ Byla to událost velkého dosahu, díló
Prozřetelnosti Boži. Tak soudí Pedro Leturia, au
tor studie „Lá Devotio moderna en él Montserrat
de San Ignacio“, uveřejněné'v posledním dvojčísle
(červenec-srpén) :španělsko-americké revue „Razon y fé“. Pro zajímavost budiž uvedeno, že číslo
došlo pisatele článku počátkem října z revoluční
ho Burgosu, ác jinak všechno spojení se Španěl
skem je přerušeno. Kdo še obírá věcmi španělský
mi, těžce5nese toto přerušení, vždyť právě horli
vostí španělských mnichů vycházelo v této ne
šťastné zemť tolik krásných knih z oborů všech,
zvláště duchovních.
1
D O M IN IK PECKA

G. K. C H E S T E R T O N
3. Orthodoxie.
Chesterton pocházel z rodiny agnostické a vy
rostl mezi lidmi/ kteří byli uriitáři a universalisty,
avšak viděli dobře, že:mnoho lidí v jejich okolí se
stává atheisty. V tom, co se nazývalo oproštěním
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víry od dogmat minulosti, projevovaly se dva smě
ry.'A5tyto dva směry si vzájemně odporovaly, ač
se oba vyznačovaly týmž jménem. Oba byly poklá
dány za liberální theologii nebo za náboženství všech rozumných lidí. Ale ve skutečnosti polovice
těch rozúmných lidí tvrdila, že, když >je Bůh ve
svém nebi,' vše; musí býti na . světě v . pořádku:
v tomto světě nebo v budoucím. Druhá; polovice
říkala, že je velmi pochybno, je-li nějaký Bůh v ně
jakém nebi a že člověku dívajícímu se vědeckým
okem je zřejmo, že nič na světě není v pořádku.
Jeden z těch směrů vedl do pohádkové říše George
MacDonalda, druhý do propastných pekel* Thoma
se Hardyho. Jedna škola hlásala, že Bůh musí býti
nekonečně dokonalý, existuje-li; druhá, že musí
býti hrubě nedokonalý.
- Divné bylo Chestertonovi, že tyto dvě školy, ač
logicky si odporovaly, prakticky byly ve spojení.
Idealističtí 7 theisté a realističtí atheisté byli spo
jenci— proti čemu? Dvě třetiny života potřeboval
Chesterton, aby nalezl odpověď: na,tuto otázku.
Domníval se původně, žě lidé se sdružují podle
toho, čemu věří nebo čemu nevěří. Že theosofové
sedají v téže: místnosti, poněvadž všichni věří
v theosofii. Domníval se, že theistická; církev věří
v theism. Ze atheisté tvoří celek, poněvadž nevěří
v theism. Ze ethické; společnosti se skládají z lidí,
kteří věří v ethiku a ne v theologii. Později mu by
lo divné,\že se setkával s týmiž lidmi ve shromáž
děních zcela odlišných. A poznával, že není theosofického bratrství; ze není theistické církve; že
není ethických společností. Viděl zástupy, rozptý
lené jako ovce, nemající pastýře. A tu počal se zabývati náboženstvím či spíše různými mezerami,
jež vznikaly tam, kde náboženství zmizelo. A čím
lépe poznával podstatu člověka, tím více se pře
svědčoval, že lidem, kteří nemají náboženství, chy
bí něco základního. Mnozí z nich hájili ivznešené a
nůtné pravdy na poli sociálním a politickém. Ale
zdálo se mu, že jich hájí méně statečně než by či334

Bili, kdyby měli oporu v základních principech mo
rálky a metafysiky. Lidé, kteří věřili v altruism,
byli mateni nutností-věřiti věrou téměř nábožen
skou v darwinism či lépe v důsledky z dárwinismu
- odvozované, totiž v bezohledný; boj jako základní
zákon života. Lidé, kteří věřili v mravní rovnost
lidí, děsili,se obrovského stínu nadčlověka Nietzscheóva a Shawova. Jejich srdce byla na pravém
místě. Ale jejich hlavy;byly rozhodně na nepravém
místě, poněvadž byly. strkány.:a ponořovány do
bahnisk materialismu a skepticismu, ubity a zotro
čeny bez zásvitu svobody a naděje. L
Počal studovati podrobně křesťanskou theologii,
kterou mnozí zavrhovali a málokdo znal. A shledal,
že:nauky theologické souhlasí se životem, jaký
vskutku jěst..A že její paradoxy souhlasí s para
doxy života.: A přesvědčili se, že nové negativní
i teorie;nesouhlasí š ničím, ani jedna s druhou ne.
V té době uveřejnil několik studií o současných
spisovatelích, jako Kiplingovi, Shawovi a Wellsovi. A cítě, že základem jejich bludů jsou bludy ná
boženské, dal knize název Heretikové. Psal o ní
posudek essayista G. S. Street a vyjádřil se, že se
nehodlá trápiti svou theologií, dokud Chesterton
nevyloží theologii svou. Se vší opravdovostí přijal
Chesterton tuto poznámku, jako výzvu. A tak se
vydal za největším dobrodružstvím svého života,
jehož jméno jest orthodoxie.: Jméno,,jež pro inodemí duchy bylo dávno prázdným a mrtvým slo
vem, stálo.'se Chestertonovi živým jakoiživot sám.
Orthodoxie a život je totéž. Ze křesťanství jest sta
robylé, úctyhodné a pro moderní dobu ne neuži
tečné zřízení, nevyčetl Chestěrton z učených'trak
tátů. . Nfe::přímo ha místě, tam kde kypí moderní
život, se přesvědčil,, že;křesťanství jest věcí i ze
všech nejmodemější. A když hledal duchovní ob
last, kde by byl možný, činný, bohatý, poetický ži
vot — nalezl tu oblast v apoštolském .vyznání viry.
Tento objev byl pro: něho čímsi přímo ^fantastic
kým. Vylíčil jej v kiiize, jíž dal název Orthodoxie.
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Již nadpisy jednotlivých kapitol: Blázen — Sebe
vražda myšlenky — Ethika říše vil — Prapor svě
ta — Paradoxy křesťanství — Ustavičná revoluce
— Romantika orthodoxie — Autorita a dobrodruž
ství — dávají tušiti, že je zde popsáno něco neo
byčejného a to-způsobem neobyčejným. ;;
„Přával jsem!si často/ píše v úvodě, riapsati ro
mán anglického plavce, který na své cestě poně
kud zabloudil, takže se domníval, že objevil v Ang
lii nový ostrov: jižního moře. Lze si myslit, že člo
věk, který ozbrojen až po zuby a mluvicí posunkovou řečí by takto přistál u.břehú, aby vztyčil,ang
lickou vlajku na barbarském chrámu, o kterém sé
pak ukázalo, že je to brightonský pavilon, by dě
lal dost hloupý obličej. A proč bych měl zapírati,
že vypadal'hodně hloupě? Kdo však by se domní
val, že i sám sobě připadal velmi: hloupým nebo
aspoň že vědomí vlastní pošetilosti bylo jeho jedi
ným nebo7 převládajícím pocitem, ten nepoznal
dosti silně romantickou povahu mého hrdiny. Jeho
omyl byl ve;skutečnosti nanejvýš šťastným omy
lem . .. Já jsem ten muž, který byl tak smělý, že
objevil, co již dříve bylo objeveno. Je-li na tom,
co nyní následuje, něco žertovného, děje se ten
žert na mojé vlastní' útraty;;neboť má se zde objasniti, jak to/že jsém se pokládal za.prvního, jenž
vkročil ná evropskou půdu a potom poznal, že při
šel poslední. A má se zde mluviti o tom, jakých
omylů jsem:se dopustil, když jšěm se honil za tím,
co již je zde. Nikdo nemůže pokládati můj případ
za směšnější než já jej pokládám. Nikdo z, čtenářů
mi nesmí vytýkati, že ho zde mám za blázna.; já
sám jsem bláznem této historie a nenechám se od
žádného /revolucionáře svrhnouti se svého trůnu.
Přiznávám; še otevřeně ke všem: bezmyšlenkovitým
ambicím/ jež se datují od konce:devatenáctého sto
letí. Jáko všichni mladí lidé snažil jsem se předběhnouti čas. J ako*oni j sem hle děl .býti o deset mi
nut před pravdou. A viděl jsem, že jsem o tisíc osm
set let za ní. S trapně mladickou přehňaností jsem

namáhal svůj hlas, abych: vyhlásil svoji pravdu.
A byl jsem potrestán způsóbem.nanejvýš spraved
livým a komickým — neboť mé: pravdy mi zůstaly.
Ale poznal jsem, ne že není pravd, nýbrž zcela pros
tě, že pravdy,- jež jsou, nejsou moje pravdy. Do
mníval; jsem še, žel jsem sám a místo toho jsem-se
ocitl ve směšném postavení, totiž že jsem měl na
své straně veškero křesťanstvo. Možná — a Bůh mi
odpusť — že jsem se opravdu namáhal, abych byl
originelní;'ale nedokázal jsem nic jiného' než žé
jsem na vlastní pěst sestavil ze stávajících, tradic
civilisovaného náboženství: méněcennou kopii.
Onen plavec se pokládal 'za prvního, kdo objevil
Anglii; já jsem se pokládal za'prvního,* kdo objevil
Evropu; Chtěl jsem vskutku založiti svou vlastní
sektu a šťastně jsem ji dohotovil; když jsem seznal,
že je — bíthódoxní. Zpráva o'tomto' potěšitelném
nezdaru může býti' pro leckoho'něčím zábavným:
může pobaviti nějakého přítele nebo nepřítele, bude-li čisti, jak jsem z pravdy nějaké legendy nebo
z bludu vládnoucí filosofie znenáhla se naučil vě
cem, jimž jsem se mohl. naučiti z katechismu ;—
kdybych se mu byl kdy učil. ;A tak může býti zá
bavné nebo také ne čisti, jak jsem nakonec nalezl
v nějakém klubu anarchistů nebo v nějakém baby
lonském chrámu to, co bych byl* mohl nalézti v nejbližším farním kostele. Koho zajímá zvěděti,.jak
květiny venku na poli nebo náhodně zaslechnuté
slovo" ve voze pouliční ■dráhy, politické události
nebo bolesti mládeže se spojovaly v určité řadě,aby vyvolaly určité přesvědčení křesťanské ortho
doxie, ten možná dočte tyto věci do konce.1* ■
Možná. Proč možná? Pochybuje snad vypravěč,
o ceně svého vyprávění? Nikoliv. Ale ví, že mnozi
lidé nesnášejí dobře jeho paradoxy. Nelíbí se jim,
že i před nejvážnějšími a nejsvětějšími věcmi si
dělá šašky z někoho nebo z něčeho. Je to vskutku
zvláštní, přiznává sám Chesterton, ale je to tak,
že čím více páše nezbedností, tím bezpečněji a jis
těji se dostává na pravou cestu. A to není bláznov337

ská náhoda nébó příhoda.. Již ve svých Hereticích
vyznal, že paradox není nic jiného než určitá ra
dostná výzva, jež jest vlastní víře.' Věřící není tichošláp ek á nesmí jím býti,:béře-li svoji víru váž
ně á pokládá-li Krista za Spasitele světa. Věřící
nemůže přikývovati k bludům heretiku a nemůže
schvalovati důvody agnostiků; poněvadž ty důvo
dy nejsou správné. Agnostik pochybuje o víře, po
něvadž středo věk, byl barbarský: ale to není prav
da; pochybuje, poněvadž darwinismus je nezvrat
nou pravdou: avšak darwinismus néní nezvratnou
pravdou; pochybuje, poněvadž se nedějí zázraky:
ale nějaké zázraky se dějí; pochybuje; poněvadž
mnichové byli lenoši:, ale mnichové vůbec .nebyli
lenoši; pochybuje, poněvadž jeptišky jsou nešťast
ny: ale jeptišky vypadají docela veselé;'pochybu
je, poněvadž křesťanské umění bylo bledě a melan
cholické: ale křesťanské umění si libovalo v nád
herných, zlatistých barvách; pochybuje, poněvadž
moderní věda šé vzdaluje od nadpřirozeria: avšak
moderní věda se velikou rychlostí blíží-k nadpřirozenu. Nemůže se Žádati ód věřícího, aby tyto dů
vody bral vážně. Nemůže se chtíti od něho, aby se
těmto důvodům nesmáli Nemůže se mu zažlívati,
že še.vyjadřuje v paradoxech. Nemluvil-li v para
doxech i ten, jenž řekl,’že první budou posledními
a poslední prvními? Kristus byl převracovač. Ne
boť věci lidské* stály ná hlavě a on;je postavil na
nohý. Zákon Boží a milost musí býti paradoxní,
♦poněvadž hřích uvedl člověka do paradoxního po
stavení. Pedanti/herese a nevěry zuří, ‘že jejich
rozumy se neberou doopravdy.- Nezaslouží nic ji
ného než posměch: Neboť jest možná ďábelská váž
nost. A jest možna;božská veselost. • .

DR. ALFRED. FUCHS

IN HOC S I G N O
, (Z přednášeli o Mesiánské státovědě, konaných "■
na Studium Catholicum.)
Velkým obhájcem církevní jednoty a autority
stává se svátý Cyprian, kdysi horlivý čtenář Tertullianův. Byl biškupem karthaginským, tedy rov
něž Afričan, jako Tertullian. S našeho, státovědec- kého hlediska jest jeho učení zvláště důležité, pro
tože v něm jest antická „virtus Romana" apliko
vána na křesťanskou Církev. U.něho jest jasně vy
tyčena myšlenka jednotného duchovního, světové
ho impéria. Má plné pochopení pro pojem katolicity i pro politický pořádek uvnitř Církve.
Církví v té době otřásá spor, který nebyl teore
tický, ale který prakticky postavil Církev před
otázku, má-li se stát společností krajně-přísných;
výjimečných heroů svatosti nebo Církví vpravdě
obecnou, kde roste koukol vedle pšenice až do
konce dnů podle vůle Hospodářovy. Stalo se tótiž,
že za pronásledování Deciova mnozí odpadli, ale
za klidnějších dob se opět vrátili k Církvi. Rigo-:
rista Novatian a mnozí jiní chtěli, aby tito slaboši
zůstali navždy vyloučeni z Církve, ježto zapřeli
Krista. Papež Cornelius-však neuznal tohoto sta
noviska: Určil těmto lidem přísné pokání, ale pak
je opět do Církve přijal. — Různost stanovisek
v této věci způsobila již před tím schisma v Karthagu. V tomto sporu Cyprian obhájil biskupskou
pravomoc á napsal spis :o* jednotě 'katolické Cír
kve. V něm jest jasně vyjádřena myšlenka o samo; spasiteMosti:církevního společenství: „Nemá Boha
I Otcem, kdo: nemá Církev Matkou." Cyprian spa
třuje v-Církvi legitimní pokračování starozákonné
theokracie pro všecky lidi a pro všecky časy.
Sám se však také dostal do sporu se Štěpánem
ó platnost heretického křtu, než papežova mučed
nická smrt předešla vyřešení sporu. Papež zemřel

na počátku nového pronásledováni Valenciánova
a za několik neděl padl také. hrdinsky Cyprian
v katakombách. Spor byl pak vyřešen smírně pa
pežem Sixtem II.
. Není bez významu s hlediska sociálního, že
i v době. pronásledování byly tolik zdůrazňovány
kázeň a řád-v kultu, neboť tím se utužuje v Církvi
zákon a řád. Ustupuje pomalu letniční duch extase a biskupové s římským papežem se pevně ují. mdfii vlády v Církvi. Právě světec a mučedník Cy
prian; jest neochvějným hlasatelem myšlenky, že
biskup není jenom .v Církvi/ nýbrž že Církev jest
i v biskupovi. Antický Rím se, dále vnitřně roz
kládal. Mučedníci’křesťanští:to tušili. Roku 250
předpověděl Origenes, že Rím bude křesťanský. Za
60 let se, jeho proroctví splnilo". Ještě! kolem roku
300 prošla Církev, pronásledováním Diokleciánovým, ale v té době křesťanů již byly tisíce. Vnitřní
rozklad říše byl již dokonán
i
,,In hoc signo vinces." Ve znamení kříže zvítězil
Konstantin nad Maxenciem. Křesťanský kříž byl
vyzdvižen na signa legií a křesťanství se stává stát
ním náboženstvím. Církev je úředně včleněna do
státního aparátu..Jest to:sice triumf Církve, ale
jest to zároveň chvíle, kdy. se dostává Církev do
zápasu s nároky světské moči, do zápasu, jenž od
této. chvíle vlastně nikdy nepřestal.
Má býtizkoušenasíla i slabost Petrova..vůči stá
tu. Svatý apoštol Petr- zapřel: Krista, když se bál
světské moci, ale lítostí se očistil ze; svého pokles
ku. Apoštol Petr se pokoušel sváděti,samého Kris
ta Pána, aby místo říše ducha zřídil říši světskou.
Apoštol Petr chtěl, aby .oslava Páně, jíž byl svěd
kem, při Proměnění, trvala neustále, chtěje se vy
hnout ^budoucí; Kalvarii. Apoštol Petr se-pokoušel
mečem hájiti Krista Pána.
- :
Jakoby v tomto životě tak velikém a tak lid
ském byla naznačená všecka pokušení, jimiž bude
musit projít papežství v zápase*se světskou mocí,
o světskou moc a vedle světské moči. Ale nad sla340

ti Petrovou vítězila vždy v rozhodných zápa;těch Petrova síla a Petrova láska. \
Vedle Jerusalema a Říma stává se Byzanc, nyní
třetím osudovým městem křesťanstva. V Byzanci
zřizuje Konstantin svou Roma Nova. Již za Kon
stantina jest však Církev ohrožována vážným státně-politickým bludem, nebezpečím caesaropapismu, snahou soustřediti moc světskou a duchovní
do jedněch rukou. Tato snaha sě jeví již v tom, že
byzantští císařové svolávají koncily a snaží se zasahováti císařskou autoritou do otázek věroučných.
Církevní jednota jest však velmi důležitým po
litickým pojítkem mezi křesťanstvem, jež rozdělo
vala světská moc. Po rozděléní říšé zá Theodosia
byla Církev nejenom reprěsentantkou jednoty ná
boženské, ale mimovolně se stává i representaňtkou vůle k politické: jednotě všeho křesťanstva.
Pojila Západ a Východ. Konsoliduje se duchovní
moc Rima,: ale -také autorita východních patriar
chátů. Vytváří se to, čemu se říká evropský duch,
totiž duch propagandy, duch výměny: názorů a
hodnot. Východ je novoplatonský, mystický, za
braný do metafýsieké spekulace. Východní theo
logie upřela' svou pozornost spíše na Krista, ja
kožto na Vtělené Vččné Slovo, než na Kristovo člo
věčenství.! samotné byzantské krucifixy znázor
ňují spíše Krista žehnajícího, než trpícího. Západ
však viděl především: Kristovu práci a Kristovo
. utrpení,; čerpal z něho podněty‘ke své aktivitě. Zá
pad měl střízlivý rozum, kdéžto Východ si zacho
val "horoucí srdce.;Tehdy se tyto dva světy ještě
navzájem doplňovaly.; Západní aktivita se vyrov
návala se západní zásvětnou spekulací o podstatě
nejsvětějšírTrojice, jež óhárakterisovala po tak
dlouhou) dobu křesťanský Východ;
Ještě jednou jest učiněn náběh k obnově pohan
ství za Juliána Aposťaty,'ještě jednou'revoltuje
smyslové vnímání světa proti duchu rozjímání a
askese. Ale zápas mezi „Císařem a Galilejským".
končí vítězstvím „Galilejského". - Než smyslový
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svět zkorumpované antiky snaží ,se vniknouti do
Církve Kristovy:záludně. Církvi, jež se těšíochrariě- mocných tohoto ;světa, -hrozí; zesvětštění. Na
druhé straně jest to Církev, jež zachrání z antiky
to, co jest na ní hodnotného. Co jest kladné, cenné,
co jest „obecné11, to náleží;svým způsobem Církvi,
byť se to nevztahova,lo/přímo:kívěčnosti.. Církev
staví hráze proti rozpoutané; vášni kajícnictví, jež
by se bylo vybilo vášnivě na pokladech antické
kultury. Tím sc stává Církev mocným činitelem
také při státní: konsolidaci lidstva, zvláště když
přichází nápor barbarů germánských a španěl
ských. ■■■
■■:■ - .
• Velmi důležitým živlem v ,této nové konsolidaci
světa jest mnišství, zvláště na Západě. Mnich pře
stává být;p oustcvníkem. S družuj e ;se v komunity,
,v řeholní rodiny. Svatý Benedikt z Nursie, jenž vy
šel z přísné školy antického;státu,-vnáší římskou
kázeň i do mnišství. Mnich jest nadálo spiat s pů
dou svého kláštera. Život v, klášteřích jest přísně
a hierarchicky odstupňovámMniši přepisují knihy,
mýtí lesy, skýtají pohostinství a ochranu pocest
ným. Stávají se kulturním, civilisačním a sociál
ním činitelem a zakládají školy. Jejich kázeň dává
příklad i státu. Soužití mnichů s jejich ochránci,
světskými velmoži,, vytváří společenství, jež dává
tvářnost celému, tehdejšímu světu.
Mniši; sé dostávají na- velmi vlivná;místa ve stá
tě; ale v době rozkvětu-řeholí nedělají koncesí to
muto světu, nýbrž přinášejí do křesťanské říše po
znatek, který charakterisuje Weber:ve své knize
„Politika povoláním" jeho „umění; distance" a
„askese moci". Tyran používá.moci jen k ukojení
svých choutek. Vladař, slouží'všem tím, že: vládne.
„Deo servire regnare est." Teprve když se člověk
od světa odvrátí, když jej sám v sobě ovládne, mů
že mu vládnout bezpečně také navenek, jsa si vě
dom, že jest imunní vůči jeho svodům, vůči jeho
slávě a vůči jeho lichoceni. Mniši učili panovníky
vládnout z vnitřní síly, z autority, nikoli jenom na

základě holé moci. ftehole však také naučily lidi,
žc rozličné formy životní a rozličné formy zbožnos
ti mohou spolu žít v křesťanstvu, aniž bv vznikly
sekty. Řehole obrátily pozornost lidí i k věčnosti
i k tomuto světu: „Ora eťlabora.“
Jde o to, aby _chaóé národů,5jenž vzniká po pádu
impéria, byl-sjednocen v Církvi. Je třeba bojovat
o jednotu víry. Tímto bojeín je vyplněno celé páté
století; Zejména ariánství se svými christologický
mi bludy jest nebezpečím pro jednotnou koncepci
duchovního impéria: Ale jsou i jiné sekty, jež znovu
hrozí rozvratem nejen' náboženským,’ ale i spole
čenským.: Ňásilničtí cirkúmecellioni, fanatičtí doňatisté,’ sekty, jež chtějí stavovati násilím hříchy
a nechtějí uznat; ani církevních ani světských au
torit, leč by j ejich;nositeli byly osoby svaté, roz
vracejí poj em úřadu, jenž spočívá na obj ektivním
principu,' nikoli ná lidské křehkosti, a tím se stá
vají nebezpečím pro sklad a řád lidské společnosti
vůbec." Ariáni, jejichž bludy zavrhl koncil Nicejský, ustanoviy^za článek víry,1že Kristus jest pra
vý Bůh a 'pravý člověk spolupodstatný s Otcem,
získávají po smrti Konstantinově na svou obranu
rameno světské, čímž-nastává údobí nového vy
rovnávání sporů;mezi státem a Církví. Pravověrní
východní biskupové se'v té době utíkají pod ochra
nu papežskou. Arianismus sé však ještě dlouho a
dlouho udržuje u Germánů. Snad všecky první starokřesťanské bludy mají, ještě dodnes své vyzna
vače v zemích blízkého Orientu, zvláště v Mezopotamii a v Habeši a mnohé z nich jsou dnes obnovo
vány v Evropě.
Na historii těchto věroučných úchylek, jež se
v různých podobách neustále vracejí, lze studovati,
relativitu tak zvaného pokroku. Zřejmý, přímoča
rý pokrok je jenom ve vědách empirických; kde.
buduje generace mladší přesně,tam, kde přestala
generace starší. Nelze dnes vyznávat;fysiku Aris
totelovu nebo astronomii Koperníkovu, není helmholtzovců. Ale ve .filosofii se. staré směry neustále

obnovují. Jsou stále ještě platonikové, thomisté,
kantovci. Y poměru k. nekonečnu není pokroku,
neboť matematicky-; řečeno vůči nekonečnu klesá
každá relativní veličina na nulu. Bludy z prvních
křesťanských století se vracejí ve středověku, v renaissanci, v novověku i v naší době. Náboženský
myslitel anglický/lord Cecil se vyjádřil právem,
že. za posledních 1000 let nebyl vymyšlen ani je
diný nový ivěroučný blud, ani jediný, nový argu
ment proti, existenci Boží.-Zde schéma pokroku se
lhává, právě: tak jako i v umění. Umění antiky
i středověku působí ná nás dodnes, třebaže jest
překonána • tehdejší věda./. Bolest, ::lásku;. smutek
z nekonečna cítili: lidé vždy stejně a v základech
se lidská duše nemění: To platí i v poměru lidí ke
státu: základní,pravdytzůstávají: an nescis, quantilla scieiitia regatur mundus?
V době bojů právě vylíčených přichází již křes
ťanský myslitel, jenž soustavně formuluje názory
Církve o světském státě ■a' hájí vůči němu i jejích
práv. Jest to velký světec a hlasatel římské har
monie, svátý Athanasius, veliký učitel velkého svá
tého Augustina, ód něhož máme první, pro budouc
nost platný nárys křesťanského státu, první zá
kladní dílo křesťanské státovědy.
DR. K O N S T A N T IN M IKLÍK C. Ss. R.

TŘI KAPI TOLY O BL O Y O V Ě
METAFYSICE C H U D O B Y
(Pokračování.) /

.

/
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Rekl jsem, že poslední Bloyova definice chudoby
jesť tato: chudoba jest to/nekonečné, z čeho, zdá
se, yykvétá stvoření; Čerpám tuto ^definici z Bloy
ova výroku, že se stvoření zdá květém nekonečné
Chudoby. Jak dospívá Bloy k této nové teorii? —
Pomocí Písma! Písmo jest velmi povolný nástroj
v- ruce umělce, jakým jest Léon Bloy. Ježíš jest
chudoba, Bůh jest Chudý. Je-li Bůh chudý, jest to
též co chudoba sama. Tato chudoba jest samózřej344

mě nekonečná, a proto, začne-li co tvořit, je .stvo
ření čímsi, co vykvétá z nekonečné Chudoby. Ježíš
však není chudoba, a tím méně jest Bůh Chudoba.
Ježíš není chudoba, protože Ježíš jest jméno lid
ské přirozenosti, nesené božskou osobou, a v lidské
přirozenosti se vlastnosti neztotožňují s přiroze
ností. Bůh není Chudoba, protože Bůh jako Bůh
není chudý, ani Chudý,' a proto ani Bůh, ani božství
není Chudoba.
y
i
;
A přece podle Léona Blove jest Bůh Chudý. \
Ovšem že jest také'Bohatý, nebo, jak Bloy, raději
říká: Nádherný. Nádherný prý jest, když se ho ne
ptáme.; Bloy to nemůže popřít, protože kdyby Bůh
nebyl nádherný; a bohatý, kdyby nedával, a neroz
dával v ustavičné štědrosti svých darů, nebylo by
ani lidí, kteří by ho popírali. Jak jest tedy . Bůh
vedle své'bohatosti také Chudý? — Protože to sám
o sobě říká v Písmu. „Dotazujeme-li se Boha, od
povídá, že On jest tím Chudým: Ego sum pauper.“
Takový jest přesně skripturistický- důkaz Léona
Bloye a Stanislava Fumetá!
;: ;;
Nuže! Bůh jako Bůh neříká a nemůže říkat nikde
v Písmě: Ego sum pauper. Avšak ani Ježíš neříká
sám o, sobě: Ego sum pauper ve smyslu: Já jsem
chudý. Jediné ze 6 míst Písma (a’jsou to;vesměs
žalmy!), kde lze;nalézti tento výrok, vztahuje se
předobražně na Mesiáše. Jesť to 30. verš 68. žalmu:
Ego šum pauper et dolens; salus tua Deús susccpit me. Ale slovo pauper nemá zde význam „chu
dý", nýbrž „soužený11, „bídný11, „ubohý11 (Mlčoch,
Sedláček, Hej čl atd., podle hebr. originálu).^Ostat- ně král David,-skladatel žalmu, nebyl přece chu
dý. A;ježto se typ, má-li býti biblickým typem, mu
sí zakládati ňa historické pravdě, nemůže býti Da
vid předobrazem Kristovým ve věci tělesné chudo
by (viz výše odstavec o věcnémsmyslu Písma).,
Jestliže tedy Bůh jako Bůh není chudý a jestliže
Ježíš nemůže tvořiti s chudobou jediné tajemství,
čili býti s ní totožný (vždyť Bloy neváhá na chu
dobu áplikovati slova: Byla pravým světlem atd.!),
-

'

.

'
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pak-není Bůh žádná nekonečná Chudoba, z níž by
vykvétaló stvoření, nýbrž jest nekonečné. a pod
statné Bohatství, proti němuž jest vše, co jest od
něho stvořeno, nekonečně chudé. Chudoba tvora
v poměru k Bohu jest tedy dána stvořením, a jest
nekonečná. Chudoba tvora v poměru k tvoru jest
tak veliká; jak ji Bůh tvoří a připouští, a tento po
měr jest zcela -konečný. , Chudoba absolutní ve
smyslu naprostého nic jest protimluv,'věc pro nás
aposteriorně nemožná; protože Bůh' nemůže neexis
tovat; Absolutní chudoba tvorstva byla možná, a
znamenala naprostý nedostatek existujícího stvo
řeného jsoucna. Absolutní chudoba tvora jest jeho
neexistence, čili jeho holá a pouhá logická mož
nost.'
Můžeme tedy říci, že relativní chudoba veškeré
ho tvorstva i jednotlivých tvorů jest nutným, kvě
tena ■.stvoření, stvořeni -však že jest úkonem štěd
rosti, čili dobrovolným a nezaslouženým darem*
Absolutního Bohátstv i Praví-li tedy Fumet, že
„chudoba zůstane s liami, pokud potrvá svět“, má,
nepochybně pravdu.' Má pravdu i v tom, že chudo
ba jest vedle.své přirozené nutnosti také trestem,
čili, jak on říká, „pevným a neodvolatelným roz
sudkem11 — t tk aspoň bych :tqmu :chtěl rozuměti
já! -— protože jest dvojí chudoba: jedna, která
v jistém smyslu jest, ale jíž necítíme, a taková byla
na př. iiašé chudoba před vyhnáním z ráje; druhá,
která v-jistém smyslu jest, a kterou též cítíme, a to
jest naše, chudoba po vyhnání z ráje." Fumet praví,
že se tato chudoba ,vznáší nad osudy lidskými tak
trochu jako ona Šechina u Židů, která neopouští
Israele1. Nemám za nutné' polemisovát s tímto při
rovnáním z nějakých věcných důvodů. Ale pravím
na adresu těch,: kteří se.obdivují literárnímu umění
Fumetovúf že toto umění -jest -málo rozmyšlené. a
hodně povrchní. Fumet se pojišťuje proti této kri
tice slovy „zdá so“ a „tak trocliu“. Tím zeslabuje
znamenitě sílu svého příměru, který jest ostatně
málo pravdivý. Jest Šechina u Židů cosi jako roz

sudek? Nikoli! /Jest to největší■vyznamenání, ja
kého se mohlo dostati lidskému národů. Jest však
Šechina něco, co neopouští"Isráele? Neopouští
v tom smyslu, jako chudoba lidské pokolení? Go
jest tato Šechina/ která jest tak mystickým kou
zlem pro ty, kteří mají to štěstí, žé nevědí, co jest?
Šechina u Židů jest světlý oblak jako. znamení
přítomnosti Boží, a nazývá se také „sláva Hospo
dinova11. Pochází od slova šáchan — bydlí.. Ukazo
vala se trvale jen zá časů Mojžíšových, později to
liko v necetných rozhodujících okamžicích. Viz 2
Mojž. hl. 3, 19,'24; 3 -Mójž.".hl.vi6;;-1' Sam^hl. 4; 2
Sam. hl. 2; 1 Král. hl. 8; 2 Paral. hl. 0; Žid. hl. 9 a
10; Praví-li tedy Fumet, že chudoba lidstva jest
podobna židovské šechině ,ve'své nepřetržitosti a
osudnosti, jest 'to přirovnání velmi; málo .vhodné,
protože podobnost jest nadmíru chabá.’ Jest to
však použití božské věci k nedovolenému zbožštění
věci nebožské, jedna z usurpací, kterých se Bloy
nebo Fumet dopouštějí có chvíle. Tak na př. hned
nejbližší užití počátku evangelia Jánova k vyvý
šení chudoby těla jako takové: „Byla pravým svět
lem atd. Do vlastního přišla, a svoji jí nepřijali. . . “
— Jak nenáležitá to aplikace a jak nás při tom
olupuje o daleko více, než nám dává!!
Evangelia-se totiž nerozplývají v parách a me
taforách/ jako :někteří spisovatelé.' S-uéřZo u :sv.:Jana 1, 9— 11 jest vtělené Slovo Boží. Praví-li se
v předcházejícím verši 8., že Jan Křtitel nebyl
Světlem, nýbrž aby vydal svědectví o Světle, po
kračuje verš 9. takto: ,Světlo pravé bylo to, jež
osvěcuje;každého člověka přicházejícího na tento
svět. Bylo na světě a svět povstal skrze ně, ale svět
ho nepoznal. 'Do; vlastního přišel,' ale svoji ho ne
přijali.1jTedy Světlo jest Slovo a nikoli chudoba.
Ci povstal svět skrze chudobu/ skrze nedostatek,
skrze;absolutní/chudobu, skrze, nic? Hořejší exegese Bloyova by tomu arci nasvědčovala, ale roz
um i víra jsou na stráži. Světlo jest Slovo a nikoli
chudoba. Tato pomine a do nebe nepřijde, ale Slo-

vo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícíha
na svět, dávajíc mu rozum i milost, toto Slovo
Tvůrčí á Vykupitelské zůstává na věky a jest i po
tom Světlem; osvěcujícím k bohatství a blaženosti.
Nesmíme tedy vlastnosti nejvyššího a nejreálnější
ho'jsoucna přičítati pouhému mrtvému pojmu, ja
kým jest chudoba!
.
(Pokračování.)

VÝHLEDY

.

BÝ TI PRAVICOVÝM P Ř ÍSL U Š N ÍK E M NESTAČÍ
K TOMU,-ABY BYL KŘESŤANRM
.• Nemůžeme ustati.ve varování svých lidí, které duchov
ně vedeme, před nebezpečím, které hrozí od těch, kteří se
boji sobecky;komunismu.
, ; . .
Papež prohlásil sice v poslední encyklice, že komunis
mus je 'vnitřně;Spatný. To opakujeme po něm. Ale papež
neřekl, že jsou dobré nauky, které se staví proti komu
nismu . jen tím, že komunismus potírají. Jedná se totiž o
to, proč ■a jak jej potírají, - jestli nevymítají totiž jako
liberalismus ďábla belzebubem.
Papež prohlásil, že není možná spolupráce s komunis
mem na žádném poli, ale neprohlásil tím, že bychom směli
odmítati spolupráci ná sociálním zlepšení chudých a děl
níků. Papež prohlásil, že komunismus je bezbožecký a
hmotařský, ale tím neřekl-ještě, že by_ jím nebyl kapita
lismus a-liberalismus. Xaopak kolikráte, prohlásil; opak.
Papež si přeje, aby státy učinily vše, co j e n án ich , aby
zastavily propagandu bezbožeckou, ale nevolá tím k po
dobnému teroru, jakého užívají komunisté- proti- nám.
Chápeme, že extremní pravici a kapitalistům .a všem jich
přisluhovatelům je iúzko, ale: slavnostně 'varujeme kato
líky, aby se. za tuto společnost neexponovali, za ni ne
bojovali a nevytahovali kaštany v naději na pochybný
jejich ú sm ěv a u zn á n í. Znovu zdůrazňujeme všem, hlav
ně mladým: Zůstaňme svoji za každóu-cenu. *A používej
me oněch kladných prostředků; které papež stanoví v en
cyklice. Ví se z této encykliky. o odsouzení komunismu,
ale neví se o oněch prostředcích kladných a závažných,
které papež doporučuje katolíkům, aby skutkem,: kon-

kretnim, dobrým řešením učinili komunismus zbytečný.
Jinak je celý boj proti komunismu-jenom pokrytectvím
a uiekaností těch, kteří ;jsou si.dobře yědomi, co by je če
kalo, kdyby došlo k 'vítězství komunismu.
: Braito.,
ENCYKLIK A PIA XI. D 1V INI R EDEA1PTO IUS'
• Bylo napsáno v posledních dnech již mnoho ohledně
encykliky papeže Pia ,XI. o komunismu, v níž je v tento
moderní:blud;zavržen s takovou rozhodností jako. nikde
dosud. Na co bylo však dosud málo poukázáno, je kladná
stránka tohoto jedinečného papežského dokumentu, kde
volá svátý Otec k celému křesťanskému světu, aby pra
coval o. uskutečněni křesťanského socjálníhó řádu, s roz
hodností právě takovou, s jakou zavrhuje bezbožecký ko
munismus. Buďte činiteli slova a ; ne pouze posluchači
oklamávajíce samy, sěbe, volá Pius.X I. se sv. Jakubem.
Proto je nyní nejpotřebiiějši věcí napnout všechny síly,
aby se postavila hráz proti hrozivému rozvratu, který se
připravuje (39). Toho se ovšem nedosáhne sebežhavě jším
mluvením proti komunismu, nýbrž uplatňováním směrnic,
jaké tu podává autorita Církve.:
Čeho vyžaduje .jako první věci encyklika, je upřímná
obnova soukromého i veřejného života podle zásad evan
gelia (41).* Dokud nebudou,křesťané rozumět evangeliu a
jeho přikázání lásky, dokud nebudou chápat funkci po
zemských hodnot v, jejich smyslu nástroje k dosažení Bo
ha, dotud budou na světě ■nepřeklenutelné propasti mezi
boháčem,, vykořisťovatelem -a-m ezi chudákem, jenž úpí r
pod jeho nenasytnosti. Boháč musí pochopit,, že je pouze
správcem svého majetku; z něhož bude jednou před Bo
hem klásti účtýy a proto je jeho povinnosti rozdíleti pře
bytky mezi chudé, jak to přikazuje,evangelium (44). Je
to snad po prvé, co nejvysší úřad Církve mluví o povin
nosti spravedlnosti' dávat přebytky .chudým. Když před
několika! roky P.- Horvath napsal svou knihu Das Eigentumsrecht•nach denr lil. Thomas, bouřili se mnozí theolo1 česk ý překlad dra Vaška vyšel spolu s encyklikou
o hitlerismu v Olomouci v Lidovém knihkupectví. Stojí
5 K č.'-"
•
,
;
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gové, kteří tu chtěli vidět jen povinnost lásky, aby omlu
vili nemravné jednání tolika kapitalistů a uklidnili svě
domí boháčů, spokojujících se nepatrnou almužnou, udě
lenou chudákům, zatím co sami oplývali v bohatství, pře
sahujícím všechny meze slušného života.‘Papež jim praví
doslova: Nikdo so nesmí pokoušeti o to, aby se drobnými
almužnami vymkl povinnostem, které ukládá spravedl
nost (49). Jestliže všechny povinnosti lze uvésti na při
kázání lásky, které je největši a objímá v sobě všechny,
tedy i povinnost sociální spravedlnosti;' tím však nelze
říci, že jde jen o povinnost z lásky, nýbrž o povinnost ze
spravedlnosti, která zavazuje: jak jednotlivce, tak celek,
aby bylo postaráno o všechny. Proto spravedlnost soci
ální má právo a povinnost vymáhati na jednotlivcích
všechno to, čeho je třeba pro obecné blaho (51). To jsou
sloya, jak patrno, velmi odvážná a dalekosáhlá. Každý
jednotlivý člen lidské společnosti má právo na slušný ži
vot, a proto. sociální spravedlnost má pečovat o to, aby
se dostalo každému všechno to, co m usí.každý mít pro
' svůj společenský úkol (tamtéž). ■ ■
To jsou směrnice, které jsou velmi jasné a.které zava
zují katolíky k tomu, aby jo prováděli v životě co nejdo
konaleji. Dokud budeme jen.nadávat na komunismus, mů
žeme být jisti, že naše posice je ztracena. Je to smutné,
■když si musí stěžovat svátý. Otec na jednání některých
katolíků, jejichž jednáni přispělo k tomu, že důvěra děl
níků k náboženství Ježíše Krista byla otřesena. A víme
dobře, že byli a jsou takoví i dnes, kteří nechtějí pocho
pit, že křesťanská iáska žádá uznání jistých práv, na kte
rá má dělník přísné právo (50).’ Dokud budou platit tako
vé výtky katolíkům, dotud jejich náboženství není řízeno
evangeliem a proto dotud nemůžeme čekat sociální obno
vu světa. Až pochopí tito bohatí, že Kristus blahoslaví!
chudobu a že <bohatý bude. stěží spasen, až pochopí,'že
nemáme zde na zemi stálého přebývání, až budou usku
tečňovat nařízení evangelia a voláni papežů, pak může
me doufat v obnovu lidské společnosti.
R. Dacík.

PAPINIH O D Ě JIN Y ITALSKÉ LITERATURY

Právě vychází pryní svazek monumentálního díla G.
Papiniho: La Storia della letteratura italiana ve Floren
cii, Soc. anon. Vallecchi. Dílo bude míti čtyři svazky.
První svazek obsahuje začátky italské literatury ve XII.
a XIII. stol. Druhý svazek je věnován století čtrnáctému
a patnáctému, třetí století šestnáctému a sedmnáctému a
čtvrtý obsahuje novější dobu ód osmnáctého století počí
naje. Není pochyby, že autor, jakým je Papini, zaručuje
velkou hodnotu tohoto díla, na něž se těší nejen Itálie,
nýbrž celý svět jak literární, tak vědecký. Budou to ději
ny literatury, které jsou psány nejen historikem a lite
rárním kritikem, nýbrž především spisovatelem prvního
řádu. Nejde tedy jen V nějakou příručku, nýbrž ó, dílo,které obsáhne celou literární; tvorbu7 italskou v jejích
hlavních školách a nejvýznáčnějších: osobnostech v jisté
synthesi, jaké je jistě schopen Papini. Doporučujeme pro
to pozornosti celé .české veřejn ostitóto jedinečné dílo,
k němuž se-samózřéjmě vrátíme ještě při každém svazku
zvlášť. První svazek, který právě vychází, stojí 15 lir na
obyčejném, 25 lir ,na. lepším papíře a vkusně vázaný. :

B. D.
L E T O Š N Í K U R S Y D U C H O V N Í H O ŽIVOTA
NA Ř Í M S K Ý C H U Č I L I Š T Í C H

Podle apoštolské konstituce Deus scientiarum Dominus
a podle nového studijního''plánu jest zařazena stolice
mystiky do studijního programu- bohosloveckého.
' /:
Na římském pap. Institutu Angelicum přednáší P. Garrigou-Lagrange letos na téma:;Život jednotící u dokona
lých. Jeho letošní program zahrnuje: Úvod do jednotící
ho života podle; mistrů duch. života.: Pasivní očišťování
ducha, hlavně víry, naděje a lásky. Duchovní věk dospě
lých. Přebývání nejsv; Trojice y očištěné duši. Rozjímavá víra dokonalých. Důvěra a oddanost dokonalých. Lás
ka a horlivost dokonalých.;Jednota přetvářející. Život
zadostiučiněni. Plný normální rozvoj duchovního života
jest předehrou věčné blaženosti.
Ná papežské universitě „Gregoriana11 přednáší P. Hertling S. J. dějiny duchovního života, a P. do Guibert Vy

brané otázky: De spiritualitate. Kromě'toho je ještě je
denkrát za, 14 dní seminář pro tyto otázky.
;
P .P h ilip p e vedle toho přednáší tamtéž o dějinách du
chovního:života. Letos na téma: D uchovní,škola bene
diktinská. Ve druhém pololetí Škola sv.- Bernarda.
Na studiu, karmelitském jsou dva kursy,'jeden běžný.
\ e zvláštním pak přednáší P. Gabriel a St. Maria Magda
lena: O viděních a zjeveních v nauce sv. Jana od Kříže
a sv. Terezie.
Na Mezin. koleji Antonianum P. Jac. Heerinch přednáší
o třech cestách duch. života, o mystice a o stavech do
konalosti.
SLOVNÍK ASK ETICK O -M YSTICK Ý

'

/ Francouzští theologové ukládají své vědecké práce do
tak: zvaných velkých bohovědných slovníků. Tak mají veledílo Dictionnaire dc la theologie catholique,‘kde o kaž
dé theologické, otázce anebo skutečnosti vynikající od
borníci napsali ne poznámku, nýbrž celé velké obsažné
dílo. A když se jedná o spornou otázku mezi různými
theologickými školami, položí vedle sebe jejich různá
zpracování takových otázek. Vedle slovníku pro theolo
gií vyšel slovník pro apologetiku,'pro církevní dějiny,
pro církevní právo, slovník biblický a' nejnověji vychází
též velký slovník pro askétiku a mystiku. Většinu těchto
slovníků vydává velké odborné" nakladatelství pařížské
pro theologii Beauchesne. Redakci slovníku pro asketiku
a mystiku mají jesuité, kteří jsou" opravdu nestranní,
takže, přizvávají ke sporným' otázkám, zástupce i opač
ných škol. Můžeme sděliti, že právě' byl ukončen první
svazek tohoto slovníku, jenž obsahuje -hesla, zahrnutá
pod písmenami A—B. Bylo opravdovým čuměním shromážditi tolik odborníků historiků, theologů a experimentalistů z psychologie,/aby dovedli odpověděti důkladně
a odborně na všechny otázky. Tento: slovník’ bude míti
věčnou cenu a bude velkou pomůckou při studiu duchov
ního života s kteréhokoliv hlediska. Naše .velké knihov
ny klášterní, ústavní a podobně:měly' by rozhodně m íti'
to dílo.
■ ■ Braito.

KRÁLOVSTVÍ BO ŽÍ
'
Bůh užívá ve svých dílech pro -jich udržení ;a i řízení
tvorů podružných^ sobě sloužících,'aby jimi’ ukázal svou
moc, aby-jimi jakoby nástroji'řídil, své věci.
;•
- Tak i : své k rálovství. na zemi chce lidmi i šířiti, lidmi
udržovati a : rpzmnožovati., Protb je ‘třeba ke království
Božímu na zemi jako buněk,lidí-ve kterých, v jichž srdci
a v jichž životě Bůh skutečně vládne a je pánem;
Z těchto buněkťse má rozšiřovati a rozmnožovati krá
lovství Boží. Již proto, jelik ožiid ó hledající:jenom zemi
a nevěřící ničemu jinému, kteří chtějí jenom žíť a myslí
tím: teď, zde, pozemskými,skutečnostmi žiti, potřebují.v idětí -lidi v ’j e jich životě j v :j e jich- povolání, v :jejich •skutéčném? všedním životě, jak uskutečňují království Boží,
Když ti, kteří sé vydávají za křesťany, za hlavní a representujíóí křesťany, za vedoucí křesťany budou: jednati ja
ko pohané,^ jako'lidé tohoto: světa a budou statky tohoto
světa' získ ávati,;a,tó způsobem ještě docela, nekřesťan
ským, ale jménem křesťanství, nesmějí se diviti, že je to
jejich vinou,'že tolik lidí již nevěří, zvláště když se jim
nedostalo poučení .riáboženskéhoi a , to, co, viděli na své
oči a co zkusili na sobě ve zkušenosti od těchto'vynikají
cích7křesťanů,: jest něčím; dokonale ohavným. ■
Nikdo se nebude moci mnoho diviti; jestliže Bůh dopus
tí ztroskotání onoho řádu, který byl vystavěn součinností
křesťanů, kteří se čím dále tím domáčtěji zařídili na zemi
ve jíněnu civilisacekřésťá,riské, vé jménu'Toho, který byl
chudý, který přišel zatratiti modlářství mamonu, který
volal své běda'tvrdým boháčům, íkterý' o nich pravily že
spíše projdou velbloudi uchem jehly,* než oni do královi
ství nebeského. Kdo;měl kdy/ co činiti:s velkými boháči,
potvrdí, žě jejich srdce je >tam, kde jsou jejich poklady,
žé ti:boháči, kteří slouží svým majetkem bratřím," jsou
opravdu tak vzácní, jako případ; vélblouda, prolézajícího
uchem jeMy. Však se také ’ salonní; theologové napotili
„lidštěji" vyložiti tóto strašné přirovnání. ■ '
Braito.
MATENÍ SVĚDOM Í?

'Nesprávné pochopení'poslání křesťanských pravd, kte
ré jsou životem a proto pro všechny, jo příčinou výtek*
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kterých se mnohdy dostává hlubokým kazatelům, náboženským přednáškám a jistým knihám, že nejsou pro vše
chny, že jsou jen pro elitní, katolíky nebo dokonce tvrze
ní, že se tímto způsobem náboženského poučování jen ma
te svědomí lidí. V tom smyslu jsme četli■nedávno v ka
tolickém časopise tyto řádky: „Prostý lid nemá uvažovat!
o náboženství, “neboť není schopen chápati jeho podstatu
a pravdy. Lid má prostě věřit, aby neppchopením nábo- ;
ženských pravd nepropadl boIŠevismu a bezvěrectví.11
Je to divná1logika. ■Zdá se, že svátý Pavel, j enž psal
prvním křesťanům listy úžasné hloubky a náboženské ná
plně, neuvažoval tímto způsobem. Nebál se, že budou-li
věřici čist. jeho těžká dogmatická pojednání, o .Církvi,
0 svátostech, o milosti a předurčení, o Kristu a jeho ži
votu v nejsvěťější-Trojici a o ostatních tajemných prav
dách katolického náboženství, propadnou nevěře.. Na
opak, v náležitém poučení viděl sílu jejich ducha a schop
nost odporovat všem náporům zvenku. Chce, aby všichni
> věřící v církevních obcích, jím založených, byli náležitě
a.hluboce poučeni o tom, co je předmětem jejich.víry, a
proto píše své lis t y ,;nad jejichž hloubkou žasne ještě
dnes každý jejich čtenář.
.,
Á svati Otcové ^nejednají jinak. Skrývají nSco před vě
řícími? Rozlišují pravdy pro věřící neučené a pro věřící
uěené? Snižujíse, ke komu se třeba snížit. Ano. Ale bojí
še podat některé pravdy, aby se snad nepohoršovali vě
řící a aby nebylo v nebezpečí jejich svědomí? Jen čtěte
na příklad kázáni sv. Augustina, sv. Lva, sv. Řehoře a
všech jak dřívějších; tak pozdějších Otců, najdete v nich
1 ty nejtěžší křesťanské pravdy, i ta nej větší tajemství,
na která se dnes tak snadnozapom iná k nej větší škodě
duší. Z čeho má žít víra věřících, jestliže se oklestí a, po
nechá se ji jen jakési drobty? — Nedivíme se proto, že
si citovaných slov všimly i Kostnické jiskry a vytýkají
p ak 1všem katolíkům, že še:bojí-znát své pravdy, Nemů- *
žeme proto souhlasit s tímto názorem, který je opravdu
ponižující pro křesťana, když chce náboženské poznání
věřících redukovat jen na jakési minimum. - . . ,
Náš názor nejlépe vyjádřil:Bernadot v úvodu ke kniicě: Eucharistií k n ejsvětějsi Trojici, kde praví: „Ti, kteří
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■8e domnívají, že kázáni vyšších pravd třeba uchovati pro
Vybrané lidi á výjimečné okolnosti, vysušují nevědomky
v Církvi nejbohatší pramen svatosti, neboť pravda je
příčinou všech obětí a vzletů, lásky. Zapomínají, že na
křtu svátém vy trysko v každé duši to, co nazýváme tou
hou po Bohu, zazářil paprsek daru moudrosti a rozumu,
jenž dovoluje i; nejprostším duším* i malým dětem okouáeti smysl nejhlubších pravd.' Myslímé, že je dobré učit
znát Boha, pokud so nám zjevil."
;
Kdo měl* příležitost učiniti zkušenost' na tomto poli,
rozumí dobře těmto slovům, á netřeba mu říkat více. Kdo
této zkušenosti nemá, radíme mu upřímně, aby . si ji co.
nejdříve získal, a dá nám za pravdu.
R .D acik.
STÁLE J E Š T Ě P R O T E S T U J Í -

Mám právě před seboU několik protestantských, časo
pisů. Zajímají mne po stránce duchovní, jak asi oni se
snaží o duchovní prožití náboženství. Ale jedno mne za
ráží skoro ve ,všech těchto tiskovinách: Ustavičný zájem
o katolicismus.' A k d y b y to byť aspoň.zájem objektivní.
Ale zdá se,, že české protestantství se neumí klidně a
s láskou podívati na katolické křesťany jako na bratry.
V takových Kostnických jiskrách si totiž s chutí otisknou
moudrost, že totiž vinu na protisociálním smýšlení vět
šiny katolíků má duch Církve. . . Tohle otisknoUti po
všech zástupech světců, kteří od staletí sloužili ubohým
a opuštěným všeho druhu, kteří se ujímali veškeré bídy
& všech utiskovaných, zatím co . . ale nač spláceti zlé
zlým. Tohle otisknouti, když; dnes katolíci, organisovaní
v politických útvarech na celém světě svorně se so cia lit
tickými stranami odhlasovali všechny zákony a všechny
pomoci sociálně slabým, takže pak odium různých diktá
torských režimů, které nástupu ji proti marxismu, nastu
pují stejně bezohledně proti pópolarům v Itálii a centru
v Německu; p o :veškeré ohromné sociální činnosti katolí
ků v Holandsku a Belgii tohle napsati a tohle si ocitovat,
není bratrské a křesťanské, již teprve n e . . . A to v kaž
dém čísle takových tiskovin se to hemží líbeznostmi ná
katolíky, kde se jim paušálně vytýká neupřímnost, nesociálnoat, modlářství a kdoví' co ještě. Proč to přibíjím
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na.píranýř? Protože s naší strany je velmi vzácné čisti
takové výtky a urážky: podobného jen rázu se u nás snad
vůbec nedočtete; Toto není - ani duch evangelia, - který
stále proti nám: vyzvědají, ani duch Kristův, ke kterému
se stále hlásí. Jestli je třeba. udržovati věrné stádečko
snižováním1a podceňováním katolíků, pak je to smutné;
ale také bézúčelné; '*prótožé nakonec pravda přece jen
pronikne. Jest přáním těchto řádků,1 aby si :protestanté
všímali především svého duchovního života, protože jen
toto je smysl náboženství křesťanského přiblížiti ke Kris
tu, rozněčovati k následování Krista. Všechno ostatní je
vedlejší a samo se rozpadne.^Je-li něco dílem Božím, nic
proti němu nezmůžete, protože Církev nezničily ani me
če katanů, ani herese, ani zlato a moc, kterou ji mocní
chtěli zasypati a udusiti, natož tohle pokřikování za ro
hem! :
'
. rV.- • :
■ B ra itó ..
V Ě Č N Ý VYH NANE.C

'■

Jedním z důkazů naprosté pravdivosti křesťanství jest
též to, že nejprotikladnější směry svorně jej nenávidí, že
se proti křesťanství shodují Pilát ;s Herodem.,
, Nacisté: jej: pronásledují: ve ijménu’ čisté, rasy
■ Nációnálisté inu vytýkají, že myšlenkou obecnosti od
vádí od myšlenky národní. Ti,řkteří popírají národ a vše
chny jeho hodnoty; poukazují na to, jak křesťanství, pro
nikající národy, probouzí je k vědomí svého osobitého
poslání.
,
• '. , :
' Estheti opovrhují křesťanstvím jménem;kultury.
;
Modloslužebnici čísel a čar vykřikují proti křesťanství;
které se nedá do čísel napěchovat, že jest nepřátelské
vědě.Komunisté prohlašují, že je nejhorším’ ze všech dru
hů opia, jímž: jsoíi .pro ně .všechna náboženství, vyjma
náboženství komunistické myšlenky. .
, ■
Otrokáři,'.vhánějící miliony lidí do spárů molochu Ma
monu,’ tvrdí o křesťanství,' že zvedá óči k nebi:a zpoma
luje produktivitu.'lidí. t
. . '
.•
•■ Těm, kteří , volají- po volném: myšleni, jsou jeho abso
lutní pravdy poutem.
'
Tak stoupá iKristus ustavičně; ;ještě dnes lna .Kalvarii
lidských dějin, od staletí: po staletí, zvolna stoupá,' až ke

chvíli, kdy dostoupí se svým křížem na vrchol:dějin, aby
zazářil k soudu nade všemi; kteří, místo lásky milovali
spíše nenávist, kteří místo jeho absolutní pravdy, milovali
raději volnost svých pochybných dohadů, kteří místo je
ho Srdce chtěli těžké zlato, na němž lpí krev malých,
chudých, jeho bratří. . . ’
Braito.

PRACOVNA
KNĚŽSKÁ SOBOTA

\
'

.

Málokterá"myšlenka tak rychle pronikla a byla přijata
8 takovou radostí a porozuměním, jako kněžská sobota.
Věřící lid si uvědomuje nejenom že tvoří s Kristem jedno
mystické tělo, nýbrž vtaké že v: tomto tajemném těle Kris
tově kněží jsou průtoky, jimiž se rozlévají Kristovy zá- •
«hihy a milosti,1protože byli posláni ;Kristem v téže moci
a síle, jejíž veškerost byla dána Kristu.
Správně také vytušil věřící lid, že nic se nespraví kntisováním kněžských: nedostatků, nýbrž, když je kněžství
darem, i kněze jednotlivé i jejich svatost,'tak potřebnou
pro příklad v Církvi; nutno-si vyprositi. Proto přijali vě
řící vděčně myšlenku kněžské soboty, Po prvém pátku,
zasvěceném: Srdci Ježíšovu, z . něhož vytryskly všechny
zdroje lásky, scházejí se věřící v prvou sobotu nam odlitbách za své kněžstvo. Papež udělil hojné odpustky této
myšlence. N yní je dokonce zařazena do církevní liturgie
zvláštní mešní formulář ó Kristu, nejvyšším Knězi, jehož
-možno' používati ■na kněžskou sobotu: tam, kde se konají
pobožnosti této sob oty.:Prosíme upřímně věřící, aby si
všímali této myšlenky, aby se jí chopili a vyprošovali
svým kněžím i všem kněžím budoucím hojně milosti, aby
si nás Pán utvořil podle svého svatého Srdce. Zriovu do
poručujeme knížku o kněžské sobotě, kterou vydali naši
salvatoriáni a kterou ža 1 K5 možno všude,dostati. Najde
te tam poučení o této myšlence a hojně krásných modli
teb za své kněze. Plnomocné odpustky jsóu uděleny pro
věřící na prvou sobotu v měsíci, na Zelený čtvrtek, na
všechny svátky,; mariánské a: svátky Svatých apoštolů.
'Podmínky jsou. tyto: účast ná této sobotě, přijetí svátých
svátostí, modlitba za kněze a oběť dobrých skutků toho
dne za ně. Odnustky 300 dnů jest obdařena střelná mod
litba: Ježíši.. Spasiteli světa, posvěť své kněze i ostatní
služebníky. ■
v
v
'
"
Věřící přijímají stále od kněží milosti a svátosti a ostat-"
ňí duchovní, dary, ale málokterému napadne též za něse pomodliti, aby zatím co-jiným káží sami nebyli,zavrže
ni a odloučeni od lásky Ježíšovy. Věřící žádají od nás
všechnu svatost, ale málokomu napadne nám ji též vypro-
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•
šovati. Kdyby se naši věřící za své kněze více modlily
aspoň tolik, kolik je kritisují, již by si dávno vyprosili takové kněze, jaké si. přejí. Protože nakonec národ má
takové kněze, jaké si zasluhuje.
Braito.

KŘESŤANSKÝ HUM ANISM US

.

My známe jednu lidskou důstojnost, o níž se ani nezdá
nejhlučnějším oslavovatelům této země a člověčenství nar.
šeho. To, že jsme byli nejenom stvořeni k obrazu Božímu, nýbrž že se s naší lidskou přirozeností spojil Bůh sám.
Podivuhodně stvořil Bůh člověka, ale ještě podivuhod;
ně ji: ho vrátil k sobě; dal mu vtělením’svého Syna více^
než co dal prvému člověku v ráji a co člověk-v sobě po
skvrnil, pokřivil a zkalil.
Ponížení; člověka hříchem znamená zapomenutí na tuto
důstojnost. Proto nic neplatí lidský život a lidská důs
tojnost tam, kde zavládlo popření této důstojnosti zá
kladní: obrazu Božího a důstojnosti z milosti dítěte Bo
žího.
Kristus — Syn Boží přijal lidskou naši přirozenost
V -ní zaplatil za nás. Křtem nás přijímá do společenství
se sebou,- Eucharistií, která vyrostla z oběti, z níž vy
tryskl nový'život dítek Božích, smířených Kristem s Ot
cem, udržuje a rozmnožuje v nás Ježíš tento život. Křtem
jsme vrostli do společenství dítek Božích s Kristem. Eu
charistií v něm rosteme dále.' Abychom se mohli stále více
podobati životem Kristu —. jednorozenému Synu Boží
mu:'Abychom jej mohli stále dokonaleji óblékati.
Tak se stává člověk účastný Boží přirozenosti i Božího
života. Není ani malý ani prostý, ani chudý ani bohatý,
nýbrž především dítě Boží, které může a-má růšti ve svém
synovství Božím.
V .
'
Ták prosvítá lidskou přirozeností Boží tvář Kristova.
A to je podstatou správného, pravého, křesťanského hu
manismu. Toto svaté člověčenství, posvěcené, hledá křes
ťanství v člověku, jemu slouží v křesťanské službě, chu
dým i nemocným.
: ^v
Braito.
T A JE M S T V Í SÍLY C ÍR K V E

'

Ze Církev není z vůle Kristovy připoutána k jednomu
národu, jest jasné většině katolíků.:Ale i méně zřejmé je
mnohým, že jestliže Církev není nacionálni, rovněž tak
není internacionální. Jest něeó hlubšího a dokonalejšího,
jest totiž universální. Universální, íobecná-nejenom sku
tečností rozšíření a rozlohy, nýbrž vnitřní katolicitou a
universalitou,'že je totiž v jejím životě snaha všechny
zachytiti, ale celé zachytit, že se nesmíří s: tím;-kdyby ji
někdo chtěl osamocovati. Tenhle rozdíl: m y se stá le dívá
me starostlivě ».a pravoslaví. Modlíme se za jejich spoje
ni. Oni jsou ale soběstační a spokojeni, po1případě nás

358

‘

’

nad to ještě; tak nenávidí jako neznají. Jim je lhostejný
osud Západu. My uznáváme:klady Východu a nabízíme
Hra pomoc a lék ,proti jednostrannosti a jeho odloučené
uzavřenosti á neplodnému spočinutí v sobě samém.
Církev nestojí jako internacionální myšlenka proti myš
lence národní. Kdyby byla internacionální, musila by
Státi proti národnostem. Ona ale je universální. Má schop
nosti a dary jednak přitáhnouti všecky národy, jednak
všem dáti jim nejabsolutnější plnost a smysl, a když toto
dává všem, dovede z. nich vytvořiti tajemnou jednotu,
zase ne internacionální, .nýbrž universální, obecnou, vel
ké shromážděni jednotlivých rodin ve velkém spoleěenatví dítek Božích. Neničí národnostních zvláštností, nýbrž
spojuje je všechny ve službě ostatním ve spojení s nimi.
Posvěcuje nadpřirozenou službu křesťanské obecnosti ná
rodní přirozené hodnoty.
Braito.
KŘESŤANSTVÍ VŮLÍ K PRAVDIVOSTI
Nic tak-nepotíral Spasitel, jako neupřímnost, lež a pře
tvářku. Tepal - ji u farizeů, u těchto falešných světců.
Chtěl, aby nitro' odpovídalo činům a činv a b y b y lv sladě
ny s nitrem opravdu' zkroušeným a Bohu poddaným.
Učil, aby naše spravedlnost byla;i vnitřně pravdivá, aby
vycházela z nitra čistého a oddaného'Boží vůli.,
. ■
Chtěl, abychom stáli celou svou bytostí před Bohem.
Proto připomíná, že celý zákon a proroci, to jest celá je
jich snaha a Všechny jejich požadavky že jsou obsaženy
v slovech, která ale nechtějí, málo, nýbrž lásku k Bohu
z celého srdce, z celé mysli a z celé síly a lásku k bližní
mu, které by byla směrnicí a mírou láska, kterou miluje
me sebe, tedy ;láska velká a upřímná.
Takové je křesťanství Kristovo: <upřímné podívání se
do vlastni;bídy a postavení-této, bídy do světlá Božího.
Abychom :byli ^vždycky pokorní ve vědomí své hříšnosti.
To učí podobenství a příklady Kristovy: Odpouští mnor
ho ženě, která jest si vědoma své hříšnosti a proto s ta
kovou láskou:klesá k nohám Toho, který hříšníky nezatratil, nýbrž zvedal. Mluví o publikánu, . jemuž bylo od
puštěno více než falešnému farizejskému světci. Mluví
o marnotratném synu, jemuž odpouští otec, když uznal
svou v in u . . .
'
■■
Jen; tato pokorná pravdivost vede dítky. Boží, aby si
šly k Otéi pro odpuštění. Také jenom jim se ho dostane.
Bohaté propustil prázdné. Zdraví nepotřebují lékaře.^Pyš
ní a pokrytečtí svati vypočítávají Bohu sto a jeden důvody
pro něž má on býti hrd na ně. Tito neupřímní pokrytci
nepotřebují Boha k ničemu jinému, než aby měli někoho,
komu by ukazovali svou svatost, a kdo b ý jim mohl projevovati svou spokojenost. ::
;
'
.i '
Jen pokorným dává Bůh milost. A pokora jest vnitřní.
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pravdivostí. Když křesťané uznají, že v nadpřirozené®
ohledu nemají ze sebe nic než ubohost, mohou býti na
plněni vznešeností Boží milosti. Když uznají křesťané
pravdivě svou ubohost a nezvedají své hlavy jakožto
ochránci Boha a jeho Církve; dá vítězství své myšlence
i v nich a skrze no.
-;
:
>
Když jsem přemýšlel nedávno o zápase křesťanů v Ně
mecku, vzpomněl, jsem si, jak při všech porážkách katolík
ků k dekolivjv cizině, mnozí ukazovali; že to je trest a
následek za neexistenci org-anisaci. Němečtí katolíci-měli
všechno: organisace (skvělé), spolky (životné), tisk (na
výši); sociální i 'charitativní činnost na výši a přece to
v le nezabránilo poslední zkoušce.' V ysvětlení' toho >lze
hledati jedině v případě Gideonově,; jemuž dal Hospodin
do ruky džbán á pochodeň, ale do srdcí živou víru a jisto
tu, že Hospodin může tak zvítěziti s málo-jako s mnohými.
Kristus nás učinil dítkami Božími a jako cíl nám určil,
snažiti se stát se podobnými Otci.' Proto není s křesťan
skou mravností slučitelné domlouvání,’ až k am : musíme
býti poslušni, kde zákon neváže; jak je jej možno beztrest
ně. (?) obejiti. Celá, absolutní svatost jest ideálem křes
ťanské mravnosti a pouze rozhodné a upřímné přilnuti
k tomuto plnému a neprostému křesťanství, jest křesťan
ství důstojné. •
: Braito.:
JÁ J S E M K M E N V I N N Ý A V Y J S T E R A T O L E S T I

Často přirovnával Hospodin i proroci lid izraelský ke
kmeni vinnému. Zvláště,; když chtěli- připomenout! lidu
všechnu péči Boží a i tím bídnější nevděk zatvrzelých ži
dovských srdcí.
Ale, proti tomu staví Kristus N ový zákon. Není již jen
lid vinným kmenem; nestojí před Bohem lid sám se svou
hříšností i občasnou dobrou vůlí! My jsme přivtěleni k no
vému vinnému keři: Kristus je oním vinným kmenem a
dává nový život svým ratolestem: N edává-jim jenom ži
votnou mízu. Jako jim dal nový život, tak jim také dává
nový obsah. Jeho krev — krev Bohočlověka, která napl
ňuje vinný keř, naplňuje také všechny ratolesti s ním
životně sp ojené. . .
; Život Kristův — život Bohočlověka kolu je pouze v těch,
kteří žijí z Krista; v jichž žilách, v jichž.životě žije Kris
tus sám. Kristus nám dal tento nový život na kříži. Ve
svátosti oltářnť zpřítomňóváním zvěčnil tuto svou oběť.
A kdo chce se udržeti v tomto životě, růsti v něm a s ním
se jednou na věky a trvale spojiti, musí býti spojen s tím
to’ vinným keřem. 2ivotně spojen. Jako živá ratolest, ra
tolest žijící prostě životem Kristovým;: Jen ten přijímá
dobře, kdo přijímá krev Nového zákona, to jest zákona,
ve kterém je Kristus vinný keř a zdroj života, ve kterém
žijeme z Krista, tedy, kdo žije jeho životem.

1 Nezapomeňme, že tato naše povinnost jest podtržena
Skutečností, že jsme stáli Spasitele nespočetných muk na
duši i na těle, že má proto právo; očekávati- od svých ra
tolestí, napojených svou krví, ovoce podobného života.
.
:
Braito. ■
MĚŠEC A JIDAS
' - f ’
Jidášovi byl sySřen měšec. Ale-měšec Jidáše stále sta
hoval, až z něho udělal otroka. Nakonec-nenáviděl Krista
sa to, že nedbal Vzlato^ Jidášovu osudu propadají stále
a stále znovu i jinak věrni učedníci Kristovi."Až podne3
stávají se tolikrát strážci měšce Jidáši, kteří v duši již
dávno všechno zradili, co se dá pro tento měšec zpeněžiti, a již dávno v srdci odhodili a také jiným zase způ
sobem zradili ty, kteří se nevejdou anebo nehodí do měš
ce. Osud těch, kteří se docela dobře rozběhli a kteří jako
závodníci měli ještě přeskočiti tuto překážku: m ěšec;.;.
Mnozí se zavrtají do zlatých peněz; laskají se s:nimi, za
milovali s e =do nich. Dovedou uškrcovati • své bratry ve
všech potřebách, přestávají se zajímati o učení Kristovo
a všechno oceňují i na křesťanství a službě Boží podle
toho, i:o to vynese. •
-■
J■
; Byla jim ale svěřena služba měšcé, aby živili bratry,
aby jim usnadňovali tělesný život a tak život duchovní.
Zatím se ale sami docela ztrácejí duchovnímu a nakonec
i své povinnosti pomoci měšcem životu'tělesnému zradí
á slouží jenom měšci. Mohou všichni lidé hladovět a hu
benět, jen když . drahý měšec roste a roste . . . Pak se
snadno přenášejí přes všechny zákony božské i lidské.
Prý se jimi měšce nenaplní. Ale pak nepozoruje, že v tom
měšci není zlato. Peníze byly vydobyty životem, krví a
mnohdy i duší. To vše mokvá, vaří se v jidášském měšci.
Tak je konec J id á šů — zoufalství, protože krev křičí,
zlato stiidí, lidé'proklínají; Bůh daleko. A nakonec z toho
všeho ještě vyroste Revoluce, která-je blínem, rostoucím
z mršin Jidášů a prasklých měšců. Mohli sloužiti, pomoci
lidem k Bohu a místo toho jen otročí mrtvému kovu a
jeho smrtícím účinkům^
v;.-’
Braito.
MI LOST OS VĚCUJ Í CÍ
' Málo si uvědomujeme, jaký význam má milost nejenom
pro naši bytost, nýbrž také pro náš život, že milost není
jen naším posvěcením a přetvořením, nýbrž že nám také
dává účjast ná životě Božím. Milost posvěcující jest nám
dána proto, abychom z ní mohli žiti. Jí se dostáváme do
důvěrného styku s Bohém. Jenom jé třeba, abychom to
muto styku otevřeli svůj život. , ; j . ,
Kdo žije z Boha, má docela jiné světlo,-Bůh přece není
nečinně v duši. Osvěcuje rozum, rozněcuje víru, zapaluje
lásku a dává viděti daleko naději. Proto také ti, kteří
opravduržijí z milosti, dovedou najiti řadu pro sebe i pro

' I
těžkosti těch, kteří se k nim utíkají. Proto rozumějí i kří
ži, rozumějí, že jím jsme byli vykoupeni; ač jím i k nám
mluví Bůh zvláštním způsobem.
. ' V tomto spojení také vidí pravou odměnu a vidi také
pravý smysl bolestí a utrpení. Nepracuje pro odměnu lid
skou, ale nedá se také odraditi, když o’dměna Boží dává
na sebe tak dlouho čokati.,
Teprve člověk žijící z m ilosti,»žijící novým životem
z ní, je pravým křesťanem, protože k tomu nás Kristus
povolal, abychom sluli a byli dítkami Božími a jako ta
kové též žili. Braito.-

Z D U C H O V N ÍH O ŽIVOTA

. BOMM: Volksmessbuch. Latinsko-nčmecký. Benzinger,
Einsiedeln, 1937, cena 11 fr. šv. I Švýcaři mají svůj krás
ný překlad římského misálu. Slaví právě desetiletí svého
vydání. Úprava je vzorná, překlad dokonalý, liturgické
poznámky zvyšují cenu této nezbytné příručky, pro kaž
dého křesťana. Dnešní katolík, uvědomělý v náboženském
životě, se stěží obejde bez této dokonalé příručky účasti
při mši svati'.
. .
•.
: COULET: Catholicísme dans l e , monde én proie aux
faux dieux. Dva díly. Spes, Paris 1937, cena každého dílu
ÍO frs. Věcná a zdrcující kritika všech moderních bludů.
Kniha ukazuje, ža katolicismus je jediný poslední útočiš
tě rozumu a pravdy. Všechna řešeni, která chtěla svět za
chránit cestami vzdálenými od Krista, jsou zde odkryta
v celé své ubohosti a nedostatečnosti. .
EMMEllICH ANNA KATHARINA: Leben u n d Leiden
Christi. Kosel-Pustet, Miinchen, 1937, str. 500. Nové Biichovo vydání, který vybral ze všech; knih Emmerichové
nejkrásnější stránky ze života Pána Ježíše i Panny Marie,
nevynechar ničeho podstatného. Jen všechno sladil v je
den celek, aby kniha mohla sloužiti .v; celku jako domácí
stolní, ustavičně k disposici všem otevřená kniha; Toto
vydání je překrásné, na dobrém papíře, v nádherné tisko
vé úpravě s krásnými obrazy většinou'biblického malíře
Fuérla. Není krásnější četby duchovní'nad tato krásná
vidění Bohem uchvácené trpitelky z Dtilmenu, , ;
■ EGENTER: Wagnis in Christo.. Habbel, Regensburg,
Í937; str. 206. Velmi poučný, život zakladatelky anglic
kých panén Marie Wardové. Celá'kniha je soustředěna
kolem krásné myšlenky, že křesťan je nejsvobodnější a
nejsamostatnějši tvor, tak"jak to Marie Wardová ve svém
životě prováděla. Učila svaté samostatnosti, která dovede
oceňovat Boha i tvory a podle toho jednat.
GROBER: GoW, Herder,-Freiburg,: 1937, str.’ 70. Tři hlu-
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bokě theologické konference o Bohu jako prvé skuteč
nosti, jako prvé příčině všeho a největším tajemství.
Tajemství Boží vždycky láká všechny duše, a proto jest
velkým darem tato krásná hluboká kniha.
.- ■
6ŘIMAUD: Vn seul Christ. Paris, 1937, str. 330, cena 12 frs. Krásné úvahy o našem základním přivtělení ke
Kristu, které si žádá další práce a další snahy o ztotožně
ní i našeho života-s Kristovou svatostí.
HYNEK: K ristova tv á ř a m u k a . Vyšehrad, Praha, 1937,
str. 300, cena 30 Kč. Hynkovi:přísluší velká zásluha,'že
nenechal přejiti žádnou velkou náboženskou událost, ný
brž ji okamžitě přinesl1k nám a tím obohatil.neobyčejně
náš náboženský život. Jsme Hynkovi vděčni již za mno
hé. Tak jako byl statečný obhájce Konnersreuthu,' tak
zase vydává již kolikátou knihu, ve které chce ukázati
na vědeckém podkladě, že se křesťanstvu dostalo velké
milosti moci uctivati roucho Páně a tak si učiniti jakousi
představu jak o samém umučení,,tak o svátém těle Páně.
Dr. Hynek prostudoval přístupnou mu literaturu vědec
kou a z ’ toho .vyvozuje-důsledky rázu apologetického
i vnitřně náboženského. Doporučujeme knihu ke zbožné
mu čteni a rozjímání. Připomínáme," že kniha je docela
nové zpracování a také odpověď na různé odmítavé kri
tiky.
-'
- • . S. B.
KNAPP OTTO: Die heilige Theresia vom Kinde Jesu
— eine Heilige der chrisiličhen Entschlossenheit. B. Herderverlag, Freiburg i. Br.,' str. 160, cena váz. - 2.80 Mk.
Autor chce vyjádřit!-.'pravou>velikost' světice.z Lisieux,
jež je v e statečnosti její duše, v odhodlanosti nejvyššího
stupně. Ve všech okolnostech jejího života vyzdvihuje,
jak tiše, s nadlidskou samozřejmosti překonává překáž
ky; s takovou tichou samozřejmostí, že jen nepochopení
z ní mohlo udělati světici, které šlo vše samo.
—-es—
KUSS O.: Die Theologie des Neuen'-Testamé»tés; Fried.
Pustet, Regensburg, 1937, str. 412, cena 4.50 Mk. Dr. Kuss_
dává do rukou laiků biblické dílo, které bylo přijato vel-“
mi příznivě kritikou. Jde především; o knihu pro laiky,
i když z ní může čerpat i theolog z povolání. V tomto díle
je podána soustavná nauka Nového zákona. Všímá si
však v prvé řadě naukového hlediska, i když ostatní hle
diska nejsou zanedbána. Nejde však o kritiku jako spíše
o nauku evangelií. Avšak i kritický aparát je autorovi
znám, i Jtflyž ho zvlášť nerozvíjí. Kniha přispěje k lepší
mu pochopení evangelií hlavně u laiků a k přesvědčení,
že nauka evangelia je vždy časová a:pravdivá. Doporu
čujeme.'
,;v;V:
■■ ,
;
■ •/;
■
LAROS: Volk im hl. Geisté. Fried; Pustet, Regensburg,
str. 85, cena l'M k. Volání .'duchovního pastýře ke všem
křesťanům, kteří'přijali Ducha svátého, aby se zam yslili'
nad svým omilostněním i posláním, vtisknutým jim Du-

chem svatým. Velmi dobrá příručka pro poučení biřmo
vancům i ke kázání o Duchu svátém.
MAGNI: San Filippo Neri. Libr. Ed. Fiorentina, Firenze, 1937, str. 400,' cena 10 lir. Poutavě psaný životopis
apoštola Rima a mládeže italské. Dovedně je život vesta
ven do doby dohasinající renesance. Připomínáme, že na
podzim vyjde dlouho slibovaný český život sv. Filipa'od
P. Braito.
:
NOPPEL (CONSTANTIN) S . J . : Aedificatio Córporis
Christi. AufriB der Pastoral. Freiburg i. Br., 1937, str. 210.
Autor zde u čin ilšť astn ý pokus, představiti ve vnitřní
jednoto vše, co v Církvi vyrůstalo po mnoho století, co
se rozvinulo' pod prozíravým,' Duchem Božím řízeným ve
dením nástupců-Petrových. Tajomné tělo Kristovo objímá
všechna zřízeni,-.všechny údy Církve; až k nejmenši bufl*
ce farnosti a rodiny,'z níž vychází mladá Církev! Laický
apoštolát, Katolická akce, péče o jednotlivce i o společ
nost, to jsou otázky, které se tu vynořují a nacházejí své
řešeni. .
- .■
." ■
PUSTET, SCHW. ANGELICA: Geh mit. Rauch, Innsbruck, 1937, str. 28,'cena 1.20 Mk. Rozkošná knížka krás
ného textu a ještě krásnějších stínových obrázků od vy
nikajících umělců s obou stran. Něžné vánoční verše.
RID: Des Herrn Vermachtnis. Kosel-Pustet, Můnchen,
1937, str. 140. Zkušený farář vydává tiskem duchovní od
kaz svých promluv a katechesi; Jednají o základních
pravdách náboženských, čtení prosté, ale užitečné.
TOTH: La chaste adoloscence'. Editions Salvator, Mulhouse, 1937,' str. 256, cena 15 fr. Toth odvážil s e k napsání
této knihy o čistotě mládeže p o : dlouholeté zkušenosti.
Dobré je, že se nespokojil jen s negativní stránkou, ný
brž hlavnó ukazuje positivní stránky čistoty, vychovává
k ni, zvedá mládež, místo aby ji děsil. Jest to kniha jedna
z nejlepších toho druhu. Výborné jest ná francouzském
překladu, že.je tak laciný.
: TOTH: Vlastnosti Boží. Vyšehrad, Praha, 1937, str: 264,
cena 35 Kč. Byli jsme povoláni k tomu, abychom se sna
žili o dokonalost podobnou dokonalosti nebeského Otce.
Toth kresli sytě a živě krásu vnitřního života Božího, jak
se jeví v jeho-vlastnostech. Jistě přispějí jeho-krásné
stránky k lepšímu poznání a upřímnějšímu zamilování si
tohoto velkého a dobrého Otce. '
■ .■■■•
• VALLET: Mes conférence. Téqui, Paris,’ 1937, str. 270,
cena 15 frs. Vallet je nyní předsedou lékařské řady a lé
kařského studia v.Lurdoch. Kniha jest souhrnem jeho
studií a přednášek. Dobrá kniha apologetické ceny. •
. WALTER EUGEN: Zu den Hcrrlichkeiten der Taufe.
Freiburg i.Br., 1937, str. 74.' Úchvatnými a vřelými slovy
nám zde autor promlouvá o nejzákladnější;a ňejdůležitější svátosti, která je branou ke všem ostatním svátos-

tem. Pojednává o prohloubení, křesťanského vědomí, o
obnově křestní milosti a o významu křestních obřadů. WEINRICH: Umučení Páně. Kúncíř, Praha, 1937. První
sešit. Umučení Páně vyprávěné katy, lidmi a anděly. Pře-,
klad originálního podání umučeni. Páně, prvotřídní ceny
po stránce literární i duchovní. Vítáme první sešit a: do
poručujeme celou.knihu.
.lir-' \.~
.r-.
WILLAM: Ž ivot Marie, M atky Ježíšovy, Kunciř, Praha,
1937, str. 500, cena 55 Kč. Wiílam zasadil šťastně život
Marie Panny do, rámce' dvoutisíciletého a ještě staršího
života, jak se nám zachoval v památkách v Palestině a "
v přilehlých územích. Protože onen. život se nezměnil
v mnohých a m nohých:věcech,- oživuje nám Willamova
kniha neobyčejně: chudičké: zprávy evangelia o P. Marii.
Každé dítě chce věděti mnoho o své matce a ■.Willamova
kniha na tyto mnohé otázky nám, dětem Mariiným, odpo
vídá velmi krásně.
'
,
•
. , ■
ZELLER: Une mére d a n s. le cloitre. Bonne Presse,
Paris, 1937; str. 196, cena 7 frs. Napínavá kniha o vývoji
jemné ženské duše, která byla dříve matkou a svou ma
teřskou duši nesla d o;kláštera. Kniha líčí její duchovní
vzrůst, j e jí:zápasy, boje, je jí: velké ideální dílo,' jejímž
heslem bylo ničeho lidem neodříci pro .Boha. Jest dobré,
že taková spisovatelka, jako je Zellcrová, napsala tuto
knihu.
.
•■ •
Z RŮZNÝCH POLÍ

'

'

'

BAUHOFER: Die Heimholung der Welt. I-Ierder, Frei
burg, 1937, str.. 288, cena 4 Mk. Myslím, že Bauhofrova
kniha jest nejhodnotnější kniha . z poslední; theologické
německé produkce. Jedná o starém a věčně novém pro
blému, jak pokřesfanitisvět, jak: jej náplniti Kristovým
světlem. Krásně definuje křesťanskou kulturu; že. t o n e může býti něco hotovéjtio, nýbrž že.-to musí býti prostě
snaha přetvořiti svět přirozený: podle nadpřirozených cí
lů nadpníoženýmijkřesťanškýmifhodnotami.-: Dějinné stu
die, dogmatická zhodnocení a celé řešení jsou bezvadné,
dokonalé á jsoU: dobrou; pomůckou v dnešním hledání,
jak zacliy ti ti to, co se nazývá svét
r
••
DONOSO CORTES::ZM?aŠpanělska. Novy národ,' Pře
rov, 1937. Osmdesát let. stará řec katolického politika
osvětluje právě dnes příčiny, španělského; rozvratu. :
GrASTONÉ A:: U Eglise et- la musique. Collection „La
vie chrétienne1.*, Paris, *1936,! stř.- 233; Autor zde pojedná
vá ó původu, rozvoji á krásáfch,-církevní hudby; První do
by církevní hudby- nám připomínají staročeskou a židov
skou hudbu." Pak se mnoho, změnilo! v ^církevní hudbě. Při
chází doba liturgických her, velmi oblíbených ve středo
věku. Z jednohlasých zpěvů se vyvíjí polyfonie. Zavádčr

ny různé nové hudební nástroje. JNa konec pak autor
zuje, jak má vypadat pravá církevní hudba podle přáni
Církve, a jak má b ý ti zorganisováno vyučování n á b o ž e n 
ské hudbě. Doporučujeme.
HOCK: Denn dein ist das Reich. Kosel-Pustet, Mtinchen, 1937, str. 188, cena 3.80 Mk. Sedm varovných hlasů ,
do přítomné doby, jež se týkají uskutečňování křesťan
ství laiky v jejich denním konkrétním životě jejich povo- \
láni. Kniha, celá i ve svých kritikách, je nesena svátou
touhou po přiblížení království Božího-v nás a cenným i
přínosem do praxe a Katolické.akce. :
:;
' - •■
Church and State. Papers Read at the Summer School ’
of Catholic Studies; Held at Cambridge,: July 27‘h to Au
gust 6lh, 1935. London 1936, Burns Oates & Washbourne
LTD, str. 338. Tento svazek je řada důležitých přehledů
o vztahu mezi Církví a státem, které uspořádalo katolické studium v Cambridge. První část je věnována histo
rickému přehledu poměru mezi Církví a státem. Druhá
část se zabývá různými současnými otázkami: Autorita
a mravní řád, totalistický stát, práva Církve, práva rodi
ny, politické strany, ekonomie,: katolický; program. Kaž
dý, kdo se zabývá sociologickými otázkami, s radostí
sáhne po této nové knize. . ? u /
: .;
HISTOIRE DE L’ÉGLISE. III. a IV. svazek. Bloud et ;
Gay, Paris, 1937, cena každého svazku 60 frs. Mluvili jsmé
již zde o tomto veledíle církev, dějin: Čtyřiadvacet svaz
ků, jež mají obsahovat tyto dějiny Církve, psané nejlepšímy odborníky, je rozděleno jistě na více let, ale Bohu
díky, dílo pokračuje dosti rychle, takže se, netřeba obá
vat, že bychom se nedočkali jeho Ukončením Svazek III.,
jenž pojednává o době od konstantinského míru až do
smrti Theodosiovy r. 395, je napsán nejlepšími odborníky
v této době J. R. Palanque, G. Bardy, P. de.LabrioUe. Za
čátky a vývoj arianismu jsou zde vylíčen y právě tak od
borně jako zajímavě, takže pro dějiny dogmat: je tu materiál opravdu nepřeberný. Nás zajímaly zvláště kapitoly
o mnišství na východě a na západě. Čtenář vidí jasně, že
mnohé věci v životě starých mnichů možno ,pochopit ná
ležitě jen tehdy, když jsou: tyto podivuhodné osobnosti
zasazeny do rámce své doby. Vytrhneme-li je, pozbývají
své krásy á svěžesti ;a' často áe stávají nepochopitelné.
Právě tak-jsóu;nanejvýš zajímavé sta ti’o tehdejší mrav
nosti zvláště mezi křesťany. Odhaji se tu čtenáři mnohdy
leccos, čeho se .nedočetl ani v nejodbornějších studiích.
-— IV. svazek jedná o období od smrti Theodosiovy až
po volbu Řehoře Velikého. Autoři jsou: Bardy, LabrioUe,
G. de Plinval, L: Brehier. Metoda, 'přesně domluvená, je
právě tak přesně dodržována, což jistě není snadné při
rozdílnosti autorů a jejich osobních metod, na jaké byli
zvyklí.- Nelze nepřipomenout zvlášť velkou přehlednost
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ř « této metodě, takže i neodborník nalezne snadno vše,
co hledá, S nej větším zájmem si,přečtete hluboké stati 6
' pozvolném ničení zbytků pohanství a o vítězícím křesťan
ství, pronikajícím, do váech třídilidské'společnosti a ovlá
dajícím všechny úseky lidského života. Velké postavy
Jeronýma a Augustina,-význačných- světců této. epochy,
nalézají tu „velkolepé zpracováni Nejedna , stránka je
jich života, promítnutá v ději současného církevního ži
vota, jeví se nám .ve zcela odlišném světle^ než. jak jsmé
zvyklí se na ni dívat. — Jde opravdu o,dílo jedinečné
ceny, jak uznává světová kritika na základě dosud vy
šlých čtyř svazků. Jeho přednost nespočívá jen v . tom,
že je nové;, svou hloubkou pojetí, upřímným katolickým
cítěním a hojnou dokumentaci vyniká nad mnohá díla
tohoto druhu. Nemělo by proto chybět áni v jedné větší
knihovně toto dílo, jehož cena je opravdu trvalá. E.-D.
FESSARD: Pax nostra. Grasset, Paris, 1937, str. 464,
cena 18 frs. Dnešní zmatek a neklid ve světě obrací-zraky
mnohých, ke staré mravní síle, která po staletí budovala
řád evropský. Fessard' rovněž obrací se k Církvi a ke
křesťanství a hledá a nalézá v nich nejbezpečnější záruku
světového míru, jestliže ovšem najdou se lidé, křesťané,
kteří budou chtít své křesťanství uskutečnit a tak Církvi
umožniti dále vykonávat své poselství řádu a pokoje.
Studije: je historická a sociologická, přesně odborná: a
dokonalá,.
F lam m arion ,Paris, vydává .několik dobrých brožur.
Weygard: Comment élever nos fils. Upřímná slova gene
rála a křesťana i vlastence o potřebě vlastenecké a nábo
ženské :výchovy mládeže. — P. VE rm ite: ’Avons-nous encore besoin de Dieu? — Bude dobře přeložit toto skvělé
vypravování autora, který je stále rád čten. — Flandin:
Le Front'Populaire nous conduit á la catastrophe. Titul
praví vše. — Bardoiíx: Le chaos espagnol éviteřons-nous
la contagion? Varování před Španělským nebezpečím.
■ .GAY: F k rv i a : plamenech.- Přel. a vydal L. Saňká,
Brno, Lipová ě. 20, .cena 19 Kč. „V krvi a v plamenech"
je dodnes jediným , dílem, které přináší, tak obšírnou a
úplnou dokumentaci, i vyznačující se svou objektivností
a svými jasnými závěry! Je to kniha, která umožňuje ví
tězný boj proti lžím, které se nepřestávají rozšiřovati-o
stanovisku Církve .vůči konfliktu, k te r ý . ničí Španělsko.
Ctěte!
I ,\:f.
'n. ■.-■
HETZL: Španělsko krví zbrocené. Český tiskový spo
lek, Budějovice. Vychází v sešitech po 1.50 Kč.
- KOHNELT-LEDDIHN. ERIK:, Jesuiti, buržuji, bolševi
ci; Edice Světlo, Bratislava, str. 380,. cena 20 Kč. Souhla
síme s:úvodním slovem překladatelů, bohoslovců báňskobystrických: „Kniha patří nejnovějšímu dnešku. Nad ce
lou problematikou knihy cítíme ohromný majestát Pia XL;
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papeže Katolické akce, který s bystrostí alpinisty a s jistotou náměstka Kristova •posuzuje tep smrtelně chorého
moderního člověka; Osoby,románu jsou tak líčeny, živl
a pravdivě, že se mimoděk tážeme, zdá jsou:to jen posta
vy románové! Kniha je evropskou sensaci.“ ' - -v
‘ ,
NEUMANN: Z dějin českých klášterů do válek husit
ských. Opatství emauzské, Praha, 1937, str. 212. Separát
ní otisk výborné a zevrubné studie o našich klášteřích,
která' je nejlepší obhajobou řeholní myšlenky vůbec. 1
R O Y L E GEORGES: IJex-périence de Veffort et .de la
gráce chez Maine de Biran. Boivin & Cie, Paris V]> Rue
Palatine 5, str. 440, Cena 20 frs.;R oyova obsáhlá studie
se síiáží;podati nějak ucelený obraz naUky M. de B., prv
ního filosofa 18. století,k terý- hledal cestu z idealismu
a sentimentálismu-do realismu. Z obrazu vidíme, jak byl
M. de B. na škodu nedostatek theologické'orientace katoř
lické, takže nedovedl ladně spojití- činnost člověka' s vli
vem milosti: jednak vliv člověka v přédběžném stadiu
upřílišil, jednak jej rza vlivu milosti; omezil na" pouhou
pasivnost.Jeho dílo inspirovalo Bergsona, jenž M. de Biranovu ;myšlenku;:o hledání vyšší, nadskutečné pravdy
přivedl, do krajnosti.
. •
-::
—es—
' RENC: Sedmihradská zem. Kuncíř, Praha, 1937.; Nová'
sbírka nadějného básníka, který duchovně prožívá vše
chny ;hodnoty a skutečnosti:a odposlouchává jim ;chvění
Boží lásky, která se ve všem projevuje. Objevuje nové
světy a tajemné krásy v mistrných sestavách slov.
- RÚTTEN FELIX, Dr.: Die Victorverehrung irn christlichen 'Aliertum.:Ferdinand; Schoningh,: Paderborn, str.
182, cena 6 Mk. Hagiografická studie z oboru dějin kultu
svátýchr A utor' jde s 'velikou í svědomitostí pb stopách1
uctívání svátých .Viktorů;a sleduje -v^této iúótě jednali
uskutečnění starokřesfanské myšlenky: Kristus, vítězný
vojevůdce, a křesfan v o jín ,vítězný' (Victor, -Kallinikos);
V západní i ’východní’církvi vyhledal vše sem: spadající
a také v soudobém pohanství. Výsledkem práce ;jěst, že
jméno Viktor není ; vždy.ra pouze osobní jméno, nýbrž
čestné jméno’mučedníků nebo vyznavačů,', ochránců proti
nějaké nepřátelské moci místní nebo krajinské. Práce jé
též ukazatelem cest pro metodiku studií v dějinách nábo
ženství.1
■
' —es— ;
• SILVA TAROUCA: Totale Philosophie_ unď. Wirklichkeit. Herder, Freiburg, 1937, str. 208, cena'3.80 Mk. Autor
dokazuje,' že jedině .správně rozumí'skutečnostem ’teti,
kdo je upřímný k Bohu a sobě, protože jen pravá pokora
dovede člověka vésti s otevřenýma očima světem a sku
tečnostmi. Správně .vidí v. každé .vině i překážku ke správ
nému’ Uchopení v še ch :věcí a proto ke správnému utvo
ření si úsudku'o ;nť Autor jde^věrně ve stopách sv/To^
m áše.'
•

H Y M N U S K E SV. A P O Š T O L Ů M
TOUHA

:
-

. «.

PO M Ě S T Ě B O Ž ÍM

Kéž mne přijme k svému lidu
město Sión, město klidu,
jehož tesař světlo ví že,
jehož brána dřevo křiže,
jehož klíč jsou Petra slova, :■■■,
jehož lid vždy jásá znova,
jehož hradba živý kámen,
.
jehož Král je stále slaven.
Y tomto městě jas je slavný,
na věky tam pokoj ladný,
odtud vůně nebe plní,.
svátků rej se stále vlní. •
Tam už nejsou nepořádky,
ani stížnost, nedostatky,
■ odstrčení, ani'chromí,. .
nýbrž všichni Kristu rovní.

Město nebe,' šťastné stále, ■ .
ná pevné.jež stojíš skále’,
přístavním jsi městem pravým,
proto ž dáli tě již zdravím, ‘
-r
tebe zdravím, k tobě spěchám, • >
•■ tebe chci, jen tebe hledám,
kde si tvoji blahopřejí;
hoduji co nejslávněji.
Jaké pojí je tam ctnosti,
. jaké zdobí je tam skvosty, .
hyacint, či z chalcedonu,
zná, kdo přešel smrtí clonu.
Na náměstích města toho,
I shlukuje se zbožných mnoho,
. s Mojžíšem á Eliášem
prozpěvují; zbožným hlasem.
(Canticum illustri viri (Hildebert du Mans) 13 st. P. L. 171,
413; i v dílech Abelardových.) .
,

'Přeložil C. M. Síma O. P.

DR. S I L V . M. B R A I T O O. P.

D Ú Č H O V NÍ Ž I V O T M Y S TI C KÉ HO
TĚLA
(Kurs o mystickém těle Kristově, či. 6.)
Askese chce oďsťraňovati překážky k dokonalé
mu spojení s Bohem,- což jest 'smyslem a podstatou
každého náboženství, pokud'je'opravdu nábožen
stvím.: Askese jest očišťování přo Boha, příprava
na toto spojení. Ale i tato: askese byla člověku v
křesťanství , přesně-stanovena, protože Bůh posta
vil celý náš duchovní život'do Krista, jexiž prohlá
sil, že bez sebezáporu,'který učí , potlačovati je
nom přirozené, jenom pozemské, bez 'nošení kříže,
bez svědomitého plnění vůle Boží za každou cenu,
nemožno dosáhiíouti spasení., Kristus prohlásil sebe za cestu k Bohu. Tak.nemůže nikdo se dostati
k Otci leč skrze Krista a tak jak on chce, abychom
skrze něho á jíní šli.
Nemáme jiné cesty k Bohu rleč přes Krista. Vše
chny milosti, kterými můžeme zvládnouti v sobě,
jak je úkolem; asketiky,' kalné proudy a touhy,
protékají jediné skrze'Krista; Proto naše askese
musí býti proniknuta snahou po dokonalém přivtělení ke Kristů i-v cestě duchovního života. Chci
tím říci, že jediná' správná křesťanská zbožnost
jest zbožnost jdoucí*z Kristovy, oběti a'pokračující
jeho milostí, zbožnost, pro. kterou je-Kristus jediné
vzorem, cestou i životem i směrem, neboli pravdou.
Jsou velmi četné formy zbožnosti. -Někteří do
konce mluví o různých druzích katolické mystiky.
Ale všechny ony odstíny jsou hrdu jediného svět
la, jediného života a jediné pravdy, totiž, že vše
chen život nadpřirozený;' k němuž ..přece askese ži
votně patří, .vychází jediné z Krista. Jenom on jej
umožňuje, jen óú jej řídí a udržuje.
Známe' jenom jeden princip;křesťanské zbož
nosti a křesťanské askese á proto i asketiky, čili
nauky o tom, totiž Ježíše Krista. Všechno ostatní,
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co by se chtělo bez něho obejiti, anebo jej odsunoúti ňa druhé místo a místo toho zaváděti rozto
divné jiné formy askese a duchovního života, kaž
dý takový by uváděl křesťany na scestí; vedl by je
na poušť a k cisternám rozpukaným, které; nedo
vedou udrzeti živou vodu života dítek Božích. '
Myšlenka o tom, ‘ž e .Kristus je středem křěsťánství á že středem našeho křesťanského života jest
zapojení do mystického Těla tohoto Krista, jest ústředňí myšlenkou věroučnou, kterou se opájel již .
svaty Pavel á ;proto je : také: ústřední myšlenkou
askese a i asketiky. Všechny velké věroučné trak
táty ústí v Kristů a proto všechny traktáty ■aske
tické nemohou jinde ústiti. Píó 'svátého -Tomáše
jest ťato myšlenka mystického těla Kristova myš
lenkou, ve které vidí celou Církev, podle ňíž:řeší
celý pojem Církve, její smysl i cíl i její strukturu.Neboť Kristus proto přišel, aby nás učinil dítkami
Božími aUak připojil k sobě, tělu, k sobě; prvoro
zenému Synu Bózímu." Obětoval se za nás na kříži,
abychom 'sé stali i těmito dítkami. Božími a tedy
jeho údy. Proto nám dává i své tělo za pokrm, abychom mohli žiti a růsti jako údy'jeho těla. Kaž
dá milost znamená buď pomoc, abychom my sami
mohli žiti lépe jako tyto udyr tak. svátého těla,
anebo abychom druhým mohli v této,úloze pomo
ci. Všechny svátosti rovněž slouží jen" dokonalé
výstavbě tohoto 'mystického těla. Některé pak svá
tosti jsou výhradně pro toto mystické tělo jako
svátost kněžství, biřmování a manželství. Kněžství
má rozmnožovati 'život dítek: Božích, manželství
posvěcuje" lidi;určené k rozmnožování -lidíj schop
ných státi se těmito dítkami" Božími a biřmování
především dává sílu k obhajobě tohoto mystického
těla. O Eucharistii krásně;praví svátý Tomáš, jenž
cituj e, aniž by to j iž,věděl,' něj starší výroky Cír-,
kve ž prvých století?o: tom,-ják Eucharistie působí
onu jednotu' udů* mystického těla mezi sebóu, pro
tože nás naplňuje jedním životem z Krista, jenž
za všechny náš umřel:'a; proto .především působí
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tuto krásnou životnou jednotu. I nezrušitelné zna
mení; znamená duchovní moc, moci totiž býti účastnu. (kněžského úřadu Kristova. Tímto charak
terem, tímťo přivtělením ke Kristu, k jeho svatos
ti, k jeho kněžství, děje se y nás ono přetvoření
podle Krista, protože je tó přivtělení k jeho životu.
Tedy; vidíme, že Kristus oním spojením s námi
mystickým tělem, jehož jé hlavou,; zprostředkuje
' nám celý nadpřirozený/život. Proto celý duchovní
. život musí z Krista vycházeti, vědomě: vycházeti
a-k němu se vraceti. Cím vědoměji, tím :účinněji.
Jen přes Krista se dostáyáme k Otci a proto, jest' liže askese a asketika chtějí nás dovésti k Otci, ne
smějí prostě'býti jiné než christócentrické, to jest,
v jejich středu musí býti Kristus, á myšlenka na
spojení s ním, na život z něho, na připodobňování
se jemu.
Kristus ale toto své dílo vykonává svým mys
tickým tělem á proto naše askese musí býti neje, ňom s Kristem ve svém středů, nýbrž musí býti za
sazena také do Krista mystického, do jeho mystic
kého těla.;
Proto byl ták plodný život prvých křesťanů, že
se neztrácel v malichernostech, nýbrž byl zdravě
■ celý vybudován na. Kristu. Dnešní křesťané o vše
možné prosí, kó všem svatýrii se utíkají, ale někdy
zapomínají na-střed a zdroj svatosti na Krista, a
to na Krista mystickéhój protože jak Kristus euchařistický, i ták Kristus historicky, působí Kris
tem mystickým
Proto považuji., za velmi důlezite vybudovati
asketický: život na této pravdě mystického těla,
že jsme spojeni s Kristem životně a že proto se
musí náš život přetvořiti v život Kristův.: Ze totiž
musíme žiti úměrně tomuto‘ společenství života 8
.hlavou mystického tělá; i že je [třeba <očišťovati se
pracovati ňa sobě, abychom byli důstojnými údy
tak svátého1těla, tak svaté hlavy — Krista.'
V
liturgii zůstala táto. základní christocentrická
zbožnost, která končí všechny modlitby zdůrazňo

váním prostřednictví Kristova, která celou zbož
nost soustřeďuje kolem Krista, kolem jeho tajem
ství, kolem tajemství jeho života,, jeho vykupitel;
ského díla.
yvV." ■■v -y -1
.' :
Tak znamená askese snahu o osvojení si podob
nosti s Kristovou svatostí: a s jeho dokonalým ži
votem, prostředky, které on- doporučoval, které
on nám nakresli! a pro které on nám svým příkla
dem zjednal milosti a sílu. Potom také bude, náš
duchovní život organickým životem, bude sou
stavným vrůstáním do Krista a vycházením celé
ho'života nejprve z Krista. '
' P. E M . S O U K U P

O. P.

SMY S L P O B O Ž N O S T I
První podmínkou křesťanského života, jež musí
býti držena-'až do smrti, je přesné f vědomí cíle a
každou jednotlivost náboženského života držeti v
zařízení k :tomutoi d li a v e , shodnosti s ním. Jen
tehdy je pobožnost pravá; jestliže se 'shoduje; sě
smyslem náboženství.; Když ser hlavní pozornost
upírá na prostředky samy, . snadno se cíl stane
■mlhavým a náboženský život pozbude svého vlast
ního, pravého obsahů, účelu a také účinnosti. Ve
zkouškách poválečné bídy se; vynořilo jméno.in
flace pobožnosti,; to jest nesmírné ;množství pro
středků, jimiž se dosáhne jen nesmírně malého cí
le. Nelze popírati;,že to Slovo o inflaci pobožnosti
a pobožností má určitou oprávněnost a že jest jím
naznačeno veliké nebezpečí znehodnocení nábo
ženského života a jeho projevů. Proto patří do na
šich nynějších myšlenek:
. Sv. Tomáš Akvinský označuje za vlastní a ne
zbytně nutný cíl; každého náboženského. úkonu a
každé pobožnosti; že vede k Bohu přímo a bezpror
středně; aby se člověk, tím;úkonem vědomě chtěl
spojiti s Bohem, i když se úkon sám týká svátých;
by všechny úkony‘pobožnosti „vedly -jako za ruku
k Bohu“ ;‘ aby každý úkon pobožnosti byl; vědo
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mým projevem snahy stále -více' podrobovati své
smýšlení a jednání Bohu! Kdyby člověk přehlížel
tento1cíl a kdyby chtěl ze svých pobožností míti
užitek hlavně pro své osobité záležitosti lidské,
bylo by to skutečné znehodnocení pobožností. By
la by to slepá ulička, která nevede nikam, ve kte
ré sé chodí sem a tam po dvojím chodníku. :
- Slepost uličky-takových pobožností lze vyjádřiti několika skutkovými stavy, které obsahují množ
ství néjrozmanitě jších obměn. Za náboženskými
sensacemi se jezdí kraj světa, kdežto na př. k meš
ní oběti se jde z pouhé povinnosti —1 ač proti její
hodnotě jsou všechny náboženské sensace: doko
nale bezvýznamné; neboť u náboženských sensací
jest nebezpečí,že je člověk shání k v ů li své citové
stránce nebo z podrážděné náboženské zvědavosti,
tedy v poslední řadě k^vůli své smyslové stránce.
Nebo se s'hlubokým1dojetím'čtoii a lačně shledá
vají j édnotlivosti o zvláště: oblíbených ‘svátých,
kdežto se čétba' evangelia nikterak zvláště nevychutnává. Ve chrámě hlavní oltář se přejdé s ucti
vou,5ale cizí úklonou a všechna pozornost a vrouc
nost patří místečku před sochou nebo obrazem ve
dlejším. V příbytku není nápadný svátý kříž Pá- •
ně, nýbrž jímávě krásné sošky a obrazy á památ
ky. Z takových skutečností'rostou „vroucí ctitelé"
toho nebronoho, odborní -pěstitelé speciálních po
božností; do kterých se někdo tak noří, že křes
ťanský živoť dúšé jeví trhliny. Ták se působí pod
ceňování pobožností vůbec, ač samy o sobě"jsou
krásné - a posvěcující,: -nestanoU'li :sé. profesionál
ním utkvíváním hlavně na nich, takže" by snadno
mohlo přijiti na mysl jméno náboženského sportů.
Není divu, že při 'toliká milionech počtu katolíků
se takové zíůdnostťóbjevrve znáčném počtu; ale
to není na1hanu katolické nábožnosti. Jinde je to
aspoň-také tak, ne-li hůře..
Dokud člověk zůstává pozemským poutníkem,
vždy se bude hlásiti k životu-jeho přirozená strán
ka a bude se snažiti: co riějvícé podróbiti nadpři-

rozené přirozeným-sklonům á zálibám pod křes
ťanským zevnějškem. =Člověk nevědomky záčiná
víru podrobovali rozumu. Boží milost osobním ci
tům. Z toho všeho vzniká první chodník ve slepé
uličce: náboženský sentimentalismus. Y něm se
pěsťuje to, co hoví citovosti člověka, co je „krásné
a dojemné", a při tom se zůstane. Kde nelze vzdychati nebo sé zachvívati. hrůzou, plakati nebo bla
ženě zářiti, tam není zájmu pro pobožnost. Je za
jisté náboženský sentimentalismus mnohé věci vy
týkán neprávem, ježto v náboženském*životě se
musí uplatniti célý Člověk’, tedy i jeho citová stráni
ká; mimo to sťnikdo inemůže dáti jinoú; povahuj
než má Vrozeno; kdo snadno padá člověku' kolem
krku, ten bude také před svým Bohem plný cituj
kdežto jiný; zdrželivý.a tichý, poví němým’ pohltedem svému Bohů aspoň právě tolik. Jé však třeba
bdělosti nad citovostí, abv sám cit se nevloudil
za cíl pobožnosti. Nikoli aby: nám bylo'lépe, nýbrž
abychom býli lepší, jednorozenému Synu Božímu
podobnější. '
' i
Není-to napsáno proti žádné církevně schvalb-; .
vané pobožnosti,' ale varuje se před profesionalismem, který pravidelně je náboženskému sentimentalismu blízký buď, svým původem nebo, svými úěinkv.' Má býti vidět skutečnou zhoubnost do
mněnky,- že jé člověk'tím nábožnější, čím více má
odboraicky.prováděňých pobožností; Ke spáse ne
zbytně nutná jest jediná pobožnost, eucháriétická;
neboť Boží Syn je cesta k Otci. Vše ostatní je krás
né, ale je to jen výběr prostředků, které mají vésti
blíže ké svatostánku. Skutečný; vývoj nábožěnské^
ho života spíše vykazuje tím menší počet „pobož
ností", jčím je sáma nábožnost hlubší. " r
Druhý chodník slepé uličky je náboženský for
malismus, jenž souvisí s dosud naznačeným. Je
trojí náboženský formalismus. Jeden vykonává ze
vnějškové formy, útvary pobožnosti," ale koná jé
pro zdání lidské, aby dosáhl pozemskýchvýhod od
lidí, nebo aspoň, aby nebyl znepokojován.- Druhý
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formalismus považuje výkony pobožnosti za jakési
pojištění proti časným škodám. Má své, jaksi „ne- j
omylně*1pomáhající svaté, modlitby, skupiny mod
liteb. S větší nebo menší oprávněností lze jej srov
návat! s pověrečnou magií. Třetí náboženský for
malismus vykonává zevnější úkony pobožnosti ná
ležitě, ale nedopouští jim vlivu na úpravu smýšlení
a jednaní, ve smyslu stesku božského Spasitele:
„Tento,lid ctí mne ústy, ale jejich srdce je daleko
ode mne.“
: f :
t ■Náboženský , sentimentalismus-a formalismus.
jsou jako takové komediantské závaží produkční,
které svým útvarem a nápisem dělá dojem padesátikilovky, ač je to prázdný výrobek z lepenky..
Nerozumí se tomu, co se třeba desetkrát za den
opakuje: „oroduje za nás . . . abychom' byli hodni
učiněni zaslíbení Kristových.11,Nikolizaslíbení ze
mě, ; nýbrž zaslíbení: Kristových, která jsou vše
chna obsažena v jednom jeho výroku u svátého
Jana (14. hl.): „Kdo mně miluje,: bude mé slovo
zachovávati a Otec můj bude ho milovati, a při
jdeme k němu a'učiníme si u něho příbytek.14 Smí
me ovšem prošiti o pozemské, časiíé hodnoty a po
moci a ochrany a prospěchy, ale to: jest jen pod
mínečný a- částečný smysl pobožností. : i
Podmínečný proto, že. bychom o;takové věci ne
směli vůbec prošiti, kdyby byly překážkou usku
tečňování jmenovaného výroku Páně o tom, kdo
jej miluje. Částečný smysl je .to proto,: že nikdy
nesmí býti sám; Nikdy nesmí býti bez doprovodu
snahy, abychom se' touto a každou pobožností ně
jak více přiblížili k Bohu trojjedinému, abychom
se stáli duchovně lepšími, to jest, křesťany, lepšího
křesťanského života. Toto je: nejhlubší, podstatný
a nezbytný smysl každé pobožnosti: Sjednocenost,
vroucnost, podobnost s Bohem trojjediným.
V
tom smyslu; bylo správně řečeno, že „člověk,
který m á' sjednocenost, vroucnost a podobnost,
přestává býti pouhou'přírodníbytostí." Proto pří
rodní smysly pobožností jsou mu stále: vzdáleněj-

íí. Stává se vnitřně lepším, stává se lepším jeho
zevnější křesťanský život. A stane.se účastným
nejlepších darů Božích, protože sám Pán Bůh bu
de vybirati to, čeho je nejvíce třeba k nej většímu
zdahr života. ;
••
JAROSLAV D U R Y C H

KVĚTY Y B O U Ř I
Nějací Římané vymyslili přísloví: Inter arma
silent Musae :(uprostřed zbraní •mlčí Musy).' Snad
měli pro sebe pravdu, snad jejich Musy.opravdu
byly takové, žé prostřed zbraní neměly co mluvit,
snaďto byly nějaké'takové divné Musy, které pa
třily na ulici.
,
:
. Ale pódíváme-li se třebas do staré obrazárny,
vidíme, že všecky Musy nejsou či nebyly, římské
á že jsou též Musy jiné. Představme si třebas dobu
husitských válek. Tenkráte vystupovali všelijací
kněží, dělali povýk před kostely i v kostelíčh, kři
čeli, poskakoval! a" kroutili sebou tak dlouho, až
získali dostatečný počet těch, kteří s chutí se dali
do páčení bran, bourání oltářů, pálení obrazů a
vraždění těch kriěží a řeholníků, kteří v podobném
poučování lidu obecného nechtěli hledati zalíbení.
A Žé tedy došlo k mnohým výstupkům, krvepro
litím, tažením, bitvám-, á obléháním, při nichž se
tenkráte z dopuštění Božího dařilo katolíkům dosti
bídně, a že počet katolíků byl velice umenšen a
prostor jejichízúžen téměř jen na'některé krájej
které byly stále ohrožovány od husitů, takže se po
dobaly spíše uzavřeným pevnostem. Zdálo by se.
tedy, že to nebyla doba stavění oltářů a malování
oltářních obrazů. A' hle, vidíme, že v té době neodpočívalo umění.-Nedbali'tenkráte toho,:že na do
hled .hrozil í vztek ■husitů, že hrozila zkáza, oheň,
vraždění' že nejistý byl život a nejistý byl osud
malovaného dřeva a plátna, že tén, kdo začal malovati obraz nebo stavětí oltář,: nevěděl, zda- dílo
své dokončil a dókončí-li je, zda nebude zhanobeno
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a zničeno dříve, než-je postaví na jeho místo. Co
takovému malíři nebo, řezbaři nebo kameníkovi
záleželo na husitech, na jejich povykujících, kně
zích, najejichpalcáteéh, sudlicích a cepích, na
jejich smole a zápalných věncích ria jejich nábož
ném prozpěvovaní! Oni se měli dívati do tváře
Matky Boží, do tváře Děťátka,'do tváře apoštolů
a mučedníků a také se dívali a radovali se a tesk
nili a zase plesali, až jejich" barvy se. vzňaly tak,
že teď;-po pěti stech letech,: svítí, nám jako květy
z otevřeného ráje aijásájí jako hymnus andělský.
A kolem bylá bouře!a' tma,,prosvěcovaná jen po
žáry," a smrť a poušť, neboť ty kraje, kde ctili hu
sité ;Boha způsobem-svým,-byly smutnější a hroz
nější a neplodnější než poušf, ale úsměv Boží musil
zářiti z umění, i kdyby tó bylo v, samém předpeklí.
A v tom je právě tolik radosti a tolik slávy, že
jednou, až dospěje nova generace, která: bude míti
za úkol uspořádati to,: čeho řse našr historikové
báli, ukáže sé, že doba husitských válek přece jen
nebylá pro katolíky jen} dobou porážek, rozvratu
a úpadku’ jak by se zdálo podle udávaného počtu
vítězství husitských.
A hledejme tedy v době pozdější, v době podě
bradské a v době jagellonské! Opět; nevidíme nic
než umění; vyšlé 7. ducha katolického, umění ka
tolických Ioltářů a chrámů, a nic více. A byla to
přece doba velice zlá, neboť v době husitských vá
lek přece jen katolíci se stavěli k boji,- kdežto v do
bách jpózdějších nastával jakýsi shnilý.mír, ve kte
rém neustále ubývalo jak katolíků, tak katolických
chrámů.’ Alě je to právě umění, které jest živým
a neúplatným svědkem toho, čí duch byl živý, čí
duch: byl nepřemožitelný, čí duch byl tvůrčí, ať
většina na sriěmích křičela, co:chtěla, ať se chátra
rotila a povykovala", ať odpadli svatokupci a kořistníci, ať pustl svět. A právě tyto oltáře; obrazy;
sochy měly bý nám býti posvátny. V nich jest je
den z ňéjkrásnějších důkazů toho, jak miloval Bůh
národ Český,' když i v dobách sodomských ukazo-

val zde svou tvář. To právě ukazuje, jak nevyhla-;
ditelná jest katolická víra v našem národě a že
bez této víry byl by náš národ dávno uz býval za
nikl v hanbě.
A zdá áe, že dobře se daří i u nas kvetum v bou
ři. Vždyť v bouři mohou se rozvijeti jen květy
křesťanské, květy božské. A snad ty ostatní květy,
které by se též mohly u nás rozvijeti,: nemají takové krásy a takové ceny, aby stály za zachování.
Snad je to známkou božské milosti, že právě v bou
ři a -utrpení má se v národě našem ukazovati ne
přemožitelnost katolické víry a v tom, doufejme,
jest i bude výsostné posláni; našeho národa.
P. P R O K O P Š V A C H O. P.:

V Z K Ř ÍŠ E N Í KRISTOVO
Z theologie sv. Pavla.
Jedním z nej větších úkolů apoštolu bylo svědciti o zmrtvýchvstání Kristově.,Tuto .pravdu je
vidět na mnoha místech Písma sv. Výslovně se
zmiňují o ní synoptikové i sv. Jan.; Ve Skutcích
apoštolských á v listech různých apoštolů je všák
poslání apoštolů jásně spojováno. sc zmrtvýchvstá
ním Kristovým. Nejzřejměji\to'vysvítá z řeči sv.
Petra ve Skůtcích. Tam se výslovně praví,- žé
apoštol je :svědek vzkříšení Kristova (Skut. 1,-22).
A v oné velké řeči,: kterou; měl tento -apoštol kě
shromážděnému zástůpu židůj.jako poslední a největší' argůment je skutečnost vzkříšení.Kristova.
Cílem této řeči prvního z apoštolů bylo dokázat
pomocí vzkříšení Krista, že .on je Mesiáš, slíbený
již ve Stáróm zákoně. ' :'
Zkoumáme-li důvody,proč rprávě. tento .fakt
apoštolové tak zdůrazňovali a proč se zvláštním
způsobem nazývali svědky této události, i když
přece: měli učiti lvšemu, co . jim i Kristus přikázal
(Mat.; 28, 19), odpověď, bude v tom, že tento fakt
byl; brán jako něco nej většího: ze svědectví’ pró
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božské poslání Kristovo. Tak jako na př. u sv.
Jana divy, které konal Kristus, byly uváděny pro
to, aby jejich čtenáři- uvěřili y božství Kristovo,
jak konečně sám Kristus se odvolával na tyto divy
jako na svědectví svého poslání, tak také ve Skut
cích a v listech apoštolů se zdůrazňuje vzkříšení
Kristovo jako nejsilnější důkaz pro jeho mesiáš
ské poslání, i : ‘ ;
v
. Po idei Boha, jak se jeví u sv. Pavla, je nutno
přikročiti k dalšímu studiu, jaký. vztah má Bůh
k lidstvu. Neboť Bůh,'jak jej podává sv. Pavel,
není-jen něco úplně bez vztahu k lidstvu, naopak,
jeho poměr k lidstvu^ je' co nejintimnější, přesa
hující všechny lidské možnosti povýšením člověka
k účasti na životě Božím,-na nej vnitřnějším životě
Božím. Proto bylo třeba, napřed, předeslati studii
o tajemství nejsv. Trojice !u sv. Pavla aby se vi
děly lépe tyto vztahy Boha k lidstvu.
Tak .jako ve Skutcích apoštolských je bráno
vzkříšení Kristovo jako základní .důkaz -božského
poslání Kristova, a tím:též vykoupení lidstva, tak
také u sv. Pavla, vzkříšení Kristovo, má důležitou
roli. Tato. myšlenka je již vyjádřena ve slovech
sv. Pavla, která mluvil v : Athénách,' když právě
ukazuje,' že; již nemohou lidé mluvit o „neznámém
Bohu“ , jak našel na jednom oltáři v Athénách, nýbržVže nyní rzvěstuje povinnost, pokání .pro vše
chny, neboť jim oznamuje vykoupení skrze Krista,
jehož božského poslání jasným a věrohodným kri
teriem: je právě vzkříšení jeho z mrtvých: „Časy
té nevědomosti Bůh přehlédnuv, nyní ohlašuje li
dem, aby *!všichni všude činili pokání, poněvadž
ustanovil den, vé kterém;.bude soudit svět spra
vedlivě skrze muže, kterého (k tomu) určil, dávaje
všem víru tím,-že ho vzkřísil z mrtvých*1(Skut. 17,
30).
. •
•. ••
•
Nauka o vzkříšení Kristově,jako základu jeho
božského poslání :a vykoupení lidstva je: nejdů
kladněji probrána v prvním listě ke Korinťanům.
Tam! je vidět, jak apoštol -tento •fakt předpokládá
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jako to, na čem je založena víra věřících a poslá
ní apoštolů. Jé sice pravda, že přímo je tu řeč
o vzkříšení z mrtvých vzhledem k lidem, ale tak,
že vzkříšení Kristovo je tu jako základ, od něhož
se postupuje a celý onen postup zase se vrací ke
vzkříšení Kristovu ■negativní cestoťu :
To, co v prvé řadě oznamuje jako věc takřka
samozřejmou, je skutečnost, vzkříšení Kristova:
„Podal jsem vám totiž mezi prvními věcmi to, co
jsem také, přijal, že Kristus,umřel za, naše hříchy
podle Písem a že byl pohřben a že vstal z mrtvých
třetího dne podle Písem a že se ukázal Petrovi a
potom jedenácti. . .“ (I. Kor: 1, 3-r-5.) Á na témže
místě se dále dovolává ještě více než pěti set brat
ří; jimž se ukázal'vzkříšený Kristus a konečně své
ho vlastního zjevenítohoto faktu.
,
Tuto skutečnost však konstatuje jen proto," aby
z ní vy vodil další důsledky, -o , něž se mu v této
epištole jedná. Vyskytli se totiž někteří, kteří po
pírali vzkříšení z mrtvých. Proti těmto zde mluví
sv. Pavel a používá vzkříšení Kristova jako důka
zu proti nim: j,Hlásá-lií se však o Kristu, že vstal
z mrtvých, kterak, praví někteří mezi vámi, že není
vzkříšení z mrtvých?1!; (I.- Kor. 1, 12.) O Kristu
se tedy všeobecně hlásá, že vstal z mrtvých. To
jé skutečnost,,ód níž, vycházejí apoštolově, jejíž
jsou svědky, z níž mají důvod svého apoštolátu.
Jako důkazu se dovolává Apoštol toho, že Kristus'
byl ukřižován a-že zemřel a pak se ukázal oněm
apoštolům a bratřím, jak se o nich zmiňuje sv.
Pavel. Proto toto-jejich: svědectví předeslal jako
něco jistého7a'známého. Tedy to nebylo to,:cb bylo
popíráno. Kristovo vzkříšení se zde nedokazuje,
ale bere se jako základ pro další důsledky,: jež
bylý popírány,-totiž .vzkříšení z mrtvých. - -:
\ Diví se tedy'Apoštol, že někteří .mohou- popírat
vzkříšení, z /mrtvých,L když přece -:Kristus vstal
z mrtvých.;Dříve ivšakí ještě:než přistupuje k vý
kladu,; jaká jé; spojitost jmezi ^Kristovým vzkříšer
ním a mezi naším/ zavádí:svou myšlenku až ke
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krajnosti, až k negaci smyslu viry a veškeré apoš
tolské činnosti. „Jestliže není vzkříšení z mrtvých,
ani Kristus nevstal z mrtvých. Nevstal-li však
Kristus z mrtvých, marné je hlásání naše, marná
i víra vaše, my pak sě shledáváme i křivými svěd
ky Božími, poněvadž jsme osvědčili proti Bohů, že
vzkřísil Krista,:jehož nevzkřísil.
Neboť:nevstá
vá jí-li mrtví z mrtvých, ani Kristus nevstal; jestli
však nevstal Kristus z mrtvých; planá jé víra vaše,
neboť jste dosud ve svých hříších." (Tam. 13— 18.)
To, co bylo smyslem kázání apoštolů a jejich
usilovné 'práce,- je skutečnost, "že Kristus je vyku-'
pitel, že je ten, který přišel spasit lid, že byl vy
slán Bohem: To všechno se dokazovalo tím, že
Kristus vstal z mrtvých. A-k popřéní toho všeho by
došlo, kdyby se-tvrdilo, že’ Kristus: nevstal z mrt
vých. Pak alé bý byla víra v Kristu bez svého dů
vodu a: zhroutil by se smysl- apoštolátů, neboť by
byl hlásán Kristus,* který: nevykoupil: svůj lid, a
tedyvíra v K ristabybyla zbytečná, neboť by ne
dala to, co se od ní čeká. A doplňuje to zase tentýž
Apoštol dále; že víra v Krista, který by nebyl tím,
co se oďněho čeká, který by nebyl Vykupitelem
a odplatitelem-po' smrti,' že by bylo málo, že by
nepřinesla mnoho. '
Tedy k tomu všemíu by se’ došlo popíráním
vzkříšení z mrtvých; protože podle nauky sv. Pav
la mezi vzkříšením naším a Kristovým je veliká
spojitost, taková, že popíráním našeho vzkříšení
by sé nutně muselo popírát vzkříšení Kristovo, a
tím by se zřítila celá budova naší víry v Krista;
neboť naše vzkříšení jé následkem Kristova vzkří
šení. ’
•
- : :: ■
Když, Apoštol ukázal'veliké důsledky, jež by
plynuly z popírání Kristova vzkříšení, vrací se
zase jako k jistotě-k: větě: ,*,Avšak Kristus vstal
z mrtvých, prvotina těch, kteří -zesnuli." (v. 20.)
Tedy všechno je zachráněno, víra i apoštolát, ne
boť vzkříšení Kristovo jé-'skutečné! Zde' zase je
vidět, jak se kolem této pravdy všechno soustře-

duje, jak’ ona je počátkem i zakončením argumen
tace. A nyní klidně již pokračuje ve výkladu; proč
též my všichni vstaneme ž. mrtvých: „Poněvadž
totiž skrze člověka přišla smrt, (přichází) též skrze
-člověka vzkříšení z mrtvých; ineboť jako v Ada
movi všichni umírají, tak i v Kristu všichni budoii
oživeni.'1 (21— 23.)
/
'
- Postup Ap oštolův- je-třeba', takto: chápati: •''Kris
tus' vstal z mrtvých—: t o j e z á k l a d a skutečnost.
On vsakuje prvótina~těch; kteří zesnuli. Tedy ostat
ní budou po něm následovat-též ve vzkříšení, a to
tak, že vzkříšení Kristovo; je ^příčinou vzkříšení
ostatních, protože tak! jako skrze Adama přišla
smrt, tak skrze Krista je'nový život;
Již ve Starém zákoně byla* chápána spojitost
mezi hříchem a smrtí (sroy. Ecli. 25,-33) a tuto
pravdu zdůrazňoval-též sv. Pavel, když na př.
napsal, že skrze jednoho člověka-přišel na svět
hřích a skrze hřích smrt (Rím. 5, 12). Je tedy mezi
hříchem a mezi smrtí vzájemný vztah a tedy, též
mezi odpuštěním ,hříchu a vzkříšením z" mrtvých.
Proto pojem vykoupení’ obsahoval v sobě výbavě-;
ní z hříchu á’ ze všech jeho následků, tedy ’ i ze
smrti. Když-tedy; Kristus vstal z mrtvých, přemohl
smrt, a tím dokázal,*!že; hřích, jímž přišla vláda
smrti, je zničen — čili žé nadešlo vykoupení. : '
Není zde ňaším úkolem na tomto místě dále ještě ,
rozváděti .-povahu této spojitosti mezi'-vzkříšením
Kristovým a nášim,'» i když švy: Pavel má hlávně
na mysli vzkříšení ‘těch; kteří uvěřili-v-- Krista. >To
to místo ‘ mělo ‘ jen k tomu sloužit, jak rnauka' ó
vzkříšení Kristově u sv.TPavla je východiskem dů
kazu, žé Kristus je právy Vykupitel. On měl přímo
na mysli naše Tzkříšeníj jež vyvozuje že'vzkříšení
Kristová,Jalé zase'i zde :jéívzato vzkříšení" Kristo
vo jako stěžejní důkaz a 1skutečnost celého vykupitelského díla. r
/ ii -' - : :. '
Jako v. řeči sv.' Petra vzkříšení Kristovo je po
čátkem jeho povýšení á: slávy ;(Skut. 2,*; 33),- tak
také u sv. Pavla vzkříšení Kristovo znamená ví383

tězství nad hříchem a vládu nade všemi: „K tomu*
zajisté Kristus zemřel a vstal z mrtvých, aby par
noval i nad mrtvými i nad živými." (Rím. 14, 9.)
A na jiném místě: „ . . . za všecky zemřel Kristus,
aby ti, kteří jsou živi, nežili, již sobě, nýbrž tomu,
jenž za ně zemřel a z mrtvých vstal." (II. Kor. 5,
15.)
:,
,
Celou onu kapitolu zakončuje Apoštol radost
ným zvoláním: „Pohlcena je smrt ve vítězství" (I.
Kor. 15. 54) a vybídkou plnou:naděje: „Proto,
bratří moji milí, buďte pevní, nepohnutelní, vždy
cky, přehorliví ví díle Páně, vědouce, že práce není
nadarmo v Pánu (Tam. r58): To proto, že Kristus
vstal z mrtvých a tedy není marná ani víra v ně
ho, ani práce apoštolů.
:
r
P. R E G I N A L D M. D A C Í K O. P.

EXERCICIE
(Pokračování.)

Na duchovní cvičení můžeme'se dívat s dvojího
hlediska: předně s hlediska’ duchovního obrácení
a s hlediska duchovního pokroku. Toto: rozděleni
má svůj hluboký základ v psychologii lidí, touží
cích po křesťanské, dokonalosti; Nelze ;přecé měřit
všem stejně.: „Vždyť podle cíle, mentality; a indi
viduality cvičencovy, osobitého asketického směru
jednotlivých řádů a kongregací a jiných okolností
je jednou vhodnější, to, po druhé; ono, a mohou
býti i k témuž'cíli rozličné icesty. Proto také není
divu, .že na př. jednotlivé řády mají svůj více mé.ně odlišný způsob - dávati . exercicie.: Církevním
předpisům o konání exercicií lze yyhověti kterýmkoliv:z nich" (Ovečka ,T. J; OSB,;Exercicie).
- Hledisko obrácení-přichází y úvahu, když jde
Q to, aby se duše zřekla;těžkých hříchů; a začala
život v milosti. Nelze tu nevzpomenout na sv. Ig
náce,; jenž: jě autorem exerciční metody, která se
béře tímto směrem. Jestliže je duše v takovém
stavu, v jakém byl tento velký bojovník.za pravdu
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Kristovu před svým obrácením a před svým od
chodem do Manrezy, jestliže .jde o to, aby vstou
pila na cestu opravdové ctnosti, jestliže jde o to,
aby pohrdla světem a oddala se Bohu, vyprostila
se z pouť hříchu a přilnula k Bohu, pak jo jistě
nejlepší metoda sv. Ignáce. Tak jako tento světec
po svém obrácení odchází do samoty, abv v rozjí
mání základních pravd hledal smysl svého života
a vůli Boží, aby; zocelil svou vů li ještě -slabou na
cestě za velkými cíli, tak také duše, která opustila
hřích, aby se oddala službě Boží, nalezne nejlepší
posilu v těchto'duchovních' cvičeních, ve kterých
se jí zjeví v největší ošklivosti hřích sevŠemi svý
mi následky, pozná ve světle úvah o smrti, peklo
a soudu hrozné nebezpečí, v jakém se nalézala, do
kud hověla hříchu... Hluboká lítost:zachvátí -tuto
duši, pronikne ji opravdové předsevzetí dáti se
po lepší cestě, dobrá svata zpověď," která smazává
minulost s veškerou- její ošklivosti, je jakoby pe-.
četí těchto exercicií. Člověk odchází jako znovu
zrozen, jako po příjemné koupeli a je pln .velkých
tužeb náležet od této chvíle jen Bohu. To jsou zku
šenosti, kterých nabyl'káždý, kdo jen; jednou vy- konal tato duchovní cvičení. Zde se pak datuje
pravidelně začátek opravdového hlubokého- du
chovního živoťa.ř Duše,; která poznala svou bídu,
v jaké vězela", když se oddávala hříchu á vlažnosti,
zamířila nyní svůj život jako k cíli ke chvále Boží. v
A vytrvá-li na této započaté cestě, bude pokračo
vat dén že dne ke stále větší svatosti. í
v .
Takový jě tedy smýsl duchovních cvičení, jest
liže jě uvažujeme jako mocný prostředek k du
chovnímu obrácení.. Podle toho je také jejich ob
sah. Většina rozjímání ije věnována hříchu, smrti,
peklu, solidu a podobným tématům,' jejichž úvaha
má odvrátit člověka od hříchu a dáti mu sílu začíti
nový život.1
i Možno tu ostatně poznamenat, že těchže výsledků,
totiž obrácení a pokroku možno dosíci dvojím způsobem:
bud tím, že uvažujeme o následcích hříchů, věčných .

Než nejsou všichni, kdo konají exercicie. začá
tečníky v duchovním životě. Jsou duše, které snad
nikdy nepotřebovaly opravdového obrácení, a jsou
duše, které sé již obrátily a nyní se vyvíjejí pod
stálými doteky milosti. Jsou to. duše pokročilé,
které již začaly a jsou již alespoň na cestě k do
konalému životu. Mají pro ně duchovní. cvičení
tentýž význam, je zde tentýž cíl? — Někteří pra
ví, že ano, protože prý je nám třeba stále začínat
a stále se obracetl — Než dejme‘dobrý pozor na
tuto zásadu! Mohla' by být třebas velmi zhoubná
na cestě duchovního života; kdybychom chtěli stá'le jednat jako začátečníci. Mohlo by se nám stát,
že bychom se takto opravdu nedostali dále.
’Jě přece něco zcela samozřejmého, že malé dítě
má docelá jiné požadavky; a potřeby než dospělý
člověk. A nebudeme to mít nikomu za zlé, že když
dospěl, chce vícej než chtěl v době dětství. Je to
něco žcelá přirozeného; život se vyvíjí a to jak
přirozený, fysický,' tak také nadpřirozený, duchov
ní, a proto nám musí být samozřejmé, že pokročilý
má jiné požadavky než začátečník.
:
Jaký; tedy mají smysl, jaký mají cíl duchovni
cvičení pro pokročilé? —
^
:
Snad jé tu třeba někdy také obrácení. Ne ovšem
z hříchu těžkého k životu milosti, ale třebas ze
stavu nedbalosti a vlažnosti ke stavu větší horli
vosti, žě stavu prostřednosti a náboženské povrch
nosti k živému křesťanství, k hlubokému životu
víry a k dokonalejší lásce k Bohu. Člověk, jenž se
chrání těžkého hříchu, přijímá třebas i častěji sva
té svátosti, ale při tom zůstává v jisté náboženské
povrchnosti, není ještě daleko dokonalý a proto
je mu třeba* zvláštního obráceníf musí zanechat
lecčeho, co ho táhne k zemi,7aby se naučil pokratrestech, a z bázně před nimi přestáváme hřešit, nebo uva
žujeme o velikosti a kráse Boží a velikosti a kráse našeho
poměru k Bohu, vyjádřeného naším dětstvím Božím, a
chráníme se hříchu, protože milujeme Boha, svého dob
rého Otce. Není pochyby, že tento druhý způsob je do
konalejší, protože pohnutka našeho; jednání je vyšší.
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čovat stále víc a více na cestě k Bohu, jak toho
vyžaduje jeho duchovní život. V tom smyslu mů
žeme mluvit o druhém obrácení, totiž ze života
vlažného k'životu horlivému, ze života povrchního
k životu prohloubenému. Zkušenost nás učí, že
v tomto stavu je velmi mnoho duší, mnohdy i
z těch, o kterých si myslíme, že jejich duchovní
život je nejlepší, jaký si možno představit. •
Pro tuto třídu křesťanů, ať žijících ve světě nebo
v klášteře, mají znamenat duchovní cvičení doko
nalé odevzdání službě Boží. Dokud člověk chce
žít v jakémsi kompromisu mezi Bohem a světem,
nelze počínat s opravdovým pokrokem. Bůh chce
naši duši celou, a proto jakákoliv polovičatost ho
nemůže uspokojit. Má-li se taková duše rázně od
řeknout všeho, co ji dosud, ještě zdržovalo od do
konalého: rozletu k Bohu, neuškodí jí rozjímat
v duchovních cvičeních i o/těch nejzákladnějších
pravdách, které by ji náležitě otiasly i vyburco
valy z jejího duchovního spánku.
u
Než jsou křesťané, kteří jsou opravdu na cestě
pokroku, kteří nepotřebují obráceni ani prvního
ani druhého. Obrátili se již, oddali se zcela Bohu,
k tomuto světu je již nic netáhne. A přitahuje-li
je snad někdy světj dovedou se mu postavit hrdin
ně na odpor; Tato věc přichází. y úvahu zvláště,
jde-li. o řeholní družiny, v nichž musíme předpo
kládat jsoucnost jakových duší. — Jsou i pro ně
důležité exercicie? Ovšem, třebaže pak jejich ráz
je poněkud jiný. I tyto duše potřebují utvrzení .
v dobrém,' potřebují duchovní posily ve svých zá
pasech o spásu, potřebují povzbuzení, neboť cesta
k nebi je těžká, a člověk ve, své slabosti snadno
umdlévá. Potřebují mnohdy třebas i poučení, aby
jejich duchovní pokrok neustával, aby nebyl snad
brzděn nesprávným chápáním; některých věcí, ný
brž aby se stále stupňoval.:
,■
Jestliže tedy v exerciciích pro5pokročilé se ne
uvažuje obrácení jako hlavni věc, je pak jasno, že
také; jejich program je poněkud jiný, přizpůsobený
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cíli, jakého jimi chceme dosíci. Nezabýváme se už
tak myšlenkami na smrt, peklo, soud, nýbrž hle
dáme především, jak býchóm mohli v budoucnu
svůj život' ještě zdokonalit. ;Nezabýváme se ták
zkoumáním svých hříchů jako spíše' hledáme, ja
kou novou ctností bychom mohli: ozdobit svou du
ši; Hledíme vymýtit strach ve svém poměru k Bohu
a na jeho místo dpsadit opravdovou dětinnou dů
věru, která má ovládat naše vztahy k Bohu,! na
něhož pohlížíme více jako na,; dobrotivého* Otce
než‘jako na trestajícího soudce. Hledáme spíše, co
nám chybí v našem duchovním životě, než čeho
jsme se dopustili, takže nadpřirozené zdokonalení
je pak hlavní myšlenka celých duchovních cvi
čení.2'
Í1

' V-

í*í .

*

■• 1

■■

C l

Jsou mnohé duše slabé, které krásně začaly ces
tu duchovního života; mají dobrou vůli, touží po
dokonalosti, ale jsou ještě slabé,-svět jé láká a
přitahuje. Nepadají sice těžce, ale přece jen jejich
duchovní pokrok je nepatrný,8po případě žádný,
protože čeho dnes dosáhnou, to zítra népozornosti
zase ztrácejí!. Kdykoliv si uvědomí svůj stav, jsou
smutný, protože by se tak-rády rozletěly ke svému
Bohu, a nedaří se jim to, jak by si přály. — Pro ty
jsou pokračující exercicie posilou, povzbuzením,
dodávají jim odvahy v boji sé světem a zkaženou
přirozeností. Jestliže še duše těchto několik chvil
ponoří sama v sebe, jestliže sé přivine úžeji ke své
mu Bohu, načerpá velké síly k nastávajícím bo
jům. Objasní se jí mnohé věci, které dříve nevi
děla, vůle Boží se jí ukáže v docela noyém světle.
A pak bude tato duše kráčet s novou silou á novou
vytrvalostí a bude překonávat překážky, kterých
se dříve bála.
Jsou duše, které jsou stále plny strachu a obavy
- 2 Ve většině případů možno s nojvětším užitkem spojit
metodu exercicií pro začátečníky s metodou pro pokro
čilé, protože, exercitanti bývají pravidelně obojího druhu.
Tím' způsobem se dostane" každému, co právě potřebuje.

o svou spásu. Už to je známkou, že se snaží sec
jsou, o dosažení cíle života^ ale bázeň, která; je'
stále- svírá, je vlastně pro ně překážkou y jejich
duchovním pokroku. — A tyto duše mají načerpat
na, takových duchovních cvičeních hodně duchov
ní radosti, radosti z přesvědčení, že jsme dítkami
Božími, že; Bůh o. nás stále pečuje, že se můžeme
k němu vždy utíkat a vrhat se v jeho sladkou ná
ruč, i když jsme.ho snad zarmoutili hříchem, pro
tože je ochoten-nám vždy odpustit,-tak jako otec
je vždy ochoten odpustit dítku, které ho prosí. •
Bylo-li vždy třeba duchovních cvičení, je jich
potřeba zvláště dnes, kdy život svým šíleným tem
pem popřává tak- málo časů' člověku, aby se za
stavil- a zamyslil na chvíli na jediné nutné/1 když
je u nás exerciční hnutí již značně rozšířeno! a
chápe se stále více a více myšlenka exerciční, ne
jsme ještě daleko tam, kde jsou některé jiné náro
dy, i kdvž nejsme na posledním místě. A ostatně
jsme-li před jinými,nebo: za jinými, je věc celkem
vedlejší, ňa .které* tolik ínezáleží, -jako Kzáleží na
tom, aby. náš náboženský život se dostal- na vyšší
úroveň než na jaké se nalézá. A protože jsme pře
svědčeni, že exerciciemi se vychovají nejlepší ka
tolíci, proto nám musí tolik na tom záležet, aby
toto hnutí bylo co nejvíce šířeno a podporováno
všemi, kdo tu mají jakýkoli vliv.
.
■
D R . J A R . O V E Č K A S. J.

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JÁNA OD KŘÍŽE
XXV.
Ve tvých šlépějích.
■ se mladice rozbíhají cestou;
po doteku jiskry,
1
při kořeněném víně,'
še ději výrony božského balzámu.

Duše, která dojde duchovního sňatku, se nespo
kojí tím, že vděčně vynáší přednosti Mileného a
chválí jej za to, co jí prokázal a prokazuje, nýbrž
také s děkováním líčí ty milosti, kterých se od ně
ho dostává ostatním duším; neboť i to ona vidí
v tomto spojení. Uvádí tedy v této sloze trojí mi
lost, kterou sama v tomto stavů zakouší a: jíž se
dostává od Mileného zbožným duším, jež se jí také
tím více povzbuzují a povznášejí k lásce ;k Bohu.
První z těch milostí je slast, kterou jim Milený
ze sebe uštědřuje, á ta je tak účinná,-že jejím pů
sobením velmi spěšně kráčejí cestou dokonalosti.
To praví choť duše slovy: „Ve tvých šlépějích se
mladice rozbíhají cestou." Po šlépějích bývá sto
pován a hledán ten, kdo je'vtiskne. Slást ze sebe
a poznatek ó sobě,' které Bůh dá duši, která ho
hledá, jsou stopa a „šlépěje*1, po kterých ona po
znává Boha a hledá ho cestou dokonalosti. A sku
tečně po; té stopě Boží á za ní, totiž za slastí, „se
mladice rozbíhají cestou", t. j. zbožné duše se
s „mladickou" silou, které se jim dostalo z té slasti,
Božích to šlépějí,v„rozbíhají",i totižř, velmi lehce,
a to mnoha směry a mnoha způsoby, jak to té
které Bůh dá, běží ve cvičeních a skutcích zevněj
ší ch j,cestou" k ’životu věčnému,• to jest, .<cestou
dokonalosti, na níž se pak s Mileným setkají ve
spojení a.v lásce.
Druhá z těch tří milostí jsou milostné návštěvy,
kterými Bůh v těch duších roznítí lásku, a jsou
vyj ádřeny slovy: „Po doteku j iskry, při kořeně
ném víně." „Jiskra" nebo „dotek: jiskry" je totiž
přejemný dotek, kterým Milený někdy
jako
jiskrou, která přeskočila — znenadání a s velkou
rychlostí v duši roznítí žár lásky. „Kořeněné víno“
je druhá milost mnohem větší, kterou Bůh někdy
prokáže duším dokonalým, an je v Duchu svátém
znenáhla svým spojivým působením opojí, t. j.
roznítí á rozohní, jako libým ohnivým vínem, la
hodnou a silnou láskou, jež' je v tu lahodu a sílu
povznesena, jakobý v ni „okořeněna", i ctnostmi,
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které sLduše již získala; proto duše toto spojivé
působení Boží nazývá ^kořeněným vínem**. Tato
milost „kořeněného vína“ je stálejší a nepomine
tak rychle jako milost „jiskry11, jež se jen dotkne
a pomine, i když ovšem její účinek potrvá nějakou
dobu; zato však jsou účinky „jiskry** roznícenějši
než účinky „kořeněného vína**.
v
A z této druhé milosti — aťsi ona je někdy „jis- — ■
křa“ nebo' jindy „kořeněné víno** — vzchází třetí
milost, vyjádřená slovy: „Dějí se výrony božského
balzámu.** Stopy a „šlépěje1* Mileného, totiž slast
od něho, vedou duše cestou dokonalosti skrze cvi
čení a skutky zevnější; „jiskra** a „kořeněné víno“
je přimějí k činnosti vnitřní, kony vůle. Obojím, >
jak „jiskrou**, tak vykořeněným, vínem** se totiž
v. duších roznítí láska: a ony se v, duchu povznesou
a z té lásky vysílají svou vůli k Bohu kony chvály
a díků a klanění á tužeb býti pro něho činnu a
trpěti •pro něho a jiná. rozmanitá lahodná;hnutí-,
lásky. Táto láska jest „božský balzám**, jenž po
siluje a uzdravuje duši svou vůní á podstatou, a ty kony a hnutí vůle, z té lásky vyplývající, jsou
„výrony** tohó božského balzámu. .
DO M INIK

PECKA

,

G. K. C H E S T E R T O N

'

*

4. Pokora.
Tázal-li se někdo Chestertona, proč se stal kato
líkem, dával poněkud eliptickou.odpověď: Abych
še zbavil ;svých hříchů. Tato odpověď se v pod
statě neliší od odpovědi, kterou dala jeho pani,
když se jí kdosi ptal, kdo ji obrátil na víru kato- :•
lickou. Odpověděla neméně elipticky: Dábel.: Jen
Církev katolická učí, že lze člověka opravdu zprostiti hříchů. Hříchy vyznané a odpuštěné jsou po
dle nauky katolické zničeny. Není jich. Odchází-li
katolík ’od zpovědnice, 'počíná nový život. Bůh
v něm obnovil svůj. obraz. ' Fysicky j e: stár tolik
a tolik let. Duchovně je ' stár několik minut. ;
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Svátost pokání, kterou nalezl Chesterton v Cír
kvi katolické, dala vyvrcholiti základní myšlence
jeho života. A ta myšlenka bvla přijímati věci
s vděčností a nepřijímati věci, jako ,by se rozuměly
samy sebou. Svátost pokání dává nový život a
usmiřuj e člověka š' celým světem, ale.ne tak, j ak
to činí optimisté, hedonisté; a . pohanští hlasatelé
štěstí. Dar se dává za cenu a jest podmíněn vyzná
ním. Jinými slovy, cena se nazývá pravdou a moh
la by se také nazývati realitou: ukazuje totiž člo
věku,- jaký jestťve skutečnosti. Obrací-li.se >tentó
' p ostup j eň na jiné lidi,,nazývá se realismem; ,' '
' • „Byl jsem ná počátků tím; co pesimisté nazývají
optimistou: a nakonec jsem se stal tím, co by opti
misté patrně nazývali .pesimistou. A nikdy jsem
nebyl ani to ani ono a nikdy jsem se ve skutečnosti
nezměnil. . . Tó, 'co ‘ jsám říkal ikdysi,- říkám i ny
ní,: a právě nejhlubší náboženský převrat mne jen
utvrdil ve snaze říkati to. Ovšem nikdy jsem ne
viděl dvě stránky této prosté pravdy pohromadě,
až; jsem náhodou otevřel malý;katechismus a četl
slova: Hříchy proti Naději jsou opovážlivé spolé-í
hání a zoufalství.".
Autobiografie Chestertonova jest vyzdobena za. jímavou fotografií z posledních, let jeho' života.
' Maličké děvčátko přistupuje k Chestertonovi a dává mu kvítko — pampelišku:. Chesterton se dítěti
nesměje a přijímá jeho dárek se vší vážností. Dole
nápis: Darování, pampelišky.
Y
knize veršů, kterou vydal v mládí, se tázal,
jakými asi: inkarnacemi a .prenatálními očistamj
prošel,- aby si zasloužil jako odměnu dívati se na
pampelišku. Tyto verše nebyly vyjádřením viry
v reinkarnaci, ale? vyjádřením základního motivu
jeho života: že to, co' jest, jo krásné a že se to ne
smí zkaziti ani opovážlivostí ani zoufalstvím. Jedi
ná cesta, jak se radovati i z býlí, jest cítiti se ne
hodným i býlí. Pampelišku nepodceňují jen pesi' misté. -Podceňují -ji optimisté,í neboť ji srovnávají
s nadpampeliškami a' orchidejemi. Ne důvěrnost,

ale srovnání plodí opovržení. Všechna taková srov
nání se zakládají na podivném a viklavém bludu,
že! totiž člověk má právo na pampelišky,^ že má
jakýsi nárok na výběr pampelišek z rajské zahra
dy, že:nemusí žá ně děkovat i a nemusí nad nimi
žasnouti a hlavně •že nemusí žasnouti nad tím, že
byl uznán za hodna obdržeti je.
'
Cíl života jésť. hodnocení; je nesmyslné nehodnotiti věci; a je nesmyslné míti více věcí než jich
dovedeme zhódnotitL Nezbytný předpoklad všeho
hodnocení jest však pokora. Pesimista je pyšný na
pesimism,; poněvadž myslí, že nic není pro něho
dosti dobré.’ Optimista je pyšný na optimism, po
něvadž myslí, že nic není dosti špatné, aby z toho
nezískal; něco dobrého.; Hřích optimisty se nazývá
opovážlivost; Hřích pesimisty se nazývá zoufalství.
A oběma chybí pokora. •• , ■ :
Celé. generace byly vychovány, aby opakovaly
nesmyslná rčení o právu iia život, o právu na zku
šenost, o právu ná štěstí. A neptaly se, odkud po
chází vůbec jaké právo. Opíraje se o starou filoso-.
fii, odpovídá' jim"Chesterton, že .všechna práva po
cházejí odtud, odkud pochází pampeliška. Nestvo
řený člověkův postavení nenarozeného dítěte nemá
práva ani viděti pampelišku:; neboť sám od sebe:
nemůže vynalézti ani pampelišku ani zrak.,.
Ovšem mohl by někdo namítnouti: To vše je ne
smysl; myslíte, žě básník nemůže; býti vděčen za
trávu a plevel i bez vaší theologie? Chesterton od
povídá : Ano, myslím, že nemůže býti vděčen bez
theologie, leda. ze by. byl vděčen, bez rozumů.'Dovede-li to.nastrojiti, aby byl vděčen, není-li niko
ho, komu by byl vděčen, znamená to, že hledá
spásu v jbezmyšlenkovitosti, aby se vyhnul vděč
nosti. Skeptikové; obyčejně nedovedou dovésti své
důkazy do konce. Chesterton se bavíval tím, že
jejich důvody rozváděl způsobem, jenž se nazývá
reductio ad absurdim. Tvrdilo-li se, že svět není
dílem účelným, měl se v ; tom ■podle Chestertona
spatřovati příkaz; aby básníci se;uchýlili ze zele-

ných luhů do svých domovů, a zákaz, aby nehle
dali svou inspiraci pohledem na modrou oblohu.
I ’pohanští básníci mohou' přímo věřiti v přírodu,
jen když nepřímo věří v Boha. Není-li v přírodě
účelu' a smyslu, jest mnohobarevný les jen tolik,
co panák z pestrých hadrů, a divadlo ‘ jest jen bed
na na smetí. Není-li theologie, není krásy. Obecná
tucha krásna vždycky závisela na theologii, měla' li vůbec co činiti s myšlenkou. A kdyby se někdo
tázal, proč závisela právě na této theologii, odpo
vídá Chesterton: „Protože ťo jest jediná theologie,
která obsahuje nejen myšlenku, nýbrž všechny
myšlénky vůbec. Že jiná filosofie nebo theologie
má nějakou pravdu, nepopírám vůbec; naopak,
tvrdím to; a stěžuji si na tč>. Ze všech ostatních sy' stémfl nebo sekt, je ž : znám, každá:jednotlivá se
spokojuje s nějakou pravdou theologickou, theo-'
sofickou, ethickou nebo metafysickou; čím více
si činí tyto systémy :a sekty nárok býti všestran
nými, tím více to znaméná, že prostě vezmou něco
a obracejí to na všechno; . . Slovem, druzí učitelé
býli vždy muži jedné myšlenky^ i když tou myš
lenkou byla universalita. Byli vždy zvláštním způ
sobem •omezeni; ■i když j ej ich j edinou myšlenkou
byla šíře. Nalezl jsem -jen’ jediné vyznání víry, jež
se nemohlo spokoj itis pravdou, nýbrž jen s Prav
dou, jež se skládá z milionu takových pravd a
přece jest jedna.“
4V :
Jedním z nejhlubších dojmů Chesťertonova dět
ství byl obraz mladého muže, kráčejícího po mostě
a nesoucího obrovský zlatý klíč. V tomto dojmu
spatřuje^ Chesterton prefiguračisvého í budoucího
života, jenž nebyl ničím jiným, než hledáním zla
tého klíče pravdy/Křesťanské Krédo je vyjádřeno
symbolem -klíče. Nikdo nevyložil ten symbol lépe
než Chesterton v Nesmrtelném člověku: „Křesťan
ské Krédo se podobá klíči ve třech směrech. Předně
jest klíč více než všechno ostaťnrvěc, jež má jistý
tvar.’ Věc, jež závisí úplně na uchování svého tva
ru. Křesťanské Krédo je nade vše filosofie tvaru
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a nepřítel beztvárnosti. Tím se lisí ode vší oné
beztvaré nekonečnosti manicheistické nebo budhistieké; od ideálu nestvořeni všech tvorů. Tím se
liší také od analogické neurčitosti pouhého evolucionismu; od myšlenky, že tvorově neustále ztrá
cejí svůj tvar. Člověk, jemuž bý se řeklo, že jeho
jediný domovní klíč splynul s milionem jiných
v budhistickou jednotu, byl by rozmrzen. Ale člo
věk, jemuž by se řeklo, že klíč v kapse postupně
roste a vyráží výhony a rozvětvuje se v nové útva
ry, nebyl by potěšen o nic více. Za-druhé je tvar
klíče sám o sobě trochu fantastický; Divoch ne
znající klíče by byl ve velkýchf rozpacích, kdyby
měl uhodnouti, co to asi jest. A -je fantastický,
protože v jistém smyslu libovolný. Klíč závisí na
abstrakcích; v tom smyslu ^není klíč věc, o níž
lze diskutovati. Buď se hodí do zámku nebo nikoli.
Je zbytečné, aby se lidé o něj hádali nebo aby jej
sestrojovali podle čistých zásad geometrie nebo,
dekorativního .umění. Nemá. smyslu, aby - člověk
říkal, že by chtěl raději jednodušší klíč; bylo by,
mnohem rozumnější, kdyby si pomohl, páčidlem.
A za třetí, ježto klíč potřebuje nutně vzorku,’ měl
tento klíč vzorek v několika směrech hodně vy
pracovaný.' Stěžují-li si lidé, že náboženství bylo
tak časně komplikováno theologií a podobnými
věcmi, zapomínají, že še svět dostal nejen do díry,
ale do celého labyrintu děr a koutů. Problém sám
byl složitý; netýkal se v obyčejném smyslu jenom
něčeho tak prostého, jako je hřích. Byl také pln
tajemství; neprozkoumaných a neproniknutelných
léček, neuvědomělých : duševních 'chorob,, nebez
pečí všeho druhu; Kdyby byla víra vzdorovala
světu jeta jalovostmi o míru.a prostotě, k nimž by
ji někteří mravokárci ■rádi odsoudili, nebyla by
měla ani. 'nejmenšího účinku na ?onen zhýralý a
spletitý blázinec. Je pravda, že mnohé se zdálo na
klíči složitým;?vskutku, j*en jediné na něm bylo
jednoduché. Otevřel dveře.“
•Krátce před smrtí dokončil Chesterton svoji au
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tobiografii: Uzavírá ji kapitolou nadepsanou: B ů h
se zlatým klíčem. Uzavírá ji,' ale nekončí: pro něho
■není konce. „Můj konec jest můj počátek, jak řekla Marie Stuartovna podle Maurice Baringa, a ne
zvratné přesvědčení, že jest klíč, který, může ote
vřitá: všechliy dveře, připomíná mi můj první zá• blesk' skvělého •daru smyslů; a sensační zážitek
sensace: A tu se opět objevuje přede mnou postava
muže, kráčejícího po mostě a nesoucího klíč, zře. telná a jasná v podobě starce, jak jsem ji viděl,'
když jsem: po prvé hleděl otcovým kukátkem do
pohádkové říše. Avšak vím, že ten, jenž sluje Pontifex, Stavitel Mostu, sluje také Claviger,-Nositel
Klíče; a-že takové klíče'mu byly dány, aby sva
zoval a rozvazoval, když byl chudým rybářem v
daleké zemi'na březích malého a téměř neznámého
jezera.*1
-
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Na mohutných románských: základech vyrůstá
na počátku století třináctého gotika, jako nadpo. zemský květ.
Všechny stavební slohy dob minulých tkví pev
ně v zemi. Mají svou přiměřenou šířku, délku i výš
ku, jsou stvořeny, člověkem jako pokorná nápodo-'
ba světa stvořeného Bohem.'Až dotud měla archi
tektura své přirozené' zákony, svůj kánon, svoje
pravidla; stavitelé: se podle nich řídili více nebo
méně přísně,,pamětlivi, že hmoty,' které jsou jim
k stavbě propůjčeny, jsou jen" hlína této země. ,■Dotud byla architektura jen pokorným klaněním
tvorstva před ,trůnem'Stvořitele; Byla zavřeným r
plodem,, který se^ v zemi připravuje,; aby klíček
mohl v přiměřené chvíli proraziti tvrdou, korou
hlíny k slunci.
- V dědictví všech kultur dávnověkosti skrývalo

se již tajemství gotiky. Žádná z nich však své ta
jemství nerozpeěetila, každá je na sklonku svého
panování odevzdávala své nástupkyni neporušené.
Až.v době románské otevřelo se tajemné semeno
z odkazu minulosti, tehdy teprveJbyl příhodný čas,
aby architektura vydala svůj květ.
Gotika je nepodobná všem slohům minulosti,
tak jako semeno nepodobá se rostlině, které dává
život. Tělesná její stránka sice nese dědičné zna
ky svých předobrazů; tak jako semeno tájemně
skrývá slávu kvetu. Ale z čeho žije květ? Jistě ne
jen ž hlíny a vláhy. Ve vlhkém a temném sklepe
ní nekvetou růže/ Květ obrací se k slunci, žije ze
slunce, miluje slunce. ,
.
' ^ Mnozí se domnívají, že gotika se postup*ně -vy
víjela ze slohu románského á že jí nepatří ani
větší ani menší-místo v historii výtvarného umění.
Ale i saméhó slova „výtvarné umění“ nelze užívati
bez ostychu;a bez uzardění, myslíme-lťna gotiku.
Doba její slávy-je" sice uzavřena hranicemi něko
lika ubohých lidských staletí, ale my můžeme zaznamenati, nebo spíše ťušiti jen dobu jejího naro
zení. Její život: skrytý začíná se však první lid
skou myšlenkou; Jest věčná.
:
Jest známa doba jejího tělesného přebývání na
této zemi: Doba ta je jako blesk] který daleko ozá
řil neznámé končiny světa přirozeného i nadpřiro
zeného a zhasl. Zanechal jen nejasnou vzpomínku
na úžasný obraz plný záře.
•'
Až do seslání Syna Božího klid a harmonie ne
vědomosti vládly nad zemi. Od této doby však
duše lidská byla nahlodána neklidem. Souměrnost
starověká zvolná ustupovala asymetrii, dokonalost
ustupovala touze pó dokonalosti. Podobenství svě
ta ustupovalo světu skutečnému; Veliká páka vah'
hrozivě se naklonila, nemohouc vyvážiti stvořené
a nestvořené.
'
_
• :
A ve chvíli, kdy nestvořené hrozilo rozdrtiti
stvořené, úžasná touha zachytiti rychle stoupající
misku vah, dala život nezemské kamenné květině,
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pnoucí se k výšinám vysoko nad prachem země. ;
Tehdy; uviděl člověk odlesk záře nadpřirozeného
světa. •
\
''
Ale kdo obstojí v záři světla neproniknutelného?
Co viděli stavitelé katedrál?
V
záři světla neproniknutelného hasne oko člo
věka a nikdo nám:už nezjeví, co viděli stavitelé
katedrál. Jako listí vystavené nesnesitelnému úpa
lu, rychle uvadla gotika v nesnesitelné záři jasu
nadpřirozeného. Snad sto, snad dvě stě let umíraly
a vadly její tělesné formy; co záleží:na lidských
počtech. Zhynula jako hyne panenský květ, který
nepřinese ovoce. Jen stesk,, a žalost nad něčím, co
navždy a nenávratně zmizelo, nám zůstal.
-Tak* stojí gotika v dějinách na hranici hluboké
propasti. Ztracen byl klid a uměřenost světa sta
rověkého, ztracená naděje viděti slávu Boží s cim
buří katedrály. Svět znovu se propadal, ale padaje
s výšin tak nesmírných, klesl až na. dno propasti, ,
temnota zahalila obrysy všech věcí a jen malé, vy
čítavé světlo zářilo vysoko v oku jícnu.
,
Rezavějící a nezničitelná vzpomínka; skryla se |
a hlodá hluboko v srdci, beznadějné zoufalství roi- \
rývá svět.
'v
'
;
]
Tajemné gotické zříceniny stojí v> cestě všech i
nových výbojů, stín gotického sloupoví klade se ;
na pečlivě vypěstované teorie, nového života. Ten
strašlivý, stín leží na všech radostech člověka, kte- i
rý sé ze zoufalství osvobodil.
_
Jen kamenné podoby, vytesané pod střechami i
gotických chrámů,; připomínají,, že dávno minul
věk skutečného světa:, Anděl trůní vedle ďábla.
Nebylo, tehdy nejisté (nebo sporné), co jest zlé a
co dobré, každá'věc nesla své znaky, tak jako ry
tíř nesl svůj znak; mnich svůj hábit, král svou
korunu., 1
-l
.
Dodnes je gotika zkušebním kamenem duchů.
Někteří; se jí děsí, jiní ji uznávají a obdivují. Jsou
pak i takóví, kteří ji milují.; Jest nyní,už pramálo
lidí, kteří: se gotiky děsí. Ti mají svá-starobylá,

zděděná prává na této zemi a podoba jejich mohla
by být vytesána v pořímsí katedrály.; Ještě méně
je těch, kteří ji milují. Podoby jejich také patří na
průčelí chrámů.
,
^>7
Ale odnikud nejsou a nikam nepatří noví oby
vatelé a dobyvatelé země, kteří se obdivují a uzná
vají. Ti říkají; že gotika je stavební sloh á že je
nádherná. Víme však; že gotika není stavební sloh
a že ji nelze porovnávati ,s; jinými slohy staršími
nebo mladšími. Víme, že je z jiného světa, že je
nepochopitelná a nezměřitelná. Víme, že je právě
tak nádherná jako děsná:
,
'
Říkají,; že vyrůstá: organicky ze slohů předcho
zích. Víme však, že všechny doby předchozí bylv
jen zbrojnicí -forem gotických,; že všechny slohy
předchozí bylyfjenpředobrazem její budoucí slávy.
Říkají, že základní principy gotické stavby jsou
využití hmot, nemírné zvertikalisování, klenutí do
žeber atd. Víme však, že hmoty nijak se nedávají
dobrovolně využiti, nebo přinutiti, aby ztrnuly v
nepohodlných konstrukcích; Přirozené a rozumné
by bylo, kdyby kámen ležel pohodlně ve své sluji.
Říkají konečně, že v gotice'začíná pronikat rea
lita věcí. Domnívají se, že gotiku tvoří-jen několik
hromad uměle seskupeného kamení. Víme však,
že gotika dodnes žije vlastním, nevyzpytatelným
životem, mimo nás a,vedle nás. Náš ubohý obyčej
ný život hemží se stále při patě katedrály.
Gotika není; s tohoto světa;; Směšné a. neumělé
jsou výklady o druzích gotických půdorysů a řezů,
o průčelích,-věžích a detailech.,Obdivovatelé se
tolik obdivují svým popisům forem.' Jsou posléze
ochotni obdivovati se i. tak řečenému „duchu do
by", aby si opatřili alibi pro svá měřičská kouzla.
Ale to všechno není nic plátno.
"v, .
Vykládati;gotiku nelze. Můžete j i ;milovati, mů
žete se jí děsiti. To jsou dva jediné způsoby. Vaše
láska nebo váš děs je stejně příliš malý, nepohne
ani jediným svorníkem gotických kleneb. Gotika
dívá sě na nás, my po ní jen šilhámé. A jsme vši
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chni beztoho jen šilhaví; bezzubí a pajdaví, spatříme-li, třeba z veliké dálky, hrot gotické věže.
AUGUSTIN

UHER

POKÁNÍ KRÁLOVSKÉ

'

j

. Vlastní životopis Karla IV;, psychologicky snad- '
nejzajímavější památka staré české literatury, sky
tá vzácný pohled hluboko do duse gotického člo
věka doby „t. zv. předhusitské a ukazuje jeho vnitř
ně bohatý náboženský život a: mravní opravdovost
i jemnost cítění, že neuškodí vynést to k známosti
lidí i v našem nejdokonalejším velestóletí.
; Pány historiky vesměs tato stránka Karlova
vlastního životopisu nezajímala. Pídíce po krva- j
vých událostech a co nejpřesnějších datech o nich,
nemají dost pokdy staraťse o bolestný růst lidské
duše, zvláště když takový tvor nevyvolal několi
kaleté vraždění,1plundrování země-nebo jiné né- j
^klamné symptomy blížícího se pokroku.
|
‘ ' Nás však zajímá nazlost profesionálním odborní
kům tato nejvnitřnější stránka životopisu: ne princátko, ne condottiere, ne markrabě, ..vždyť kde
jsou jeho výboje, jeho vítězství; koho mrzí jeho
prohry? ale ■člověk, křesťan,- chybující a padlý,
střášající tíhu hříchu, kajícník a císařským gestem
dostičinící osvobozenec viny, to je věčně živý a j
vždycky stejně palčivý proces, který se prožívá \
dnes zrovna tak jako před šesti věky! A budeme
možná interpretovat knížku oddaněji v intencích
velkého císaře, který, zdá se, když své dílo v úz
kostech nemoci koncipoval jako pokorné vyznání
pro příklad budoucích, ani tak se'nechtěl chlubit
svou harašivou cestou k slávě pozemského césara,
ale spíš ukázat očistnou cestu z hříchu k životu
sjednocenému s Bohem; cestu z bojiště meče i srd
ce k blaženství Nového Jerusalema, abychom se
vyjádřili symbolem z Apokalypsy, jež jej tak moc- ...
ně duchovně vzrušovala.
- Nuže, jaké je to duchovní jádro Karlova živo

topisu, ta rudá nit osnovy ve vyznání gotického
vladaře? ' , ’
Karel je vychován ve Francii ve zjemnělých for
mách zbožnosti, na dvoře dynastie, jíž svítila gloriola světce-rytířě sv. Ludvíka jako žádoucí vzor
vladařské energie i'sebepřemáhající askese; Z to
hoto produchovělého světa gotiky kl nebi úběžného
odchází sotva-patnáctiletý kralevic .v čele vojen
ské chásky ‘do Itálie, země tragického dobrodruž
ství velkého děda'Karlova Jindřicha VII. i donŤ
quijotskéhó otce jeho Jaiiá Lucemburského. Karel
IV. se nepodobal v*královskému 'otci svému ani
vlastnostmi- špatnými ání' dobr ými ' -mě l-l i Jan
jaké - - t ó už. klasicky formuloval Palacký. A čte
me mezi řádky životopisu, jak na rozdíl od Jana
severní Itálie se svými hrdými městy, politicky už
sice odkvětajícími,-ale strojícími-sě k; uvolnění
pudů a ctižádostí v renesanci již již v lidi se vkrádající, je srdci Karlovu cizí; jak je mu támi-nedobře. Hned uvítání s číší jedu,' jemuž jen svou horli
vostí eucharistickou uniká, bylo: ponurou před
zvěstí věcí dalších. * :
’ ; Vv . _:• {
- Bylo to v Lucce.' Družina krále Jana ' nebyla
výkvěteni křesťánské svatosti stejně jako jí nebyl
sám panovník* a-'víčero jeho'předchůdců) na stolci
Přemyslově. Bylo to zhoubné prostředí pro panice,
který přišel z francouzského I choru mariánských
hodinek do bezuzdnosti vojenského tábora mezi
kumpány' jimž táhly’ hlavou/jiné melodie.
,:
I
není divu, že, jednoho večera (Tábel, nemoha ho
přemoci sám; nastražil na něho zlé lidi z družiny
otcovy, a’ tak-se stalo; žesVeden- jsa■od převrá
cených, byl převrácen" š;převrácenými": - 1
Ale tento pád je také obratem v jeho životě.
Mocné vzrušení;.ježhřích' měl v zápětí, a sen, 'jímž
byl nadto utvrzen iv -poznání ,velikosti své viny,
proměňuje všechno:jeho ^konání v .akty pokání á
mravní restituce za spáchaný hřích. .
■>! v
Teď teprv pochopímé-theologický1uvod: životo
pisu a mravní úvahy, které historikové nevrle od

mítají. Vidíme, Karel nechtěl psát historickou pří
ručku, nýbrž pokorné a bolestivé vyznání z hří•cliu á poučení o pokání a odčinění.
r
A jestliže má Karel IV. hrdé vědomí o svém cí
sařském majestátu ve svaté říši římské, pak má
' také neméně vysokou: představu o velikosti poká. ní, které musí; on,; z' milosti -Boží tak, nadřaděný
společnosti, vykonat. Tento středověký panovník
měl tak citlivé svědomí; že dlouho do mužného vě
ku :se.znovu a znovu znepokojoval pro poklesek
svého mládí. Vyznává jej,nejen v mlčelivém tichu
zpovědnice, ale kaje se z něho;veřejně ve své auto
biografii. A tam se také dovídáme, že jeho poká
ním ^nebylo pouze několikí Otčenášků,nýbrž, že to
byly skutky pokání — .možáo-li. t o ř í c i h e r o i c 
kého,' vladařského.- Několikeré založení klášterské,
ustanovení sborů mansionářských, mnohá zbožná
reflexe á konečně, i jak už V. T ille .nadhodil, celá
sýmbolická koncepce hrádu- Karlštejna a jeho saj králních prostor byla vlastně, dovršení očistného
procesu, jehož nejvyšší stupeň, vita unitiva, měla
mít své posvěcené prostředí zde v kapli. sv. kříže,
dotčené známým zákazem íKarlovým „Ne cui in
turri, in qůá capella Dominicae Passionis . . . cum
muliere, etiám cum uxore legitima, iacere liceat“.
A obrazový'cyklus v hradě, ostatně klenotnici nej
vzácnějších : svatých ostatků a říšských práv a
symbolů, je paralela k literárnímu, vylíčení obród. né cesty mládí Karlova, jak:je podává; sám v auto' biografii. Ták.vypaďá středověký křesťan. Člověk
úžasného duchovního rozpětí a aktivnosti. Od tem
né noci v Lucce se dovede vzepnout až k hvězd
naté obloze ráje z Apokalypsy. S :pokorným sná
šením tíhy vin napíná touhu rozechvělého srdce do
výšek, svatých á světic Božích. A žízeň po svatosti
čteme zřetelně v řádcích Karlova životopisu tak
jako u jeho milovaného vzoru, u sv. Augustina
v Konfesích. .
:
:.
7 1.■
Udiví až, jak znamenité;poznaní o sile Eucha
ristie'v tomto obrodném procesu ma Karel. Neza-

pomínejme, že jsme v době skoro o sto let starší
než je doba Husova, o níž se někdy tvrdívá, že ona
teprve rozžehla pochopení pro Krista ve Svátosti.
Stejně obdivuhodná je Karlova virtuosita, a níž
splétá svou řeč z citátů z Písma; dávno před tím,
než reformace, jak slýcháme, otevřela bibli.
I
jiný blud šedivé vědy z doby positivismu Kar
lova autobiografie vyvrací. Prý. střední věk neznal
individuality. Zatím jsme jich; neznali jen my. Ale
ony jsou, a jejich sílu a výraznost nám theolog na
českém trůně .sdostatek dokumentuje. Právě ona
anonymnost středověkých osobností' je důkazem
nikoliv slabých individualit, nýbrž;naopak duchů
silných, naprostorpřesvědčených, že;jejich tvorba
má vyšší funkční hodnotu i; bez vignetky, pomíje
jícího jména. K velkým kolektivním;/projevům
uměleckým se nemohli spojit duchové stádní, ti
by katedrálu nepostavili.- A kde probleskne jméno
a mihne;se postava, Vidíme, že tu víra uformovala
mohutné a mnohorozměrné,; žijící plně a vydatně,
neboť boj ováli uvědomělé, a;v; celé. životní prostoře
boj: věčného života a věčné smrti. I žid Huizinga
s jistým obdivem' cítí rozpětí životní stupnice stře
dověkého člověka; Nová doba stírá rozdíly;a smi
řuje rozpory) a .vzdálenost, snižuje výšky, změlčuje propasti,; sbližuje dobro‘a zlo, smiřuje život,
a smrt. Dnes už si nikdo hlavu ;neláme nad hlou
postí, kterou v patnácti letech provedl, natož aby
za ni celý život tvrdohlavě pykal. Nivelisuje se.
Lidstvo je šťastnější. Bergson určuje smích a ko
miku za známku lidství. Snad. Ale přece snad ješ-.
tě nevymřeme my blázni,; kteří přikládáme životu
hodnotu tragickou a jí budeme měřit stupeň lid- .
ství. A budeme mít úctu k mystikům na českém
trůně.
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TŘI KAPITOLY O BLOYOVĚ
METAFYSICE CHUDOBY^
(Pokračování.)

Vždyť ani lidsky nejsou takové aplikace účinné»
Jan činí na tomto místě výčitku vyvolenému ná
rodu, "svému národu. To jsou oni „svoji“ , kteří ho
nepřijali. O veškerém světě, jenž ho nepoznal, mlu
ví apoštol bezprostředně před tím. Bylo to ovšem
také hanba; svět byl přece stvořen, to mohl lehce
poznati, a skrze to mohl poznáti a uznati svého
Tvůrce. Svět ho však nepoznal, a již tó jest smutné. Ale Israěle vedl Bůh ustavičně zá’ ruku; zjevoval sé mu, oznamoval mu své příští, své zrození, své
působení lidské, sýé předky atd. Israel:byl žasnouben Hospodinu skrze Starou Smlouvu, a proto Slovo přišlo k svým, k těm; jěž vyvolilo zvláště, a tito
je přijali méně než ti ostatní. Do vlastního přišel,
á svoji ho nepřijali/ Bloy vŠaki stírá dojem a sílu
této výtky, a; místo5toho zavádí výklady o lidstvu
jako hmotném žebráku,'výklady a ;výčitky,; které
nikoho 'nebolí pro švóu všeobecnost, abstraktnost
a rozběhlostr Při tom "se geniům zdá evangelium
příliš prosté, a jeho studium<věc nehodná velikého
ducha, protože nemůže, já k óni říkají; zploditi nic
než kazatelství a pastýřské listy . . .
; Selžou-li takovýmto způsobem důkazy,7jež Bloy
nebo Fůmet umějí uváděti ž Písma pró slávu a ma
jestát tělesné chudoby jako takové, pohleďte, jaké
vtipy lze dělat ňá to; co Fumet a Bloy povídají
dále o tomto předmětu. Andělé i démoni o chudobě
mlčí; Ale jidioti ‘ činí;pokus o vysvětlení tajemství:
My mlčíme též ^necháváme mluvit Písmo a Učitel
ku světa. Ale kam patří Bloy a Fumet? Fumet
aspoň přiznává, že Bloy o chudobě zuřivě kázal,
že chtěl ustaviti její metafysiku, že vytvořil její
hospodářský systém, a že systematisoval.své učení
o Chudobě ve vrcholcích myšlení a umění. Není to
rovněž naivně domýšlivý pokus idiotů o vysvětlení

;
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tajemství? Já bych se nikdy nedostal k Bloyovi
s touto poznámkou; ale proč nekáže Fumet pravdu
čistou, a ůstavičně provokuje?!
„Zřejmě byli značně domýšliví, ti naivní dobráci
z XIX. stol., kteří chtěli studovat pauperismus s na
dějí na to, že zruší stav/o němž pravil náš Pán Je
žíš: „Vždy budete míti mezi sebou chudé." I-sám
Napoleon, učiniv v své pýše svou.ctižádostí, aby
tento problém rozřešil, byl bezradný. Zvanilové socialisimr se ned9 stali k Chudobě ani na píď. Co se
týká bolševiků v Rusku, dospěli jen k tomu, ze ji
rozšířili překotně na všechny sociální vrstvy, alepři tomi ji zploštili, jak! jen vůbec možno."; — . Kéž
bych mohl podepsati za Fnmeta tyto dobré věty!
Ale nemohu.'Protože odporují celému pojetí Fumetovu,. jak; je byl projevil před tím. Fumet činí
božskou, věc; z chudoby>nechtěné, ba nenáviděné;
odvozoval-li by tedy katolík odtud povzbuzení,
aby dával hoj né almužny; a tak mírnil bídu svých
bližních, kazil by božskou'věc, a zasluhoval by po
kárání. Odvozoval-li bydobrovolný komunista. (te
dy třeba zase katolík) pro sebe povinnost, aby se
o své bohatství: dělil S :chudým na polovic, a aby
to požadoval ode všech bohatých, kteří mají více
než. potřebují; k svému pohodlí, jednal by proti
úmyslům Fumetovým, protože by pomáhal odstraňovati ze světa chudobu těla, na niž podle Fumeta
číhá Tvář. Boží, aby se jí zmocnila. Ať tedy čtou
Fumeta a chtějí mu vyhovět kteříkoli dobrácij i ti
katoličtí A opatrničtí, kteří- chtějí dát jen tolik; co
jsou povinni podle. Božího zákona, i ti větší dobrotivci, kteří -chtějí: dáti;celou polovici chudým, i ti
konečně; kteří; z touhy; po dokonalosti a podob
nosti s Kristem; chtějí dáti-všecko a nenečhati si
nic; všichni ti vlastně nepochopili Fumeta a jeho
apotheosy tělesné chudoby. Jediný, kdo ho pocho
pil plně a; doopravdy; i jsou bolševici v Rusku. Ti
znajíce a studujíce. Bloye a učíce se z něho, rozší
řili rázem, nikoli líně a pomalu, chudobu na vše
chny sociální vrstvy. Věděli zajisté, že v tom jest
405

ňejvětší pokrok, protože i podle Písma jest pro
bíém chudoby nevyhladitelný, i podle Fumeta jest
právě ta nejzploštělejší chudobá, čili'chudoba pro
ti vůli člověka, úděl ze všeho nejsla-^nější a zrovna
kořist Vykupitelova.
- Věříte už nyní, že Fumet miluje kontradikce?
Ještě nevěříte? Tak si pro bůh všimněte, že laje na
bolševiky, ačkoli tito rozmnožují řády zajatců Vy
kupitelových!!!
Není bez půvabu sledovati Bloýe až do konce
článku; jak umí podrobovati texty Písma své pře
dem pojaté idei. A jest tó hlavně právě evangelista
milosrdenství Lukáš; jehož si zde podávají Bloy
š Fumetem, aby z něho dokázali svou věc, víc dráž
dící ducha než milosrdnou. Zde Magnifikat jest
najednou zase milosrdenstvím pro bohaté (divites
dimisiť inanes), ač vpravdě hlásá jen milosrden
ství pokorným, tó jest bojícím se Boha: Zde Církev
jest ušlechtile přirovnávána zdem-bořící se Sodo
my — nikdy jsem neslyšel o tomto skvostném
předobrazu; spíše nazývá Pavel Církev slavnou,
bez poskvrny, bez vrásky, svátou a bezúhonnou
(Efes. 5, 27). Zde jest jakási voda v „kalichu"
Evangelia, jakýsi hnis,! vyměšovaný vředy Kaino
vými, jakási sklenice vody, ijež přijímá všechny
podoby — a tou sklenicí jest opět Evangelium. Zde
jest slavné místo o potěšení bohatých, místo, kde
Bloy névytýká boháčům,'co jim vytýká Evange
lium-(Lk 6^24), že tótiž již oĎcžráeZi bláženost (paraklési), protože ji celou vkládájí do svého bohat
ství, o nic jiného se nestarajíce; nýbrž vytýká bo
háčům jen to, :žě si tuto:(falešnou) bláženost „stře
ží",' že této blaženosti nečiní .účastny jiné; chudé,
žebráky, žádostivé, kteřirovněž touží jen po ta
kové paraklesi, ač o jejichž žádostivosti (ku po
divu!) tvrdí Bloy, že jest absolutně posvátná, a ač
zase útěchu boháčů, již mají tito ve svém >zboží,
přeměňujé po libosti na „potěšení, jež mají ve svém
hříšném těle";
,^
1
Konéčně jest tu biblický pasus o Boháči a Laza406

ru (Lk 16), kde jest odsuzován netoliko zlý boha
tec, nýbrž každý bohatý Lazar jest ždé v lůně Ab
rahamově, tak jako jest Ježíš v lůně švéhó Otce(!).
Propast jest hned smrt,' hned boháčovo odmítnutí*
muky' boháčovy 1jsou' obráceně (!) předobrazeny
slastmi jeho stolu. Potěšení boháčovo přecházípo*,
sléze na Lazara(I). Vskutku; nikdo tak svévolně
nezacházel s listinami lidského práva, jako zde za
chází Bloy a Fumet s listinami Božího slova. 1
Pak není divu, že se zdě trousí nauky podvratné
a převratné, že se činí předpoklady krajně ukva
pené, a že se potírají či popírají zásady božského
práva, ustanovené přirozenostem. Neodpustím si,
abych nenaznačil tyto tři třídy omylů, protože kdy
bych to neučinil, byl bych bez rozmýšlení považo
ván za člověka, jenž očerňuje.
;
:
Revoluční nauky, jez probleskují v Bloyově metafysice chudoby, ]sou teorie, připravující a fun
dující sbcialism a komunism, dvě doktríny,' zavrže
né v Sýllábuzr. 1864; Bloy praví; že jedni (rozuměj
bohatí ja k o ta k o v í)ž ijí z vlastnictví druhých; že
bohatí, jež bohatství svádí k tornu, že še nestarají
o jiné, lepší a trvalejší potěšení, než je to, jež mají
ve svém bohatství, již tím hřeší proti spravedlnosti,
že mají mnoho statku, a tak připravují chudé o je
jich díl oprávněného klidu, záležejícího i v držení
a požívání tabáku, vína, kuřat a nadívaných krůt;
že se každému boháči'opatřuje nadbytek krátce
nedostatkem chudého; I q existuje docela rovnice
mezi touhou bohatcovou a touhou chudákovou, me
zi bohatcovou potřebou útrap chudého a mezi chu
dákovou potřebou nadbytku útěch, jimiž jest bo
hatý zahrnován; že jest to božská povaha jeho chur
áobj,\mystická povaha jeho žádosti, co činí chu
dého bližším křesťanství nežli bohatého; že v chu
dém jako v chudém jest prázdné místo pro Boha;
hodné svrchovaného uctívání, tak. jako jest to ve
světci Bůh, jéhož mámé uctívati. Zátím jest to bož
ská povaha Kristova zjevu, že vzal na sebe chudo
bu, aby dal naději i těm, kterým svět naděje nedá-407

vá, a aby obětí, již podstoupil přijetím chudoby.
získal naši lásku i: vděčnost.. Jistě že přišel potěšit
chudé, ale jak mnoho záleží na nich samých, budou-li potěšeni skutečně,! Praví-li Ksistus u sv. Ma
touše 11, 5: jChudým'se zvěstuje evangelium1, je
• to poukaz na -splnění proroctví::Isaiášova 61, 1:
„Ad annuntiándum mansuetis . misit me“ (Vulg.)
čili podle hebr. „ad laeturn nuntium annuntiandum
afflictis“ (Knabenbauer);:Kdo jsou tito mansueti <5i
afflicti?'Jsou to všichni bídní, ubozí, sklíčení, pro
následovaní, pokořovaní, kteří však snášejí soužení
s trpělivostí (srv. Is.,11, 4; 24, 32; 26, 6!). Septuaginta přeložila hebrejský-.výraz u;-Isaiáše slovem
„ptóchoi“ , a tentýž výraz se:nalézá u sv. Mat. 11,
5 (ptóchoi ?euaggelizontai). Pauperes evangelizantur má tedy tento smysl: „Chudým/ to jest těm,
kteří bídou sklíčeni očekávají spásu od Hospodina,
káže se Evangelium, a oni je přijímají lačným srd
cem.” Nejsou to chudí klnoucí a rouhaví, nýbrž
;kvílící siónští* (lugentibus in Sión Is. 61,-2, 3), a
jistě jsou v ně zahrnuti všichni chudí cřwcftem. Je-li
tedy co v chudých, co zasluhuje úcty, jest to jejich
,>ctnost, jest to jejich materiální podobnost s chu
dým Kristem, ;jestrto.jejich povolání k velikému
cíli, ,jest to možnost a příležitost,-kterou, nám po
skytují, abychom v meh uctilivKrista a.Boha, ale
nikoli proto, že chudoba těla jest cosi božského —
to bv pak neznamenala pro Krista ponížení! —
nýbrž proto, že jest po vůli Boží prostředkem, aby'chom^my osvědčili úctu a lásku k Bohu.;
•í
Ukvapené ,fsou také Bloyovy předpoklady, že
každé bohatství jest rovnpu hříšné; zlé a žáhubné,
ježto prý ho bylo nabyto nespravedlivě; že jeho na
bývání nutně.porušilo á jeho držení nutně ruší prá
va chudých;; že každý boháč se už sám sebou po
smívá potřebě chudého, a že je to dokonce jeho po
třeba,ab y viděl útrapy chudého .. . Ach, dosti na
tom, že jest boháč tak tvrdý a nevšímavý, že mu
nic nepřipomene jeho povinnosti; že nedává, co má
dávat podle-božské vůle (nikoli podle vůle chudé-
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ho)! Již takový — a to jest případ bohatce v Evan- geliu—- bude uvržen do propasti. Ti, co se kromě
toho chudému-/vysmívají a •'co vyhledávají jeho
muk, aby se pásli na tom, proti čemu se bouří i při
rozenost, nejsou, toliko hříšníci a modloslužebníci,
nýbrž' hotoví ; ďáblové, a jejich trest bude trest
prvorozenců ve zlém. Není tedý dobré másti druhy
zla a vzbuzovati v mnohých domnění, že nepatří
ke zlým, když se neposmívají chudákovi a když se
neradují z jeho bídy. Je potřebí mnohem více, než
varovatise jenom těchto nej větších ohavností. . .
■ V Bloyově metafysice chudoby popírají se ko
nečně zásady přirozeného, Bohem chtěného práva
o platném nabývání majetku. íPopírá se mlčky, že
se platně získává majetek hmotným ujetím a při
rozeným přírůstkem věcí, zákonem obce a smlou
vou jednotlivce. Ujetím věci ničí, přírůstkem; vě
ci vlastní, i Oprávněným zákonem obce, platnou
smlouvou právní -osoby. Titulem' jsou. tu přírod
ní nebo lidský čin, námaha těla a přičinění ducha,
vůle celku, v němž jsou jednotlivci zastoupeni,
shoda vůle majótníkovy s vůlí jiného (toho, jenž
vlastní statek nebo cenný výkon, s jiným, jenž na
bízí výměnu, nebo nenabízí docela nic).
: Dokonalá společnost, stát, může brániti zákoni
tými prostředky, aby majetek jednotlivců nerostl
přílišně, tak,'i aby=škodil obecnému dobru." Jakmile
však někdo nabyl :pravoplatně majetku, nemůže
býti o něj platně ■oloupen ani státem, j emuž zůstá
vá toliko právo, zatížit takové lidi spravedlivě vy
sokými povinnostmi k celku, povinnostmi takový
mi, jaké odpovídají dobru ochrany; jíž takoví lidé
od státu požívají.
r
Cílem a posledním duvoaem platnosti nabývání
majetku jest dobro lidského celku a dobro lidské
ho jedince. Dobro celku, jen pokud jest to opravdu
dobro nutné, dobro jedince v každém jiném přípa
dě. Tato platnost získávání majetku jest však pod
rývána naukami,jako jsou ty, jež hlásá Léon Bloy
ve své metafysice chudoby.
■
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ZPOVĚĎ ZE ZBOŽNOSTI
•Rozeznáváme zpověď z nutnosti a zpověď ze
zbožnosti. Kdo se po křtu svátém dopustil těžkého
hříchu,' je povinen sé zpovídati. Koná tedy zpověď
z nutnosti. -Kdo však těžkých hříchů nemá, není
vlastně vázán i še ’ zpovídati. Zpoví dá-li sepřece,
koná' zpověď ze zbožnosti.
. ..
: ,v
■ Tato zpověď stala :se dnes v katolické literatu
ře asketické předmětem živých kontroversí. Běží
hlavně o její smysl & o její poměr k Častému svá
tému přijímání.; Podávám' zdej co se mi zdá býti
nejsprávnější a co jestiaké naukou P. Josefa Guiberta S^J., profesora asketiky a mystiky na Gregoriáně v Římě.
;
j
r
í
,
Nemáme žádných dokladů, že by se byla konala
v prvotní církvi zpověď ze zbožnosti. Světcové a
světice prvních století sefvůbec nezpovídali, když
těžkých hříchů neměli' Ani o sv. Augustinu nelze
dokázati, že by še byl kdy zpovídal. Četná provi
nění svého: mládí smyla křestní voda v Miláně;
potom již vedl život ctnostný. To bylo ke konci
4. století.;Zpověď ze: zbožností sé však v. Církvi
rozvinula teprve během 5. a 6. století. Tehdy tótiž
začaly zkvétati v prostředí zvlažnělém asketické
kroužky horlivých křesťanů, kteří si vyvolili za
vůdce může v duchovních věcech zkušeného. To
mu odhalovali pravidelně svoje nitro a ukazovali
rány a slabiny své duše', což znamená tolik, že se
mu vyznávali ze svých denních chyb a poklesků.
Chtěli, aby duchovní vůdce je důkladně poznal a
mohl pak správněji?a bezpečněji vésti. Znenáhla
se stálo obyčejem,' že vůdce, byl-li knězem, ne
poskytl pouze rady k dalšímu postupu, ale také
vydatnou nadpřirozenou ;posilu: 1 Udělil jim svár
tostné rozhřešení.'Církev tuto praksi uznala.
. Ačkoli ve středověku; jinak i nábožensky tolik
vroucím se nezachovalo časté sv. přijímání, jak
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je přijala-a praktikovala prvotní církev, a ani vel
cí svati, pokud neměli kněžské- důstojnosti, ne
přijímali Tělo- Páně leč jen; několikráte do roka,
zachovala se přece .vedle zpovědi z nutnosti i zpo
věď ze zbožnosti a tak ji přijala doba nová. Snění
tridentský proti bludným naukám protestantů, kte- ří zavrhovali •zpověď vůbec, nestanovil jen přes- ,
nou nauku o zpovědi z těžkých hříčhůj; ale jasně
prohlásil i zpověď z pouhých.všedních hříchů zá
možnou; dovolenou a užitečnou, ač neukládá žádné
povinnosti z hříchů-všedních se zpovídati! 'Véskutéčnosti se v době potřidentské s častějším svátým
přijímáním šířila současně i častá zpověď ze zbož
nosti. Víme dókoricej' fže někteří světci reformační
doby, jako sv. Karěl Bbíromejský nebo šv. Franti
šek Borgiáš še zpovídali 'zpravidla denně. 1 ■; Proti tomuto;hnutí’ povstal v 17. století: janse
nismus. Stoupenci tohoto neblahého směrů v aske- \
si odsuzovali stejně jáko častá sv.r-přijímání i čas
tou zpověď že; zbožnosti. Tvrdili mezi jiným, že
častá zpověď zevšední a žě se jí takto zneužívá;
Ať tedv, koná-l.i se vůbec,r jé'hódhě řídká. Tuto.
nauku pojali i do bludných výroků pověstné sy
nody pistojské, ktéré Pius VI. slavnostně:odsou
dil roku Í17§4;búlou'■Auctůrem jiděi. Opět byla cír
kevní autoritou: zpověď z všedních*hříchů schvá
lena a doporučena.
1 :
r.
. Toto doporučení stalo se v nejnovější době "pro
určité stavy dokonce předpisem. Podle nového cír
kevního zákoníku z roků 1917 patří totiž k asketickým povinnostem veškerého duchovenstva táké
častá zpověď (can'. 125, 1). Na osobách řeholních
obojího pohlaví :(can. 595) a na' bohoslovcích v
kněžá%ch semiiiářích (can. 1367) žádá se zpověď
aspoň jednou *i; týdnů. Tak dosáhla zpověď žé v
zbožnosti v ňašf době vrcholů-svého vývoje. Není
jen ínóžáá a dovolená, ale'stává se pro iirčité stavy
v církvi povinnou a’ pro všechny věřící, kteří touží
po dokonalosti,’ aspoň žádoucí. Tím také vytčen
jakýsi ideál asketické praxe pro věřící vůbec, kteří
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usilují o dokonalost. Jako jest ideálem svaté při- jímání denní, tak současně zpověď ze zbožnosti
aspoň týdenní. Ovšem tohoto ideálu za' dnešního
nedostatku a velkého přetížení duchovenstva jiný
mi povinnostmi nelze plně dosáhnoúti. Musíme do
konce zpovídání^ zbožných věřících, -kteří se již
ustálili v životě duchovním, omezovati na zpovědi
měsíční; •abychom řmohli vyhověti: také jiným dů
ležitým povinnostem. Ideálu lze dosáhňouti v aske
tických komunitách seminářů a. réholí, kde i zpo
vědníci jsou přesně určeni a v určitých dnech a
hodinách pohotově. V kostelích však, kde irostou
cím asketickým a eucharistickým hnutím - nejen
kněžím vskutku nemožno tolik horlivých komunikantů týdně zpovídati,-' ale ani; penitentům nelze
. ve frontách.u zpovědnic dlouho čekati, můžeme to
muto ideálu častých zpovědí; ze zbožnosti; se jen
poněkud - pnbllžiti.: To j ovšem neznamená, že by
chom měli zanechati pravidelných zpovědí ze zbož
nosti, anebo jeodsuzovati jako neblahou instituci,
která vede jen k zlořádům a živí pobožnůstkářství.
Prozíravý zpovědník^ dovede posouditi, jak často
by měl ten který penitent se zpovídati, aby.v du
chovním životě náležitě prospíval a zpovědník sám
_ nebyl přetížen.:Na penitentech a hlavně penitentkách záleží, aby se podřizovali pokynům svých
zpovědníků, neubírali jim bez skutečné/potřeby
drahocenného času á neztěžovali jiným přístupu ke
zpovědnici. Viz pravidla o této věci v- autorově
příručce: Z duchovního života, 3. vvd. str. 86— 88.
Je to moudré a důkazem horlivosti pro spásu
duší, když-ve.-Svatém týdnu rneb o yelkých svát
cích nebo také na:hromadných poutích,, kdy zpo
vědnice jsou obléhány ra zpovědníci únavou již
klesají, zbožné duše si také za* každou cenu- chtějí
vykonat svou zpověď, 'aby tak výhověly své po
božnosti? A ť přece tuto zpověď odloží na klidnější
dobu a usnadní zpovídání jiným.
, !
Je zajímavo, že Pius X., papež proslulých de
kretů o častém sv. přijímání a hlavní tvůrce nové-

ho církevního zákoníku schválil výrok, pronesený
na jedné;schůzi římského kléru, že nutno nám čas
té zpovídání zbožných lidí omezovati; chceme-li
vskutku rozšířiti časté sv;,přijímání. A mezi de
krety eucharistickými téhož papeže jé také usta
novení, že kdo denně nebo. skorém denně přijímá
Tělo Páně, nepotřebuje ani 14denní zpovědi, aby
mohl získat všech odpustkůj:kťeré jinak vyžadují
zpovědi.; Nemá zanechat zpovídání, ale lhůtu ať
mu upraví zpovědník podle okolností. Tento dekret
byl "také pojat do církevního zákoníku (can. 931
§ 3) a má působit, aby zbožní lidé, chtějíce získat
odpustky, neobtěžovali zpovědníky::v době ne
vhodné. Týž smysl1má výsada terciářů, že ;móhou
generální absoluci pro'určité svátky získat ve zpo
vědnici'také během "oktávy Oněch svátků. Nelze
tedy Církev hájící, doporučující a nařizující zpo
věď ze zbožnosti obviňovati, že by touto institucí
podporovala- zlořády. Církev vskutkul ví, co činí.
Než,1přistupme kdalší á, důležitější otázce: Jaký
jest smysl časté zpovědi ze zbožnosti? Oč vlastně
běží a proč se doporučuje a i nařizuje určitým sta
vům?
Různé- důvody doporučují častou zpověď ze
zbožnosti: Cvičíme se v pokoře,lodhalujeme-li rány
a slabiny svého nitra* zpovědníkovi. Také sé dů
kladněji; zpytujeme,-když na zpověď se připravu
jeme. Častá zpověď z ímalých jen poklésků nás nabádá, abychom: sé- jich;‘var ováli, zvláště těch, za
které se více' stydíme.' Také si zachováme jemné
svědomí, poněvadž jest; nám;ívšímati si i malých
poklesků, když větších-némáme; Konečně je právě
častá' zpověď u téhož zpovědníka vítanou, příle
žitostí, aby muž v duchovním životě zkušený nás.
dobře poznal a správně vedl na cestě k dokona
losti.
.
;
Všechny tyto, důvody doporučují sice také čas
tou zpověď ze zbožnosti .i mají svou důležitost
zvláště pro osoby zbožné ve světě žijící, kťéré-ne
mají to liť jiných prostředků k dokonalosti, aniž
-

-
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je lze sotva jinak vésti než ve zpovědnici. Ale ani
u těch nejsou tyto důvody rozhodující pro častou,
zvláště týdenní zpověď.; Osoby: řeholní však a se
minářisté mohou uvedených duchoyních výhod dosáhnouti i jinými prostředky a -jejich vedení ne
musí se díti právě při zpovědi; tyto^důvody tedy
samy nestačí,; aby jim; byla' předpisována týdenní
zpověď.- Jestliže j i : církev přece předpisuje, činí
tak asijz jiného důvodu. Oč tedy běží při časté
zpovědi ze zbožnosti?. .
; Běží o mčinky'svátostné.'
:
: Co působí kněžské rozhřešení v: duši penitentově? —- Předpokládáme, že ge ve stavu milosti a že
se .zkroušeně vyznává z některého skutečného hří
chu. Rozmnožuje se především. v jeho duši posvě
cující milost a odpouštějí se mu znovu jeho hříchy.
Než ani tyto- svátostné lúéinky/inevysvětlují.nále
žitě ' smyšl' ěasté : zpovědi.- .Odpuštění; všedních hří
chů dosahujeme také pouhou lítostí, prosbou, úko
nem, opačné ctnosti; nebo kajícnosti, kterou koná. me, abychom odčinili spáchaný hřícti. Také svátostinami, na př. svěcenou ,vodou..Royněž ,zbožným
přijímánímTěla Páně. A posvěcující milost roz
množujeme v duši především; každým sv. přijímá
ním. Zbývá; tedy ještě;jeden, svátostný účinek a
; tím jé tak zvaná milost;svátostná. Každá svátost
vedle posvěcující, milosti . buď .udělené nebo -roz
množené dává ještě zvláštní milost svátostnou,
různou podle účelů jednotlivých; svátostí.: O tuto
svátostnou milost běží hlavně při zpovědi ze zbož
nosti. Všimněme si jí podrobněji.
;
- Sv. Tomáš v Summě theologické III, 62, 2 tak
nám:objasňuje milost •-svátostnou: „Svátosti jsou
zařízeny k; nějakým zvláštním účinkům, nutným
v křesťanském životě; jako,křest jest zařízen k ně
jakému duchovnímu obrození, jímž člověk umírá
neřestem a stává se.údem Kristovým; ten pak úči
nek; jest něco zvláštn&o vedle júkonů duševních
mohutností. A tentýž důvod jest u jiných svátostí.
Jako tudíž ctnosti a dary přidávají k milosti obec
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ně řečené nějakou dokonalost určitě zařízenou
k vlastním úkonům mohutností, tak přidává svá
tostná milost k milosti obecně řečené a ke ctnostem
a k darům [nějakou zvláštní pomoc k dosažení cíle
svátosti.‘‘ —• Ve článku 5. téže otázky pak po
znamenává: „Zdá se, že svátostná milost jest pře
devším k dvojímu určena:;totiž wa;ocžsčrawem ne
dostatků z Ininulých,hříchů. . . a na zdokonalení
duše v tom, co patří k bohopootě podle nábožen
ství křesťanského, života.*' — ,;V otázce 63,'6 do
dává: „Nejsou svátosti zařízeny přímo k bohopoctě: jak jé patrné u pokání, jímž člověk jest osvo
bozován od hříchu, ale neuděluje se člověku v: této
svátosti něco nově patřícího k bohopoctě,: nýbrž
jest vrácen do původního stavu.**
í
Podle těchto nauk Učitele andělského jest nám
možno' přesněji stanovití pravý smysl zpovědi ze
zbožnosti,: a proč na ni 'Církev u stavů, které se
věnují hlubšímu duchovnímu^ životu, tak naléhá.
. Touto svátostí má býti získána hlavně svátostná
milosti Tou: ozná/čujeme určitý:isóuhrn úkonných
milostí, určitou nadpřirozenou pomoc, kterou prá
vě svátost pokání uděluje, kterou vlastně jinými
prostředky nezískáme á která zčlq směřuje ke zmír
něni a urovnání hříšných-sklonů, vášní; a nezří
zených náklonností,;zkrátka všeho, .co nás ke hří
chu svádí ra co -v. nás překáží působení Božímu.
Jak svaté přijímání ,směřuje k zmohutnění a roz
květu nadpřirozeného života v našem- nitru,; tak
směřuje svátost pokání u duší spravedlivých k od
stranění všeho, co v cestu se staví tomuto roz
květu.:., Tak lze chápati, proč si Církev časté zpovědi
tolik váží, proč na duchovenstvu žádá, aby se čas
to zpovídalo, proč komunitám řeholním a bohoslo
veckým ukládá . zpověďf aspoň týdenní a za tím
účelem- nařizuje pohotovostt.řádných ra mimořád
ných zpovědníků; Neběží tedy při zpovědi ze zbož
nosti na prvém místě pokoření nebo důkladnější
zpytování, ani o zachování jemného:svědomí nebo
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duchovní vedení, ale jd é především ó svátost a
v ní zase hlavně o svátostnou milost.
Z toho plynou tři důsledky pro'život praktický:
1. Zpovídejme se často. Víme teď, jak cennou,
nadpřirozenou pomocí jest nám řaždé svátostné
rozhřešení. Jak často se máme zpovídati a si toto
rozhřešení .vyprošovati?' — :Nepodléháme-li urči*
tým předpisům církevním, vvprošujeňie si je tak
často, jak poměry;dovolují a náš zpovědník vzhle
dem ke všem okolnostem uzná za dobré. ;
■ 2. Nezpovídáme jsě, abychom se v: určitých lhůtách ve . zpovědnici podle chuti vymluvili , a zpo
vědníku hodně toho napovídali, ale abychom po
stručném vyznání své? hříšnosti *a tprojevu lítosti
dostali drahocennou; milost svátostnou. Mluvím j
ovšem ózpovědích zbožných, penitentů a péniten- |
tek. Jako při svátém/přijímání nejdě o sladké city, 1
i ale o nadpřirozenou výživu, tak není svátost po
kání k tomu, aby’, zbožné duše '„srdci svému ulehčily“ , nýbrž aby dostaly vydatnou'nadpřirozenou
pomoc k přemáhání' a ! pořádání ;nezřízéhých ná
klonností, které vadí -jejich;' duchovnímu pokroku. .
- 3. Ani proto se v první'řádě5nězpovídáme, by
chom od zpovědníka dostáli poučení,’ povzbuzení a
vedení, nýbrž opět drahocennou svátost pokání a
Boží pomoc, která v ní jest utajena. Theologie má
pro to vhodný výraz: Opus operatwn. Vedeni duší
může se vělmi vhodně špojitii-š?udělováním této
svátosti; nepovažujme to však za hlavní nebo pod
statnou věc. T kdyby se nám: někdy vytouženého
vedení nedostalo a kněz se omezil na pokání a roz
hřešení, nechodíme věru bez užitku ke svaté zpo
vědi, dbáme-li' jen, abychom tuto svátost hodně
přijímali.
Ké konci stůjž zde ještě historická námitka, kte
rá se vynořuje, když; takto pojímáme zpověď ze
zbožnosti. Je-li vskutku tak vzácná a cenná pro
pokrok duchovní, proč se v Církvi;nepraktikova'la od počátku? Proč uplynulo 5— 6 století, než
v Církvi'zdomácněla? — Na tuto námitku lze od-

pověděti otázkou jinou: Proč ve středověku tak
hluboce věřícím se přijímalo Tělo Páně jen něko
likráte" do roka a věřící tak se vzdálili od prvotní
-- . - ^
.prakse v Církvi?.... ' ■ ' " ...... '
Bůh tyto nedostatky-hradil jistě mimořádnými
prostředky a milostmi, jak je mu vlastní y růz
ných stoletích, zvláštním způsobem pomáhat duším.
Prvotní Církev/měla časté; svaté přijímání jako
mocný zdroj nadpřirozené síly. Ktom u byla tří
bena krutým pronásledováním. =Následující. doba
vynikala mohutným hnutím asketickým a strohou
kajícností, kterou .my ani chápat- nedovedeme, o
níž však svědčí poustevníky a mnichy zalidněné
pouště egyptské a syrské. Toto hnutí bylo takřka
kvasem oné doby ;a působilo mocně i na laický
svět. V, tomto prostředí, povstala znenáhla i zpo
věď ze/zbožnosti; Středověku'* pak poskytl Bůh
zvláštní pomoe .v. životě kontemplativním a mys
tickém a v hluboké pobožnosti k trpícímu Spasiteli,
a jeho přesvaté Matce.
•
; ■•;
.My ovšem .v době světových zmatků ideových,
mravních,a sociálních;jsme štědře obdařeni Boží
prozřetelností dvojí nezaslouženou výsadou: Vra
címe se k svátému: přijímání, jak je praktikovala
prvotní. Církve a^ chápeme současně i svátost po
kání, jak,jí 'bylo používáno v ,asketických .středis
cích 5. a 6. století kiprohloubéní .duchovního živo
ta. Máme tedy, otevřeny a jsou.nám plně přístupny
dva mohutné .zdroje.. nadpřirozeného života, jak
snad nikdy^v minidosti.lóírítevsama nám je do
poručuje a i svým zákonodárstvím k pilnému po
užívání, vede, Na; nás; jest,’ abychom s plným po
chopením z riich čerpali k důkladnému, posvěcení
a tak se uschopnili přivésti lidstvo; opět na pravé
cesty. '■■ ■
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SVATÝ A U G U S T I N
(Z 'přednášek o: Mesiánské státovědě, konaných
na „Studium,Catholicum“ .)
Svatý Augustin', křesťanský světec, ale poslední
římský klasik,; dává Církvi' první státovědeckou
výzbroj. Antické myšlóní-á antický svět podobají
se plodu, jenž byl vyhlodánz nitra. Zbyla jen slup
ka a ta posléze praskne pod prvním náporem bar
barů. Aurelius Augustinus,: křesťan á Říman, vidí
zánik impéria; prožívá dobytí Říma vojskem Alarichovým a ví dobře, co svět ztrácí zánikem moc
ného jednotícího impéria.’ Není již pax Romana,
která sice byla tvrdá, ale byla přece jenom pax.
Augustin cítí, že má na sklonku svého života úkol
budovati pacem christianam' a to nejenom pokoj,
kterého svět dáti nemůže, ale- i pokoj politický,
pokoj na tomto světě, ovšem pokoj opřený o mír,
jenž. není s tohoto světa. Bývalý'antický rhétor
oplakává zánik impéria, ale filosof universality
začíná psáti knihu o Obci Boží; o Božím státě, jenž
po stránce duchovní má přijmouti dědictví římské
ho impéria a řecké sófrosyné. Není divu, že znač
nou část svého života po konversi ztrávil svátý
Augustin .v bojích proti rozvratným heresím, jež
brzo se stavějí proti státu jménem upřílišeněho
rigorismu, brzo jménem .křesťansky zabarvené anarchie či křesťansky zabarvené "gnostické speku
lace. I tu se j eví Augustinův římský duch řádu a
pořádku.
Augustinovi nestačí hájiti. Církev proti upřílišeným požadavkům státu,-jako to činí svaty Athanasius. Jemu jde o vybudování křesťanské státní
theorie. Svatý'Augustin víp říliš dobře, že pouhá
politika, že pouhá státní resona, i když je úspěšná,
zanechává, v duších prázdnotu. Pesimism cesarskélio Říma zanechal v něm mnoho stop. Proto
jest právě Augustin autorem slavného výroku, že
státy bez monosti jsou „velikými zločiny11, „mag-

na latrocinia11. „Postihnout sousedy válkou, což
to jiného'jest, než provádět lupičství ve velkých
rozměrech?" Odtud konstatování, že „bylo vůlí
Boží,' aby tvor. rozumný vládl nad nerozumnými
zvířaty, nikoli aby "poroučel lidem11.
Ale nezavede Augustina tento myšlenkový směr
ku potírání státu vůbec? Nikoli: na to'je Augustin
příliš křesťanem i Římanem, tedy v obou přípa
dech vyznavačem řádu. Vždyť on to jest, jenž se
v boji proti všem heresím svého .věku, proti pelagianismu, manicheismu, arianismu, proti cirkumcellionům, donatistům a :jak se všichni jmenovali,
dovolává římské jednoty nejnom po stránce vě
roučné,-ale i-právní.
;
Podle Augustina jest stát nutným zlem, násled
kem dědičného hříchu.' Toto stanovisko Augusti
novo nesdílela zcela pozdější středověká scholas
tika, inspirovaná Aristotelem. V; duchu sv. Tomáše
učí, že i kdyby se)byl člověk,nebyl dopustil dě
dičného hříchu, byl by z vůle Boží žil v rozčleněné
společnosti, tedy ve státě, ovšem ve státě s jinými
účely, jež ty, ježímá stát:dnes. 'Obecně jest však
sdílen Augistinův názor, že kdyby lidé žili ve sta
vu.rajské .nevinnosti, nepotřebovali by. zajisté stá
tu v dnešní,podobě. ' V :bezhříšném lidstvu by vládl
onen zlatý věk,- který: nám vylíčil Ovidius, kdy
člověk -.sponte sua sino lege fidem rectumque colebat11. Alo dědičným', hříchem jestSrozum; lidský
zatemnen a vůle ke zlému nakloněna. Stát však
není snad dílem ďáblovým a nemusí býti magnus
latrocinium a nástrojem zla.
, TJkolem křesťanským' jest osvobozovati svět Bo
ží ze zajetí světa těch,'kdož Boha opustili, osvobo
zovat Hstát lásky ze zajetí příslušníků státu pou
hého sobectví. Toto rozhodnutí musí se státi podle
klasického výroku Augustinova „zde .ia nyn^V„hic
et nunc11. Tím dává švatý Augustin odkaz veškeré
budoucí křesťanské politice. Jest ovšem pravda,
že posledním cílem křesťanovým jest blažená věč
nost. Z-toho však nikterak neplyne, že křesťan jest
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vůči pozemským řádům lhostejný, že mu na nich
nemůže záležet. Je nutno 'rozhodovat se „hic et
nunc“ .P rá v ě proto, že pozemský život jest pro
křesťana lhůtou milosti, ve které prohrává či získá
vá blaženou věčnost, musí mu nade-vše záležeti na
.'.tom, co za dobu svého pozemského přebývání udě
lá nebo'jen připustí. Je odpověden Bohu za kaž
dého'; chudáka,, za každého" hříšníka, za každého
nevčrco, i jejž mohl obrátit á neobrátil, jemuž by
snad byl dal pohoršení svou sociální lhostejností.
Toto augustinovské y,hic et nunc‘‘ jest mimo jiné
i rozhodnutím pro politický aktivismus křesťanův.
Církev je Augustinovi pokráčovatelkou starozá
konné theokracie, ona dává základ: pro výstavbu
Obce Boží.;Stát má sloužiti; náboženství, nikoli pa
novačnosti1knížat. Má, býti se;svou'vnější mocí;donučovacím nástrojem Boží spravedlnosti. Císař má
býti prvním služebníkem ■křesťanského ideálu a
pak bude zároveň nejlepším služebníkem státu.
r Myšlenky svátého Augustina působily.'a působí
mocně ještě dnes. Právě v náší době, kdy jest opět
stavěn problém demokracie a hierarchie v životě
státním (Salvador ;de Madariaga),* ožívají takřka .
znovu všecky augustinovské problémy a tó jak ve
výkladu katolickém, tak i ve výkladu ^protestant
ském.: Ze" svátého: Augustina ‘ čerpali argumenty
papežové/ když hájili vrchovanost moci duchovní
proti nárokům moci světské. Ale' sv. Augustina se
dovolával Luther a jiní reformátoři,: když naopak
odůvodňovali primát státní moci nad mocí duchov
ni. Lutherova argumentace v podstatě zněla takto:
Poněvadž jest svět hříšný, -protože člověk je po
droben dědičnému; hříchu, je mu třeba tvrdé svět
ské vrchnosti: ;Svými vlastními skutky] nezachrá-.
níme nic. Je třéba.se cele spustit na milost Boží,
ale mimo říši milosti má slovo kníže a. voják.
Snad zde začíná onen dualism, jenž se táhne jak
německým myšlením náboženským, tak i filosofic
kým, až po' dnešní: dobu. V říši-milosti jest svoboda. Ale nikoli ve světě politickém.
.
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EUCHARISTIE,
POKRM K 11E S ŤA X S K Kli O ŽI V O TA
Debata, která byla vedena v poslední době v některých
náboženských časopisech-italských, vyvolala překrásný
článek kardinála Dominika Jorio, uveřejněný 28. ledna
1937 v Osservatore Romano. Protože jde o věc pro du
chovni živoť nesmírně důležitou, nebude neužitečné, když
z něho vybereme alespoň hlavní myšlenky.
Kfeětanský-'Mvbť,. chápaný, ve své podstatě, není a ne
měl by býti nic jiného než život. Kristův v nás. JVsice
pravda, že křesťanský, život má také'své vnější projevy,
které mají svou důležitost, ale ty musejí vycházet z vni
terného pochopení křesťanského života7v jeho podstatě.A hledáme-li tuto podstatu křesťanského života, nemůže
me ji nalézti: nikde jinde než v účasti na životě Kristově.
To je právě smyslém příchodu Kristova, jak sám prohlá
sil, abychom měli život a abychom jej měli v hojnosti.
A tím životem je jého vlastni život, kterým žije v lůně své
ho Otce od věčnosti. Jako Otéc má v sobě život, řekl: Ježíš,
tak dal i Synu, aby měl v sobě život. Aítento život sděluje
Kristus svým svátým člověčenstvím všem, kteří se stanou
jeho. Já jsem vzkříšení a život: Kdo věří ve mne, i kdyby
zemřel, budé živ. Proto když mluvil o ustanovení Eucha
ristie, praví posluchačům: Kdo jí mne, bude žiti pro mne.
Podobenstvím o vinné révě a ratolestech nám naznačil
Kristus sám, ja k je důležité pro nás žiti ve spojení s ním.
Jak ratolest nemůže nésti ovoce, nezůstane-li u kmene, tak'
ani vy, nezůstanete-li've mně. Jestliže někdo nezůstane
ve mně, budevyhozen ven, jako ratolest a uschne . .. A sv.
Pavel svou: naukou o mystickém těle Kristově a věřících,
údech tohoto těla, učí podobně;:jak nutné je naše spojení
s Hlavou-Kristem, až dospějeme v muže dokonalého,-v mí
ru věku Kristova. Ale tento růst jen-tehdy je možný, když'
údy žijí pevně spojený se svou hlavou.: . ; í To jsou základní pravdy, které jsou všem dosti známé,
a není třebá nic než z !nich vyvodit poslední důsledky
v praktickém životě. A tyto důsledky jsou asi tyto:
1. Jestliže křesťanský život není podstatně nic jiného
než život Kristův v nás, tedy jen od něho a z něho jej mu
síme čerpat. To je závěr, který jasně vykládá na základě
textu svaltého Jana svátý Augustin: Nechť jsou věřící tě
lem Kristovým, jestliže chtějí žiti z ducha Kristova. Z du
cha Kristova — není právě v tom podstata pravého křes
ťanství?— žije jen tělo Kristovo. Chce-li kdo žiti, má kde
žiti a má z čeho žiti, uzavírá svátý Augustin. Nechť při
stoupí, uvěří, přivtčlí se, aby byl oživen.
2. Jak můžeme však dosíci tohoto životodárného spo
jení s Kristem?; Ježíš to sám řekl:; Kdo jí mé tělo a pije
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mou krev, ve mně přebývá a já v něm. A' opak: Nebudeto-Ii jisti těla Syna-člověka, nebudete míti v sobě života.
To je pravda až příliš jasná.
Víme, že je to křest, první svátost, která nás přivtěluje
ke Kristu. Ale víme také, Že podle nauky sv. Tomáše a
nojvětších theologů, je-li negativní stráeka křtu, totiž zni
čení hříchu,: vlastní křtu; jako takovému, působí křest po
sitivní účinek neboli vlití: milosti jen :mocí Eucharistie,
kterou obsahuje alespoň v touze. To právě, vykládá způ
sob, jaký byl dlouho v prvotní Církvi, že nově pokřtěným
bylo udělovánotaké svaté přijímání a biřmování, jak je
dnes zvykem jen u dospělých.- — A podobně je tomu, po
třebuje-li člověk, který zhřešily odpuštění ve svátosti po
kání. Jestliže negativní účinek odpuštění hříchu pochází
přímo od svátosti pokání, noudčluje so vlití milosti než
vzhledem k touze po Eucharistii, jak učí rovněž svátý
Tomáš.
Tedy svátost našeho přivtělení ke Kristu a tedy i na
šeho křesťanského neboli nadpřirozeného života je vlast
ně Eucharistie. ;A tento závěr pak dlužno přijmout v celé
jeho platnosti i pro řád praktický.
3. Z toho pak plyne, že.křesťanský nadpřirozený život
sc může tím plněji rozvinout, čím více budou křesťané uží
vat :Eucharistie; v : tom stupni porostou; v e : svatosti, jak
dovedou čerpat z častého, ano, denního svátého přijímání.
Ostatně zkušenost nás o tom dosti poučuje. Kde nalézáme
duše, které žijí pravidelně v těžkém hříchu? Jistě ne mezi
těmi, které přistupují-denně k svátému přijímání. Na
opak, jak dlouho jsou bez hříchu ti, kteří jen zřídka, tře
bas jen o velikonocích jdou ke stoluPáně?
Tím je vlastně dána odpověď na otázku častého svátého
přijímání. Můžeme opakovat se sv. Augustinem: Kdo chce
žiti, má odkud by, žil. Nezbývá než hledati prostředky, jak
přivésti celé masy ke stolu Páně, jak si to přál Pius X. ve
■svém dekretu očastém sv.přijímání. Je ovšem samozřejmé,
že jde o svaté přijímání hodné, nikoliv svatokrádežné.
Mohli bychom;na základě toho,;co bylo řečeno, učiniti
závěr: svaté přijímání = křesťanský život. Více svátých
přijímání = více křesťanského života. Méně svátých přijí
mání = méně křesťanského života.
A není to závěr, který by byl vynálezem lidským, proto
že Kristus sám řekl: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm. Kdo zůstává vo mně a já v něm,
ten přináší mnoho ovoce, protože beze mne nemůžete uči- 1
nit nic.
Připomeňme si konečně, že y době pronásledování na; lézali.křesťané sílu k mučednictví právě: v Eucharistii.
Doby pronásledování se vracejí stále; není nám proto tře
ba živit v sobě co nejvíce onen život, který Kristus při
nesl a který chtěl, abychom měli v hojnosti? R. Dacík. '

VÝHLEDY
k a t o l ;í c i j.d o i ; s n á m i

S tímto_ heslem táhli 1. máje v Praze komunisté. Je to
podivuhodné, jak jim u nás,na tom,záleží, aby se mohli
honositi tím, co ani není pravda. Hledají navázat styky
s katolíky, slibují vše možné, projevují ve svém tisku
nelibost nad tím,-že v Německu jsou katolíci tak utlačo
váni, přejí jim konfesijní školy, uznávají jejich požadav
ky za zcela legitimní. A to všechno i nyní, po vydání en
cykliky, která je zasáhla v tom, co je u nich podstatného.
Y posledním čísle (30. dubna) všímají si tohoto faktu také
Lettres de Rome. Jejich stanovisko k těmto komunistic
kým sympatiím je‘ velmi, jasné a je třeba je zdůraznit i u
nás. Chápu-jejich nabídky, píše F.M ., ale. vyzná vám, že
důvěra mně schází. Slova, jsou totožná s těmi, kterých uží
vá nová ústava ruská, a tato,ústava'autorisuje a činí zá
konným pronásledování všech občanů, kteří ještě zůstali
věrni positivnímu náboženství. Klademe tu pouze jednu
otázku: Proč se slibuje katolíkům všech krajů, kde komu
nismus není vládnoucí, a proč se zapomíná na tyto sliby
pravidelně v krajích, kde komunismus dosáhl moci?. Proč
snášenlivost, která se slibuje katolíkům III. říše, není
praktikována- ve Španělsku, v, Rusku a v Mexiku? Proč
v těchto krajích sleduje komunismus politiku diametrálně
protilehlou slibům, které dává věřícím v krajích s reži
mem diktátorským?. Není možno prohlásiti se současně ,
přívržencem křesťanství a režimu, který nerespektuje ani
přirozeného práva. Křesťanství respektuje právo přiroze
né a proto se nedohodneme nikdy, s režimem, který zapo
míná na podstatné zásady. Dokud v Rusku bude naklá
dáno s dělníkem jako s otrokem, dokud atheismus-bude
pokládán za povinný pro všechny činovníky, dokud spo
lečné dobro bude obětováno zájmům strany, dokud budou
u komunistů vládnout materialistické názory na svět, není
možná shoda sovětského komunismu s křesťanstvím..

,

KATOLÍCI

.

a po l it ik a

li. Dacík.

V posledním čísle „T.ettres de Rome“ uvažuje' P. Ledit
S. J. o 71. čísle encykliky Pia XI. o komunismu, kde na
bádá svátý Otec katolíky ke svornosti. Bylo by třeba, pra-

ví, snažiti se odstraňovat a ne vyhledávat rozdíly, které -i
mohou býti mézi katolíky z důvodů politických. V tom
smyslu je důležité hierarchicky tříditi hodnoty. Čím více
se nSjaký politický systém vzdaluje od katolické pravdy,
čím více ohrožuje svobodu Církvéj tím *ríce zasluhuje za
vržení se strany věřících, a naopak. — Tři poslední ency
kliky ukázaly katolíkům2jasnou cestu, jakou se mají ubí,rát v těchto ták těžkých dobách: Je třeba’ se varovat „vy- bíráti si“ v encyklikách to, co se viee shoduje s náším ná
zorem. Bylo by třeba zvláště se stříci hledati tu zbraně
k tomu; abychom odrazili nějakého politického'odpůrce, ,
o'jehož.víře neíze pochybovat.— Byla by to pýcha, usi
lovat o to, abychom'byli katoličtější než papež. Tento
výraz se nachází často v ústech jistých katolíků, kteří
ospravedlňují své'politické postavení důvody nábožen
skými, přehánějíce jedno hlediško církěvní náuky a pře
cházejíce jiné mlčením. Neznamená' t o 1obětovati; nepo
skvrněnou Církev zájmům lidským^Po každé, když chce
me, aby nám, sloužila Církev, místo abychom my jí slou
žili, vydáváme se v nebezpečí, že ji zradíme.
‘'
. Je těžké v. situaci, v jaké žijeme, rozlišiti vždy a náBledovati cestu povinnosti. Nechcemo-li bloudit, je-pro nás
jen jediný prostředek:’ upříti svaj zrak na římského Ve
lekněze a; v každém kraji pak na církevní Hierarchii, a
podrobiti se jejímu náhledu. Ti, kdo se pohoršují nad Cír
kvi,, jaká'je, a hledají stále jakousi Církev duchovní a
nepřístupnou, nejsou v katolické tradici.
R. Dacík.
VZDĚLÁVACÍ Č I N N O S T
'
:
•' Abych zachoval lásku a přece vykonal spravedlnost, ne
budu nikoho jmenovati, žádný konkrétní spolek, ale při
biji jednu věc na pranýř, která toho podle mne již dávno
zasluhuje.; Četl jsem a slyšel jsem, jak.mnohé naše kato
lické spolky propadly úplně vášni a skoro posedlosti operetni. Nič než operety a operety hrály mnohé naše kato
lické spolky.ltíkaíi: Nebudeme to hráti my, půjdou lidé do
Sokola a jinam. Nu, mají se jenom na; toto dívati a jenom
toto slyšeti v katolických- spolcích,_to věru, již nerozho
duje,'kde to slyší aividí. Což nemají naše spolky nic.váž
nějšího na práci?, Jsou,stížnosti na to, potom,, jak členové
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oněch spolků, které se topí v operetkách, jak se poctivě
vyhýbají všemu vážnějšímu, jak je nemožné je dostati na
jakékoliv hlubší, vážnější přednášky. Aby nebylo nikomu
ublíženo, jedná se o spolky nejrůznější, rozseté po našich '
vlastech. Nechtěl bych, aby se jedním spolkem vypichoval
můj článek proti druhému. Mně jde jen o to, aby ti, kteří
ony spolky vedou, .ony spolky,’ které vzdělávaly letošní
zimu jen a jen těmito uměleckými i a hlubokými bezcennostmi, aby se zamyslili nad tím, žé jako katolické spolky
mají nesmírně vážné poslání, a nechtějí-li je plniti, ať toho-raději nechají, protože by bylo škoda, aby se pod kato
lickým heslem kryly plýtkosti a ubohosti.;
Jsou stesky.: nai,to, že někteří režiséři ponechávají bez
škrtů i lascivní i nábožensky lehkomyslné)až nepřátelské
výroky; v takových operetkách. Snad vrchní představení
takových spolků by mohli; tady radikálně zakročiti. Dou
fáme pevně, ,žě se; nebude,těmto řádkům podkládati zlý’,
nepřátelský úmysl, žé budou přijaty vážně, jak byly vážně
napsány. Tady je třeba již jako soli dohližitelské působ
nosti Katolické akce na ty-naše spolky a jejich činnost,
protože mnohdy se jedná pouze o neuvědomení si jedno
strannosti anebo zhoubnosti téhle činnosti. ;
«•/ ; :
■
FALEŠNÍ PROROCI.

;

Starozákonní proroci Hospodinovi měli těžkou úlohu.
Měli tepati hříchy svého lidu, měli inu hroziti Božími tresty, měli mluviti . proti svému lidu, měli ohlašo.vati i j e h o ponížení. Tím-těžší úloha;, že se: našli iproti nim mužové,
kteří také se vydávali za proroky, a kteří hlásali věci pří
jemnější, kteří hlásali věci, jež spíše lahodily lidské pýšé
a ješitnosti.- Falešní .proroci -vyzvědali: národní'hrdost,
ukazovali na velikost Izraele, jen tuto vynášeli, jen o ni
snili. Neviděli1hříchů svého, lidu, které připravovaly do
cela nutně Boží;tresty. Byli to proroci lidské soběstač
nosti, která jakoby se mohla obejiti bez Boha. .
Od nich se lišili, praví proroci Hospodinovi, kteří při
pomínali lidu především,; že je lidem: Hospodinovým, že
Bůh chce býti jeho pánem, že mu právem určuje jeho kro
ky, jeho jednání. Praví proroci ukazovali na pravou veli
kost lidu, totiž v jeho poslušnosti vůči Hospodinu. Falešní
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proroci viděli velikost národa v politickém a hospodář
ském povznesení národa, proroci v jeho věrnosti k Bohu
a v tom, že mají býti mezi národy nositeli jeho jména.
Tak se liší i dnešní proroci falešní od proroků pravých*
Praví proroci nešetří slabin a nedostatků a chyb svého
lidu, nýbrž jéj kárají, aby jej přivedli k nápravě, praví
proroci zvedají lid stále blíže k Bohu, kdežto nepraví pro
roci lichotí lidu, lichotí národu, lichotí davu a jeho chout
kám a módám.: Po, tom se poznají falešní proroci, kteří
břeskně mluví k národu, podle toho, že mluví k jeho záli
bám, že mluví módně, líbivě. I ti jsou falešní proroci, kteří
důvěřují sice poněkud Bohu, ale ne přespříliš, kteří usta
vičně zdůrazňují potřebu organisace, spojování, kteří se
bojí, že by dílo Boží zaniklo, kdyby oni je nepodpírali, bez
jejichž pomoci by snad dary Ducha svátého mohly býti
umlčeny, zašlapány, ačkoliv Duch Bozi váne kde chce a
nic jej nemůže v jeho plánech překaziti. To jsou už pro
roci falešní bonafide, ale nic naplat, i je to třeba odhalo■vati a před nimi varóvati anebo jim otevříti oči, aby vi
děli a nevedli jako slepí slepé.
Braito.
SVORNOST MEZI KATOLÍKY

:

Svatý Otec si trpce stěžuje ve své encyklice proti ko
munismu na katolíky, kteří působí rozbroje, kteří rozdvo
jují jednotu. V poslední době vydal velmi vážný list pa
řížský kardinál Verdier^ který rovněž varuje katolíky před
nesvorností. V Belgii se dostalo podobného: odsouzení Degrelovi, který rozděloval katolíky na dva'prudce se potí
rající tábory. Kardinál Verdier upozorňuje, že jsou před
branami velmi vážné úkoly a že proto si žádá vážnost si
tuace, aby všichni katolíci byli svorní, aby se netříštily
síly, potřebné ku provedení obnovy společenské.
Ale tu je třéba ihned upozorniti, kde je třeba jednoty a
kde je katolíkům zase dovolena svoboda. Musíme býti jed
notní v otázkách víry a mravů, jsme povinni jednotně zachovávati papežské pokyny ohledně Katolické akce, so
ciálních povinností, pokynů k řešení dnešnícli sociálních
těžkostí a podobně, jsme zkrátka povinni k jednotě v přes
ně stanovených věcech víry a mravů. Ale nesmějí býti
kaceřováni ti, kteří v jiných otázkách si uchovávají svo-
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bodu, ti, kteří nechtějí poslouchati samozvaných vůdců,
•protože jim jsou vůdci biskupové a ne sekretáři.
Jsou lidé, kteří nesnesou, aby druzí měli jiné mínění,
pranýřují je, pronásledují je, a tak sami vytvářejí dva
tábory, tak sami rozdělují katolíky, protože je chtějí vše
chny do státi do jednoho houfu i tam, kde smějí miti vol
nost, i ty, kteří chtějí této volnosti užiti.
Nepřispívá dále k jednotě, po které volají ti, kteří ji
nejvíce ruší, jestliže se nedá možnosti a volnosti těm, kteří
se pokoušejí a vážně snaží prakticky prováděti a hledati
uplatňování sociálních papežských encyklik. Musí nutně
působiti rozdvojujícím způsobem, jestliže jsou tito lidé, a
jsou to většinou mladí nadšenci, nazýváni;nelichotivými \
slovy. Ale tito lidé zase s druhé strany se nesměji domnívati, že mají nějaké1právo mistrovati druhé, podezřívati,
obviňóvati druhé. Správně píše Verdier, že nikdo se nesmí
postaviti jako karatel svých bratří, kdo k tomu není povo
lán. U nás se zahnízdilo strašným způsobem tohleto tahání
bratří za uši, hlavně mnozí mladí vlivem četby Léona Bloy
a podobných kritiků zvykli si na vrchní dozorčí službu
nad svými bratry. Sami ničeho nenapíší, neřeknou, ale če
kají, až co kdo napíše á řekne, aby se nad tím mohli pohoršiti, aby v tom mohli hledati hnidy, aby mohli tyto
hnidy vypičhovati a/vykřikovati svou orthodoxnost. To
hle nadýmání mohlo by, vážně ohroziti hnutí liturgické,
sociální.
••
' ’•
Kardinál Verdier udává podmínky, za jakých je možné
kritisovati ve'volných’ otázkách. Laici nesmějí nikdy mluviti jménem Církve a katolictví,-nýbrž jménem svým. Při
tom musejí se katolíci snažiti o úzkostlivou pravdivost,,a
při tom věrně zachovávati lásku k bližnímu. Důležité je,
aby se vyhnuli zevšeobecňování, které se stává tak skuteč
ným nactiutrháním a pomluvou. r
Ovšei^i,jednota neznamená"trpění veškerého neřádstva, '
slabosti|a prostřednosti,'to by byla jednota, podobná jed
notě shnilých jablek, ale při kárání a napomínání je nutné
aachovati lásku. Proto v Hlubině; když upozorňujeme na
nedostatky á chyby katolíků,' neuvádíme jmen, píšeme tak,
aby se odstranila špatná věc, ale aby nebyli zraněni a po
stiženi lidé.
■
'
’
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Nakonec bych chtěl upozorniti, že nejlepší zaručení jed- '■]
noty jest, ponechati svobodu ve svobodných věcech. Jsou
i
lidé, kteří nedovedou snésti naši akci, že se nechceme dáti
J
pohltiti politickou akcí. Nechápu, proč ti lidé chtějí z nás ’■*
míti či dělati si: své nepřátele, když my "se o tohle prostě
nestaráme, protože jako řěholníci a theologové starati nemůžeme. Ponechte volnost, svátou, katolickou svobodu
j
všem lidem dobré vůle a všichni lidé dobré vůle budou
if
míti užitek z této svobody, protože budeme moci obohatiti
!
lidi hodnotami, které politická či jiná akce dávati nemůže
anebo neumí.
. ■Braito.

DVOJ Í Ř E Š E N Í
Denně potkáváme na našich cestách hřích. Ne nějaký
hřích pomyslný, ale osoby hřešící a nedokonalé. Máme co |
dělat, abychom se ubránili zhoubnému .vlivu cizíchi hří- I
chů, a ještě větší společné námahy vyžaduje odstranění
<
hříchu z veřejnosti.
'
, Ovšem, ten-první úkol — totiž ubrániti se zlému vlivu
hříšnosti jiných o s o b s á m sebou nás pobízí, abychom
j
stáli proti thříchu vůbec a přičinili se'o ^jeho odstraněni
ze-svého okolí. A snad především proto bojujeme proti
cizímu ;hříchu horlivěji než proti -hříchu..vlastnímu, snad
právě proto zapomínáme, že náš boj proti cizímu hříchu
musí vycházeti především z lásky k Bohu a k bližnímu. .
Jen ten boj, který jde z této nadpřirozené lásky, může dosáhnouti vítězství, jedině takový boj zvítězí. Neboť • i
pouze takový boj zachovává správnou taktiku.; ;
|
Zjevení Boží nás poučuje, otaktice správné i nesprávné.
1
Jak vypadá taktika nesprávná? Svatý Lukáš v 9. kapi
tole o ní mluví: Samařská ves odepřela pohostinství Pánu
Ježíši, poněvadž šel do Jerusalema, což bylo v očích sa
mařských hříchem. A tu dí učedníci Jakub a Jan: „Pane,
chceš, abychom řekli, by oheň sestoupil s nebe a je-zahu
bil?",-Na/, tuto taktiku odpověděl Pán pokáráním: „Nevíte,
čího ducha jste.“
A která je správná? Její definice je hned za slovy po
kárání: „Syn. člověka nepřišel duše’ zahubit, nýbrž spa■ 1 Cizím hříchem zde rozumím hřích bližního, nikoliv hří
chy, které bývají v katechismu jako „cizí hříchy".

sit!“ Jest určena příběhem o ženě cizoložné, o'Marii, jež
pomazala nohy Páně vonným olejem, omyla slzami, utře
la hebkým vlasem., Jest určena především slovy Ukřižo
vaného: „Otče, odpusť jim, nevědí, co činí!“
Ano, hřešící si ani neuvědomuje, jakého strašného činu
se dopouští, a proto prvním naším, hnutím musí býti pocit
hrůzy nad urážkou Boha a žalosti nad, zmarněním, duše;
úkon smíru božského Majestátu, žhavá výstraha, abychom
se sami varovali zla, úpěnlivé, zalkání k Všemohoucímu a .
Slitovníku: „Otče, odpusť hřešícímu, neví, co činí.“
'
Na toto, bohužel, ochotně zapomínáme a s mimořádnou
zálibou utkmváme jen v příležitosti spravedlivého(?) roz
hořčení a pohoršení. Jsme-li si docela upřímní, nemůžeme
si zapírat, že se s chutí pohoršujeme nad hříchem bližní-'
ho, na drwAéAo svoláváme hořící síru a žhavý popel/aby
nás samy trest Boží nemohl tak rychle a po zásluze po
pálit.
"
' ' ■' ■ . Proto bývají zbožní a věrní začasté tak tvrdí, tak
„ostří‘V vždyť svou tvrdostí-a ostrostí k hříchu — žel jen
u bližního Pánu dokazují domněle svou horlivost a věr
nost. Jaký to laciný důkaz! Proto také při posuzování dí
la i osoby bližního až s nápadnou horlivostí po každé vy
hledáváme, čím bychom ho mohli posoúditi, abychom
v žádném;případě nemuseli ■bezvýhradně 'ch vá lit;' máme
větší zájem o; stíny, nežli o světla; pozorněji hledíme na
nevěrnosti; než na, skutky věrné. Raději se pohoršujeme,
než abychom se vzájemně povzbuzovali k dobrému a stá
le k většímu dobrému.^
' •
’■
A odtud pochází duch nekřesťanské nesvornosti mezi
námi, duch' 'nepřestávající: zaujatosti, duch osobičkářství,
odtud též naše úžasná slabost, neúměrná, abych tak řekl,
naší přirozené síle a ještě neúměrnější naší síle nadpřiro
zené. Neníť zajisté ínaší základní bojovou schopností pe
klo a odsouzení, nýbrž láska a jedině láska, z ní plynoucí
jednota v myšlence Boží.
•
'
Acies bene ordinata: ’Armáda dobře sešikovaná. Tedy •
ne pouze vojáci s hejlepší kvalifikací, ne pouze ta či ona
zbraň nebo služba, ne jen tento hlouček bojovníků či do
konce ne jen tento bojovník sám, ale každý na svém
místě. A v očích vojevůdce je poslední místo v armádě
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v jistém smyslu úplně stejně důležité jako místo první.
Opakuje se na nás úděl Jonášův. Máme Ninivským
mluviti o'lásce Otce nebeského; víme, že by toho potře
bovali, ale raději prcháme od nich na lodi domnění vlast
ní dokonalosti a po očku vykukujeme, ědy konečně do
padne tvrdá pěst odsouzení na'všechny, kteří nás pohor
šili. Proto na nás jako na celek stále přicházejí bouře a
budou nás tak dlouho mučit — především bolestí rozděle
ní a nesvornosti a hořké zaujatosti, ne-li i vzájemného ne
přátelství — dokud neposlechneme Hospodina, jenž při
kazuje prorokovat lásku a milosrdenství. Jos. Papica.
JEDINÍ ŽIVÍ

.

.

Kristus řekl učedníkovi: Následuj mne. A tento odpo
věděl: Pane, dovol mi jiti nejprve pochovati mého otce.
A Ježíš řekl: Následuj mne Ja nech m rtvé. pochovávati
mrtvé. Mat. V III. 21.
.
; Toto slovo Kristovo zdálo se mi nejasnější, iiež se zdá
. vykladačům. Většina jich rozumějí této strašné odpovědi
v tom smyslu, že povinnosti apoštolátu mají přednost
-i před povinnostmi synovskými. Mně se zdá, že tam vi
dím smysl hodně hlubší. Jest si třeba vzpomenouti, že
Kristus přišel odstraniti vinu Adamovu a. že Adam byl
odsouzen svým Stvořitelem na smrt: Nejez se stromu po
znání dobrého a zlého, protože v den, kdy budeš jisti, ze
mřeš.* (Gen. II. 17.) Přes neposlušnost nezemřel Adam
v týž den svého pádu, nýbrž žil po vyhnání z ráje více
než devět století. Ale, protože slova Věčného nemohou
býti prázdnou hrozbou, musíme mysliti, že ; onen život
Adamův byl, podobně jako náš,.životem zdánlivým, a ja
ko přeludem, jenž se spíše podobá smrti nežli životu.
Ježíš přišel k nám obnoviti onu plnost života, kterou
udělil. Bůh na počátku prvému člověku. Proto, kdo ná
sleduje Jeho, začíná znovu, zase býti skutečně’ živ. Kdo
zůstává podobný potomkům starého Adama, jest mrtvý.
To jest,, že jenom učedníci Kristovi, ti, kteří opouštějí
mrtvé, aby ho následovali, jsou živí, všichni ostatní jsou
jen živořící a pohybující se mrtvoly, neschopní ničeho ji
ného, než aby kopali hroby, a stavěli náhrobky. ;
: ,
Papini: Frontespizio, bfezen 1937.
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PRACOVNA

.

BUĎ ZDRÁV, K ŘÍŽ I!

Jest.významné slovo sv. Tomáše Aq., že .se z kříže na
učil eelé své theologii,, že se pod křížem naučil více než
ze všech knih. Chce-li totiž někdo míti zkratku celého
křesťanského učení, nemůže najiti lepší zkratky nad kříž.
Krev, tekoucí s něho, je krev Bohočlověka, neboť jenom
krev a oběť Bohočlověka mohla za nás zaplatiti, neboť tak
velký b y l hřích, že jenom nekonečná cena mohla jej v y - '
vážiti. Tak,mne Bůh miloval, že mne chtěl míti zase dítěf
tem svým, a to třeba zácenu svého jednorozeného Syna. ,
Když je člověku nejhůře, u paty kříže si musí vzpome
nouti, že ten, který dovedl tolik milo vati, že láskou ze
mřel, nedovede již ničeho člověku odepříti. Ale každá lás-,
ka zavazuje, a tato nekonečná láska zavazuje podobně.
Nemůžeme více Boha milovati, než když uchopíme svým
životem onen kříž, kterým nás chtěl vykoupiti. Je mnoho
křesťanů, kteří slouží Bohu až do chvíle zkoušky, ale jak
stojí v evangeliu, jakmile přijde zkouška, odvracejí se od
Boha a třeba s$ mu i rouhají. Nerozuměli kříži.a neroz
uměli lásce, která nemůže nás nechati s chybami a nedo
statky, která je musí s nás smýti, a která nás musí křižóvati, abychom se nerozběhli příliš za hračkami tohoto
světa. Byla nám dána svoboda dítek Božích, ale naše svo
boda neznamená svobodu od něčeho, jenom, nýbrž přede
vším svobodu k něčemu. Svobodu k'životu jako dítky
Boží. Proto žádá tato svoboda k něčemu, abychom byli
zajedno, svobodni od hříchu, od všeho, co nás strhuje
k zemi a jenom k přirozenému. To znamená ukřižovati
starého člověka. A když člověk se sám k tomu nemá, po
máhá člověku Bůh, sám mu béře jednu věc po druhé, aby
člověka upozornil, že k ničemu nesmí přivinouti své srdce,
aby je v něm ztratil. A kdo nepřijímá tento osvobozující
kříž, nerozumí lásce Boží, nechce býti čistý a svobodný
pro něho.
’
'
Braito. .
STRÁŽCE VÍRY

-

Svatý František Saleský nazývá sv. Josefa nejenom
pěstounem Páně,_nýbrž také naší lásky k němu. A mys
lím, že podobně a na prvém místě jest svátý Josef pěstou
nem a ochráncem naší víry v Krista. Celé poslání svátého
Josefa jest ochrana nejsvětějšího, nejnepochopitelnějšího
tajemství, svátého’ vtělení Božího Syna.' Nepochopili je
současníci, ani nejbližší Kristovi, kteří mu nevěřili a ce
kali jenom pozemské království mesiášské od Krista^ Ne
pochopili je židé a jejich velekněží, kteří se ustavičně po
horšovali jako nad rouháním nad všemi slovy, kterými
někdy Kristus jen naznačoval své božské synovství.
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A u svátého Josefa znamenala celý život, celé jeho povo
lání ochrana nejhlubšího tajemství před drzým a hrdým ■
• a nechápavým zrakem lidí tohoto světa. Měl chrániti čest
a tajemnost tajemství, jež ani on sám nechápal: svaté,
plodné panenství své snoubenky. Chránil je a zakrýval
před zraky těch, kteří by snad ani .nemohli věřiti a uvěřiti v prvých chvílích. On spoluobětóval s Marií Pannou
její panenství a její naprosté zasvěcení plánům Božím.
Její oběť a je jí nekonečná láska jest i jeho obětí. Velká
byla jeho víra, kterou se sklonil před něčím, 6emu neroz
uměl, ale co přijal) á čemu sloužil ve skrytosti celý život.
Jeho poslání bylo ukrýti, ochrániti tajemství tak dlouho,
pokud toho; potřebovalo.
To on živil svou prací tčlo Kristovo, to svaté tělo, které
přijímáme. Tak přijímáme ve svátém přijímání také vzpo
mínku na pot, únavu a námahu pěstouna Páně. Jestliže,
celý svůj život zasvětil tomuto tělu a jeho poslání, aby
mohl býti za nás jednou* obětován, nepřestává jeho péče
á láska k těm, pro které on tolik pracoval," když jim toto
svaté tělo chystal. Tak můžeme klidně očekávati od něho
pomoc, zájem a starost dále o celou Církev, o-všechny vě
řící, o všechny stojící přéd tajemstvím. On, který neztroskotaLpřed tajemstvím, nýbrž mu zasvětil svůj skromný
život, on, který dal celý svůj. život službě-Ježíši a jeho
tajemství, má právo mnoho vyprositi od toho, jemuž tak
věrně sloužil. To jest také duchovní patronát svátého Jo
sefa, abychom z něho neučinili také, jakb-ťo učinili mnozí
křesťané z mnohých svátých, pomocníky jenom v časných
záležitostech, nýbrž abychom v něm viděli velkého a po
korného služebníka Věčnému Slovu a proto také služeb
níka s věčným zájmem a s věčným, úspěchem o vítězství
tohoto Slova.
,
Braito. .
VĚČNÁ, ALE M LA D Á

' Jsou katolíci, kteří se domnívají, že když Církev ustala
na určitých liturgických a zákonných zřízeních, že je snad
proto také spjata s minulostí, takže je třeba býti ke vše
mu novému a mladému nedůvěřivý.
;
Pravda, Církev jest věčná, má staleté zkušenosti a proto
nepřenáhir se ihned. Zatím co jiní, kteří přetrhli styk
s tradicí a s životem, ustavičně lapají jako ryby po vzdu
chu, neboť tak bych nejsprávněji vystihl zmítání se jistých
mladých lidí, ona viděla před svým zrakem všechny otáz
ky, všechny problémy i všechna řešení již defilovati a
b ;některých ví již,' že jsou špatná, .o některých; že jsou
dobrá. Na ostatní se dívá svým svátým katolickým citem
nebo. nadpřirozeným instinktem. V yčkává,dává nejprve
každé myšlence možnost ukázati svou životnost a svůj
postoj k životu. A pak přijde jako blesk naráz nečekaně
její řešení, jako přišlo v otázce křesťanských demokratů

ve Francii, v otázce hákového kříže, v otázce Action Francaise a podobně.
■
Ale z toho ze všeho neplyne, že katolíkem být znamená
býti zpátečníkem, reakcionářem. Nebudeme se blázniti po
každém novém hesle, jakmile si přivěsí novou etiketu, ale
nebudeme také chtíti udržeti staré, obnošené řády, nebu
deme, nemůžeme chtíti již po slovech Kristových přišívati
nové záplaty na staré nenositelné šaty a nalévati nového
vína, nových otázek, nových poměrů do starých popras
kaných sudů.
Býti mladý znamená: milovati dobu, do které jsme po
staveni. Umě ti se na ni dívati i na její vady a nedostatky,
ale ne žlučivě, ne tvrdě, nýbrž s vůlí jí pomoci. Mladý býti
znamená míti sílu a chuť řešiti dobové otázky a těžkosti,
nebáti se jich, neprchati před: nimi, neuzavírati se před
nimi do starodávných historických ! zřízení, nestavěli si
proti nim opevněných kiosků, kam nemůže čerstvý vzduch.
Jsme postaveni vůlí Boží do roku 1937 a‘ do Českosloven
ska a proto nemůžeme ohlížeti se po staletích minulých a
po zemích cizích. Zde'jest tvé místo a toto jest tvá doba,
kterou máš učiniti křesťanskou, které máš na svém místě
a svými silami ukázati, že křesťanství není přeludem, že
se, dá žiti, že se dá uskutečniti a že dovede řešiti bolestné
i nejspletitější dnešní otázky. A to znamená také duchov
ní život: udržeti si svěžest svého křesťanství, uměti na
svém místě, ve svém okolí, ve svém povolání žiti jako
křesťan, do^důsledků.
:
Braito.
KDO M N E O S V O B O D Í ODE MNK?

Byl by omyl, že toto nejdramatičtěji vystihl Dostojevekij. Tisíce let před ním volá svaty Pavel o dvojím zákonu
ve svém .těle, o 'dvojím ’ j á, kterým j e' rozeklána lidská by
tost, takže člověk touží býti osvobozen od já, které táhne
člověka dolů, které tíhne k nízkosti, kterou cítí jako bře
meno, jako něco, co by nemělo být/
! ;
Přece nestačí osvobození od tělesného utrpení, ani od
vytrpění utrpení duchovního. ’Chceme vyléčiti kořen a zá
klad onoho zlého v nás.'Nepostačí nám vědomí jenom'od
puštění, kdyby mělo býti jenom lutherovským přehoze
ním pláště fiktivním ospravedlněním, zatím co bychom
zůstali kořenně špatní a zlí, zatím co by v nás bylo neosvobozené ono špatné já.
v
Jenom (dokonalé přetvoření znovustvoření, jak říkáme
vlití milosti a nadpřirozeného do duše, může nás změniti
v nové lidi, může přoměniti člověka a potlačiti ono nižší
já - a nahraditi : je Kristem. Protože toto je ideál křes
ťanství, abychom nežili více my, nýbrž aby v nás žil Kris
tus.’
■ ■:
í Kristus vložil ,do nás skutečně nový život. Život pak
znamená pohyb z nitra, z hloubi bytosti. Proto život dítěte
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Božího nemůže býti jenom dobrotivou fikcí milosrdenství
Božího, nýbrž mám-li býti dítě Boží, musí ve mně kolovati
skutečný,opravdový život účasti na životě Božím. Tento
život vložil Kristus do dítek Božích.,Od té doby jest v lid
stvu jakási nová propast, která se může zaplniti jenom
Bohem.-Nadpřirozené zůstává milostí a darem, ale lidé
byli jednou povoláni výše a hlouběji a nic nemůže tuto no
vou propast hlubiny Božího povolání, povolání k životu
dítek Božích zasypati; Proto, je dnes‘těžší osvoboditi se
od vlastní bídy, protože cítíme dnes. více než dříve svou
slabost právě ve světle onoho úžasného povolání. Dnes
můžeme méně než pohané zasypati náhražkami propast
Božího néklidu, který ón vložil svým povoláním do lid
ských diiší. Proto je dnešní neklid, dnešní živelná touha
a žízeň po štěstí a po životě větší, než byla dříve. A od to
hoto já, které je bez Boha nenasyceno, nemůže nikdo jiný
než sám Bůh osvoboditi. Je mi líto křesťana, který je spo
kojen sám se sebou, který necítí potřebu osvobození od
špatného já i od nenasyceného a přece k naplnění povola
ného já. Proto nás chce sytiti svým Tělem, k životu, k no
vému životu, nejenom k živoření pod pláštěm otcovské
f
i
k
c
e
.
Braito.
NESTŮJME KRISTU

V CESTĚ

Jan Křtitel shromáždil kolem: sebe: věrné posluchače.
Milovali ho a zbožňovali. Tak milovali, že když přišel Ten,
jemuž měl Jan připravovati cestu, žárlili na něho. Zasti
ňoval jim Jana. Tak stál těmto malým lidem Jan v cestě
ke Kristu. Sv. Jan Křtitel trhá tato pouta, kterými se jeho
přívrženci chtěli připoutati k němu, odstrkuje je od sebe
a přivádí ke Kristu.
. .
Každý duchovní vůdce musí jiti za tímto příkladem.
Musí;zavčas prohlédnouti pouta; kterými se lidé příliš
lidsky připoutávají k osobě toho, který je má; jen těsněji
připoutati k Bohu. Duchovní vůdce musí býti tak vyspě
lý a vyzrálý, aby dovedl odstrčit! lidi: od sebe, tak, jak je
chce přistrčiti ke Kristu. Blahoslavené umění opravdových
duchovních vůdců,-kteří vedou‘ Duchem svátým duchov
ně, to jest k Bohu, nepropadnouti ješitnosti a marnivosti,
která vidí ráda sebe obklopeného svatozáří vůdce, velké
ho vůdce, na němž lpí mnoho bratří. ■
Ne nám, Pane, nýbrž svému jménu dej slávu.
'
, Braito.

ZEN

Z DUCHOVNÍHO

//
ŽIVOTA

.

BONSIRVEN: Épitres de Saint Jean. Paris, Beauchesne,
1936, str. 308. Nemůžeme dosti doporučit sbírku Verbum
salutis, y níž vychází tato studie jako IX. svazek. Po ná-

ležitém úvodě, v němž probírá všechny theologické otáz;ky, vyskytující se v těchto listech, přistupuje autor k tex
tu samému,-který; překládá'a vykládá s použitím nejnovějSích vědeckých výsledků. Při tom zůstává kniha, způso
bem podáni určena širšímu okruhu čtenářů, zvláště laiků
ve vědách biblických. : ; :
'
BUCK:. M. Angeles Sorazu. Desclée, Paris, 1937, str. 340,
eena 12 frs. Bohatý a krásný život abatyše španělského
kláštera ve Valladolidu, jež zemřela v pověsti svatosti.
Čteme tu.život plný mystických vzrušení a snah, jež byly
korunovány, udělením vysokých milostí. Nejkrásnějším
poučením jest skutečnost v životě této řeholnice, jak na
prostá poslušnost vede 1^ nejvyšší svatosti. :
DENZINGER: Enchiridion Symbolorum, Definitionum
et Declarationum de rébus fidei et morům. Vydání dvacá
té. Str. X X X II. 658 a 72 rejstříku. Cena 5.40 Mk, váz. 6.70
Mk. Herder, Freiburg i. B. 1932. —: Vedle Písma sv. nelze
se obejít bez této příručky při studiu základních pravd
křesťanských. Jak by sé bylo bývalo snadněji pracovalo
sv. Tomáši Akv., kdyby již: za jeho doby existovala po
dobná sbírka překrásných textů vybraných z •různých
koncilů církevních! Touto. sbírkou máme- dnes hledání
v obsažných jednáních církevních sněmů velice prakticky
-usnadněno. Je to sbírka perel, jejichž použití zkrášlí a
zvýší cenu každé práce, konané v,- jakémkoliv oboru ka
tolické theologie. *
;
'
'
DILLERSBERGER: Markus Bd 1. Anton Pustet, Salz
burg, 1937, 'str. 198, cena 3.40 Mk. V yjde pět svazečků to
hoto velkolepého výkladu evangelia sv: Marka. Dillersberger jest již znám jako velký theolog, který přímo se
umí zadívati do knih Písma svátého, nejsa zatížen theolo
gickými kombinacemi, nýbrž veden touto:globální theolo-;
gií, snaže se najiti nové pohledy v těchto knihách. Dillersberger jest jedním z největších současných katolických
myslitelů a bylo by záhodno něco z něho přeložiti. Refe
rovali jsme dosud o všech jeho knihách. Výslednicí toho
to výkladu jest neobyčejně živý a věrný dbraz osoby, Je
žíše Krista.
- - - •: ;
' . '
FECKES: Das ■Mystérium der gottlichen Mutterschaft.
Schoningh, Paderborn, 1937, str. 184, cena ? Dokonalá
mariologie, jaké jsem ještě nečetl; Feckes si učinil velké
jméno svým pokusem O; dogmatiku Církve. Neméně zda
řilá je tato kniha,- která není zbožným rozjímáním, ani
mariánskou jenom - četbou, nýbrž dokonale sestavenou
mariánskou theologií; Při tom zasadil krásně autor mariologii do celého theologického systému, dav jí místo, které
jí v něm opravdu patří.
,
GIRAUD -.Verš les hauteurs spirituelles. Paris, E. Vitte,
1937, str. 260, cena: 12 frs. Kniha promluv pro řeholnice a
také pro všechny, kteří touží po vyšší dokonalosti. Jsou

to spíše jen schemata, která autor propracovával jistě te
prve při-přednášce samé. Jasné rozdělení řeči'a hloubka
myšlenek jsou přednosti této knížky.
GÓ TZ:Ťirmunterricht fůr Firmlinge. Kosel-Pustet, 1937,
str. 74, cena 1.80 Mk. Teoretická i praktická dobrá pří
ručka pro katechety.i pro ty, kteří se samostatně připra
vují ke svátosti biřmování. .Prvá část obsahuje theologii
svátosti biřmování a druhá praktické vypracování biřmovacích, katechesi. Kniha je ukončena krásně vypracova
nou katechesí, jak žiti dále ze svátosti biřmování. Velmi
vřele doporučuji.
i
KOSTERS: Unser Christusglaube. Ilerder, Freiburg,
1937, str. 340, cena.5 Mk.;Vynikající jesuita, známý již
svým prvým dílem o Církvi, obohatil dnešní theologii vě
deckým souhrnem a zhodnocení^ všeho, co dosud o Kris
tu bylo kladného napsáno. Kniha jest vlastně nepřímo po
lemická, když ukazuje, co znamená Kristus a jeho víra
pro německý 'národ.: Kniha i vlévá statečnost a sílu pro
přítomné doby opovržení a pronásledování, ukazuje, jak
pravda a osobnost Kristova přemohly dosuď všechny od
■■■■■■“
půrce, horší odpůrce.
LITURGIE UND. SEELSORGE. Referáte der 6. Wiener
Seelsorgertagung vom 27.—30. Dez. 1936,' herausgegeben
von Dr. Kárl Rudolf, Seelsorger-Verlag, W ien L , Stephansplatz 3., Kart., 140 str., cena 18 Kč. Tato kniha podává
přehled po dnešním liturgickém hnutí a v hlavních rysech
ukazuje jeho budoucí úkoly v duchovní správě. Obsah:
Svátostná výstavba duchovní správy; činná účast věřících
při udělování křtuv biřmování a Eucharistie; ostatní svá
tosti; katolický křesťan a církevní rok;: výchova v oběti
"mše svaté; liturgický smysl neděle atd. Ačkoli kniha jest
určena především pro duchovenstvo, přece i laici ji mo
hou použít s velkým užitkem.
. OPPENHEIM (Dr. PHILIPPUS O. S. 15.): Institutiones
systematico-historicae in sácram liturgiam. Pars I. Liturgia
generalis. Series I. Dé scientia litúrgica. Vol. I: Introductio
in literáturam liturgicam. Ed Marietti, Torino 1937, in-8,
str. V III— 104, cena 8 L. Autor zamýšlí v tomto díle sou
stavně probrat celou liturgii, jak ji už po mnoho let před
nášel na theologické fakultě u sv. Anselma v Římě. První
svazek, tohoto díla,-vydaný v těchto1dnech, je praktický
a důležitý vůdce hojnou liturgickou literaturou. Tento
„Úvod“ je tím vítanější, 'protože podává nejen historický
přehled autorů, kteří psali o liturgii, nýbrž seznamuje také
s nejnovějši liturgickou literaturou všech krajů á národů,
takže každý zájemce o liturgii zde bude míti po ruce vše
chna hlavní díla. Doporučujeme.
■• PERROY:' La Résurrection. E. Vitte, Lyon 1937, str. 350,
cena 12.frs. Je to šestý svazek sbírky Récits Évangéliques,
v němž probírá autor vše, čo se událo okolo zmrtvýchvstá-

ní Páně. Uvádí text Písma, vykládá jej, navazuje rozjí
mání, takže příslušná pravda je vždy probrána se všech
hledisek. Kniha dobrá jak pro kázání, tak pro rozjímání.
PE G A TTIE R I:: L ’Evangile Eucharistique. Torino, Ma
rietti, 1936, str. 228, cena 5 frs. Krátké'promluvy pro ho
diny adorace. Poslouží velmi dobře jak knězi, připravu
jícímu se na podobné promluvy, tak všem, kteří přicházejí
klaněti se. Myšlenky jasné, hluboké, praktické. Můžeme
jen doporučit.
RINDT: Der Jiinger Johannes betrachtet die Welt. Herder, Freiburg i. Br. 1937,: str. 156, cena 2.60 ,Mk. Rindt
mluví .duchem svatého Jana, jehož si studiem a meditaci
osvojil, o nejzávratnějších tajemstvích našeho vykoupe
ní, jež zvláště svaty Jan jako orel smělým pohledem, změ- '
řil. Snaží se spekulativní prudkostí'přiblížiti se k záhadě
dědičného hříchu. Z tohoto ducha pozoruje postavení a
smysl člověka na světě. Novinkou je jeho výklad ó.stro
mu poznání dobrého a zlého.:Krásné jsousřádky. o Církvi
jako společnosti i svátém společenství. Kniha jest odváž
ná a proto óbdařující. .
••
. •
.
SCHRIJVERS: Umění dávatl se. Přel. St. Spůrek, Praha,
G. Franci, 1937, str. ,175,. cena 18 Kč, váz. 28 Kč. Kniha
o darování sebe Bohu. Potřebovali jsme ji,’ proto'jsme pře
svědčeni, že vykoná své poslání: a'přivede mnoho duší
k tomu, aby se opravdu darovaly. Život křesťana je život
oběti, o tom není pochyby. Proto tak vítáme tuto knížku,
protože učí tomu, co je v křesťanství tak podstatné.'Měla
by tato kniha býti čtena nejen kněžími a řeholníky, nýbrž
všemi křesťany ve světě, kteří touží na hlubinu duchovní
ho života, i— É. D.
. •
Z RŮZNÝCH

POLÍ

BAUDRILLART (CARD INAL): Soyons préts! La collection á 1.95 frs, éd. Flammarion, 26, rue Racine, Paris
1936, str.v46. Buďme připraveni! Proti třem nebezpečím:
proti komunismu, hitlerismu a válce. Buďme připraveni
hlavně* rozumově, mravně :a“ sociálně.
. . ;
CARBONE: Obiectionum cumulata collectio, vol. III.
Cosmologia. Torino, Marietti, ,1937, str. 626, cena 20 L.
Pro studenty filosofie,;kteří se mají cvičit ,v řešení ná
mitek, třebas jen zcela teoretických, neskutečných, velm i:
dobrá zásobárna. ■ : , ;
p;
BATZIL: Decisiones sanctae Sedis de usu et abusu matrimonii. Torino, Marietti, 1937, str. 40, cena 4 L. Pro zpo
vědníky, studující; theologie velmi užitečné,; zvláště pro
praktické závěry, na konci knihy.
; .
BORDEAUX: Le foyer. Flammarion, Paris, cena 1.95 frs.
Slavný romanopisec francouzský, poukazuje na hodnoty
věčné a trvalé našich křesťanských rodin. - ,_
"

-
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CLEMEN: Lo& der Stille. Schwann, Diisseldorf, 1937,
.str."66, cena 1.50 Mk. Není to prvý hlas nostalgie po svate,
utěchyplné samotě v! dnešním hřmotu a ruchu. Kniha plná
věcné chvály a touhy, aby si lidé více; zamilovali ticho,
ve kterém najdou'klid a mír a hlavně sebe a myšlenky ke
tvoření.
'
■.
■. .
FILTHAU T: Holand von Cremona. Albertus Magnus
Verlag, Veehtai. O. 1937, str. 224, cena 6.50 Mk. Odborná,
velmi důkladná studie o začátcích scholastiky v domini
kánském řádě, jehož členem byl právě Roland z Cremony.
Neobyčejně dobrý příspěvek: k dějinám'dominikánského
řádu, jež- jsou stále ještě tak chudé. Dobré popsání uni
versitního života středověkého, mladého apoštolského sna
žení dominikánského. Pochopíme mnohem lépe samého
svátého Tomáše, jestliže si dobře pročteme tuto studii
o tomto velikém theologu dominikánských počátků.1
FONTENELLE:, Sa Sainteté Pie X7. Ed. "Spes, Paris,
,1987, str. 432,1 cena 15 frs. Pius XI., ó němž můžeme řici
s hrdostí,: že je jeden z nej větších papežů v celých ději
nách Církve, si zasloužil tohoto skvělého životopisu. Je to
jedinečné zhodnocení;všeho, co učinil pro Církev tento
velký papež jak v ohledu církevní správy, na poli církev
ních studií, v ohledu sociálních nauk atd.-Nelze si před
stavit lepší dárek k jeho osmdésátinám než je tato kniha,
která se čte, s potěšením a radostí, protože nám mluví
o tom, jak velkého a jak dobrého Otce máme v-římském
.Veleknězi.
/ / ■
-;' ;' sr' ;
■'
GUZMÁN: Krvavý delt. Praha, Melantrich, 1937, str.
214, cena Kc 20. vaz. 30. Autor líčí způsobem románovým,
někdy vážné, někdy zábavně zákulisí mexických revolucí
poslední doby. Je to zdánlivě román dobrodružný, ve sku
tečnosti však chce říci autor věc velmi vážnou, že totiž
tak zvaní vůdcové revoluce, vůdcové národa jsou lidé ne
odpovědní, osobnosti, bez mravních zásad,od nichž nelze
očekávat nič. jiného než rozvrat společnosti i státu. ’
HOMEYER: Dichterinňen des Altěrtums und der christl.
Fruhzeit. SchOningh, Paderbórň, 1937, str. 110, cena 1.60
Mk. Krásná sbírka nejstarších básnířek; Ve sbírce jsou za
hrnuty Sappho, Korinna Erinna, Eudokia Sulpicia Kasia.
Pro nás mají velký význam zvláště starokřesťanské básníř
ky, které z hlubin vroucího prožití křesťanství nám zachy
tily prvotní oheň, kterým hořela prvotní Církev. KNOX RON.: The Holý Bible. Sheed et Ward, London,
.1936, str. 620,’ cena 7 s 6d n et Bible má za účel poučiti vě
řící o vykoupení, jak jé Bůh připravoval ve St. zákoně a
uskutečnil v Novém. Proto je záhodné, aby od nich byla
čtena. Avšak obyčejný čtenář, čítá-li jednu knihu Bible
za druhou, snadno ztrácí onu nitku připravované a; uskutéčňováné. spásy. To ■pohnulo Knoxe, že vybral z Bible
určitá místa a seřadil je tak,'aby čtenář získal jednak jas-
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ný obraz o obsahu Bible a v něm viděl zmíněný cíl její.
Někdy je to jen několik kapitol z některé knihy, jindy
í&ae, hlavně v Nov. zákoně, celé knihy. Taková kniha je
•pro věřící velmi užitečná.
; .
'
KÓHLER: Theologie des altenTestamentes. Mohr, Tubingen, 1937, str. 250, cena 8.80 Mk; Kniha projednává ve
velkých třech úsecích nauku o Bohu, o člověku a jeho vy 
koupení tak, jak se nachází v knihách Starého zákona..
Autor využil jak srovnávací vědy náboženské, tak i exegetických výtěžků. Hlavní ale zájem soustředil opravdu
jen na theologii. Je to pokus o synthetisaci obsahu Staré
ho zákona. Poznámky jsou moudře dány na konec, protože
jsou-jen pro odborníky a není jich potřebí ke čtení a po
rozumění knihy. ...
^
.....
KUTAL: Pieta z kostela sv. Tomáše v Brně. Brno. Edi
ce Akord, 1937, stran textu 36, 6 ilustraci, cena 10 Kč.
Mnohdy nevíme, kolik uměleckých pokladů je skryto v na
šich chrámech. Proto musíme vítat s upřímnou radostí.
počin brněnských akademiků, kteří ve sbírce Výtvarné
umění na Moravě nás upozorňují na perly náboženského
umění. Upozorňujeme celou katolickou veřejnost na tuto
sbírku, která stojí edici Akord- jistě velké oběti a jen
tehdy bude moci prosperovat, když o ni bude náležitý zá
jem se strany čtenářů.
1 :
:
LEIPOLDT: Der Gottesdienst der aettesten Kiřche. Dorfling, Stuttgart, 1937, str. 60, cena.2.85 Mk. Zajímavá his
torická studie, žárovéň; exegeticky založená, která pro
chází vývojem křesťanské bohoslužby a ukazuje, jaké prv
ky židovské, řecké a římské přetvořila a posvětila prvotní
Církev ve svých nejstaršich obřadech. Studie je neobyčej
ně zajímavá, psaná věřícím protestantem.::
',
MANDELKERN SOLOMON: Veteris Test. Concordantiae hebraicae atque chaldaicae, Šchocken Verlág, Berlín,
1937, sir. 1548, cena 30 Mk. Pro studium biblické je nezbyt
né mít hebrejskou Konkordanci, která by byla. praktická
a jasná. Tato Konkordance dokonale uspokojí. Nejprve
je podán kmen, pak latinský význam a k tomu hebrejský
výklad. Texty pak' jsou uvedeny tak,; „ut tota sententia
vedderetur“ . Separátně pak podává zájmena a áramejskoů
část. Je to již’ druhé vydání této Konkordance, opravené
a velmi rozmnožené od F. Margolina. 5/
’
MATHIEU (M.) S. J.: Uordre sociál chrětien,^ éd. Spes.
Paris, 1937, stran 146. Křesťanský sociální řád je věc slo
žitá. Skládá se jako'člověk z těla a duše. Jeho tělo je stát,
jeho duše Církev. Proto autor zde postupně vymezuje po
vahu těchto dvou společností (hl. I.: Církev a stát), jejich
podstatné vztahy (hl. II.: Převaha Církve); jejich vzájem
né povinnosti (hl. III.: Povinnosti státu); umírněnost, s ja
kou v jistých okolnostech mohou a mají jednati (hl. IV.
Snášenlivost). A nakonec udává prostředky k uskutečně-

439

ní křesťanského sociálního řádu (hl. V.).' Vřele doporu
čujeme.^
■■.
:
MERIMÉE: Les meuilleurs textes. Desclée de Brouwer,
Paris, 1937, str. 565, cena 18 frs. Záslužná jest sbírka
Descléova Choisir, ve které uvádí význačné francouzské
spisovatele, ve výborech přístupných všem, i když autor
jest některými svými spisy nebezpečný. Tak je i dobrá
tato sbírka z Meriméa.'
^
METZGER: Das kath. Schrifttum im heutigen England.
Kosel-Pustet, Milnchen, .1937, str. 407, cena 5.80. Kniha,
kterou jsme již dávno potřebovali.'My jsme si dosud dosti
málovšímali všeho přínosu, jejž znamenají katoličtí spi
sovatelé angličtí. Metzgerova studie jest kniha, která
úplně vyčerpává látku s kritickou přesností, spravedlností
i odborností. Upozorňujeme'na tuto knihu všechny, kteří
vydávají knihy, aby si všimli neznámých a zapadlých kle
notů duchovní katolické literatury anglické. Vidíme také,
jak ohromné pokroky učinili angličtí katolíci za posledních
několik let.: Metzger zahrnul básníky, romanopisce i vy
nikající publicisty.
;
RUFNER : (D R .V IN Z E N Z ): Gemeinschaft, Staat und
Recht..Peter Hanstein Verlagsbuchhandlung, Bonn, 1987,
str. 163, cena sbrož. 5.20; Mk, karton.. 5.50 Mk. Autor zde
filosoficky rozbírá pojem společnosti, státu:a práva. V prv
ní části jedná o základních otázkách sociální vědy, v dru
hé části o společnosti v její podstatě, ve.třetí o společnosti
v jejím životě, ve čtvrté.o státě jako politickém utváření
společnosti a konečně v páté části o právním řádu spo
lečnosti. Za každou statí je uvedena bohatá nejnovější so
ciologická literatura.■
vSCHLESINGER K A L.: Die Gesctzelehrer. Šchocken
Verlag, Berlin S W 19, str. 86. Kniha obsahuje .výběr talmudských a midrašských, výpravo vání, výroků a výkla
dů od Simona Sprav, až po Hillela. V úvodu podává struč
ný dějinný obraz této doby. ^Vybraná místa pak jsou po
dána hebrejsky s německým překladem;;při každém vý
roku pak označuje místo, odkud byl, vzat.; Z knížky mož
no takto, nabýti dosti ucelený obraz. o učení zákona a
jeho vlivu na národ a dějiny: izraelské té doby.
SVENSON: Dobrodružství na ostrovech. Vychází v Kni
hovně pro mládež Raná setba, Prahaj nakl. Vyšehrad, cena
sešitu 1.50 Kč. Doporučujeme co nejvřeleji tuto sbírku
dobré četby pro mládež, spisy Svensonovy pak zvláště.
Uděláte dětem opravdu velkou radost, jestliže jim před
platíte Ranou setbu.,
BROŽURKY ŽIVOTEM, tito tiší, ale až zázračně účinní
apoštolově hlásí nové sestry: Novena k Duchu svátému.
Tuto zvláště doporučujeme. Pak rozjímání od sv. Alfonsa
pro oktávu Božího těla a dr. Svobodové Nový hospodářský
řád.-.. ■
: ” - «>. ,

•* DR. SILV. M. B R A I T O O. P.

VRŮSTÁNÍ DO M Y S T IC K É H O T Ě LA
KRISTOVA.
Nesmírný zázrak se děje v duši, když ji Bůh na
plní svou milostí. Jest to nové stvořeni, Bůh bere
takřka člověka znovu do svých stvořitelských rur
kou a z člověka, dítěte lidského, se stává milostí
dítě Boží. Přirozenost lidská je Bohemiuchopena a
ponořena do jeho života, účastní se Boží přiroze
nosti. Na tomto základě se <člověk účastní samého
života Božího;:Tohoto nového života se nám dosta
lo Ježíšem Kristem. On nám jej zasloužil a-on nám
jej také přelévá.
Nikdo nemůže přijíti k Bohu leč skrze Krista,
protože k Bohu jdeme jedině kroky lásky, k němu.
Tato láska je účasťjna.Božím^ životě, neboť Bůh
jest láska, jehojživot jejmilovati sebe a poznávat! '•
sebe. Jen Bohočlověk nám mohl sděliti tento život.
Jako člověk mohl zaplatiti za nás, a pro božskou
osobu má toto: zaplacení nekonečnou, opravdu zadostiúčinnou - cenu. Proto -jef náš. prostředník, má
lidskou přirozenost; a jést druhou Božskou osobou.
Mohl nám přinésti božské a naše lidské očistiti a
posvětiti. Není možná duchovní cesta'bez Krista.
Jedině skrze něho a jím a přes něho a z něho může
me žiti, jako dítky Boží.
:■ ;
Všem* kteří duchovně a nadpřirozeně žijí jako;
dítky Božíj zasloužira předal tento život, v něm
jsou všichni spojeni.
Ten, jenž život dal, jej také dále zachová a udr
žuje. Neboť je to život Boží, který ze sebe nemáme.
On jej musí stále vlévati, aby se v nás udržel a aby
v nás rostl. Tím tvoříme s 'ním jedno tělo těch,
kteří jimi žijí účastí na jednom životě Božím. V něm .
a v celé nejsvětější Trojici, jejíž život stává sq účas
tí i naším životem podle výslovného ůčení Církve,
tvoříme onu svátou, tajuplnou jednotu, které říká
me mystické tělo Kristovo. Zahrnuje všechny, kte
ří jakýmkoliv způsobem a i stupněm žijí z Krista.

Toto tělo zahrnuje i ty, kteří k němu patří předurČením,' i když/ještě nežijí tímto životem, zahrnuje
všechny, kteří mohou býti spaseni, zahrnuje je svou
možností, zásluhou za všechny.
,
■ Kristus byl člověk viditelný a i my jsme lidé
s lidskou stránkou.-Spasitel připjal’naše spojení
s ním ná viditelné vnější znamení. Přijal nás do
svého království, přijal nás do sebe, do svého ta
jemného Těla, a tomuto přijetí dal viditelný pod
klady totiž svátost křtu, ve kterém viditelným zna
mením,'křestním úkonem a slovy se stáváme účast
ni vnitřního života Kristová, vrůstáme do jeho
svátého •mystického těla.
Bůh jedná nesmírně moudře, když s námi lidmi
jedná viditelným způsobem i ve věcech nejtajem
nější eh a nej duchovnějších. I rozlévání svého ži
vota' a jeho rozmnožování připjal na viditelná
znamení, na svátosti, jimiž se uděluje neviditelná
milost.
;■
Křest,svátý jest dUchoyním zrozením z Krista,
jest spojením s Ježíšem, s jeho životem a se všemi,
kteří jsou k tomuto životu povoláni viditelně i ne
viditelně;1Křest'jest prvým krokem ke vrůstání do
Krisťa.v
í■
- ■}:
Nezrušitelriým znamením totiž 'jsme zasvěceni,
připsáni Kristu.1Jsme označeni znamením, vypále
ným do duše Duchem svátým, pódobně. jako byli
římští vojínové znamením označováni za majetek
císaře- a" vlasti/ Patříme Kristu.' Jsme- přivtěleni
k jeho Tělu, jsme připojeni ke kmeni jeho života,
takže nyní'o nás platí Ja jsem kmen vinný a vy
jste ratolesti.
;
Křest1není j en velký, slavný ‘ukon, nýbrž ustavičná závaznost a stály ukol. abychom uskutečňo*
vali v sobě; rozvíjeli^ sobě a'dávali růsti v sobě
onomu životu, na který:jsmé býli naroubováni připojením ke Kristu a k jeho životu.'Křest znamená
připojení; k e ;Kristovu1Životu a proto povinnost,
abychom rostli v tomto' životě, protože jsme přijali
tento život jako dítky Boží. Dítky mají růsti v ži-
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votě, který obdrželi. Dostalo se nám života Kristo
va, abychom mohli dorůsti k podobnosti a plnosti
jeho svátého, dokonalého života. •
Křtem jsme obdrželi účast na životě Božím, na
životě Prvordzenéh'o:mezi bratřími, Toho, jenž je
Přirozený Syn Boží.'Vybízí nás touto milostí, aby
chom rostli v této podobnosti, v jeho svatosti, kte
rá bylá tak dokonale spojena s nebeským Otcem.
Abychom šé stávali jako synové stále podobnější
svému Otci. Kristus shrnul výzvu k dokonalosti ve
velká slova: Buďte dokonalí,-jako jé váš Otec v ne
besích dokonalý. x
Když jsme křtem vrostli do Krista, když jsmé
byli křtem Označeni: jako majetek Kristův, jako ra
tolesti, patřící k jeho tělu, přistupuje druhá svátost
mystického těla, svátost biřmování, která má v nás
zasaditi milost a povolání k věku dospělosti Kris
tovy, k mužnému věku dokonalosti Kristovy. S v á -.
tost biřmování jest svátost vzrůstu a pokroku v ži
votě <Kristem zaslouženém1a sděleném.:
'
:•
Svátost biřmování zavazuje nás; abychom se stá
le snažili o dokonalost,: o které ■Kristus tolikrát
mluví, a ke které tolikrát vybízí, aby totiž v nás
byla dokonána^a naplněna ona'jednota, kterou je
spojen"Kristus-s nebeským Otcem.;Svátost biřmo
vání nám 'udělila'milost,' abychom se mohli istáti.
dospělými ‘ členy - mystického' těla- Kristova, ;tak
dospělými,"že:budeme toto mystické tělo. hájiti, za
ně bojoyati proti jeho.nepřátelům, š í
‘
Svátost biřmování nás připíná nejenom k životu
Kristovu, nýbrž také k jeho vítězství nad ďáblem;
nad hříchem a nad světem. Je smutné pomyšlení;
jak je' dnes"katolíky tato svátost znesvěcována,
jak se jí nerozumí; ják se s ní kupčí,, jak se hledí
fia ni jeii jako na obřad, jako na příležitost boha
tých darů. A- přece každá doba, a naše zvláště, po
třebuje křesťaný silné; plné Ducha svátého, kteří
by si byli vědomi své povinnosti ke Kristu a k jeho
Církvi; Ve svátosti1biřmování-vývrcholuje povolá
ní ke katolické akci. Ona1dává iplnost á dospělost
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křesťanskou, ona vyvrcholuje připojení ke Kristu
a povinnost pracovati o mystické tělo Páně, o jeho
Církev, jako pracoval ten, jenž se obětoval až
k smrti kříže.
Upozorňujeme věřící na jejich povinnost k Círk
vi, k apoštolátu, ke katolické akci, plynoucí z této
svátosti, že vzali na sebe závazek, že budou bojov
níky a ne pecivály, že se sami budou;hleděti naplniti plností podobnosti s Kristem na.základě jeho
milosti štědře udělované,; a že budou hleděti;touto
plností naplniti a obohatiti i druhé.
P. A N T . ČAL A O. P.

....

SK U T E Č N O ST EUCHARISTICKÉ
O BĚ TI
Poněvadž našich článků o eucharistické oběti si
všímají také.protestanté a reagují:proti nim, jak je
patrné z Hlasu 1937 (roč. VII), č. 1, str. 21, a po
něvadž z různých; táborů často; slýcháme námitky
proti tomuj že mše svatáje.skutečná obět, je třeba,
aby naši čtenáři byli-vyzbrojeni proti takovým ná
mitkám, aby mohli věcně hájiti tento článek víry a
své protivníky;umlčet. Proto, zde stručně probere
me otázku,*zda mše svátá je skutečně obět. Budeme
' zkoumat, co nám o tom praví prameny zjevení, zdá
j e :možno; dokázat skutečnost eucharistické: oběti
(I) z Písma svátého, (II) z tradice a (III) jsou-li
k tomu snad i nějaké rozumové .důvody, aspoň dů
vody vhodnosti.
l . Z Písma svátého. ■
.. Protestanté všeobecně tvrdí, že z Písma svátého
nelze dokázat, že mše svátá: je skutečná obět. Luther na základě Písma: svátého popírá obětní ráz
poslední večeře i mše svaté. Mší svátou Církev prý
jen připomíná obět Kristovu na kříži. Podobně i
Kalvin vycházejeIz Písmá svátého, zavrhuje kato
lickou nauku o mši.sváté. Podle Písma svátého je
prý pouze jedna obět Nového zákona, totiž krvavá

obět kříže. To je v podstatě nauka všech protestan
tů až po naši dobu.
V posledních letech nezávislá kritika se stále ví
ce vzdaluje od katolické náuký o poslední večeři
a o mši svaté; Stačí všimnóuti si teorií, které podá
vají Wetter,VLietzmann2 a Volker.3
;'
Uvedení autoři se shodují v tom, že ěucharistická
obět nepochází od Krista, nýbrž vznikla později
vlivem různých* činitelů;' Když-však si všimneme'
jejich důvodů,: hned vidíme, že jsou: neudržitelné:
bud libovolně měníJtekst Písma svátého, nebo výr
nechávají některé části, které se jim nehodí do je
jich teorií;: často přidělují přílišnou důležitost•do
kladům pozdějším, nejasnějším: a podezřelým, na
př. apokryfům- z 2. stol. dávají: přednost spřed* synoptiky-nebo před sv. Pavlem. Každý vážný člověk
se musí pousmát^ když vidí, že někteří současní kri
tici se domnívají, že vědí lépe než apoštolé; nebo
první křesťané; co myslel Kristus při-poslední: ve
čeři.
•
“
Katolíci hájí, že z Písma svátého lze; dokázati;
že mše švatá;je skutečná obět. Všimněme si jejich
hlavních důvodů. A aby celá otázka byla jasnější,
zkoumejme napřed, zda podle Písma Svatého byla
obětí poslední večeře Páně, a’pak-zda byla obětí
večeře, kterou slavili první křesťané.
' '
. 1. Poslední večeře Páně.
a) Kristus sě vydává „za 'mnohé“.Kristus při po
slední večeři neřekl pouze: „Toto je mé tělo", toto
je má krev,“ nýbrž o těle dodává: „které se za vás,
vydává," a o krvi:■„která se za vás prolévá,“4 ne
bo: „která se vylévá za mnohé."5. Tím výslovně
prohlašuje, že se obětuje Bohu za své. Vždyť co ji1 Sr. P ět. W etter: M tc h r is tlic h e ’L itu rg ie n :'\.D & &
christíiche.M ystérium; II. Das christliche Opfer, Gotting
1921,1922.
2 Sr. L ietzm ann : M esse und Ilerrenm ahl, Bonn 1926. .
3 Sr. V o lk er: M ystérium und A gape, Gotlia 1927. ■
4 Sr. Luk. 22, 19—20; I. Kor. 11, 24. 5 Sr. Mat. 26, 27; Mar. 24, 24.

445

ného znamená „vydati še za někoho" než „obětovati se za někoho?“
. .Není možno pochybovati o smyslu slov: „Toto je
tělo mé za vás.“ Ježíš prohlašuje, že jeho tělo je
vydáno místo života apoštolů. Dáti nel)o vydati se
za někoho na paralelních místech znamená „oběto
vat! se za někoho11; na př.; „Syn člověka přišel. . .
dáti svůj: život za vykoupení m nohých;"6 nebo:
„Dal sebe samého za nás."1 Jestliže tedy Ježíš pro
hlašuje, že jeho tělo je dáno za apoštoly & za mno
hé, & jeho krev prolita za mnohé, nikdo nemůže po
chybovat, že Kristus se obětuje.
•
Nelze-říci, že Kristus při poslední večeři mluví
o svém těle, které bude vydáno a o krvi, k terábude
prolita, totiž na dřevě kříže. Místo sloves, která
jsou ve Vulgátě (a proto i v, našich překladech po
dle Vulgáty) v. budoucím čase, v řeckém originále
jsou participia přítomného.času: ópfvďdo, ív.yyvóv(isvov.‘Avšak participium přítomného času neznačí
budoucí čas, zvláště když je spojeno se slovesem
přítomného času. Náš t^kst má tedy v originálu ta
kový smysl: „Toto jest má krev, vylitá (fx^vvófwvov)“. . . Toto je mé tělo . . . vydané (óióáutvov)“.8
Tím tedy Kristus prohlašuje, že jeho tělo a krev je
obětována už nyní, neboť krev nemuze býti vylita,
aniž by tělo nebylo obětováno
,:
b)
K ristus se obětuje za mnohé ..na odpuštěn
.7řncM“. (Mat. 26, 28.) Všichni Ziae, a tudíž i apoš
tolově, dobře znali očistné oběti. Věděli, že. krev
odpouští hříchy tehdy,:když je obětována.9 Když
jim Kristus prohlašuje odpuštění hříchů svou krví,
jistě o toní nepochybovali, neboť vídali, jak od
pouštěl hříchy.10 Tedy i slova: „na odpuštění hří
chů^ přirozeně apoštolům mluvila o oběti.
Mat. 2 0 ,2 8 .
•
■
7 Galat, 2, 20. ' •
8 Sr. L agrange: E van gile selon sa in t Marc, Paris 1911,
p. 355—356.
9 Sr, M édebielle; U e x p ia tim dans VAncien e t le Nouveau T estam ent, Rome 1924, t. I, p , 125— 158.
' •- 10 Sr. Mat. 9, 2; Luk. 5, 20; 7, 47, ■• - ;
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c) K ristus přináší obět nové úm luvy. Nejpádnější
důkaz, že večeře Páně byla obětí, máme ve slovech,
jimiž Kristus prohlašuje, že prolitím jeho krve je
zpečetěna nová úmluva. Podle Matouše,a Marka
Ježíš praví; „Toto je má krev úmluvy.11 Podle Pav
la a Lukáše: „Tento kalich je nová úmluva v mé
krvi.“ . ; ••■
Apoštolově, dobře znali oběti úmluvy z Písma ■
Svatého a liturgických obřadů. Jistě dobře věděli,
jak krev obětovaných - zvířat ■zpečetila' spojení
Abrahama a Jahve,11 nebo jak na Sinai-oběti zpe
četily úmluvu mezi Hospodinem aTzraelity.13 Tato
úmluva byla patrná ve všech/obětech, ale zvláště
v;obětech očistných.1,3 Z toho je, zřejmé, jak apoš
tolově chápali slova Kristova: „Toto je má krev
úmluvy, Tento kalich je nová úmluva v mé krvi.“
Nemohli nevidět,, ž e ;Ježíš se obětuje; Bohu, aby
očistil jejich hříchy svou krví; že přináší obět, kte
rá měla zpečetit novou .úmluvu, ;
•' r■
Aby apoštolé nemohli tato slova chápat jinak, Ježíš užil těchže slov, která pronesl Mojžíš při
smlouvě na Sinai a která Izraelité nemohli zapome
nout. Mojžíš tehdy po prohlášení úmluvy pokropil
lid izraelský krví oběti a řekl: „To je krev úm luvy,
kterou Jahve uzavírá s vámi o všech těchto slovech.^.lTáž slova pronáší Kristus při poslední ve
čeři: „To je má krev úm luvy,“, Tatáž slova praví,
že tu jde o týž obřad. Jako tehdy na Sinai, tak i ny
ní ve večeřadle byla úmluva zpečetěna obětí. „Kdo
koli byl obeznámen se Starým zákonem,” praví
anglikánský theolog M. Stevens. „nemohl chápat
úmluvu v krvi Kristové jmak nez jako smrt, přine
senou v obět.1111*
.■: . ■
Kristus nepraví:.,To je ma krev budoucí úmlu
vy,“ nýbrž prostě: „To je má krev úmluvy." (Mat.,
11 Sr. Genes. 15, 18.
Exod. 24, 3.
13 Sr. M édebielle, uved. dílo, str. 288.
14 Exod. 24, 8.
15 Sr. M. S teven s: T he T h eo lo g y of N. T., str, 132. ■ -
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Mar.) Ani u svátého Pavla a Lukáše nečteme: „Ten-*
' to kalich je budoucí úmluva v mé krvi,“ nýbrž:
„Tento kalich jc nová úmluva v mé krvi.“
Z toho, že Kristus užívá těchže slov jako7Mojžíš,
a že tuto úmluvu nazývá novou, musíme uzavřít, že
tu jde o skutečnou novou obět/která má býti ná
hradou za oběti staré úmluvy.
d)
Totéž možno; pótvrditi také tím, že Kristu
ustanovil Eucharistii v době; lidy se slavila veliko
noční obět. ■'
.
Z evangelií je zřejmé, že evangelisté velikonoční
hostinu považují za velikonoční, slavnost. Vidí v ní
uskutečnění toho, co:.bylo předobrazováno berán
kem velikonočním.16 Totéž uznávají i nezávislí kri
tici, jako na př.‘ Loisy;17 Tedy už;při poslední ve
čeři byl Kristus beránkem velikonočním, už při po
slední večeři-se obětoval zá mnohé.
Písmo svaté tedy jasně dokazuje, že poslední ve
čeře Páně byla opravdovou obětí.
2. Večeře prvních křesťanů.

Předně je třeba připomenout, že když Ježíš pro
nesl nad chlebem: „Toto je tělo mé za vás,“ připo
jil: „To čiňte 11a mou památku." A podobně když
nád kalichem řekl: „Tento kalich je nová úmluvá
v mé krvi,“ dodal: „To čmte, kolikrátkoli jej bu
dete piti, na mou památku.14 (I. Kor. 11, 24— 25.)
Smysl ■"óbojího',,To' čiňtě“ :je zřejmý: „Čiňte, co
jsem právě učinil, a čiňte; to na mou památku."
Kristus obětoval Bohu své tělo a svou krev. Tedý
apoštolové mají činiti totéž, mají Bohu obětovati
totéž tělo a krev Ježíše Krista.
a)
Obnovování večeře Páně podle S k u tk ů apoš
tolských.
' „
':
O obnovování večeře Páně v Jerusalemě čteme
ve Skutcích apoštolských 2, 41— 42: „I byli po
křtěni ti, kteří přijali jeho (Petrovu) řeč; á připoji-

10 Sr. L agrange: É van gile selon s. Lúc, p. 542 a násl.
17
Sr .L o is y : L es É van giles ' syn o p tiq u es, t. Ií.„ Ce
fonds 1908, p. 526.
<
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lo se jich v ten' den asi tři tisíce duší. Trvali pak
v učení apoštolském a ve společenství lámání chle
ba i na m o d l i t b á c h — Je dokázáno, že lámání
chleba tu znamená obřad večeře Páně.18
V téže hlavě v. 46. čteme: „Denně také trvali jed
nomyslně ve chrámě a lámajíce po domech chléb,
přijímali pokrm s veselím á prostotou srdce, chvá
líce Boha a majíce přízeň u-všeho lidu." Autor zde
praví, že první křesťané vykonávali své modlitby
v synagoze, ale óbřád lámání chleba, t. j. večeři Pá
ně slavili vesvých^ soukromých domech. Kdyby Lu
káš zde chtěl mluviti jen o;obyčejném pokrmu,:bylo
by zbytečné připomínati,'že-křesťané nejedli v sýnagoze, nýbrž ve svých domech, r
O obnovování večeře Páně v Troade čteme ve
Skutcích apoštolských 20, 7, 11: „Když jsme se
v neděli shromáždili k lámání chleba, Pavel chtěje
nazítří odejiti, mluvil k nim a protáhl řeč až do půl
noci . . . A vyšed nahoru, lámal č/řZéĎ/pojédlfa mlu
vil ještě dlouho;až do svítání; potom odešel." Vý
slovně'se tu praví, že křesťané se .séšli k lámání
chleba.'Obnova-véčéře Páně je tedy středem jejich
schůzky.' Z tekstu je'také pátrné, že toto lámání '
chleba nebylo konáno jen výjiméčně; při příchodu ;
Apoštola, nýbrž pravidelně každou neděli. A poně
vadž PaveLvykonává.óbřad;lámání chleba, je jas
né, že byl s tímto obřadem dobře obeznámen, a ko
nal jej i jinde na svých apoštolských cestách. v
Z uvedených tekstů jě tedy patrné, že ono lámání
chleba je v.užívání už od začátku Církve, ještě když
věřící navštěvují synagógu. Už tehdy měli křesťané
svůj vlastní obřad. Vykonávali jej v -Jerusalemě
mezi křesťany obrácenými z židovství, i v církvích,
které založil Pavel, tedy. i mezi křesťany obrácený
mi z pohanství. Byla to tudíž všeobecná prakse. Ne
lze pochybovat ó tom,'že lámání chleba je u prvních
křesťanů obnoyoú večere’Páně. Jestliže však veče-'
ře Páně jesťobětí, tedy i její obnova jest obětí. —
Ostatně jé to pátrné také z protikladu mezi modlit18 Sr.J a q u ier: L es A ctcs des A p v tres, Paris 1926, p. 87.
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bami v synagoze a1lámáním chleba. Místo levitických obětí mají křesťané obět novou: lámání chle
ba ve svých domech.18
; .
b) Obnovovaní večeře Páně podle sv. Pavla.
Když sv. Pavel zakazuje křesťanům korintským
účastniti se pohanských posvátných hostin:a obětí,
píše: „Proto, miláčkové moji, střežte se modlosluž
by. Jako k rozumným pravím: Posuďte vy sami, co
dím: Kalich požehnání, který žehnáme, není-liž spo
lečenstvím krve Kristovy ? A :chléb, který lámeme,
není-liž společenstvím těla Kristova? Poněvadž to
jest jeden chléb, jsme my mnozí jedním tělem; ne
boť všichni jsme účastni jednoho těla. Patřte na
Izraelity-podle těla; nejsou-liž ■ti, kteří jedí oběti,
účastni oltáře?, Co tedy ,dím? Ze snad jest něčím
věc obětovaná modlám aneb,že modla jest něčím?
Nikoli,'nýbrž že co obětují pohané, obětují duchům
zlým, la ne Bohu. Nechci však; abyste byli společ
níky duchů zlých. Nemůžete piti kalich Páně i ka
lich duchů zlých; nemůžete se účastniti stolu Páně
i stolu zlých duchů. Anebo popouzíme-li Pána
k řevnivosti? Zdaliž jsme silnější než on?,“20
; Sv. Pavel zde proti pohanským a židovským obě
tem klade chléb; který lámou křesťané u stolu Pá
ně, a to, co pijí z.kalicha Páně. Avšak i židé i poha
né'm ělisku tečné oběti. Tedy i lámání chleba a ka
lich Páně je skutečná obět.
• ;Z uvedených míst je patrné, že pro první křesťa
ny obnovování večeře Páně bylo skutečnou obětí.
. K předešlým tekstům Nového zákona připojme
ještě::
' • ■■
.
.3. Svědectví Starého, zákona.
■
U proroka Malachiáše 1 ,1 0 —11 čteme: „Nemám
zalíbení ve vás, praví Hospodin zástupů, a daru ne19 Mluví-li se v těchto tekstech jen o lám áni chleba,
není tím vyloučeno žehnání kalicha. J e to totiž *cela běž
n ý zvyk, že některý obřad obdrží jméno jen podle jedno
ho úkonu, ač je v něm třeba mnoho úkonů. D ěje se tak
k vůli stručnosti. Sr. V olker, uved. dílo, str. 38.
20 I, Kor. 10, 14—22. . , ■
;

450

přijmu z ruky vaší. Neboť od východu slunce až na
západ veliké jest jméno mé mezi národy, a na kaž
dém místě jest obětována a. přinášena jménu mému
obět čistá, protože veliké jest jméno mé mezi náro
dy, praví Hospodin zástupů.*1
Prorok zde ohlašuje obět čistou, která má býti
obětována u všech národů, a~ má vystřídat oběti
starozákonní.
':
Toto proroctvi.se vztahuje na budoucídobu me
siánskou. Neboť všichni národové celého světa ma
jí uctívat Boha a přinášeti mu obět čistou. Nemůže
tu býti řeč o době. prorokově,.protože pohané měli
tehdy jen oběti nečisté, a židé nebyli tak rozšířeni
po celém světě, aby se na ně mohl vztahovati tento
tekst. Prorok tu užívá přítomného, času; ale to je
u proroků velmi obvyklé, že budoucí dobu popisují
jako přítomnou, jako by ji,viděli před sebou.
Toto proroctví mluví o vnější oběti v e vlastním
slova sm yslu. Neboť výrazy, kterých tu prorok u ží-'
vá (muktar, ;muggaš; minchah) .znamenají obět ve
vlastním slova smyslu. Mimo to vnější oběti, jejichž
odstranění prorok ohlašujů, mohly býti nahrazeny
zase jen: pravou vnější obětí. Neboť vnitřní oběti
chvály a díků byly. vždy nutné, a proto nemohly
býti zavedeny jako něco nového místo dřívější bohopocty. — Kromě toho toto proroctví mluví o obě
ti čísčé,bohumilé.
'
: : .,
Tyto značky; (obět nováý vlastní, čistá, všeobec
ná) nacházíme;pouze v ;■oběti eucharistické. Neboť
obět kříže byla přinesena pouze na jednom místě.
A jiné oběti,tu nepřicházejí v úvahu. Celá-tradice
toto proroctví vykládala o mši svaté.
b) Totéž potvrzuje také žalm 109,4, kde se praví:
„Přisáhl Hospodin a nebude toho želeti, ty jsi.knězem na věky podle rádu Melchisedechova.“ Je zřejmo, že tento žalm -je mesiánský a vztahuje se na
Krista.21 TedyvKristus je knězem podle řádu Mel
chisedechova. Proto musel přinésti obět podstatně
týmž obřadem'jako Melchisedech; t. j. obět chleba
21 Sr. Mat. 22, 42— 45; Zid. 6, 20; 7 ,1 7 .

r
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a vína.22 Kdyby však Kristus nikdy nepřinesl obět
pod způsobámi chleba a vína, nemohl by býti zván
knězem podle řádu Melehisedeehova.
Z :toho.je tedy zřejmé, že poslední večeře Páně,
a tudíž i mše svátá, která je obnovou večeře Páně,
je skutečnou obětí.
■
(Pokračovaní.)

•

D R . K O N S T A N T I N M I K L Í K C. Ss. 11.. -

TŘI KAPITOL Y O BL O Y O V Ě
METÁFYSICE C H U D O B Y
(P okračování.)'

'

*

■.

„Toto by byla jen zcela umírněná řeč Léona Bloye"
(Stanislav Fumet v Mission de Léon-Blov.)

■ Kdybychom projevili přání vybrati z Bloyovy
-motafysiky chudoby to, co ješt křesťanské, a ovšem
obecně křesťanské, utržili bychom si nepochybně
posměch pravých přátel Léona Bloye. Neobořili by |
se n á:nás přímorto;by nebyló-možné, jestliže by. t
chtěli zůstati katolíky a nechtěli býti zařazeni mezi |
ocluizovatele pravdy. Alé řekli by asi toto: Nechce- i
me kněžských kázání p r a k tic k ý c h meditací,,ný- brž sílu, hloubku á žhavost Evahgeliaj jak se jeví
našemu postřehu;.to‘jest vyjadřováno toliko celým
Blóyem, nikoliv umírněnými včástmi jeho řeči. Já
však mám za to, že jenom umírněnými řéčmi Léona
Bloye jest vyjadřovánořkřesťanské stanovisko, a
téhož názoru jesť jiný ctitel Léoná Bloye, Francouz '
. a vykladač Léona Bloye, Stanislav- Fumet. „Toto
by byla jen zcela;umírněnáířečí Léona: Bloye, řeč,
kterou' je možno přónésti^ s; katedry.1Vyjadřuje
křesťanské hledisko.“ lile, jalcblízci jsme si já a ;
Fumpt, a jak málo jest potřebí, abychom se dohodli
o vlastním jádru a obsahu Bloyových metafysik!
i
Vskutku, obecné k řesia n stv íje st řeč umírněná a ‘
nepřeskakuje stupně! Rozeznává' výši povinnosti,
ví, co jest naprosto inutné, co jest spravedlivé a co
jest žádoucí. Ve vymáhání toho, co jest přikázáno,
22 Sr. Genes. 14, 1S.

‘

jest neúprosné, neúprosnější než kterékoli falešné
náboženství. Ale neúprosné ve všem a v celku, ni
koli pouze v jednotlivostech, jak mnohé nauky jed
nostranné aTpřemrštěné. Obecné křesťanství jest
daleko toho, aby vyvracelo správnou přirozenou
moudrost. Chce-li něco více, neruší této,moudrosti,
která jest z věčného zákona, nýbrž nanejvýš pncřává něco tam, kde ona mlčí, čekajíc trpělivě na své
doplnění.: Jde přece o věci konečné a jejich harmo
nii, a tu platí evidentně slovo básníkovo: Est modus in.rebus, šunt čerti denique fines! Reč neumírněná a převratná, překročující ineze a hranice po
jmů, nebyla a nebude ideálem katolického křesťan
ství, které je pravda. Praví-litedy Fumet, že by jis
tou část Bloyovy:metafysiky: bylo možno pronésti
s katedry, jest: tím řečeno, že. jsou jiné věci, týka
jící se téhož předmětu, kterých s katedry přednášeti nelze. Neváži se-vůbec na Fumetův smysl tohoto
podotčení;:přijímám je jako správné a činím je zá
kladem osnovy {tohoto článku. Co jest možno pro
nésti s katedry, jest pořád: katolické. Ale některé
věci z toho jest nutno pronášeti s katedry, jiné jen
přípustno neb žádoucno. Jest nutno žádati podstat
nou i celistvou bezhříšnost,:jest otošwo žádati a jest
žádoucno dóporučovati částečnou i úplnou doko
nalost. Jest nutno;držeti od sebe odděleny sféru
bezhříšnosti a sferu dokonalosti, abychom s i neosobovali práva' Boží a nečinili ze svém oci zákonem,
co Bůh.učinil pouze radou.
• ■
• '
Čeho jest třeba; abychom se neprovinili žádným,
ani odpustitelným:-způsobem proti [chudému? . .<
Nemluvím! zde; o ostatních; našich'povinnostech
k bližnímu, jichž jest veliká řada: povinnosti spra
vedlnosti a povinnosti lásky, povinnosti záporné a
povinnosti kladné, povinnosti-vnitřní a povinnosti
vnější, povinnosti ;duchovní a povinnosti hmotné.
Mluvím jen o nepatrném úseku těchto povinností,
o závazku dávati almužnu. Abych předešel ty nestoudnéíchudé atty chudé, kteří se jen vj^dávají za
chudé, aby byli tím méně chudí, připomínám, že

řecké ,slovo eleémosyné znamená na prvém místě
soucit či milosrdenství, a teprve potom milosrdnou
pomoc či podporu. Tím jest také řečeno, že pojem
,chudý1 bude míti v povinnosti udělovat almužnu
význam poněkud širší; než jsme nejčastěji zvyklí
rozumět, poněvadž zahrnuje v sobě alespoň vše
chny, ty, kteří jsou v nějaké tělesné nouzi a potře
bují hmotné pomoci, aniž jsou s to si opatřiti tuto
hmotnou pomoc vlastním i prostředky. Takovou al
mužnu: jest křesťan povinen udělóvati svému bliž
nímu,: a ti, kdož říkají,'že néchtějí almužny, nýbrž
právo, zapomínají;: mimo svou zpupnost; že vždy
cky budou ňa světě lidé. chudí i bohatí, kteří budou
potřebovati almužny, a ze není naprosto přáním Bo
žím, aby ctnost křesťanského soucitu a milosrden- :
ství vymizela ze světa. Zde jest na místě chválit
Léona Bloye, že drží světu před očima štít s nápi- j
sem z Evangelia: ;,Cliudé vždycky máte š sebou,“ 1
a že nevěří v zánik chudoby dříve než'zanikne svět. ;
J a k ý má rozsah křesťanská povinnost almužny?
— Jést částí velikého přikázání lásky, a o tomto i
víme, že jest přikázání těžké: Těžkost obětí, jež lás- j
ka ukládá,; jest však různá, podle' toho, jak veliká ■]
jest nouze bližního;á možnost člověka^jenž má po
moci. Člověk není povinen dávati almužnu, leč
z dober přebytečných,'leč těm; jichž nouze jest po- ■
měrně značná; a leč: těm, jichž ;nouže sé nám před- |
stavuje.bez hledání. Jako'jsme naznačili, Že se i bo- ,1
,hatý a vznešený může octnouti v nějaké tísni, kde j
potřebuje cizí hmotné pomoci, tak zase není člově
ka tak chudého, jenž bý nemohl přispěti potřebě ,
bližního svými činy. Potřebnému ■p omáhati hmoir j
nými prostředky ~ toť povinnost vzájemná, a kdo I
nepotřebuje dnes, může 'potřebovati zítra. -Povili* |
ňost almužny vyplývá'tudíž z nezbytné nestejnosti |
majetku jednotlivců a odtud často vznikající hmot- 1
né tísně, a také ze samé povahy hmotného majetku, j
který nám nebyl dán ód Boha v užívání neobmeze- *
né, nýbrž-v dar podmíněný; Přes to jest podle kato
lického: učení almužna závazek lásky,: nikoli spraJ \'°
: ■'■ , v
i
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vedlnosti;' a ten, kdo proti tomuto závazku těžce
hřeší, není povinen hraditi ani odepřenou almužnu,
ani škodu vzniklou z odepření.
Povinnost dávati almužnu i její omezení jsou ob
saženy také v Pismě svátém. Uvádím aspoň' tyto
teksty. „Synu, v almužně chudého nezklamávej, a
očí svých neodvracej od chudého.“ (Sirach 4, 1 a
nn.) — „Kdo má statek toho světa a vidí svého
bratra, an trpí nouzi, a zavře před ním své srdce,
kterak láska Boží zůstává v něm?“ (1 Jan 3,17.) =—
„Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného .
Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jisti, žíznil jsem.
^ nedali jste mi piti, atd.“ (Mt 25, 41 a nn). — „Po
všechny dny života svého v paměti měj Boha: a va
ruj se, abys nikdy riesvolil k hříchu, a abys neo
pouštěl přikázání Pána Boha našeho. Ze svého stat
ku dávej almuznu, a neodvracej své tváře od žád
ného chudého: nebo ta k budě, ze ani od tebe nebude
odvrácena tvář Páně. K terak budeš moci, ta k bud
milosrdný. Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho: jest
liže málo míti ■budeš, také z mála rád udělovati
hled. Odplatu zajisté dobrou skládáš sobě ke dni
‘p otřeby. Nebo almužna ód všelikého' hříchu i od
smrti osvobozuje, a nedopouští duši jiti do temnos
tí.D oufání ]veliké bude almužna před N ejvyšším
Bohem všechněm ,kteříž ji dávají. Vystříhej se.pilůě, můj Synu, všelikého smilstva, á kromě své man
želky nikdy se nedopouštěj poznání hříchu. Pýše
nikdy nedopouštěj, aby panovala v tvé mysli, neb.
v tvém slovu: neboť v ní počátek .vzalo;všeliké;za-;
hynutí. Kdožkoli by tobě něco dělal, hned mú za
plať mzdu, a mzda dělníka tvého ať nikoli nezůstá
v á n tebe: Čeho nechceš, aby se od jiného dálo tobě,
hleď, abys tý n ikd y jinému nečinil. Chléb svůj jéz
s lačnými a chudými, a z oděvu svého přikrývej na
hé. Chléb svůj i víno sýé nád pohřbem spravedlivé-'
ho ustanov, a nejez ho ani nepij s hříšníky. Rady
vždycky u moudrého hledej. Všelikého času dobro
řeč Bohu, a pros ód něho, aby tvé cesty spravoval,
a všecky tvé rady ať v něm zůstávají. Oznamuji ti

také, m ůj synu, že. jsem, dal deset; hřiven stříbra,
k d y ž jsi ještě byl m aličký, Gabelovi v Ráges, městě
médském,'a jeho zápis m á m u sebe. A protož poptej
se, kterak bys, k němu přišel a vzal od něho řečenou
váhu stříbra a navrátil m u jeho zápis. Neboj se, můj
synu-, chudý; sice život .vedeme, ale .budeme míti
mnoho dobrého, jestliže se budeme báti Boha, a
.jestliže; odstoupíme od všelikého hříchu, a budeme-li činiti dobře." (Tob. 4.)
Schválně .jsem uvedl y úplnosti naučení, které
dal spravedlivý Tobiáš, svému synu na cestu do ži
vota,' aby bylo. jasno, jak :asi"má ;yypadati milo
srdenství a spravedlnost y; rámci {ostatních povin;
ností, a jakých asi musídosíci rozměrů, aby člověk
nezůstal Bohu nic dlužen, nýhxz mohl slouti mužem
dokonalým. Nyní můžeme přikročiti k obšírnějšímu
výkladu zákona o almužně, podle obecného učení
theologů morálních, jež v tomto případě zavazuje
naše svědomí. Torvšak, o čem dosavad nebylo do
saženo shody, můžedojítiobjasnění v budoucnosti,
buď společným úsilím -týchž morálních theologů,
nebo. rozhodnutím nejvyšší církevní, autority. Opa
kuji ještě jednou, že nemluvím o závazcích, jež ma
jí boháči k chudým ze spravedlnosti a jež přestupu
jí často způsobem do nebe'volajícím, ujímajíce jim
spravedlivou mzdu a utiskujíce je ;s nevypočitatel
nou lstivostí. Ani.nepopírám j istá práva státu, jež
má na jednotlivce ve věcech majetkových, ovšem
jen se zřetelem na dobro celku. Zde jde o to, kolik
povinnosti má jednotlivec přispívati druhému jed
notlivci z toho majetku, jehož nabyl řádným a prá
voplatným způsobem.'
Co jsou dobra přebytečná, z nichž máme dávati
almužnu, a jaká musí býti tíseň bližního, abychom
byliipovinni mu, pomoci? - Dobra přebytečná jsou
ta, která přebý.vají po splnění spravedlivých závaz
ků vůči bližnímu a^pó ukojení vlastních potřeb. Zá
vazky spravedlnosti jdou před závazky lásky, a zá.vazky lásky k sobě jdou před závazky, lásky k bliž
nímu, protože láska k sobě jest normou a základem

lásky k bližnímu („Milovati budeš bližního svého
jako sám sebe!“). Statkem přebytečným rozumí se
však jen to, co pravidelně zbývá po krytí všech vyAkm životních a stavovských, to jest po vydáních
na řádné živobytí vlastní, své rodiny a své čeledi
(vydání nezbytná k životu) a po vydáních na udrže
ní důstojnosti stavu, jehož jsme poctivě dosáhli
(přiměřené potřeby stavu). „Celkem možno říci, že
žije stavu svému přiměřeně, kdo se ve svých potře
bách a vydáních řídí ^rozumnými požadavky svého
společenského postaveni. a příkladem rozumných
druhů v povolání, .stejně vzdálen jsa špinavé ha
mižnosti jako nesmyslného .přepychu" (Vřešťál,
Katolická mravouka IX., č. 32).
*
Tíseň neb nouze, jež zavazuje mohoucího, aby
bližnímu pomohl, jest buď svrchovaná, neb těžká,
nebo všední. Ke svrchované se řadí tíseň velmi těž-ká, k těžké značná, k vř^dní pouhé, nepříjemnosti.
Svrchovaná jest tíseň tehdy; když by člověk bez
cizí pomoci jistě neb aspoň pravděpodobně zahy
nul. Velmi těžká>jest tíseň, v níž je velmi nesnadno
uniknouti smrti, nebo v níž jde o zmrzačení, ztrátu
statků nebo stavu; ztrátu neporušenosti nebo jinou
škodu nenapravitelnou nebo dlouho trvající. Těž
ká tíseň jest-taková, kde si člověk může sice po
moci sám, ale snad jen^ těžko, s/napětím všech sil,
se značnou námahou. Jdé v ní ;o těžkou škodu; ovšem škodu, kterou lze časem vyrovnati. Značná,
jest tíseň, která není sama v sobě velká, ale kterou
zvyšují okolnosti k svrchované nepříjemnosti. Tíseň obyčejná jest ta, v niž hrozí škoda malá,: nebo
i.škoda velká, ale jiz se lze vyvarovat. Někdy jest
docela malá:ijde spise o nehodu, nepříjemnost, se
bezapření, překonání nechuti.
Jisto jest>mezitheology^'že každý jest pod těž
kým hříchem, povinen pomoci z přebytků životních
bližnímu v jeho, svrchované nebo velmi těžké nouzi.
To znamená: jest k tomu povinen i ten, kdo nemá
přebytků stavovských, ba i ten, kdo nedosahuje.
plné stavovské: neb životní úrovně. Avšak povin

nost tato se vztahuje jen na nejbližší dobu, a po
třebný nemůže nikterak přeďpisovati způsob, ja
kým mu má býti pomoženo.
v . /
V
těžké nebo značné tísni jsm e povinni bližnímu
pomoci z přebytků stavovských; a to pod těžkým
hříchem. Nemáme tedy povinnosti úskrovňovati se
ve stavovském způsobu života, ani nemusíme po
moci každému žadateli, protože jsou také jiní, kteří
mají pomáhati; nehřešíme, když dáváme přednost
nejbližším, přátelům, druhům, známým, a zejména
odmítáme-li žadatelé dotěrné a často nás obtěžující.
■ V obyčejné nouzi jsm e povinni přispěti bližnímu
pod všedním hříchem, a to jen z přebytků stavov
ských. Že bychom byli povinni k této milosrdné
službě pod hříchem těžkým, učili arci někteří mo
ralisté; ale nebylo to uznáno obecně, pročež nelze
mluviti o závazku těžkém. Co do množství těchto
almužen a pomocí, vyhovuje nejvíce pravidlo, že
jest třeba dávati z-přebytků stavovských tolik,
abý bylo postaráno o existenční minimum nejchud
ších, kdyby se starali svým dílem také jiní majetní.
Při tom dlužno míti na zřeteli, že se v některých
státech vybírá povinná chudinská daň, čímž se majetníci zhošťují aspoň- části své povinnosti k chu
dým. Také sluší připomeiíouti, že výběr obyčej
ných chudých jest zcela libovolný, a rovněž tak
způsob, jakýmrse pomoci chce (penězi, potravinami,
bezplatnou pomocí lékařskou, právní atd., nabíd
nutím práce'a mzdy těm, kteří jsou schopni pra
covat a pod;).
Cokoli jest nad povinnost: zde vyznačenou, není
povinnost, nýbrž. rada. Zachovávati rady vede arci
k: větší dokonalosti, ale opomíjeti je není ani hří
chem všedním. Na námitku, že při takto omezené
závaznosti almužny .bude mnoho potřebných pomi
nuto, ježto mnozí bohatr nekonají svou povinnost
lásky, lze odpověděti, že se ti, kteří bý skutečně
byli opomenuti, dostanou do tísně těžké, kdež jest
závazek jim pomoci přísný a že jest pak též mno
hem více,těch, kteří jsou povinni jim'pomoci. Mimo
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má společnost občanská doplniti nejnutnější za
opatření těch, na něž nestačí ani soukromá ani cír
kevní péče; nemá si však chudinství vyhrazovati,
poněvadž státní péče o chudé má značné stíny a
nedostatky. Daleko více se má vláda a zákonodár
ství starati o to, aby nepřibývalo proletářů nespra
vedlnostmi, jichž se na slabých dopouštějí finančně
silnější, mezi než ovšem patří i sám stát, vymáhá-li
na nezámožných vrstvách nepřiměřeně vysoké daně
a dávky. Stát má povinnost pečovati o blaho celku,
nikoli o dobro jednotlivců; neumí-lLzaříditi běh
věcí tak, aby - celkové bídy ubývalo, jest povinen
nutiti vydřiduchy k tomu, aby-nespravedlivě v y s o -'
ké zisky vraceli v jiné formě státu za účelem pod
pory slabých. Samozřejmě nesmí býti daní, důcho-’
dů a hospodářských vlivů, jimiž; stát nejhojněji
vládne, a které by dobře stačily na vyživení všech,
zneužíváno na obohacování jednotlivých občanů,
ani na obecní vydání příliš honosná, Škodlivá a
marnotratná.
• . ;
;
Tolik o almužně jako souboru hmotných povin
ností, jež má láska dobrého křesťana k svému bliž
nímu. Lze tvrdit, že jest tato láska vypočtenými
body úplně vyčerpána a že nelze zádati nad to nic
od nikoho v žádném při fadě? Kdyby všichni chudí
žili z víry a všichni zámožní kdyby konali svou po
vinnost almužny, kdyby nebylo soustavného olupování prostředně zámožných a dobíjení těch, kteří
mají skrovný majetek/ a kdyby byla práce nej chud
ších honorována tak, aby mohli býti slušně živi
se svými rodinami a měli minimální zaopatření i ve
dnech stáří nebo nemoci, tehdy by počet trpících a
obtížných; chudých •sklesl na přirozenou míru; na
onu míru, která jest obsažena a naznačena v slo
vech Spalsitelóvých „chudé^vždycky máte s sebou“,
a nebylo bý-žádné pochybnosti o tom, že o chudé
jest v křesťanství postaráno dostatečně. Jak jest
však čeliti oněm zlům, jichž jsme se právě/dotkli,
a jak doplniti pomoc v nouzi^ zavinované brutální
mi nespravedlnostmi a stoupající necitelností oněch
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bohatých, jejichž majetek nese na sobě stopy krve,
a zvyšované tím, že pojem trpělivosti, skromnosti a
poctivosti byl milionům lidí ukraden 'zároveň-s je
jich majetkem nebo s právem na získávání majet
ku? Proletáři jsou dvojnásob chudí; nemají ničeho,
ale jejich žádost jest vybičována v žádost bezmez
nou, vášnivou, závištnou a nenasytnou. Jakými
soustavami pomocí'lze ukojiti tyto křesťany; otrá
vené a odumřelé, jejichž duše jsou ve větším nebez
pečí než jejich těla? Vždyť ony právě uvedené mo
rální zásady o pomáhání bližnímu s většími nebo
menšími obětmi týkají se, zdá se, nebezpečí spíše
hmotného než duchovního . . .
(Pokračování.)
D R. J A R . O V E Č K A S. J.

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JANA OD KŘÍŽE
XXVI.
V zadním sklepě
Mileného jsem se napila, a když jsem vyšla a kráčela
-celou touto nivou, již jsem nic nevěděla,
á brav se mi ztratil, za kterým jsem před tím chodila.
Duše pravila - ježto sama to ve stavu sňatku za
kouší - v předešlé sloze, že Milený:opájí i jiné do
konalé duše j,kořeněným vínem“. Vracejíc se k lí
čení toho,"čeho se při uskutečnění sňatku dostalo a
pak ve stavu sňatku velmi zhusta dostává jí, zůstá
vá při obraze předešlé slohy on ápoji a používá i
myšlenky ze slohy XVII.: „Pásti se bude Milený
mezi květy:“ Tam totiž pohlížela.na. spojení s Mi
leným se stanoviska* jeho a chtěla vyjádřiti, že se
Milený bude mezi jejích ctností, spojením a přepodobnčním pásti na ní samé; zde pohlíží :ná to spoje
ní a přepodobnění se stanoviska svého a vyjadřuje
j e napitím ze samého Mileného ve sklepě Mileného
(obojí význam má zdé totiž tento druhý pád), álíčí
pak dvojí účinek^ a důsledek Ltoho napití, totiž za
prvé zapomenutí na všecky věci na světě a odumře

ní jim, a za druhé umrtvení všech jejích nižších ba
žení a libostí.
„V zadním . sklepě Mileného jsem -se napila."
V zadním sklepě bývá víno nejlepší,1 a tak zdo
„zadní sklep“ Mileného značí nejhlubší hlubinu
mystické lásky Mileného, bytnóstně poslední a nejvyšší stupeň v ní, totiž spojení se sebou a přepodobnění v sebe duchovním sňatkem, jež ona velmi pří
padně vyjadřuje slovy: „Mileného jsem se napila.11
Jak se totiž nápoj rozleje a rozplyne po všech
údech a žilách v těle, ta k se toto sdělení Mileného
rozleje podstatně v celé duši a v jejích duchových
mohutnostech, rozumu a vůli, jakožto součástkách
duše, ba duše jé ponořena v Božství, a to ne jakoby
zevně, nýbrž v nitru svého ducha, je jím proniklá,
je co do podstaty a mohutností jakožto součástek
duše v Božství přepodobněna a tím se jimi Milené
ho „napila4/ a stálého'dále pije.
Toto objímající, spojivé;přepodobivé;působení
Boží na podstatu duše a na její mohutnosti jakožto
součástky: duše a z něho vzcházející spojení a přep.odobnění je totiž trvalé bez přerušení po celou do
bu sňatku, tedy do smrti,-a duše si ho je rozumo
vým poznáním vědoma (povšechné, slabé, základní
spojivé poznávání Boha,v duchovním sňatku) a vů
lí má z,něho slast (povšechná,' slabá, .základní spojivá slast z Boha v sňatku) také trvale, poněvadž,
to poznávání a ta slast jsou bytnostní důsledky (accidentiapropria) toho, Spojení a přepodobnění. To
to přepodobněni a poznání áslast jemu odpovídají
cí jsou tedy základní „napití" z Mileného v úkonu
duchovního sňatku a další trvalé základní „pití“
z něho.Ale při úkonu duchovního sňatku (a velmi zhus
ta i ,později ve stavu duchovního sňatku) působí
Bůh na mohutnosti nejen spojivě přepodobivě ja
kožto na součástky duše,“nýbrž ještě jiným spojivým působením jakožto na mohutnosti duše pozná1 Srov. H oratiovo „Te bearis intorioro nota Falerni“
(Carm. II 3, 8): P otěšíš se zadnější známkou falernského.
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vací á snaživou, a podle rázu toho působení (dotek
„jiskrou" v PS 25, 5; „kořeněné víno v PS 25, 7. 8;
„procítání11 Mileného v duši v P N IV 4— 7; jiná pů
sobení, jimiž je Bůh přebohatý) vzniká v rozumu
nad to povšechné, základní, temné experimentální
poznávání Boha jakožto s duší spojeného a v sebe
ji přepodobňujícího (a ve vůli nad odpovídající zá
kladní slast) ještě jiné přidané převznešené spoji
vé,tem né experimentální poznávání Boha toho ne
bo onoho obsahu, a vůle z tohoto přidaného spojivéhó poznání (a mnohdy též z přímého spojivého
působení i na vůli) přeplývá příslušnými slastnými
•hnutími a kony.
:- i
Toto přidané spojivé působeni Boží na rozum a
vůli duše přepodobněné jakožto i na mohutnosti, a
poznání a slast jemu.odpovídající, jsou případečné,
přechodné j,napití" z Mileného. Nejsou totiž trvalá,
nýbrž pominou po prvé za nějakou dobu, podle své
ho rázu dříve nebo později, po úkonu duchovního
sňatku, a podobně pominou, když jsou později ně
kdy - velmi zhusta, praví sv. Jan - udělena ve stavu
sňatku.’
í.-v
ť: .
V
druhém řádku této slohy míní sv. Jan slovem
„napila" napitífobojí, základní i případečně přida
né. Ale slovem „vyšla" téhož verše míní napití jen
přidané, jež pominulo, kdežto při rčeních „již jsem
nic nevěděla" verše čtvrtého a „brav.se-mi ztratil"
verše pátého, jež vyjadřují účinky a důsledky na
pití,, míní sice především přechodné napití přípa
dečné, ale se spolupůsobením trvalého pití podstat
ného. Ba velmi hustá napití případečná ve stavu
sňatku a jejich účinky a důsledky pro svatost duše
jsou vlastně důsledek pití základního, totiž přepo
dobňujícího spojení s Bohem přesvatým a přeci-,
stým, jež si žádá v duši svatosti a čistoty vyjádřené
slovy „brav se mi ztratil".
„Že slovem „vyšla" , míní duše choť jen napití
přidané, je zřejmé z toho, ze jen ono pomine, že du
še z něho „vyšla", kdežto pití základní je trvalé. To
přechodné napití přidané však, pokud trvají jeho

účinky, tak povznese duši v Boha a tak ji v něho
pohříží, že duše dále praví: „A když jsem vyšla a
kráčela celou touto nivou, již jsem nic nevěděla."
.,Celá tato niva" je celý tento širý svět, jímž du
se kráčí; a ona tu dí, že, když toto přidané spojení mohutnostmi jakožto mohutnostmi pominulo, že1
trval ještě jeho dočasný účinek (posilovaný ovšem
trvalým pitím základním), totiž zapomenutí na vše
cky věci na světě a odumření jim, jejž vyjadřuje
slovy „již jsem nic nevěděla". ;; :v
Duše je totiž nápojem převznešené :moudrosti
Boží, který v tom přidaném spojení rozumem pila,
informována vědou nadpřirozenou, proti níž je vše
cko vědění přirozené, ač duši zůstává (ba je zdoko
naleno vlitým věděním nadpřirozeným), a duše ho
může používati, spíše nevědění, než vědění a ona.
je, dokud nepomine ve vůli, která při tom také pi
la, účinek příslušných kónů lásky, jakoby zapome
ne. Alé poněvadž se těch napití případečných do
stává duši ve'stávu sňatku velmi zhusta, je to „ne
vědění" a zapomenutí duše choti trvalé nebo skorp.
trvalé, třebas není stále téže síly. A vztahuje se tó
„nevědění" á zapomenutí především na jednotlivostní poznatky věcí smyslových. Tato duše si te
dy pro tato přechodná přidaná, velmi hustá napití
z Boha, ježto jejich účinek trvá téměř bez přetržení
(ale i pro spolupůsobící trvalé základní pití Boha)
jen málo všímá věcí'světských,' vlastních a (ještěméně) cizích, a nic - ani zlo nevykládá ve zlé: od
umřela tomu všemu, je nad to nade všecko povzne
sena-„již nic n e y í" .;
'
;
Ale také všecek starý život duše a nedokonalosti
jsou tím napitím (i zde je míněno především napití
případečné mohutnostmi jakožto mohutnostmi při
úkonu duchovního sňatku, dokud jeho účinek trvá
a pak je vystřídáván účinkem napití dalších, velmi
častých, s nimiž ovšem spolupůsobí trvalé základní
pití) v zadním sklepě; navždy uvedeny v niveč a
duše se obnoví v nového člověka, což jest druhý
účinek toho „napití", vyjádřený veršem: „A brav.
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se mi ztratil, za kterým jsem předtím, chodila.*;
„Brav“ jsou tu nedokonalosti, přirozené a duchov' ní,: které duši i sebe duchovější: zůstávají, dokud
nevstoupí do tohoto zadního sklepa, t. j. nedojde
duchovního sňatku -s Bohem přesvatým á přečis
tým, jenž ji již ke konci doby duchovního zásnubu,
a ovšem daleko dokonaleji při samém úkonu du
chovního sňatku a pak ve stavu sňatku očišťuje a
očištěnu zachovává, jak je to jeho důstojno, proto
že je s ní trvale přepodobněním spojen. Za tím bravem nedokonalostí duše „předtím*Vt. j. až do du
chovního sňatku, „chodila**, to jest, měla jej a pásla
jej povolováním a vyhovováním.2
'
I>. E M . S O U K U P O. P.

JE D NO ST RANNÝ’ DUCHOVNÍ ŽIVOT
. M lu v ív á s e o . j e d n o s t r a n n o s t e c h d u c h o v n íh o ži
v o t a . V y t ý k á s e v u r č it ý c h p ř íp a d e c h , ž e jed n a
s t r á n k a v n ě j š íh o v ý v o j e n á b o ž e n s k é h o ž iv o t a byla
u č in ě n a je d in o u str á n k o u ; n e j v í c e h o d n o c e n o u . N e
b ý v a j í tím m ín ě n i p o u z e p r o f e s io n á lo v é s v é h o způ
s o b u p o b o ž n o s t i, n ý b r ž i d o m n ě lé ťn á z o r y členů
v e li k ý c h n á b o ž e n s k ý c h sd r u ž e n í, t ř e t íc h ř á d ů , ma* 2 Sv. Jan nemíní říci, že by duse ve" stavu duchovního
sňatku již nikdy neupadla do všedních poklesků aktuál
ních, polouvědom elých nebo polodobrovolných (Vp I 11,
3) a snad i do n ějakých nedokonalůstek i uvědom ělých a
dobrovolných. Vždyť i: N . II 20, 5 je vid ěti, že má za to,
že i duše, která byla v e sta v u . duchovního sňatku, může
při jiti do očistce, a jen o těch, kdo v tom to životě dostou
pí devátého příčle na žebříku z lásk y, to jest stupně popi
sovaného v Plam eni lá s k y žh avém , tam praví, že vyjdouce z těla ihned budou míti jasné patření na Boha. „Neboť
ti, arci nemnozí, nepřijdou do očistce, jelikož jsou již zce
la očištěni láskou." A v rPN I 35 praví, že převznešené
střety duše s láskou B oží na tom devátém příčli „mají za
účel o č istiti ji a v y v ě s ti ji z tSla“. '
Do těch poklesků á nedokonalostí, které ji i do očistce
mohou přivésti, upadá duše na stupni sňatku právě v těch
mezidobích' mezi případečným i „napitími", když „nevědě
ní" z napití vzniklé a účinek toho napití na vů li bud již
(až do příštího „napití") pominuly, „anebo aspoň jsou již
jen slabé.
'
- ■

riánských družin; určitých bratrstev; jako by so
chtělo debatovati, co má větší cenu: třetí řád jeden
či druhý, mariánská družina či jiné bratrstvo, atd.
Není pochybnosti, že bývají takové jednostrannos- •
ti, plynoucí z nadšené-oddanosti své věci nebo své
osobě; a hlavně^ plynoucí z nedostatku pochopení
hlavní linie náboženského života.; _
Nedrží-li křesťan tuto hlavní linii náboženského
života, skutečnou tepnu, má vše stejnou cenu, to
jest, stejnou'nicotnost.'Cena rozličných uspořádání
projevů náboženského vnějšího života je jen v tom,
jakým způsobem; jsou schopna udržovati' zdravý a
hojný proud života na hlavní linii a v; tepně nábo
ženského či duchovního života vnitřního. :
Hlavní á vlastní á naprosto nutná linie nábožen-'
ského života pro každou diiši je vytčena v theolo
gické šumme svátého-Tomáše Akviriského (2. II.
121, 1): „Yzdávati úctu Bohu, jakožto stvořiteli,
což činí nábožnost, vyniká nad vzdávání úcty otci
tělesnému,' což; koná uctivost. Ale vzdávati Bohu
úctu jakožto otci, vyniká i nad vzdávání úcty Bo
hu, jakožto stvořiteli a pánu. Pročež dar pobožnosti
jest více inež nábožnost. ; . Jako ctností uctivosti
dává člověk úctu:a službu nejen-tělesnému otci, ný
brž také všemu pokrevenstvu, jakožto náležejícímu
k otci, .tak; také dar pobožnosti prokazuje úctu a
službu nejen Bohu, nýbrž i všem lidem, jakožto.
k Bohu patřícím. A,k tomu patří úctívati svaté, neodporovati Písmu, ať sě mu rozumí či ne, jak praví
Augustin. A proto také pobožnost pomáhá strádají
cím bídou . . . a také svati se nyní slitovávají nad
těmi, kteří žijí ve stavu těchto běd.‘;
:
Cesta, tepna, hlavní linie náboženského živpta
tedy jest: prokazovati Bohu úctu a službu, protože
uznáváme Boha za svého stvořitele a pána. Ale při
tom nesmí býti přeslýcháno volání Ducha svátého,
o kterém též'mluví sv. Tomáš, abychom postoupili
k citům dítka k otci, bychom prokazovali Bohu
úctu a službu proto, že jsme si vědomi, že jest na
ším otcem a my jeho dětmi.
'
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, Člověk ctí Boha jako stvořitele a pána všeho
projevy, které vyjadřují důsledky toho přesvědče
ní. Sv. Tomáš jmenuje čtyři základní: oddanost,
ochotná vůle totiž, vykonati vše, aby člověk oprav
du sloužil Bohu; modlitba, kterou člověk povznáší
mysl k Boliu, jakožto půyodci všeho, co člověk má,
a podle toho pak obrací mysl k Bohu buď na výraz
podrobenosti či klanění, nebo vděčnosti nebo lítosti
nebo prosby; obětí se člověk zříká věcí pro Boha;
slibem-dokonale svou vůli upevňuje k: dobru a ke
službě Bohu v nějakém zvláštním skutku nébo ce
lým životem. Při tom všem sv. Tomáš nic tak Často
nezdůrazňuje, jako požadavek podrobenosti člově
ka Bohu. Všechna odhodlaná ochota vůle, všechny
modlitby, každá oběť a každý slib musí vyrůstati
nejprve a nezbytně z této půdy: můj život, mé ná
zory, mé řeči, skutky, .věci,' jsou podrobeny Bohu,
Boží vůli. Není to .nic jiného, než na poměr duše .
k Bohu užitá filosofická nauka, že nemůže nastati ;
živý a blahodárný styk nižšího s ,vyšším, leč když
nižší se dokonale podrobí vyššímu.
Avšak podrobení nesmí zůstati jen trpným pod
dáním. Čtverý projev podrobení musí býti dále pro
vázen živým a podle jednotlivcovy schopnosti a
milosti stále živějším vědomím přítomnosti' a pů
sobnosti Pána Boha, pod jehož vlivem a přítomnos
tí člověk uplatňuje své schopnosti. Též v kráse Bo
ží bytosti musí člověk viděti svůj ideál, k němuž
povznáší své city a činy. Odborníci praví výrazněji,
že tu člověk vykoná trojí:'; vyhledává poznání
o svém stvořiteli a pánu, o jeho vůli; proniká se
bezpečným přesvědčením o pravdivosti, a smyslu .
poznávaného; to pak zpracovává pro sebe a vypra
covává si plán svých osobitých stránek oddanosti
Bohu, svých modliteb;,svých obětí, snad i svých
slibů, ukáže-li se potřeba jich.1
. , ;
Všechna tato. práce jest úplný služebník Boží.
Ale 5. kapitola Matoušova evangelia, přesně její
zakončení, ukazuje, že Boží Syn vědomě chtěl více
než služebníky. Starý zákon měl pouhé služebníky
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Boží a syny Abrahamovy. Ale Pán Ježíš tu prohlu
buje, zvyšuje požadavky starého zákona a končí:
„Abyste; byli dítkami Otce svého, jenž jest na ne
besích.41 V Lukášově evangeliu (17,10) opět nazna
čuje často opakované srovnání poměru služebníků
a dítek rodiny, chce, aby jeho vykoupení byli dít
kami: „Když učiníte všechno, co vám bylo přiká
záno, rcete: služebníci neužiteční jsme; co jsme mě
li učiniti učinili jsme.14 Je v tom-povinná snaha
o dokončení oné hlavní linie náboženského života.
Svatý Tomáš tamtéž praví: „Duch svátý nás nutká
k tomu, abychom měli nějaké synovské city k Bo
hu; podle slov listu Římanům (8, 15): Přijali jste
ducha synovství, ve kterém voláme: Abba, Otče.44
. Obsah povinného citu k Bohu jako dítka k otci,
je zřetelně podrobně naznačen hlaVně v částech no
vého zákona, psaných apoštoly Janem a Pavlem.
Vidíme jeho dvě hlavní součástky. Jednu pověděl
sám božský Spasitel. V 5. hlavě Matoušova evan
gelia se udává za důvod vyšších a hlubších poža
davků Syna Božího podobnost dítka s Otcem, „jenž
dává slunci svému vycházeti nad dobrými i zlými14,
pročež je třeba milovati i své nepřátele; podobně
bychom mohli doplniti každý z požadavků oné ka
pitoly důvodem, že nebeský Otec musí míti dítky
sebe hodné a dítky musí jeďnati důstojně, svého
Otce. Druhou, složku;vyslovil apoštol Jan: „Vizte,
jakou lásku nám prokázal Otec, že dítkami Božími
slujeme a jsme44 (I. Jan. 3 ,1); tedy ne již pouhý cit
podrobenosti, nikoli pouhé vědomí služebníka, ný
brž vědomý a opravdový cit lásky k: Otci za jeho
lásku. A hned připojuje první část citu dítka k Bo
hu, jako k otci: „Podobni jemu budeme, neboť bu
deme jej viděti, jak jest. A každý, kdo má tuto na
ději v nej, posvěcuje se, jakož i on je svátý.44 Ať jest jakkoli zevně zvláště upravená cesta ná
boženského:života, musí-vésti touto linií vzestup
nou a nepřerušenou, aby byla cestou k cíli nábožen
ského života. Čím více .vědomě jí vede, to jest, čím
více s vědomou a sledovanou myšlenkou na podro-

benost Bohu stvořiteli a pánu, na podobnost s Ot
cem a lásku k Otci, tím jest hodnotnější. To pak je '
celý náboženský život, snad by se smělo říci, že ná
boženský život všěstranný. A cele jednostranný,
tedy pokřivený,-náboženský'život, jest, sloužiti
v první řadě něčemu jinému než přímo Bohu, třebas
svátému, a v.první řadě míti lásku k něčemu jinému
než.k Otci, jehož, pravým a jeho hodným dítkem
chceme sé projevovati vědomě každým nábožen
ským projevem. ' . ,■:::r■
JAROSLAV D U R Y C H

DĚLNÍK
Jel jsem o prázdninách se svými dětmi z delšího
výletu, na němž jsme se jak še patří unavili celo
denním pochodem přeš kopce a lesy, zvláště když
jsme dorazili k večernímu vlaku až pět minut před
odjezdem, i byli jsme rádi, že se nám ve vlaku do
stalo místa.
:
Byl to vlak, který vezl tou dobou téměř jen děl
níky; vracející se z práce, neboť bylo to v kraji železáren, cementáren a podobného průmyslu. Tu při
sedl dělník a našel si místo v rohu proti nám. Opřel
se a seděl. A jistě to bylo uspořádáno tak, abychom
se ‘vraceli domů tímto;vlakem, abychom vstoupili
právě do tohoto vozu a sedli si tam, kde jsme seděli,
aby ten dělník mohl nalézti místo v rohu naproti
mně á abych se nemohl dívati po celou cestu na nic
jiného než ná něho.
-Podle všech známek byl to jen dělník prostý a
velmi chudobný, nijak .nedbající svého zevnějšku.
Byl velice unaven. Unaveni ovšem byli všichni ti
dělníci a unaveni jsme byli i my, poněvadž naše
cesta byla dlouhá, namáhavá a téměř bez zastávky.
Kdo mohl, ten klímaly nebo si hověl, ničeho si ne
všímaje a také nikdo snad nepromluvil. Bylo též
dusno a bouřlivo,'což ještě více zvětšovalo únavu
všech. A zdálo se, že lidé, kdyby nemusili, ani by
nedýchali.
.
■

■

;

s
;

Nicméně m usil jsem otevřití oči dokořán a hle
děti na dělníka, sedícího v rohu naproti mně. Mohl*
jsem tak činiti beze yšeho ostychu, poněvadž, jak
jsem již pravil, nikdo si nevšímal nikoho a ničeho,
každý byl tak znaven, že ke všemu byl už úplně
lhostejný, a ani ten dělník si nevšímal toho, že na
něho hledím tak dlouho a tak vyjeveně, místo abych
si sedl pohodlněji a malátně přivřel oči,což bych
byl zajisté učinil, kdyby byl. býval proti mně seděl
kdokoliv jiný než tento dělník.
Seděl tedy v rohu, poněkud šikmo, takže obě ra
mena i hlavu tiskl do rohu a tím byl obličej jeho
obrácen poněkud vzhůru a ústa pootevřena jako'
ústa umírajícího, který v posledním zápasu. stále
slaběji a slaběji chytá vzduch tohoto světa,.anebo
již jako ústa mrtvého, dosud népodvázaná šátkem.
Hruď se však pohybovala dechem, ač těžce a po
malu, jako by je.bolel i ten nejmenší pohyb a jako
by v něm řeřavěla žebra. Ruce," hrubé a drsné, bez
vlády ležely na kolenou, otřásajíce se každým ná
razem kol o spáry kolejnic.51 jeho šaty se tavily ■
v nějakou směs či slitinu, jako by i do nich proniklá
smrtelná únava práče, hladu a žízně, nouze a nevyspalosti.
:V .
. ",
Mohlo se zprvu zdáti, že nehlqděl nikam, že jeho
obličej byl tupý jako obličej uštvaného zvířete, kte
ré už leží a neutíká, a že už ta tvář nebyla schopná
výrazu jemnějšího, neboť- bylá^ztvrdlá: á ožehlá á
ztuhlá, jakoby ze slitiny či strusky. Zé to byl zkrát
ka tvor,, vyčerpaný tělesně i duševně tak, ž e u ž
v něm nebylo síly á že z něho nezbylo .nic než tato
slitina, která se musí záhy už prbměniti v, popel
arez. - , 7/-,,
■
.
Nebylé to však tak jednoduché, ani,tak bezútěšné. Zajisté nepohnul se a'mlčel a ničeho nevšímal
si po celou cestu, a zdálo se, kdyby spadl s lavice,
ze už by nevstal. Nicméně jeho tváři)yla obrácena
vzhůru, oči hleděly vzhůru, ústa byla obrácena
vzhůru, a ač by se snad mnohému zdálo, že to. byl

” 1
výraz tupý, náhle se počalo ukazovati, kolik je
v tom slávy.
í;
Nechtěje propadnouti své obraznosti, počal jsem
vzpomínati na to, nevytesal-li některý sochař po
dobnou tvář. Vzpomínal jsem si na llodina, ten
však v, té chvíli zdál sé ini mělký. Vzpomínal jsem
si na Bourdella, ten však v té chvíli zdál se mi tu
pý. Vidčljsem však, žé bylo k tomu třeba právě jen
této příležitosti, abych'to poznal, neboť v té tváři
bylo něco, čeho jsem neviděl dosud áť na obraze,
ať v kamem, kovu či.hlíně. Bylo v tom něco veli
kého a nade vše vzácného. Nezáleželo pak na tom,
nač myslil ten dělník v té chvíli, či dříve, či po celý
život, a bylo-li v něm povědomí, čím vlastně ve
světě jest, co dělá či dělati má, a co vlastně chce.
Jistě že nepřemýšlel o smyslu práce, je-li snad dobrem'či kletbou^ je-li mu nezbytností Či zotročením,
je-li snad na tomto světě též něco příjemnějšího a
sluší-li mu či nesluší únava tak těžká a každodenní;
jistě že nepřemýšlel, jak dlouho vydrží na živu a
•zklátí:li ho to zítra či dnes. Jistě že nemyslil na nic,
čím zabývají se ti, kteří sé na duši svou dívají do
zrcadla a hledají zásady, ušlechtilé. Nač tedy mys
lil? Snad na nic?
i Přece však na jeho tváři se zjevila krása. A věru,'
že nejsem tak vrtošivý,- abych se nadchl či roztesknil nad dělníkém, vidím-li únavu jeho, poně
vadž takový jest řád světa; to ať dělají ti, kteří
v tom hledají zisk. Viděl jsem yšak, jak obličej ten
byl obrácen vzhůru, snad by se zdálo, že jen ke
stropu vozu; jistě že nepřemýšlel o nekonečnu. On
pracoval pouze a pracoval tak, jako pracuje člověk
v hodině smrti, kdy nastává práce nejtěžší. A na
tom měl dosti.
'
A tu jsem viděl, že taková byla tvář. světců a mu
čedníků, umírajících po dlouhém utrpení na kůlu,
na kříži, v ohni. Tak obraceli tváře své vzhůru,
když zeslábli tak, že nemohli nic, když už vydali
/všecko a nemajíce pak sil, poznávali svou neužitečnost. I toto byl dělník už vyčerpaný a zmořený tak,
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že se zdálo, jako by ještě jediné úsilí; a padl by
navždy; i on byl v té chvíli už neužitečný, poně
vadž, učiniv všecko, už nemohl nic.
Jistě pak nevěděl sám, proč vzhůru, se obrátila
tvář jeho, oči a ústa. Kterak by mohl věděti ještě,
jak b yl,v té chvíli vyvýšen nad mnoho lidí a co'
bylo slávy na jeho obličeji. I počal jsem mu záviděti hořce. Tak bych chtěl žiti a pracováti, až už
bych nemohl dále, až bych se zhroutil každého dne
a nemohl ani už litovati, že nebylo možno vykonati
vše, co vykonati jsem chtěl. Tak bych chtěl pracovati, až cítil bych, že už jsem tam, kde překáží
smrt. Takovou tvář bych chtěl míti v hodině smrti.;
Tak bych chtěl, aby mě bolel i dech, že otevřití
musil bych ústa a zvrátiti hlavu a hleděti vzhůru,1
zatím co ruce mé bezvládně by se třásly na kolenou.
Bože jnůj! Poznal jsem ve chvíli té, co jest to,
sláva!
:
EUGÉNIE DE G U É R IN

:

LITANIE S M U T K U , K T E R É JSEM
SLO ŽIL A V NAVALU Ú Z K O S T I
0 Kriste, který jsi přišel 'trpěti, '
0 Kriste, který jsi na sebe vzal naše boly,
0 Kriste, který jsi byl opuštěn, když ses
narodil,
0 Kriste, který jsi žil na cizinecké zemi,
Ó Kriste, ktérý jsi neměl, kam hlavu položití.
0 Kriste, který jsi byl zneuznán,
:
0 Kriste, který jsi'snášel protivenství,
0 Kristej který jsi snášel pokušení,
0 Kriste, který jsi viděl umírati Lazara,
0 Kriste, ] který ses v úzkostech krví potil
v zahradě Olivetské,
0 Kriste, který jsi byl k smrti zarmoucen,
0 Kriste,:který jsi přijal políbení Jidášovo,
0 Kriste^ který jsi bvl opuštěn svým i:
učedníky,
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0 Kriste, který jsi byl zapřen přítelem,
0 Kťiste, který, jsi byl korunován trním,
0 Kriste, který jsi byl bičován,
O Kriste, který jsi nesl svůj kříž,
:
O Kriste, který jsi padl třikrát na cestě
ke Kalvarii,
■.
, O Kriste, který jsi viděl plačící ženy
jerusalémské,
0 Kriste, který jsi potkal svoji m atku,;
0 Kriste, který jsi viděl pod křížem učedníka
svého milovaného,
O Kriste, který jsi po svém boku viděl lotra,
jenž se nechtěl kát i,
Ó Kriste, který jsi-tolik trpěl za; hříšníky,
0 .Kriste; který jsi skončil život velikým
zaúpěním,
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P řeložil Otto F. Babler.

P. DR. ST. S P Ů R E K C. Ss. R.

OBĚŤ VLASTNÍ VŮLE

Poslušnost je jařmo. Je tvrdé jařmo.
- Evangelium je též jařmo. Sám Kristus je tak na
zývá. (Mt. 11, 29. 30.)
Poslušnost je však jařmo těžší.
Dobrovolná poslušnost je největší jařmo, jaké je
možné na půdě a v mezích křesťanského’nábožen
ství. '
JIurKristovo je sladké. Jho poslušnosti je od
porné.
' . ;
Ptáte se, proč?
.
Poněvadž Ježíš Kristus je cesta,' pra,vda a život.
(Jn 14, 6.) Proto se nemůže mýlit. Proto se nemůže
mýlit ani ten, kdo jde za ním.; Je Pán nád pány a
Král nad králi. (Zjev. 19, 16.) Má nezadatelné prá
vo žádati poslušnost. Proto není nic spravedlivější
ho nežli dobrovolně jiti'za Kristem.
Dobrovolně poslušný poddává se však vedení
pouhého; člověka. I představený je člověkem sla
bým a omezeným ve svém poznání a schopným chy
by v svých rozhodnutích. A čím kdo má'větší
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jistotu neomylnosti, tím nebezpečnější-jsou jeho či
ny a jeho rozkazy;
...
Žádný lidský představený není neomylný. Jen
římský papež, mluví-li jako nejvyšší učitel víry a
mravů, může m íti/ jistotu naprosté neomylnosti.Každý jiný představený je schopen stejně omylu
jako jeho poddaný. Lze sice připustit, že dává Bůh
člověku milost přiměřenou jeho stavu (gratía sta
tus), ale tato milost přispívá spíš k opatrnosti v lid
ské rozvaze než k neomylnosti rozhodnutí.. , :
Rozdíl mezi poslušností ke Kristu a. poslušností
k lidským představeným vynikne, uvážíme-li, k če
mu se zavazuje duše dobrovolnou poslušností!
•
Duše, která slíbila dobrovolnou poslušnost, musí
poslechnout v zájmu dokonalosti, i když se jí po
roučí nedokonalost; i když je nucena k věci, dáva
jící Bohu menší slávu. Za hlasem svého rozumu má
právo jiti jen tehdy, kdyby jí byl ukládán zřejmý
hřích! Není to však ztráta v ekonomii spásy a slávy
Boží?.
.
' - ■‘
v;
Slibem poslušnosti' svěřuje mnohý člověk' svých
deset hřiven představenému, aby rozhodl, zda má
užiti deseti hřiven či jen pěti či jen jedné. Kdo však
dal člověku právo svalováti se sebe odpovědnost za
hřivny, jež dal Bůh í jemu, aby bezpo dmínečně se
všemi pracoval?,(Srv; Jít 25, 15—28.)
Zavázati se k poslušnosti nese s sebou povinnosti
poslouchati: postupně rozličných. představených, ■
snad názorů naprosto protichůdných; znamená zbavovati se vlastní-vůle a vlastního rozúmu.a nahrazovati je cizími prvky. Dalrli Bůh poddanému sto
krát jasnější rozum než jest rozum představeného,
jakým právem smím se řídit jeho rozumem? Jakým
právem smím učinit závislou svoji vůli na jednotcejeho rozumu? Vidím-li svým stostupňovým světlem
dále a hlouběji,; vidím-li. evidentně škody rozkazu,
o nichž představený/nechce mít tušení, zda smím
se řídit jeho/názorem? (Předpoklad je, že neběží
o hřích.) V mnoha případech bude to snad: velmi
pohodlné, jestli prozíravý poddaný- svalí odpověd- -

nost na jiného, kdo však jej k tomu zmocnil? Bude
souzen podle, svého svědomí (rozumu) či podle ci
zího svědomí? --.v- '
; Dobrovolná poslušnost upouští, jak se zdá, od
rozumu a ponechává čiré náhodě úspěch prací a běh
svého života. Bude-li poddán moudrému představe
nému, věc se zdaří, jeho život bude soustředěnější
a plodnější. Padne-li za oběť představenému ne
schopnému, ztroskotá! Ale buďsi! Není to jeho vi
na. Dokonalá poslušnost jej osvobozuje od povin
nosti odpovídat s
e
.
. :' \ Zdá se, že si byli vědomi těchto obtíží i světci,
vynikající slepou, dokonalou poslušností. Sv. Tere
zie varuje důrazně před nemoudrými duchovními
vůdci. Stěžuje' ši, že jí lidé toho druhu velmi ublí
žili. Jinými slovy chce říci, že jí velmi ublížila po
slušnost k' nim! Sebe poctivěji míněná poslušnost.
k takovému představenému sama duši neposvětí,
ba může ji přivést do záhuby.
’ :
Avšak všechny výtky, činěné poslušnosti, vše
chny zdánlivé protimyslnosti s ní spojené, hany
o servilnosti, o potlačování osobnosti, o brzdění
iniciativy a mn. j. nemohou otřásti pevným stano
viskem církve, která si vždy svrchovaně vážila po
slušnosti: á'vždy spatřovala v dobrovolném slibu
o 'zřeknutí se vlastní vůle veliký prostředek dokonalosti.
'
Co je tořkřésťanská poslušnost, podávaná jako
přední prostředek dokonalosti?
Poslušnost jako zvláštní ctnost nakloňuje člově
ka, aby splnil daný rozkaž, poněvadž je projevem
zákonité autority. Je to tedy v podstatě podrobení
se autoritě jako takově. Je.to formální úcta autori
ty. Proto můžeme osvědčovati poslušnost jen k no
sitelům autority na nás kompetentní. Sebe rov
ných nebo nižších nemůžeme poslouchat ve vlast- :
ním smyslu.
.
.
Oporou pravé autority jest Bůh. „Není mocnosti
leč od Boha, a ty, které jsou, od Boha zřízeny jsou.“
(Rím. 18, 1.) Poslušnost k autoritě jest poslušnost
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k Bohu. Kdo touží poslouchat Boha, touží pošlou-'
chat autority. Je-li svým pánem, touží být poddán.
Je zřejmo, že pro udržení lidské společnosti je
nutná nějaká poslušnost, která áspoň na venek se
podrobuje autoritě. Bez této poslušnosti'panovala
by naprostá anarchie, zavládl by úplný rozvrat
společnosti rodinné, státní, náboženské. Každá spo-leěnost je držena autoritou a korelátem autority je
poslušnost. Autorita bez poslušnosti je buď bezvlá
dí nebo tyranie.1Bézvládí, je-li slabý panovník; ty
ranie, jsou-li slabí poddaní.
Bůh promulguje častokráte v Písmě svátém zá- ’
k<Jn poslušnosti k autoritě.' Autorita Boží staví se tu
na ochranu autority lidské. „Každý mocnostem
vyšším poddán buď; neboť není mocnosti leč od
Boha. . . Proto kdo se protiví mocnosti, zřízení Bo
žímu še protiví." (Řím. 13, 1; 2:) „Poddáni^buďte
všelikému zřízení lidskému pró_ Boha, buďto králi
jako (pánu) iiejvyššímú-aneb vladařům jakožto
těm, kteří jsou posláni od n ě h o (1 Petr. 2, 13.)
Bylo by lze uspořádati celou antologii svědectví
Písma, doporoučející a přikazující- poslušnost i
k pánům-nehodným, jen když jsou legitimní a nenařizují nic proti zákonu Božímu.
Ostatně i kdybychom neměli žádných teoretic
kých projevů Zjevení o ceně a nutnosti poslúšnosti,
postačil by příklad vtěleného Slova, Ježíše Krista.
Jestliže věčná Moudrost a nekonečná .Moc,' kdyžpřijala lidskou přirozenost, stala se v těle posluš
nou lidí á byla jim poddána, smí a má každý člověk
následovati tohoto- příkladu. Kristova poslušnost
k nebeskému Otci a poddanost k lidem, jež dovedly
Krista až na kříž, musí zdrtiti ve věřící duši každý'
vzdor a každou vzpouru proti nadřízené moci. Zma
ření Kristovo na kříži je těžším tajemstvím než sa
ma inkarnace; je však tím jednoznačnější směrnicí
v otázkách poměru mezi představenými a podda
nými.'v--.',
.
Abychom však byli přesní, musíme rozlišovati
mezi poslušností nutnou a poslušností dobrovol475

nou, dokonalou. P oslušnostnutná vztahuje se na
zákon, ať zevně přicházející ať dobrovolně přijatý
(slib poslušnosti)! Poslušnost dobrovolná není spo
kojena jen s přikázáními, která zavazují pod hří
chem, nýbrž respektuje i rady představeného a plní
jeho přání, poněvadž jsou to přání autority:
• Předmětem útoků není tak poslušnost nutná, po
drobující še vnějšímu zákonu, nýbrž poslušnost
dobrovolná'— ať závazná (po slibu) ať nezávazná.
Kamenem úrazu profčlověka,' milujícího' výstředně
své já á svou velikost, je: duch dobrovolné,poslušnosti.Tento duch podrobuje autoritě celého člověka,
jeho zevnějšek i jeho nitro. Dokonale poslušný po
slouchá; bez námitek, poslouchá přesně, poslouchá
s' radostí. To však: duchu poslušnosti nestačí. Ve
vůli nestrpí: anř nejnepatrnější;dobrovolné hnutí
proti rozkazu. Poslušný přijímá plán autority za
svůj plán a:stará sé o jeho>ealisáci právě tak hor
livě a poctivě, jako by-byl vyšel z jeho vlastního
ducha; ■‘
Duch. poslušnosti pudí duši k poddanosti ještě
hlubší; k: poddanosti- rozumu. Dokonale poslušný
probíjí se k: úsudku, že. rozkaz představeného je
dobrý a správný, ba že jé nejlěpší a nej správnější.
(Srv. Zimměrmann, Aszetik,-. Freiburg. 1932, 633
násl.) Poslušnost rozumu zavírá oči před důvody
proti rozkazu, netáže se'po důvodech nařízení a nic
na něm nekritisuje. Je „slepá", k námitkám proti
vůli: autority.- K tomuto zápornému prvku přidává
prvek kladný: Chce soudit á soúdí .ve prospěch roz
kazu,: jeho správnosti a účelnosti.
Gteme-li naučení ‘církevních otců a učitelů du
chovního • života, setkáváme se zhusta s pokyny
k takové rozumové poslušnosti. - ■ .
- Sv. Basil nap.omíná ve své řeholi, mnichy: „Jako
ovce poslouchají svého pastýře a jdou na cestu,
kteřou-je, vede,.tak ti, kdo.podle Boha pěstují zbož
nost, mají jiti za svými vůdci a ani v nejmenším
nemají zvědavě rozbírati jejich rozkazu, jsou-li jen
bez .'hříchu." (Const. monast. c. 22. MG. 31, 1410.)
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Cassian, učitél západního mnišstva, velebí doko
nalou poslušnost a končí poznámkou, že není mož
no dokonale poslouchat bez abdikace vlastního
soudu: „Což (dokonalou poslušnost) nelze jinak
provést, než když1člověk se uzná nějen za mrtvého
pro tento svět, nýbrž i za nerozumného a hloupého,
a' když všechny;rozkazy starších bez posuzování
vykoná, pokládaje je za svátósvaté a Bohem pro
hlášené (sacrosancta ac : divinitus promulgata)."
(Instit. 1. 12, c. 82 M. L. 49, 475.);
;• - Sv. Bernard soudí podobně: „Je známkou nedo
konalého srdce a naprosto slabé vůle rozbírati příliš
starostlivě -rozkazy starších," pomalu přistup ováti
k splnění jednotlivých; ustanovení, žádati pro kaž
dé z nich důvod a špatně souditi o každém příkazu,
jehož důvod není ziiám.“ (De praecepto et disp. c.
13. Srv. ML 182, 859 násl.) . r : ; v
Aopať Guigo dí paradoxně (Poslušný reliolmk):
ať se stane pošetilcem, aby byl moudrý, a v tom ať
záleží všechna jeho rozvaha,-abyjneměl žádnou roz
vahu. V tom buď všechna jeho moudrost, že v této
věci nebude míti nic ze své moudrosti." (Epist. ad
Fratres de Monte Dei 8 1 .1, c. Y n. 14: ML 184, 317.)
Tvrdě zní našim uším kázání sv. Jana Klimaka,
jenž měl podobný význam na východě, jako Gassian na západě.:, „Poslušnost je hnutí ducha; prosté
zkoumání a rozboru,, je to dobrovolná, smrt, život
bez zvědavosti ...'.Poslušnost je-hrobem vůle, nic
nerozeznává, ničemu neodporuje . . . Poslušnost je
odložení rozvahy uprostřed,bohatství rozvahy (t. j.
v životě duchovním) Scala paradisi 4; gr. (M. G. 88,:
679 . ) - ;

.•

,

'

: V otázce „Zda volba jest jen o možných věcech",
dává.si sv. Tomáš námitku ze sv. Benedikta, který
v pravidlech mnichůmdaných praví, že „když
představený něco nemožného nařídí, jest se o to pokusiti“. K tomu prostě . odpovídá: „Zda něco jest
možné, podřízený nemá svým soudem určovati, ný
brž v jedriomkaždém (případu) zůstati na úsudku
představeného." (S. Th. 1— 2, q. 13, a. 5 ad 3.)

Zdůrazňováním slepé poslušnosti rozumu proslul
však nejvíce sv. Ignác z Loyoly. Podle konstitucí
Tovaryšstva „mají se nechat poddaní říditi jako
hůl a mrtvola11. A v listě o poslušnosti žádá od
svých duchovních synů: „Jako hned vší snahou &
svým souhlasem přijímáte věci víry, které předklá
dá víra katolická, tak tíhněte k plnění toho, cokoliv
řekne představený jakýmsi pudem vůle chtivé po
slouchání, bez nejmenšího rozboru." (Srv. Suarez,
D e votis simpl. c. XV, n. 1. ed. Parisiis 1866 t. XVI,
■7 7 7 . ) " = ■■■■■ . .■■■;;
.‘.-.v.
^
Hromadění podobných svědectví otázku neobjasňuje spíše ještě ztěžuje. Zdá se, že asketickomorální tradice žádá potlačení a znásilnění rozumu ve
prospěch přesné řeholní discipliny.;
Jest. poctivě přiznati, že učitelé duchovního ži
vota nejednou mluví rétoricky a neodměřují výraz.
Jejich osobní jednání a celá souvislost v jejich spi
sech jsou však uklidňujícím komentářem v rozum
nosti poslušnosti rozumul Tato poslušnost je žádá
na jen pro případ, že nemá poddaný evidence o opa
ku. I tolik pomlouvaný šv. Ignác pro svoji „mrtvol
nou poslušnost" výslovně upozorňuje, že uznat
•moudrost rozkazu je možno jen, „kde evidence po
znané pravdy nečiní rozumu násilí". (Ep. n. 9.)
V podstatě jest tedy tato poslušnost sjednocením
vlastního neevidentního, úsudku s úsudkem před
staveného^ což nelze nazvati protimýslným.
Poslušnost dokonalá řídí se stejně zásadami mra
vouky, co třeba: činiti v nejistotě, jako ctnosti jiné.
Má-Ii kdo positivní pochybnosti o dovolenosti věci
nařízené, není nikdy oprávněn jednati. (Srv Mare,
■Instit. Mor. Alph. I, n. 44.)'Jest povinen zjednati si
napřed mravní jistotu o dovolenosti jednaní. Této
jistoty může nabýti netoliko vnitřní evidencí (která
často je nemožná), nýbrž i pomocí reflexních zásad,
na př. „V pochybnosti právo přeje představenému*1
:(In dubio praesumptio stat pro superiore),
i Z uvedeného vysvítá' lichost námitek, vznáše
ných proti poslušnosti. Dokqnale poslušný nena478

hrázuje světlo (vlastní) světlem ' (cizím), nýbrž
vlastní .nedostatek světla světlem představeného.
Vidím-li evidentně špatnost rozkazu, nesmím1po
slechnout; vidím-li evidentně neužitečnost rozkazu,
nejsem povinen tvrditi užitečnost jeho, jsem však
povinen sklonit vůli. 0 dokonalosti vůle nerozho
duje v tom okamžiku prospěšnost věci samé, nýbrž
přímé podrobení autoritě, odvozené z moci Boží.
V otázkách týkajících se vlastní osoby málokdo
vyniká jasným a přesným poznáním. Buď vidí příliš
mnoho světla nebo příliš mnoho tmy". Sebeláska nás
klame. Poslušnost je člověku spolehlivou vůdkyní.
Byť by objektivně bloudil, nicméně jedná subjek
tivně správně. Nemá-li normy vnitřní, je rozumné,
podrobí-li se normě vnější, Bohem uznané.
Jistě však bude nebezpečí (objektivních) chyb
u dokonale poslušného stokráte menší než u člově
ka, který se vychloubá autonomismem rozumu a
vůle a pohrdá: jakoukoliv vnější normou. Posluš
nost může podobně chybit, jako láska, nesoudící
o nikom zle, může chybit přílišnou dobrotou. Zda
leka však není;stejná pravděpodobnost omylu, a
nedobrovolných chyb u lásky,' jako je nebezpečí
dobrovolných hříchů u lidí, kteří by se chtěli varovati „výstředností křesťanské lásky“. .
Dobrovolnou poslušností nesvaluje se sebe člo
věk odpovědnost za hřivny Bohem mu svěřené.,Ni
kdo není přece povinen rozvíjeti všechny přirozené
vlohy. Jinak by musil každý se vzdělávat vé všech
vědách, uměních a řemeslech, k nimž má nadání.
Usměrňujé-li dobrovolná poslušnost;činnost řeholníka, není to zakopávání hřiven. Ostatně Kristus
Pán mluví v podobenstvích o hřivnách na prvém
místě o .věrném spolupůsobení s dary:nadpřiroze
nými. Toto spolupůsobení je pak mnohem více za
jištěno v poutech'poslušnosti nežli na svobodě vůle,
nakloněné ke zlému.
: >
Varují-li světci před: nemoudrými duchovními
vůdci,* dokazují, že církev nechce nerozumnou po
slušnost. Slepá poslušnost těchto vzorů mravní u479

- Slechtilosti a dokonalosti dokazuje nejlépe, že dob
rovolná poslušnost neohrožuje zdravý rozvoj osob- nosti.
■-V..'
Z-poslušnosti může plynou ti ztráta jen zdánlivá.
Nežli se někdo zaváže ,k poslušnosti, má ovšem
zkoumati, zda odpovídá nový. stav jého povaze, je
ho schopnostem a jeho ideálům. Ale když se po zra
lé úvaze rozhodl, správnou poslušností nikdy ne
ztrácí.- ' /
• V,království Božím,;v říši nadpřirozená, neztrat
se ani nejmeriší povzdech, áňi nejnepatrnější sebe
zapření pro Boha podstoupené. O postupu a rozvoji
království Božího rozhodují v poslední instanci, ne
vnější skutky, sebe velkolepější a sebe nutnější,
nýbrž milost; a milost svolává na zemi nejvíce mod
litba a oběť a láska. Vše ostatní je až na místě dru■■hém. ■
,
' Ježíš Kristus mohl podle chápání lidského mno
hem lépe uplatniti hlubiny své moudrosti a bohat
ství svého vlivu 11a duše, kdyby byl pracoval na
veřejnosti od útlého ‘mládí, - kdyby byl -vystoupil
z úkrytu a rozšířil působnost ná nejvzdálenější kra
je. Třicet let jeho .skrytého života, kdy byl poddán
Marii Panně a Josefovi, bylo.v lidském smyslu ztrá
tou vc vykup iťelskě činnosti-Kristově. Avšak/po
slušnost k Otci tak velela. Proto tak učinil. Proto
byla tato léta skrytosti a poslušnosti zdrojem nej■ bohatšího požehnání pro svět.: V slávě věčnosti vidí
svati, kolik milostí zjednala světu Kristova pokor
ná poslušnost.
Musíme ovšem připustiti, že dokonalá poslušnost
je veliké umění. Dokonale poslušným může býti jen
dokonalo svaty. V každém ohledu dokonale poslou
chal jediný Ježíš Kristus,-poněvadž byl zcela svátý
a vševědoucí. Svatost jej skláněla; k uznání každé
zákonité .autority,vševědoucnost jej chránila kaž
dého omylu a nediskretnosti v plnění rozkazů lid
ských..-' .:
: -■
- Po něm nejdokonaleji poslouchá, kdo se nejvíce':
přiblíží svatosti jeho vůle láskou a vševědoucnosti

jeho rozumu světlem milosti Boží, kdo tone v prou
dech božského světla a poznává'pravdu a dobro
-v Bohu, kdo vidí vůli Boží v e vůli představeného.*
(Netoliko kdo věří v Boží vůli obsaženou v rozka
ze.) Heroická poslušnost je darem Ducha svátého a,
mnohé domnělé pódivínství dokonale poslušných je
účinkem jehó darů. Cesty Boží nejsou cesty naše.amýšlehky Boží nejsou myšlenky naše.’ .-•/
.
Poslušnost je největší obětí; Sv. Alfons praví, že
poslušnost předpokládá někdy hrdinskou ctnost.
{Srv. Keuseli, Die Aszetik d. lil. Alphons, Ereiburg
1-924,"251.) Sv." Ignác uznává, že přemoci v posluš
nosti vlastní vůli znamená .více; nežli křísiti mrtvé.
Poslušnost je holokaustum. Je celopal: podaný
Hospodinu. Jen kdo uzná právo Boží na celopal, je
schopen trochu pochopiti-tajemství a velikost po- ■
slušnosti.
"
.
;
.
Dobrovolná poslušnost bez lásky k Bohu byla by
nerozum. Byla by snížením lidské důstojnosti. Byla
by dobrovolným otroctvím a ničím víc.
Poslušnost z lásky k Bohu však je nej vroucněj
ším vyznáním lásky k Bohu, skrytému ve vůli roz
kazujícího člověka. Je osvědčováním víry v Boha,
' touhy po něm a lásky;k němu. Je vznešeným úsilím
o splnění slova sv. Bernarda: Tolle propriam voluntatem et infernus non erit! Odejmi člověku vlastní
(zvrácenou) vůli a nebude pekla!
P. R E G IN A L D M. D A C ÍK O. P.

ZBOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ
A KOLEKTIVNÍ

.

Ctnost nábožnosti, 'která řídí vztahy člověka
k Bohu, se projevuje různými způsoby zbožnosti,
která dostává své zabarvení dobové, národnostní,
místní, a ostatně; každá osoba pozvedá své ruce
svým způsobem k Bohu. Není pochyby, že ve vněj
ších a vedlejšíclíformách i v samém křesťanstvu je,
jistý rozdíl v projevecli zbožnosti starověku, stře-,
dověku a dnešního člověka, i když tyto projevy
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vycházejí z téhožpoměru křesťana k Bohu, vede
ného ctností nábožnosti. Podobně jsou rozdíly mezi
•způsoby zbožnosti horkokrevného Itala- a chladné
ho seveřana. Člověk je celý ód Boha a proto celou svou bytostí
musí usilovat o to, aby se přiblížil k Bohu. I se svou
individualitou a podle své individuality, protože
i ta je od Boha. A tu má'základ a své oprávnění jis
tá svoboda v soukromých projevech ctnosti nábož
nosti. Studujeme-li životy svátých, vidíme stále,
jak si byli vědomi této potřeby jít k Bohu způso
bem sobě vlastním, často bez přílišného ohledu na
pravo á nalevo. Odtud ona různost mezi světci, kte
rá je činí tím'"milejšími, čím charakterističtějšími
rysy se navzájem liší.
- Než-člověk není jen sám pro sebe. Je tvor roz
umový a proto společenský a jeho místo ve spo
lečnosti mu ukládá povinnosti vůči ní. Je její čás
tí a proto má přirozeně povinnosti části k celku,
od nichž ho nemůžé nikdo osvobodit. A společnost
jako taková má právě ta k své povinnosti vůči Bo
hu jako všichni její jedinci. Vztahy člověka k Bo
hu, pořádané ctností nábožnosti, jsou t e d y dvojího
druhu: člověka jako samostatného'jedince a jako
části celku lidské společnosti. Podle toho pak mů
žeme mluvit o zbožnosti individuální, která usku- tečňuje soukromé povinnosti člověka k Bohu jako
takové bez ohledu na společnost, a .pak zbožnost
kolektivní, kterou podává poctu-Bohu společnost
jako taková nebo jednotlivci pokud se cítí členy,
částmi této společnosti.
I když nesmýšlejí všichni stejně o hodnotě to
hoto dvojího druhu zbožnosti —' důvody jsou pra
videlně v subjektivistickém chápání vztahů člově
ka k Bohu — nikdo némůžé popřít potřebu kolek
tivní zbožnosti, která má své základy v samé při
rozenosti lidské. Uvážíme-li pak její výhody, mu
síme jí nutně dát přednost před zbožností indivi
duální, která proti ní zůstává vždy čímsi nedoko
nalým, protože vychází od jedince jako takového

a jedinec, jakožto část celku, je vždy méně doko
nalý než celek.
•
Člověk pod .vlivem následků dědičného hříchu
je vždy nakloněn k neukázněné samolásce,' hledá
ní sebe a:své individuality i proti zákonu Božímu.
Pokora, která je tak nutná ve službě Boží, působí
mu nejednou vážné obtíže. Dá-li člověk přednost
zbožnosti 'kolektivní ; před individuální, zlomí-li
v sobě tou h u p o osobním vyniknutí i ve svých
vztazích k Bohu, je nejlépe uschopněn přemoci ta
ké své sklony egoistické. Subj ektivismus v náhle
dech a snahá za všech okolností uplatnit své •ná
zory jdou: ruku v ruce. Křesťanská zbožnost, usměrněná kolektivisticky, jak jé tomu hlavně
v modlitbě liturgické, dává pozvolna zaniknout
těmto touhám ; a vychovává křesťanskou duši
k hluboké pokoře. Osobní, individuální povinnosti
člověka nejen že nejsou odstraněny, nýbrž jsou
pozvednúty, jsou včleněny v jediné společné úsilí,
kterým se pozvedá křesťanský lid k Bohu. Zbož
nost individuální je! sublimována ve zbožnosti ko
lektivní a získává jak duše, tak sláva Boží. Získá
vá duše, protože čím hlouběji zanikne jako část
v celku, tím více se očistí od svého egoismu. ~
A proto tím více získá také sláva Boží, protože
bude vycházet'o'd duše očištěné od samolásky a
touhy po vyniknutí, i zkrátka o d . duše pokorné.
Proto je tak málo chápáno liturgické hnutí těmi,
kdo mají už přesně vyšlapanou -cestičku duchov
ního života, třebas značně subj ektivisticky chápa
ného. Modlitba liturgická, která-znamená smrt osobních libůstek a,pokorné zapadnutí, zaniknutí
v celku, znamená obět sebelásky, třebas i dosti
těžkou ,pro někoho; ale je to obět, z níž vykvete
krásný rsvět velké pokory a vědomí hlubokého
společenství všech v Kristu. Tak jako drahokam
vynikne a zaleskne se v celé své kráse teprve'
tehdy, když je zasazen v: umělecky pracovaný
šperk, tak také osobní a individuální zbožnost v y - ;
nikne v celé své kráse a vnitřní hodnotě -— i když
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ji pak"vidí jen Bůli — teprve tehdy, až zanikne
ve zbožnosti kolektivní.1-,
; Bylo by velmi pozoruhodné pozorovat vztahy,
jaké jsou mezi myšlenkou katolické akce a kolek
tivní-zbožností. Katolická, akce je laický apošto
lát, jenž vychází; z vědomí a faktu jednoty věří
cích s Kristem. Tím,, že jsou všichni věřící milostí'
posvěcující spojeni, s Kristem a tvoří s ním mys
tickou jednotu,, tím; že svátostným, karakterem
jsou . účastni Kristova kněžství; mají podíl také
na jeh o poslání. To je podklad katolické akce.
Každý křesťan, přidružen ke Kristu-knězi, má po
vinnost pokračovat v kněžském pošlání Kristově
podle svých sil, možností,' okolností a stavu. Jen
proto nazval sv. Petr křesťany královským kněž
stvem '— regále, sacerdotium. Tato jednota věří
cích s' Kristem předpokládá však táké jednotu a
společenství věřících mezi sebou. A toto společen
ství se zakládá na lásce, která vylučuje jakýkoliv
egoismusV Kolektivní modlitba je nejkrásnější vy
jádření tohoto společenství věřících mezi sebou a
jejich spojení s Kristem; o ní platí v nejvlastněj
ším smyslu, có řekl Ježíš: ;Kde jsou dva nebo více
shromážděni ve jménu' mém, tam jsem já upro
střed nich. Z této kolektivní— liturgické — zbož
nosti vychází pak -hluboký smysl pro apoštolát,
protože,čím méně je v duši egoismu, tím více je
v ní lásky k duším. A z té právě prýští pravý
apoštolát. V ;;
- Nejvyššr možnosti uplatnit kolektivní zbožnost
se nám dostává při mši sv.-Obět byla vždy chápá
1 „Lze důvodně říci, ž e :bez liturgické*,kolek tivn í mod
litby není možno lidstvo, životně .Bohu čest vzdávající.
Neboť podle Boží .m yšlenky v přirozeném i nadpřirozeném
řádě n e n í: člověk subjektem ,- nýbrž' objektem, není in
dividualitou, nýbrž složkour kolektiva; - kdežto jediným
subjektem, to jest jediným nezávislým jedincem jest Bůh
sám. Ostatní všechno, jest celek .se svým i závislostm i, jest.
jako celek m yšleno, jako celek udržováno -a jako celek
i k Bóhu veden o.11 Soukup," Sborník liturg. týdne, v Praze
1933, P ax č. 11— 12, str. (21).
‘
.

na jako svrchované vyjádření poměru celého ko
lektiva vůči Bohu. Proto obět nebyla nikdy poklá
dána za něco soukromého a ten,; kdo byl určen
k přinášení oběti, podával ji vždy Bohu spolu
s celou společností a jejím jménem. Kněz jako ta
kový není osoba- soukromá,- nýbrž veřejný zástup
ce lidstva u Boha.
:
.
V oběti jé/vyjádřena povinnost člověka vůči Bo
hu způsobem nejdokonalejším a proto obět lze po
dávat jen-Bohu jakožto svrchovanému Pánu živo
ta a smrti člověka. V: oběti* se sbíhají všechny
ostatní způsoby a složky: zbožnosti-jako ve svém
středu.',Obětí člověk uznává Boha svým Pánem;
jemu se klaní, jej chválí, jemu děkuje a ho prosí,
takže nelze nalézti dokonalejší7formy, kterou by
člověk vyjádřil své vztahy k Bohu. Když pak si
ještě uvědomíme,, že v oběti novozákonní je sám
Ježíš Kristus obětující i obětní dar při mši svaté,
chápeme, proč musíme mši svátou klást nad ja
koukoliv formu individuální zbožnosti.
S hlediska: praktického můžeme pak říci, že ni
kde nelze si tak dokonale osvojit kolektivní zbož
nost jako při. mši svaté, když: ji chápeme ovšem
jako zbožnost-kolektivní a účastníme se jí/oprav*
du aktivně. ' Pěstovat individuální zbožnost při
mši svaté,, která je nejdokonalejší formou zbož
nosti kolektivní,1 je zřejmé nepochopení velikosti
a krásý novozákonní oběti. Nikde by nemělo být
životnější spojení věřících s Kristem:obětujícím a
obětovaným jako při mši svaté, protože nikde jin
de se nemohou cítit úžeji spojeni s ním, knězem
Nového zákona,, jako' právě při této :oběti. Proto
všechny způsoby individuální zbožnosti se při ní
musejí \ztratit tak jako hvězdy na -nebi mizejí,
když se! objeví. slunce. '
Pohlížíme-li tímto způsobem —- ve světle kolek
tivní zbožnosti, a ve světle myšlenky spojení věří
cích s Kristem-Knězem — naimši svátou, můžeme
ještě. doporučovat; bez *výhrad modlitbu růžence
při mši svaté, zpívání neměšních písní a různé ji

né, modlitby, které nesouvisejí se svátou obětí?
Zde je jeden z největších omylů, jaké se mohou
dít v usměrňování zbožnosti věřících. Humanis
mem začíná krise kolektivní zbožnosti. V době,
kdy myšlení ‘křesťanské bylo tak často ovlivňo
váno filosofickým subjektivisměm a individualis
mem, není divu,že také křesťanská zbožnost byla
zachvácena v tom, co; je v nf;nejhlubšího a nej
krásnějšího. I když většina lidí řekne, že nemá nic
‘ společného s. filosofií,;není pochyby, že filosofie
třebás nepozorovaně usměrňuje jejich život. Filo
sofický individualismus porušil v mnohém základ
ní rysy křesťanské zbožnosti, která'je. ve své pod
statě vždy kolektivní, takže Clérissac se .nebál ří
ci, že jen liturgická’ modlitba je "úplná 'modlitba.
Vždyť jen při kolektivní modlitbě cítíme hluboce
své spojení se svou: Hlavou — ^Kristem a jdeme
k Bohu Otci skrze něho, ’s ním a v něm. Proto
-každý způsob účasti ná1mši svaté, který jakkoliv
porušuje spojení věncích s knězem u oltáře a
s Kristem nebo dostatečně nezajišťuje toto spoje
ní, je od počátku: pochybený. A' nedbat o to, aby
se prvky individuální zbožnosti odstranily z účas
ti na mši svaté nebo je tam dokonce zavádět, zna
mená zraňovat křesťanskou'zbožnost v tom, co je
v ni nejživotnějšího. Positivně pak .můžeme, uza• vřít, žé není krásnějšího způsobu účasti na mši
svaté nad tak zvanou recitovanou mši, při níž vě
řící, .používajíce liturgických mešních, textů, jsou
stále nejen myšlenkově, nýbrž i slovy spojeni
s knězem. Pak vidíme před oltářem Páně onu jed
notu, za kterou prosil Kristus' nebeského Otce,
když před odchodem z tohoto světa volal: Aby
byli všichni jedno.
Ze na tyto věci, které jsou, myslím, podstatné
v křesťanském myšlení, nepohlížejí všichni stejně,
víme. Ale to nás právě má k tomu, abychom tím
více usilovali o jejich všeobecnou známostí Správ
ně napsal v . tomto smyslu Romano , Quardini:
„Když někdo má raději, malou pobožnost než

ukázněnou vážnost mešního officia, nebudiž mu
bráněno. Ale není mu dovoleno říci, že liturgická
modlitba :(kolektivní zbožnost) není život, a to
větší a cennější život, než jaký obsahuje jeho nn
dividuální modlitební kniha, když nemůže ještě
zvládnouti tyto silné a širé tvary. Ne, musíme
uznati, jak hluboko ; trčíme v individualismu . a
Bubjektivismu, jak nevýslovně jsme-změkčilí, jak
malé jsou rozměry našeho náboženského života.
Musíme opět probouzeti touhu po velkém stylu
modlitby." (Liturgische Bildung.)
A L E X A N D E R P IN Y

POTŘEBA ODEVZDANOSTI DO VULE
BOŽÍ K D O S A Ž E N Í D O K O N A L O S T I
■ K velkým theologům XVII. století patří: i dominikán
A. Piny. Jako ostatní v jeho době, tak také on si položil
otázku: která cesta k Bohu je nejdokonalejší? - Mnozí
z tehdejších učenců byli odsouzeni pro nauku, že tímto
prostředkem jé stav, ve kterém člověk odevzdá v še 
cko Bohu a nestará s e 'o nic. N ež P in y pravil, že tímto
není nic jiného než to, co řekl sv. P a v el při svém obrá
cení: Pane, có chceš, abych učinil? T edy učí odevzdanost,
která zavazuje duši jednati podle vůle Boží. V tom to du
chu (jako profesor Písm a sv. a doktor theologie) napsal
více'spisů. V díle' „O devzd a n o st do vů le Bozi" m luví o té
to odevzdanosti zvlášť přesvědčivě, stylem sice jednodu
chým, bez zvláštních ozdob, ale duše, které hledají jeď
pravdu, vyciťují hluboké přesvědčení. Podávám e zde ma
lou stať tohoto s p is u . . .

. Touha po naší dokonalosti musí nam byti po
hnutkou k úplné odevzdanosti. Neobávám se říci,
že nedosáhneme nikdy vrcholu dokonalosti, ke kte
rému jsme Bohem povoláni, ať jsme nebo chceme
býti v jakémkoliv stavu, duchovního života, jestli
že jsme skutečně, nebo chtěním nedosáhli vrcholu
odevzdanosti. Naopak osměluji se říci, že i ve sta
vu, který se nám zdá nízký a opovrhovaný, á třeba
kdyby to byl stav ustavičného boje s vlastními ne
dokonalostmi, zápasu s pokušeními, jestli však na
'
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še vůle je v-odevzdanosti a nechce nic ani pro sebe
ani pro jiiié než vůli Boží, odvažuji se říci a nepře
stanu opakovati, že jsme:s touto odevzdaností do
konalí uprostřed našich nedokonalostí a že všechny
tyto nedokonalosti, které jsou takové samy v sobě,
přece v tomto stavu odevzdanosti budou nám dob
ře sloužitik našemu pokroku a naší dokonalosti.
Ano, duše křesťanské, v jakémkoliv jsme stavu
duchovního života,' nebo chceme býti, zůstává prav
dou, že jsme ještě nedosáhli prvního stupně doko. ňalosti, jestliže prakticky.neuskutečňujeme úplnou
odevzdanost. Opravdu není možno doufati v dokonalost, nedosáhli:li jsme sebezáporu,1který není
bez odevzdanosti. .
/.
. .
To je úkol,'který Ježíš Kristus nám přikázal a ne
jen dokonalým, nýbrž všem věřícím. On řekl, že
každý, chce-li ho následovati po cestě dokonalosti,
musí se rozhodilouti: ne k ustavičné kontemplaci a
rozjímání, rie prožiti, celý svůj život v cvičení ;
v lásce; ani ne pro obracení duší a p r o podnícení
svátou horlivostí obrácení všech národů, nýbrž mu
sí se rozhodnouti k umrtvování a zapření sama
sebe. ■
"
’
Je-li tedy pravda, že zapření sebe sama je jedi
nou cestou pro následování Ježíše Krista, který je
vzorem dokonalosti, můžeme si dělati nároky na ja. koukoliv dokonalost aniž bychom byli ochotni k o■devzdanosti? Je opravdu odevzdanost, kterou ode
vzdáváme do-vůle Boží všechny naše záměry, něco
jiného než toto umrtvování a zapření sama sebe?
Jak poznamenává sv.-Augustin, dokonalost ne*
bo naprostá láská spočívá hlavně ve zbavení se své ■
vlastnívůle'.;j Pérfectá-. charitas, nulla- cupiditas.
Vskutku, vlastní vůlí to jsme my, kteří žijeme, chtě
jíce to, co my chceme, místo aby žil a kraloval
v,nás naprostou; láskou'Ježíš Kristus, nechtějíce
než to,-co chce ón. Může tédy někdo dosáhnouti ně- ,
jaké dokonalosti bez ódevždánMo vůle Boží? Není
to odevzdanost, kterou se zbavujeme vlastní vůle?
Není to příčinou odevzdanosti, že jsme lhostejníce

, ' co se týče přirozenosti, ale co do ducha, ke křížům
a radostem, nacházejíce tedy v křížích a radostech
4 vše, co chceme, když pozorujeme, žetím byla vyr
plněna vůle Boží? Není to odevzdaností, že jsme
bez vlastní vůle vzhledem k nejlepším úspěchům,
konajíce bez pochyby vše, co je v nás, aby věci se
co nejlépe podařilý, ale jsouce přesvědčeni, že má
me vždy úspěch; o který usilujeme a kterým je uI skutečnění vůle Boží? Není to konečně odevzdaI ností, že můžeme říci: nechtíti nic jiného, než Boha
I a jeho viili?
c
;
f'
Totéž poznamenává sv. Jeroným na ona slova sv.
Petra, když řekl Ježíši Kristu, že se zřekl všech vě
cí, áby ho mohl následovati. Toto zřeknutí, praví,
dober, které měl, nebylo ještě dokonalostí, po kte
ré toužil, poněvadž i pohané a filosofové dospěli'
\ k tomuto zřeknutí se pomíjejících dober tohoto svět ta pouhým světlem rozumu. Ale nesnáz dokona[ losti musí spočívati v následování. E t ideo jungit
[ quod perfectum est: sequere me — a proto, praví
| sv. Jeroným , připojil co 'je dokonalé: následuj mne!
|
Tedy ptám se vás, duše křesťanské, můžeme do; konaleji následovati Ježíše Krista než cestou úplné
> odevzdanosti, kde chceme jen to, co chce on, nic
než.co on-chce a poněvadž on to chce? Můžeme ho
dokonaleji následovati, když nejsme to již my, kteří žijeme, nejsme to my,, kteří chceme, ale Ježíš
Kristus, který žije vň ás, je to jeho vůle, která vlád
ne nad námi?.Můžeme ho dokonaleji následovati
> než touto odevzdaností; poněvadž podle jeho p ř í-.
i kladu, naší stravou,: naším pokrmem, naší podpoI rou není nic jiného než vyplniti, uskutečniti a při
jati ve všem vůli jeho nebeského Otce? Meus cibus
[ est, ut faciani voluntatem e ju sq u i misit me . . . M ůj
I pokrmí; jest, abych činil vůli toho, jenž mne p o sla l. V
i poněvadž naším, stálým cvičením je podrobiti a při! způsobiti naši vůli podlé jeho příkladu vůli jeho
[ Otče ve všech protivenstvích přirozenosti? Verumí tamen ňon sicut ego volo, sed sicut tu . . Al e ne .
jak já chci, nýbrž jak t y . . .! poněvadž konečně
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můžeme říci, že vůle jeho Otce je nám podle jeho
příkladu vším. ve všech věcech a my se stáváme je
ho matkou, bratrem a sestrou? Quicumque fecerit
voluntatem Patris mei, hic frater, soror et mater
mea est.
Je proto pravdivé, že, je-li nějaká cesta, po níž
máme dospěti k dokonalosti, pak je to zvláště tato
cesta úplné odevzdanosti. Ona nás vede k Ježíši
Kristu, vzoru dokonalosti. Skrze.ni dosáhneme do
konalé shody s vůlí jeho nebeského Otce, svrcho
vaného pravidla vší správnosti a dokonalosti a
která nám byla dána jako míra naší vlastní doko
nalosti, když nám řekl, abychom se stali dokona
lými jako váš Otec nebeský jest dokonalý: Estote
perfecti sicut Pater vester coelestis perfectus est,
t. j. vyplňte míru jeho božské vůle se vztahem na
vás, která vás učiní dokonalými milostí, jako činí
nebeského Otce dokonalým svou přirozeností.
Dodejme k tomu, že tatáž odevzdanost, která je
nejlepší cestou k rychlému zdokonalení, může nás
i .s našimi nedokonalostmi přivésti k dokonalosti.
Jakkoliv se nám zdá nízký a opovrhování hodný
vnitřní stav naší'duše a třebas kdyby to byl stav
ustavičného boje s našimi nedokonalostmi, jestliže
však naše vůle, vycvičená v odevzdanosti; nechce
nic jiného než vůli Boží, pak můžeme se zdokonaliti
i uprostřed všech našich slabostí a nedokonalostí,
které při tom slouží našemu duchovnímu pokroku.
Ano, to je jedna z předností úplné odevzdanosti,
která působí, že všechno prospívá našemu pokro
ku a většímu dobru a Bůh to dopouští snad jako
odměnu za oběť, kterou jsme mu učinili. Nikdy opravdu více nespějeme k dokonalosti, než když
vždy více přizpůsobujeme se Boží vůli, která je, jak
jsme řekli, pravidlem a měřítkem naší dokonalosti.'
• Avšak tato jednota a shoda nejsou nikdy intim
nější a dokonalejší, než když přijímáme vůli Boží
v tom, co nechceme a co nám nejvíc odporuje. Není
proto žádné pochyby, že jestli někdy zřetelněji spě
jeme k dokonalosti, pak je to tehdy, když jsme

v nejubožejším a nejnižším stavu, na hnojišti na--,
ěich nedokonalostí, pokryti jako Job tisícerými vře
dy a pokořujícími slabostmi a když v tomto stavu
chceme jen vůli Boží. A to je, když pomocí milosti
máme vždy dosti lásky, abychom přijali nejvyšší
vůli, která nás takto nechává ve všech těchto bí
dách, poněvadž jí se líbí viděti nás v tomto zápasu
a dáti jí přednost před naší, které se protiví tento
žalostný stav.- Když nepřestáváme se jí klaněti,
schvalovati a’žehnati na této hromadě bídy a ub o-;
hosti, říkajíce tak jako nový Job: Sit nomen Domi
ni benedictum! — Budiž jméno Páně pochváleno,
nebo lépe jak slavný Machabejský: SicHč/wenř volunlas in coelo, sic fiat.
'
0, řekněme tedy, duše křesťanské, je-li mocnější
pohnutka, která by nás vedla k úplné odevzdanosti
. než touha po naší dokonalosti! Ať jsme v jakémko
liv stavu duchovního života, nedospěj emě nikdy
k dokonalosti, nebudeme-li se cvičiti v odevzda
nosti a naopak,’ať jsme na jakkoliv nízkém stupni
duchovního života, všechno nám může sloužiti k do
konalosti, přijímáme-li to s touto' disposicí ode
vzdanosti.
'
Pak ať je naším údělem nejen vnější, ale i vnitř
ní chudoba;ať kráčíme ve tmách, zbaveni všeho po
těšení, zatím co jiné duše požívají Boha a těší se
z jeho božské lásky; a konečně když se zdá, že vše
je ztraceno, co předtím bylo naším požitkem v du
chovním životě, a jestli se zdá, že v naší přiroze
nosti opět oživují časté nedokonalosti, ale nedobro
volné: tato utrpení, ponížení přijatá, poněvadž Bůh
chce, abychom 'je podstoupili přes všechno naše
úsilí a trápení j činí naši duši čistší a vedou ji k do
konalosti.
•
" -Ó, ano, duše, kťeré kráčíte po cestě odevzdanosti,
buďte ujištěny, že nejste horší pro tyto nedokona
losti, jen když jste neztratily svoji disposici ode>vzdanosti a jste-li vždy připraveny říci: Staň se! a
přijati Boží vůli ve všech těchto utrpeních, všechnu
bídu a všecky ■nedokonalosti. Touto ,odevzdaností ,
.
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'
do vůle Boží vyplníte dokonale míru vaší dokoná- '■
losti, která je uskutečněním vůle Boží ve vás: Toto i
je vůle Bozi, vaše'posvěcení!

VÝHLEDY
N E P O Z N A L I N A V Š T ÍV E N Í BOŽÍH O
; Někomu bylo líto osudu farizeů, zákoníků a velekněží,
kteří ve svém přísném jednobožsťví,’ v e své zkostnatělé
pravověrnosti starozákonní nepřijali Krista. P rý byli věr
ni, prý je krásná'jejich věrn ost.,P rý nebyli zaslepeni, jen
neviděli. N eviděli jenom pro sebe,’pro sv é lidské nálezky,
pro své výklad y, pro své očekávání, které bylo proti du
chu i Starého zákona', který tolikráte v prorocích zvedal
k duchovnímu obecnému m ésiášství. Měli Písm a, znali Pís
ma, to je tím větší jejich trestuhodnost, že neuměli v nich
čisti, že je četli falešně, že do nich vkládali své sny, své^
hříchy, jenom svůj svět, jenom to časné a přízemní. Proto
nepřijali- K rista. Toto odm ítnutí bylo j i ž :přirozeným dů- .
sledkem, ale ne Starého zákona, nýbrž podvodu, jímž sebe
i druhé zákonici i velekněží oklam ali. .
I dnes m nozí křesťané propasou chvíli jeho navštívení,
když chce svým učením toto říci světu a takto říditi svět
a takto mu pomoci a oni neporozumí jeho n avštívení, jeho
světlu, Jeho učení, jeho pom oci, tak jak je u číci autorita
hlásá. Představují zkostnatělé, uleželé, sobecké, proti Kris
tovu duchu se vzpírající názory tohoto světa a jeho pečo
vání.
.v ,,
j,Braito.
SM Y SL V Ý C H O V Y
Sm ysl v ý ch o v y ,d ětí velk ých i dospělých jest, přivést?
je k tomu, aby se dovedly sam ostatně rozhodovali, aby
- se dovedly rozhodovati tam, kde dosud za ně rozhodují
druzí, aby tak uznali správnost důvodů, příkazů, zákazů,
.rád i pokynů, aby se sam y;později řídily jejich správností.
Proto správná v ý ch ova vede zvolna děti k samostatnému
rozhodování, k sam ostatné voibě, aby si v y v o lilo dítě dob
ro, aby sice vědělo, že je třeba, aby si; je vyv o lilo , ale aby
si je vyvolilo s tím v ě tší osobní svobodou a samostatností,
čím jo to dobro potřebnější a důležitější. V ychovatel, kte-
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tý stále za své svěřence m yslí, k terý jim nedopřeje osobní
: svobody, nenaučí je nikdy rozhodovati se a v ystavu je je
velkým duchovním rozpakům před ikaždým lponěkud dů-1
ležitějším rozhodnutími V ých ova znamená jen přistrčení
k dobrému, jen ukázání správného a pak takovou přípravu
vychovávaného, aby se pro toto dobro sam ostatně rozhodl,
ne že je to přikázáno, ne ž e .jé'tó zakázáno, nýbrž protože.
je tó dobré nebo zlé. Neboť rozumné má býti p o slu šen ství
služebnictví našeho. '
'
1 Braito.
KŘESŤANÉ N E S Ú Č A S T N K N Í
Heslo K atolické akce včas probouzí ospalé katolíky, k te 
ří necítí svého živého poměru k Církvi. Žijí z Církve, ale
nežijí pro ni.‘ Jsou ja k s i:daleko od k rve mučedníků a lo 
pocení apoštolů.' Jako by. našli; Církev hotovou
jako by
netrpělo království nebeské násilím až do tohoto dne. N e
cítí její povinnost, zachytiti každou dobu, pořozuměti všem
lidem, přispěchati na pom oc lidem ve všech jejich dobo
vých otázkách a úzkostech. Přijím ají Církev,-ale neproží
vají ji, a nestarají se o ni.: To je pro ně starostí-jin ých
■v podvědomí pak jsou touto' úlohou v y v o len i hlavně knSží. Ale, protože se dom nívají, že starost o Církev a odpo
vědnost za Církev jest jedině starostí kněží, proto se také
nad nimi první pohoršují. Ničím kněžím nepomohou svůj
úkol konati, m odlit se za ně jim již vůbec nenapadne.
Ničím nepomohou Církvi, nespolupracují s ní v ničem,
aby lidem jako údy-C írkve pomohli řešiti jejich těžkosti,
ale pak vykřiku jí první zpupně, že Církev se opozdila, že
nedrží krok á jak znějí tyto podobné fráze těch, kteří ni
čeho do Církve nepřinesli,'ale chtějí od ní veškerou doko
nalost. Tito lidé p ř e k á ž e jíc oběhu života, m yšlenek a síly
Církve. Oni v sobe zpom aluji oběh jejího působení. Zde m ají velk ý význam dobré životy svátých, velkých
bojovníků Božích, mučedníků, hrdinů v íry a působení Cír
kve, abychom si uvědom ili dějinnou sou vislost křesťanství
všech dob až k době. naší; abychom si uvědom ili, že Cír
kev rostla ve všech dobách sv a to stí a životem z Krista' ve
svých ú d ech .. S vátí ukazují, jak í p r a v í, křesťané, dobří
údové Církve chápali své ú d o v stv í jako spolupráci se sv a 
tostí K ristovou, jako spolupráci na p osvěcování této Cír- *
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kve. Nenaříkali nad „chybam i11 Církve, protože tyto chyby
jsou hříchy těch, kteří sam i málo přispěli ke vnějším u pro
jeven í vn itřn í-svatosti Církve, nýbrž působili, pracovali,
aby p osvětivše; sebe, p osvěcovali i druhé.
Braito.
K N AŠIM V YŠŠÍM N Á B O Ž E N S K Ý M K URSŮM
Potřeba ustavičného, důkladného náboženského vzdě
lávání jest vyzvednuta také sv . Otcem Piem X I. v jeho
encyklice proti bezbožeckému komunismu. P raví, že je
třel)a; vzdělávati věřící po stránce náboženské i sociální,
ab y poznali pravé učení Církve,; aby poznali jeho krásu a
aby dovedli je uplatniti a rozSířiti v e svém okolí, v celém
svém životě.
v
K tom uto náboženském u vzdělání sm ěřuji naše kursy.
J iž po kolikáté je letos zahajujeme, sami, bez cizí pomoci
a bez pokřiku a . pochvaly, která b y dílo každého jiného
jinak provázela.-A le v elk ý zájem o naše ku rsy na všech
m ístech ukazuje, že jich i bylo svrchovaně zapotřebí. .Když
máme dovolení svých řádových i církevních představe
ných, nepotřebujeme jiného schvalování a doporučováni.
- Kdyby, nebylo oněch kursů zapotřebí a k d yb y lidé je
nem ilovali, sotva by se jim chtělo jezditi z dálky, jak na
naše kursy jezdí z celých Čech a Moravy. S otva b y se jim
chtělo.hodinu se nudit. Rozšiřujeme; sv é ku rsy obsahově
i místně a prosíme všechny, aby na naše ku rsy upozornili.
• Začnou '.v říjnu a přineseme jejich přesný program i časo
v é a m ístní rozvržení. Znovu ale prosíme snažně sv é účast
níky, aby nám pomohli svým i režijním i příspěvky-udržeti
náklady, spojené s cestou, se zapůjčením !sálů a s tiskem
letáčků. Mnozí lidé přicházejí s naprostou samozřejmostí.
A zatímco si-všu d e jinde musí pořádně všechno zaplatiti,
na našich přednáškách se najdou lidé, kteří se snaží proklouznouti a nedati ničeho, nebo dávati dvacetihaléře jako
almužnou. Jestli je hoden dělnik sv é m zdy, je tim spíše
hoden, aspoň aby mu b y ly zaplaceny on y výd aje, které
měl se svým zájezdem a se svou přednáškou.
N a přednášky přiveďte s seboursvé známé, všechny lidi
dobré vůle. Jenom n epotřebujem e,'aby chodili na naše
přednášky lidé, kteří chtějí se pohoršovat!, kteří chtějí
•donášeti a kteří by chtěli naše lidi svým i názory másti.
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LÉK Z N E JD Ů L E Ž 1T Ě JŠ ÍC H
Papež přijímá skoro denně ke zvláštním audiencím křes
ťanské snoubence z celého světa. K dyž všechny audience
musejí býti zastaveny, tyto audience si nedá vžiti, denně
je přijímá á denně k nim promlouvá. V id í v nich, v budou
cích otcích a m atkách, v křesťanských rodinách základnu
pro obrození světa.
- .
Záchrana a spása světa vyjd e z křesťanských rodin.
Křesťanská rodina je st nejpřirozenějším , lůnem všech
křesťanských m yšlenek. Neboť ti'd v a , kteří si podávají
ruce, věrnost a život navzájem , jsou buňkou m ystického
těla Kristova. Proto je m anželství nerozlučné, protože jest
spojeno Kristem s Církví. R odina má býti základem a buň
kou této Církve. A tak jako je nerozlučně spjata Církev
s Kristem, ták je nerozlučné ono spojení manželů v buňce
křesťanské rodiny.-K řesťanská rodina jest tak spojena
s Kristem :v jeho Církvi a proto jest sp o jen a -v e všech
svých členech, ve všech oněch pokladech, m ilostech a m yš
lenkách, jež znamená Církev. Oni d v a ; si podávají ruce,
aby si pomáhali: po celý život růsti ve své podobnosti
s Kristem, aby vytvořili, dá-li to Bůh, nové údy m ystické
ho těla Páně, aby dali jeho km eni nové ratolesti, které dá
le budou údržovati na’ světě tak dlouho, pokud to bude
vůle Boží, život účasti na životě Božím na světě.
Kde jso u -d v a nebo tři shromážděni ve jménu Ježíšo
vě, On je s t uprostřed nich, a proto uprostřed našich ro
din, k d y ž -jso u skutečně křesťanské,; to je st,, kd yž v y 
chovávají k následování K rista a ;k uskutečňováni jeho
království <v lid sk ý ch ’ duších. Z rodin vycházejí dítky
lidské, k te r é 1 s é stávají na křtu svatém . dítkami Boží
mi, a které rostou: v tom to životě ostatním i svátostm i.
Proto všechen vzrůst k rálovství Božího na zemi bere se
přes křesťanské rodiny. K dýž nám křesťanské rodiny dají
děti, které budou vych ován y v uvědom ění si vzájem né zá
vislosti,] sp olečen ství v e svátém m ystickém těle K ristově,
máme základ pro křesťanské řešení sociálních otázek, má
me jistotu, že z- těchto rodin nám budou vycházeti kněží
hořící, pro m ystické tělo Páně a chápající k n ěžství jako
službu tom uto tělu, tak, jako K ristovo kněžství vyvrch o
lilo v oběti," ze které toto tělo vyrostlo. Z křesťanských
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rodin v y jd e nový život, ž iv o t podle zásad křesťanských,,
a to je n ejjistější cesta k obrode světa..
Proto nem ají sp olk y mládeže krásnějšího cíle než při
pravovat! křesťanské rodiny. Připraví tím i nové, hojné
kněze.
lim ito.
JÁ JSEM VÁS K R IST U Z R O D IL .
K dyž se m luví o základech náboženského života, zdů
razňuje se obyčejné dílo m atčino, že matka učila dítě se
ňiodliti, že'ona je ved la, ale ;to nestačí! S v atý P avel, když
žádá od Korinťanů p oslušnost a uznání, ukazuje jim na
svou n ejvětši zásluhu E go v o s Christo genui. Já jsem vás
zrodil K ristu . . . Proč to neplatí také pro naše křesťanské
otce? D ali život , lidský , dítěti, ale přinesli toto zplozené
dítě ke knězi, aby bylo přijato jako úd Církve. Tím se
stalo údem tajem ného těla K ristova, bylo přivtěleno ke
Kristu. Obdrželo o d . něho n o v ý život.: Onen život, který
jest společným dílem otce i m atky, onen život, který musí
otec svou prací déle udržovati, než: bylo úkolem matčiným
v jejím lůně, patří tak otci: jako m atce, Proč se ted y větši
nou vylučuje křesťanský; otec:z v ý ch o v y dítek, z výchovy
křesťanské, proč je ye většině.případů pasivní?,Snad ne
má vždycky, čas. A le o to se n e je d n á ani tolik. N evychová
vá se jenom m luvením ,.kázáním , napomínáním: Hlavní vý
chova se děje životem , příkladem.* Otec si potřebuje uvědomiti, že, vych ovává svým životem , že podle svého života
utváří život toho, jenž mu b yť Bohem svěřen. Že vycho
vává zásadam i, kterým i řídí svou rodinu, kterým i řídí svou
práci, a kterým i naplňuje sv é povolání. To rozlévá určitou atmosféru, v e které a ze které žije dítě.,O tec nemůže
zapom enouti na tuto povinnost a na tento způsob výchovy
dítěte, že je musí naplniti životem z Krista skrze život
svůj. Křesťanské o tcovství je tedy, probouzení, pěstování
života m ilosti,'onoho života, jenž je ivybudován na životě
přirozeném, k terý spolutvořil u dítěte. Kdo nedá toto Boží
syn ovství, naroubované na své o tcovství přirozené, ten
zanechává své děti siroty, ten je posílá do života bez Boha.
.Kdyby, si křesťanští otcové více uvědom ovali a pak více
provád ěli tuto svou velkou povinnost, obroda lidské spo
lečn osti by šla r y c h le ji vpřed.
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■Toto duchovní otcovstv í ale je možné všem , všem , kteří v
jí styk s bližními, všichni mohou býti svým příkladem,
' ým působením apoštolátem , K atolickou akcí, mohou b ý 
ti duchovními otci. Hlavně vych ovatelé, vych ovatelk y, uditelé. Kdo nenechává sto p y po sobě, kdo ničeho v du
chovním ohledu nezpůsobil, ten jedině nadarmo žil. Kdo
;*le duchovní život bratří probouzel, jej působil, výproso?
val modlitbou, obě tmi, má podíl na svátém duchovním
otcovství. N ežil nadarmo, i k dyby zdánlivě nic velkého
„ v ocích lidi nevykonal, protože naplnil Kristem, ted y neji větším bohatstvím aspoň jednoho člověka a toto bohatství
se pak rozlévá širokým i kruhy, takže ono obohacení se
rozmnoží do nekonečna.- T o to , duchovní otco v stv í jest po
svěceno ve svátosti kněžství, k teré'jest pravzorem^veške
rého duchovního otcovství; protože k atolické k n ěžství sku
tečně dává nové d ítk y Boží, ve svátostech toto d ětství Boží
vrací nesčíslněkráte:
:
Vy:
.
Tato opravdová duchovní láska dává duchovní autoritu.
I otci ve skutečné křesťanské rodině.;Pravá autorita není
vynucená tvrdostí,'přísností, tresty, n ý b rž jest způsobena
cítěnou duchovní převahou lásky, odpovědnosti a duchov
ní síly pro oběti přinášené, tomuto o tcovství skutečnému
i duchovnímu, r :
■. \ ■
■
Když se zdůrazňuje důležitost matčina v křesťanské ro
dině ještě více, je třeba" zdůrazniti důležitost opravdu křes
ťanského,: to jest též i duchovního otce otců a hlav našich
rodin. Potřebujem e křesťanských;otců se silnou duchovní
autoritou, aby se naši křesťané' již od m ládí naučili ctíti
duchovní autoritu^a n esn ižo v a li.ji'ja k jim napadne, jako
samozvaní soudcové; nad kněžím i a nad jejich články a
časopisy, jak se to u nás přičiněním Josefa Floriána stává
módou. ' --. .
v
lim ito .
MÁ, MUSÍ, N E S M Í '
Je to prlý kostelnické podle Josefa Floriána a vy čítá mi
to, kde jen může. P íše stále, že si s^námi nebude hrát, ač
se ho o. to nikdo neprosí. D ali bychom mu. dobrou radu:
aby se nepovažoval za odpovědného za naši dobrou cestu
a naše spasení. Zda jest k osteln ick é naše psaní, nevím , ale
kostelníci n aop ak ; přenáram ně. honili mládež jako on to
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dělá. Křesťanský život mravní znamená plnění přikázáním
a varování se zakázaného, tak jak jé vyjadřují přikázáni.
Tomáš A quinský, u něhož jsm e se.u čili, rovněž ustavičně
užívá jenom těchto slov „musí a nesmí". • A že se stále točím e jako v e džberu opakujíce stále to-,
-též? Křesťanské pravdy se nemění a nem ění se ani nedo
statk y lidi, ani jejich hříchy, á proto je třeba ustavičně
na totéž upozorňovati, před tým ž varovati. A le tak do
cela to přece jen není pravda. Odbyti těm ito slovy onu
spoustu myšlenekj které dříve b y lý mnohým křesťanům
neznámé, jest pohodlné. Vůbec je velm i pohodlné žlučíti
se, nade vším se pohoršovati. A lehké je .to . Protože kdo
něco čte, vžd yck y mu něco napadne, jak lze si špatně kte
roukoliv větu obrátiti, špatně pochopiti a v y sv ětliti. S tro
chou dobré vůle to v žd y ck y jde. P roti tom uto duchu je
opět třeba říci: T ohle nesm íte dělati, m ěli b yste se ke kně
zi chovat jinak a m usíte si spíše vším at sebe a svého díla.
Takhle to-působ í trapným dojmem velebného stařešiny,
který potahuje m ladší stále za uši a diví se, že se jim to
nelíbí.
■
Braito.
PRÁCE A PO ŠT O L SK Á . A PASTÝ ŘSK Á
Na začátku Církve byla práce apoštolů převážně apoš
tolská. Snažili se především hlásati k rálovství B oží a získávati lidi pro ně. A le velm i záhy áe snažili ap oštolově o řív zení těchto lidí. Velm i brzo se tito lid é seskupili v obce
. církevní a bylo třeba tyto obce a lidi [v nich říditi a vésti
a bdíti nad tím, aby se tento život křesťanský v obcích a
v jejich jednotlivcích udržel a rozmnoz.il.
;
Ale nikdy v Církvi nevym izela m etoda apostolská, pro*
tože po celý středověk stále se objevovaly národy, které
ještě neznaly K rista. I ty chtěla Církev z'ískati pro spasení.
U nás jsme si dlouho zvyk li na to,.že jsm e již církevně
a organisačně dosti vybaveni. P astoračě přévážila na úkor
apoštolátu, až se-n ěk d y zvrhla v pouhou pastoraci těch,
kteří porůznu vysed ávali v našich k ostelních lavicích. Ale
m yšlenka K ristova je st tak živá a tak bohatá a plná, že
. pudí zase ven, ven mimo okruh, který se stal někdy za
čarovaným okruhem, k těm , které ono kroužení v e vyme
zeném pastorálním kruhu nezasáhne, protože je může za-

íáhnouti jen činnost apoštolská, činnost dobyvatelská! Ně
kteří vidouce tento začarovaný kruh, prohlašovali, že to
má na svědom í pastorace sakristánská, a že oni se do sa
kristie nevrátí. Vždyť ale1 sakristie jest východisko jenom
k oltáři a celá n aše'čin n o st musí vycházeti a nakonec se
vraceti k oltáři. K dyby se nechtěla vrátiti do sakristie,
jest činností prokletou, činností neblahou, činností, na
které není B ožího požehnání. A poštolát směřuje k tomu
vybudovati d ok on ale. obce K ristových vyznavačů, které
by se společně m odlily, společně křesťansky žily, křes
ťanským :životem n ap lnily obce a shluky nejširší. A poš
tolát zdravý ustupuje,* když vyk on al přípravné práce,
pastoraci. Oni jednotlivci apoštolátem získaní zakotví n ej
lépe a nej jistě ji v rodné křésťanské obci pod jedním p a s-'
týřem, vybaveným církevní mocí, autoritou, a proto i m i{
lostí a požehnáním . Proto k on čí ap oštolský, život a pasto
rální život v životě liturgickém , kde se věřící mohou do
konale sžíti v jedno.
Kanovník Charpentier, vedoucí K atolické akce diecése
Naney, vypracoval statistiku, podle níž 60 procent mláde
že přestává míti jak ýk oliv styk s nábožénstvím a že po
vykonání vojen sk é služby toto procento ještě více vzrůstá
u mužů. K ončí pak svůj referát. V šechny dosavadní pasto
rální m etody a prostředky nestačí, abychom zabránili odkřesťanění d ie c é s e ... Toto můžeme opakovati i o našich
poměrech. Je důležité věnovati. co n ejv ětší pozornost naší
mládeži. O všem , jenom , hraním operetek to nespravíme.
Exercicie mládeže, těsn ější přim knutí mládeže ke knězi,
tak jak to provádějí francouzské patronáže, jsou tu nut
ností. Jestliže v e Francii mají tak skvěle vybudovaný
systém stálého styku kněze s mládeží v patronážích, a
ještě je viděti tak žalostné v ýsled k y, nemusíme se za,chvěti,
hrůzou u nás?
;
;
: . '
A dalším prostředkem, bez kterého se dlouho neobejde
me, jest uvolniti několik k něží úplně jen pro práci mezi
mládeží v šech těch spolků tak, jak jsou dnes u nás rozsety.
Ani skauting se nedá podceňovati. Ten méně než jiné
spolky. V šude jinde obětují ; několik k něží této službě;
I tam, kde m ají méně kněží. P rotože k d y ž .se nebudem e,
věnovati mládeži, nejenom studentské, vůbec mládeži, bu-

-de klesati .tím jistěji také počet kněžských povolání. Te
dy, kdybychom chtěli m luviti obchodnicky, řekli bychom,
že uvolnění; a obětování několika kněží pro mládež by
bylo dobrou in vesticí i vzhledem ke kněžským povoláním,
protože nikdo tak nedovede nadchnouti pro kněžské po
volání, jako horlivý a 'o b ěta v ý kněz, pracující mezi mlá
deží. ' -- ;
•
■
. Braito.

PRACOVNA
M O D L IT BA MATKY ZA D ÍT Ě
P a n ejra čiž dát R obertovi neposkvrněnou duši a věrné
srdce. Kéž nikdy nepřestane sloužiti tobě a nikdy neza
nedbává uctívání M atky B oží a svátých.'N echť slouží věr
ně králi a své v la sti a čin í dobře v očích druhých lidí; kéž
dojde cti a je vážen všem i, jejichž chvála má cenu. Avšak
nechť klade vžd y v ěci Boží nad p r o sp ě c h a malichernost
tohoto světa; a o ctn e-li'se k vůli tomu v'rozporu, ať též
nikdy nekolísá, ale bez rozpakování :si zvolí cestu pravou
a setrvá na n í až do konce, i k d yb y vedla k e zkáze a po
nížení — a třebas i k smrti.
B aring: R. Peckham.
N E JR Ů Z N Ě JŠÍ JSOU C E ST Y BOŽÍ
P odivní křesťané k leěív a jí někdy před sochami svátých,
anebo se ukrývají v šeru našich, kaplí. Modlí se: jenom
9 časné věci, prosí jenom o v ěci,'k teré se zdají býti mali
cherné zbožným křesťanům. Dívám e se na ně přísným
okem za to, že nepokleknou před svatostánkem a peláší
ke svým sochám nebo kapiím .-Protestanté tak přesvědčení
o své svatosti a ohavnosti katolíků v tom vid í pověru, ale
Bůh si zachycuje své někdy i oněmi m aličkostm i- a drob
n o stm i,o které prosí, protože ať je to m odlitba prosebná,
přece jen je to modlitba," to přichází přece jen ubohý žebráček lidský, ubohý pozem ský červ a prosí o pomoc. Modlí
se, sklání se před m ajestátem a to již je něco. Snad je to
vůbec jediný styk těchto lidí s B oh em .a proto nesmíme
žlučivě jim hroziti.
: ;
~ ..
-P o d iv u h o d n é je, že tyto lidi Bůh velm i čásťo vyslyší, ty '
lidi; kteří více než jeho prosí M adonky v kapličkách a
svaté v jejich výklencích; Bůh ví, jak na některé duše jiti,
jak třeba některé přitáhnouti. A -tak si je přitahuje vysly
šením jejich _časných, příliš jen a jen časných záležitostí.
Ono skloněni se před Marií n ejsv ětější a'před Božími svá
tým i neodvádí.od Boha, nýbrž pomalu dává zráti myšlence
O velikosti a moci Boží, která ví, že když se člověk modlí
ke, svátým , m odlí se k Tomu, jenž předal i. hospodaření se
svým i dary těm, kteří ho obzvláště na zemi m ilovali. Svět
ci byli hrdiny lásky k bližnímu a nemůže býti Bůh jejich
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štěstím, k d yby jim nedal dále prospívati svým bližním.
Jako nebylo proti Boží moci, když za jejich života si z nich
učinil svou Prozřetelnost a pom ocníka své prozřetelnosti,
tak může jenom klan iteli suché litery překážeti toto další
pomáhání nám od našich bratří, zvláště když je to nako-.
nec síla Boha samého.
Brailo.
JEDNOTA C ÍR K V E
'.. i
Mezi učiteli církevním i, kteří ukazovali na Církev jako
na m ystické tělo' Kristovo, v y n ik á především sv a ty A u
gustin. B ojoval proti donatistům a proti pelagiánům a
proti oběma zdůrazňoval nem ožnost jejich ,u čen í na zá-'.
kládě našeho spojení celé.C írkve s Kristem tak ,.že tvoří
jeho jedno tělo. Proti pelagiánům zdůrazňoval, že z Krista
máme nový život, že křesťanství znam ená'docela n ový ži
vot, život dítek Božích, a tento život že nemůžeme míti ze
sebe, ani si jej jenom svou silou udržeti, že k tomu nutně
potřebuje m ilosti K ristovy, m ilosti ze spojení K ristova a
proti donatistům , kteří trhali jednotu Církve pro špatnost
nějakého biskupa. : . *
1•
•
_
Svatý A ugustin praví krásná slova k těm, kteří bloudí
na druhém břehu: O bratří, děti rozběhlé, ovečk y bloudící,
proč m luvíte špatně o mně?.Proč mne nepoznáváte? Zkou
mejte Písm a, ve kterých-sam i věříte, že máte život věčný.
Ona svědčí o mně. Co říkala H lava židům, to i vám dnes
říká: budete mne hledati, nenaleznete mne. Proč? Protože
nezkoumáte Písm a, která svěd čí o 'm n ě ... fte č .-129. Usta,vičně a ustavičně mne toto jedno .naplňuje podivem , že ti,
kteří si říkají.křesťané ^ nejsou k atolíky, že nemají pro
nás, pro Církev katolickou nic jiného než neporozumění,
než odsudky,-tvrdosti. Církev se znovu může tázati, proč
špatně m luvíte o mně? A pak ukazuje ještě na jednu straš
nou skutečnost? Proč m luví donatisté ustavičně o špat
ných lid ech 'v Církvi, o špatných biskupech a podobně?
Svatý Augustin; dnes jako před tolika sty . lety správně
ukazuje: Ten, kdo ustavičně ukazuje na špatné lidi, na
špatné kněze a biskupy, ukazuje, že nežije v Kristu, k d yž.
vidí a hledá v Církvi ustavičně jenom lidi. J est to prostě
odraz toho, že tito lidé důvěřují skutečně jenom v lidi.
Kdyby byli přesvědčeni, že m ají Krista, že Kristus jest
jejich životem ,:musili by z tohoto ducha K ristova i nás
milovati, nás správně chápati, za nás se modlit, ale ne nám
ustavičně] přezdívati, naše chyby jenom hledati, jako by
naše chyby b y ly jédiným důvodem jejich pravdy, jako
naše špatnost, byla hlavním argumentem jejich jistoty a ;
naše slabost jejich silou. Přece Kristus je silou křesťan
ství, Kristus je jeho srdcem, jeho životem. Proč tedy usta
vičně hledati c h y b y ,; h řích y ,: nedostatky. Neboť zůstane
pravdou, co napsal svátý A ugustin směrem k donatistům:
Bratří, jak často jsem vám to již řekl: My můžeme býti
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nevím co; v y ale si zachovejte tuto jistotu: V aším ótcem j
je Bůh a matkou ;— Církev.
Braito.
PRAVÁ LÁSKA
Protože láska je dítětem Božím, tam jest skutečně, kde
se jeví, její božská jednotící vlastn ost. V B oží lásce jest
všechno spojeno a všechno zároveň sou visí přes staletí a
tisíce milionů tvorů, nevidím e tuto tajem nou souvislost,
ale když jest Bůh naprosto jed in ý v sobě, jediný má plán,
jediný jest také plán jeho lásky.
A .tak čistá, B oží lásce blízká je ta,‘která nás nevylučuje
ze společenství bratři, v e které nevystupujem e sobecky
z kola, abychom se p otěšili sam i, nýbrž pravá láska je ta,
která nám dává více m ilovati všechno ostatní, která nám
rozjasní pohled na celý svot a která nás rozzáří pro vše
c h n y oči.
v :;.
Sobecká láska není pravou láskou, nem iluje ani toho
ani to, k čemu se tak přissává, nýbrž m iluje jedině sebe.
T aké není taková lásk a stálá. Až se jí n asytí, potěší, ode
jde dále, protože mu nejde o lásku, nýbrž o sebe. Braito.
M IL O S R D E N S T V Í BOŽÍ
Četl jsem nedávno p yšn é nadým áni kteréhosi spisovate
le, který se vzpíral Božímu odpuštění. Odpuštění prý je .
ponížením . Proč mi má někdo odpouštěti. Chci nésti sám
svoji tíhu. Odpuštění nemůže mi pom oci, protože zůstávám
špatný. N a tato slova js e m s i vzpom něl, když jsem rovněž
v téže době překládal Summu svátého Tomáše, kde mluví
o m ilosrdenství Božím v e svátosti pokání. Zde lil." q. 86
a. 2. ukazuje svátý Tomáš překrásně, jak ý je rozdíl mezi
lidským -odpouštěním a m ezi, odpouštěním Božím, mezi
lidským m ilosrdenstvím a mezi; m ilosrdenstvím Božím.
Č lověk, nemůže zm ěniti člověka svým odpuštěním. Vůle
toho, jemuž odpustil, může zůstati dále nakloněna ke zlé
mu, proto se tolikráte ti, kterým bylo odpuštěno ještě do
vedou pom stíti šlechetném u člověku. K dyž totiž zlý člověk
v y tu ší slabost, nebo si vyk lád á šlech etn ost v e slabost, ještě
toho využije, aby ještě drzeji bližního poškodil. Proto ta
ké pálí někdy odpuštění lidské, protože cítím e jasně mrav
n í ponížení, že jsm e pod tím, k terý nám mtfsí odpouštěti.
A le Bůh jedná docela jinak s člověkem . Jem něji, suaviter.
K dyž odpouští, v lév á tím zároveň m ilost do člověka, nový
život, svou lásk u ,-ú čast na svém životě a na své lásce.
K dyž Bůh odpouští, očišťuje při tom člověka, přetváří jeho
nitro. Odpuštěním a m ilosrdenstvím Božím stávám e se no
vým i lidm i,'se změněnou vůlí. Tedy, B oží odpuštění nezna
mená jenom svléknutí špinavého šatu, lehké odpuštění,
které příliš lehce dává zapomenbuti na v elik o st minulé
urážky. Právě naopak: protože Bůh m ění svým milosrden
stvím zároveň lidskou vůli, dá jí také nahlédnouti velikost

hrůzu urážky, které se člověk dopustil a která mu byla
odpuštěna. Proto tím více člověk krvácí, ale je to bolest
.* balzámem naděje, s radostí jak d obrý Otec je Bůh, který
na všechno chce zapom enouti, jen když člověk začne nový
život, k němuž jej odpuštění povolalo. T ed y odpuštěni ne
znamená laciné zbavení se vin y , nýbrž začátek klopotného
nového života změněné vůle, která teď chce Boha poctivě
a upřímně m ilovati.
.
Braito.

<

PO ŽEH N ÁN Í DOGM ATU
Dává p evn ý,, neotřesitelný bod, o k terý můžeme opříti
nejvzácnější, co máme. Svůj život, můžeme opříti o dogma,
celé své^štěstí, které nemůže b ýti vydáno lid sk é libovůli
anebo náhodnosti našeho hledání a snad i nenalezení. ,
Nebojme se, že dogma tím ochudí svobodu lidskou. Pro
tože zasazuje do B oží pevnosti, pravdom luvnosti a plnosti,
proto naopak ponechává otevřenou takovou m ožnost, ba ,
nutnost, vyrovn ávati se v životě s,tou to objektivní danou ,
hodnotou: N aopak dogma vyrušuje člověk a z jeho h n ilo b -;
ného poklidu, v ed e.h o vyrovn ávati se s ním přes nejas- .
nosti, přes své sk lon y k pochybování o všem , co se nedá
ohmatati, změřiti a zvážiti. D ogm a naopak člověku boří
jeho falešné sn y o dokonalosti a soběstačnosti člověkově,
ukazuje mu naopak-propasti tajem ství, m yšlenek, k nimž
se ještě může a má odvážiti, jež ho přesahují, takže ono
nebezpečí, že až by se dobral dna, jak je tomu u jiných'
pravd, ochudí se tím jeho duchovní život.
B raito.
BLUDNÍ P O U T N ÍC I
Nemylte se, jak se vzdalujete od Krista, tak se vzdalu
jete od sebe sam ých. Je to blud lidí, sobeckých a propad
lých sebelásce!; že se chtějí vyžít, že se chtějí ob ejít.bez
Boha, že oni jsou -jed in ou velik o stí a jediným zá k o n em .'
Tím méně porozumí sobě, čím .více se zahrabávají do sebe,
protože tím méně budou rozuměti onomu hladu po neko- nečném, po nesmírném, k terý, v ložil Bůh do každé duše,
na znamení, že on sám chce ten to hlad utišiti, že tu muší
býti nějaké nasycení. A le v sobě je nikdo ještě nenašel. '
V sobě každý našel jen strašný zákon; om ezenosti, konců,
mezí, hranic.
.
Teprve v Ježíši se našel zase člověk, našel svou dů
stojnost a porozuměl svém u hladu a tíhnutí k věčnému.
Ďábel k d ysi člověku napověděl, že by mohl býti jako
Bůh. Bůh k tomu člověk a stvořil, aby se mu stal podobným, aby J ej: učinil svým dítkem, účastným svého života.
Jenomže ďábel sváděl člověka, aby si sám svým i silami
vyškrabal na vrchol božství, aby jej tak získal pro své
ďábelství, které jest základně pýchou tvora chtějícího býti
velikým bez Boha á proti němu.
Teprve KristUs nás učinil dítkam i Božími, teprve on nás ■

.
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přiblížil k Bohu, když nás učinil ú častn y B oží přirozená
a Božího života. V něm n a šel;člo v ěk svou důstojnost #í
pravou velik ost. Proto říkám, že kdo se vzdaluje od Krista,
vzdaluje se od sebe a že ták jak prchá před Kristem, tak
prchá před svým štěstím . Tím méně si .rózujní, tím méně
vidí svou vznešenost, svou pravou důstojnost, tím méně
rozumí celému životu, všem jeho cestám, očišťováním a
zkouškám, které mají jeden cíl: očistíti dítě Boží pro Boží
život, odstraniti co překáží životu Božímu a jeho rozvoji
v nás.
:
■
Neboť toto jést vykoupení: Odstranění cizoty a vzdále
nosti a propasti, která byla-m ezi Bohem a m ezi námi. Bůh
předává nám, aby byla naší oběť K ristovaj’abychom tak
. mohli, m ajíce zaplaceno před nebeským Otcem, abychom
. mohli vejiti do svatyně otcovské lásk y B oží s tím jediným
co máme a co chce také jedině, abychom měli, ovšem zase
od něho, se svým srdcem otevřeným Bohu synovskou lás- koU. :
‘
Proto říkám, kdo se vzdaluje od K rista a jak se kdo
vzdaluje od Krista, tak se vzdaluje sám od sebe, protože
se vzdaluje od svého n ejv y ššíh o důstojenství, důstojen
ství synů Božích.
1
;
Proto, kdo n e n a šěr Ježíše,'an eb o ztratil Ježíše, ztratil
svůj vlastní život, k terý mu byl koupen a uchystán, pro
marnil svůj život, a tak ztratil sebe.
.
Braito.
T V É M ÍSTO
Jako má každá i jiojnepatrnojší v če sv é m ísto v běhu a
určení přírody, podobně má také k ažd ý člověk své místo
ve velkém a svátém plánu Božím, v plánu jeho vykoupení.
K aždý má své místo, své, pro sebe i pro druhé, protože
. všichni jsme stmeleni a spojeni v jedno tělo, na které skanulo K ristovo vykoupení.'- r
. ::
Pro křesťana je to samozřejmá věc. A le jako mnohé jiné
samozřejmosti, tak i tato m yšlenka úniká. A přece je to
m yšlenka neobyčejné útěchy pro všechny, kteří se domní
vají, že jejich život přechází nepovšim nutý, malý a ztrtf.
čený. A zároveň pudí tato-m yšlenka k tomu, abychom se
upřímně snažili použiti všech darů a schopností svého po
volání i m ísta zdánlivě nejprostšího, abychom se je sna
žili použiti tak, abychom m ohli jakým koliv způsobem pro. spětí bližním, abychom je m ohli zvednouti a jim předati
to z darů Božích, co jsme pro: ně, nejenom pro sebe, při
jali. Ani není třeba být si vědom této m yšlenky. Je obsa
žena v každém věrném plnění dané povinnosti, protože
jest obsažena jako sociální povinnost a požadavek v kaž
dém čestném povolání.
■
.
_ Braito.
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POD KŘÍŽEM
Jeden, který tě zapřel,
jeden, jenž tebe zradil — ' ,
Mé mládí jest bídné a mdlé
a zná jen jedinou píseň: \
Jeden, který to zapřel, .
jeden, jenž tebe zra d il.. ■

;/*. .
;,
' '
. .

Jeden, jenž tebe trním korunoval,
jeden, jenž tebé poplival,
jeden, jenž v purpuru se tobě vysm íval,
třtinu jako žezlo ti půjčil —
mé mládí pláče a vzdychá.
’
J e d e n p ř e d . tebou na kolenou.

<’

:

Jeden, jenž břevno ti přinesl,
jeden strh s tebe tv é roucho,
jeden, jenž hřeby ti vbil,
jeden, jenž poznal tebe —
jeden, jenž pod tebou stál.
Jeden, jenž u tvého hrobu spal,
když zmizel jsi mu jeho dveřmi.
Jeden, jejž volal tvůj hlas,
pastýře, ovečku svoji k so b ě ,"
jeden, jenž běžel s poselstvím':
V yšší je nebe nežli je propast hluboká:Jeden a.všich n i — to jsem já.

V

ZEN

•

*

. - ;, '

.

:

R u, th Schaumann.

Z D U C H O V N Í H O ŽI VOTA
‘
G.
BARDY: L e Sauveur. Librairio Bloud & Gay. P osta
va Ježíšova je předmětem četných studií a knih. Přítom ná
kniha je dobrá studie osobnosti Ježíše-Spasitele. V e čty 
řech kapitolách, na něž je kniha rozdělena, studuje au
tor nejdříve prameny, z nichž se dá o Ježíši něco v y číst
(pohané, židé, sv. P avel, evangelia, k n ih y :mimokanonické). Pak si vším á poslání m esiášského, jeho skutků, práce
a díla a v poslední kapitole rozebírá osobnost Ježíšovu,
jeho karakter, jeho tajem ný život Syna Božího a přece člo
věka. Poněvadž o Ježíši nikdy se toho nedovím e mnoho,'"
musíme sáhnout vžd y po knize, která by.nám něco nového
o něm'řekla. Proto doporučujem e.
B. BAUR OSB.: W erde Licht: Herder,'Freibůrg in Breisgau 1937. II. díl 507 stran,' III.: díl 688 stran (4.20 Mk, váz.
5.60 Mk). Jsou to liturgická rozjímání pro celý církevní
rok. (I. díl vyjd e na podzim.) Často bývá doporučována
zbožná účast na liturgii, ale zřídka kdy se ukáže, jak lze

liturgie užiti v knize na rozjímání. D ílo W erde Licht o tonr,J
náležitě poučuje. K něží mohou z díla čerpati pro kázání.
T aké laikům dá mnoho podnětů pro denní rozjímání. Kni
ha je právem nadšeně vítána v celém Německu.
P. M. A. BELLOUARD O. P.: R épon ses du C hrist. Edit.:
Spes, Paris. Zdá se nám kolikrát, že jsm e už daleko od
K rista a mnozí vlastně už nerozum ějí ani, nebo nechtějí
rozumět jeho evangeliu, jeho slovům . Má nám co říci Křis-i,
tus i dnes? Autor této k n ih y staví člověk a jako tazatele áí
K ristus mu odpovídá. Odpovědi K rista na otázky l i d i...
T ěch otázek je mnoho a přece jedině á jed in ý Kristus je
může správně, absolutně vyřešit.
;
v ;
LOUIS BERNE S .J .: P our la c o n q m te prin cipes ďaction.
A ction Populaire, Éd. Spes, Paris, str. 192, 6 frs. Apoštolát
je naší povinností a apoštolát neznam ená zastrčit se, scho
v a t se, nýbrž vyžaduje práci, a výboj; ne na slepo, ale
orientovaně, aby každý křesťan byl věrným a dobrým vo
jínem K ristovým . Mnoho pokynů, rad a povzbuzení na
jd ete v této knize.
‘ :
ALBERT BESSIERES S. J.: A n m -M aria T aigi. Desclée
de Brouwer, Paris, stran 275. Podivuhodný život matky
A nny Marie T aigi je’ v knize líčen opravdu mistrně. Velmi
výstižně jé zde zdůrazněno a:objasněno, že svatost záleží
v náležitém plnění stavovsk ých povinností. A. M. Taigi
vedla u domácího krbů živ o t opravdu m ystick ý po 48 let.
Měli b y knihu číst všichni, kdo hledají svatost v mimořádnostech.
' :
•
. ■■
GASTON BRILLET: N o tre beau psau tier. Ed. Desclée
de Brouwer, Paris; str. 190, cena 7 frs: B ásnicky stručný
a hluboký výklad nejkrásnějších a nejužívanějších žalmů
s citováním zvlášť výrazn ých m íst. Je to vlastně nahození
bohatých m yšlenek, vhodných pro m editací; při tom for
m át knížky je velm i pohodlný.
1 '■ }
BUBER MARTIN: K ón igtu m G ottes: Schocken Verlág,
Berlin, 1936, Str. 293. Často se d á ly p ok u sy co nejvíce vzdalovati při výklad u dějin izraelských náboženský vliv na
skutečné události. Těžko hlavně chápali zřízení království;
Božího nebo theokracie v izraelských dějinách. Autor se
je snaží osvětlit. Zkoumá dobu soudců, hlavně Gedeona a
jd e až po vyhnanství. N epodává ovšem d ějin y theokracie
v celé jejich šíři, to není účel jeho knihy, nýbrž řeší těžší
m ísta většinou s hlediska literárně-kritického, často proti
-W elhausenovi a podává pak svoje zásady pro řešení.
A zde právě najde historik mnohé vzácné postřehy a osvětlení.
'
••••'■ '
; P. M. E. DE LA CROIX: L e sa in t S acrifice d e la Messe
pou r le pretre. Maison du Bon-Pasteur, Paris.: Nikdo neni
tak blízko mši svaté, jako kněz. Proto také musí vědět, co
k on á denně na: oltáři: T ato knížka je věnována kněžím a
je s t opravdu důkladná. Autor, vykládá, co mše svátá je,

h prvním veleknězi, jedná o význam u mše svaté v životě
„kněze. Přípravě na mši svátou a také díkůčinění je věn ová
n a zvláštní kapitola;'Je dobře, ab y si kněží všim nuli, čeho
se mají vystříhat; aby se jim dostalo všech užitků mše
svaté, aby každá jejich mše svátá byla jako jejich primice.
DESPLANQUES S. J ,, -Le C hrist s u r to u s nos cheniius.
Spes, Paris 1936,: stran 245. Zkušený autor ukazuje, že
i v nejhlubší vřavě života, zprofanovaného do nejvyššíh o
stupně, se lze'ob racet k Bohu v důvěrných rozhovorech,
povznesených okam žicích. D ává zejm éna katolickým pra
covníkům v hluku světa návod, jak si uchovat vnitřní klid
a nevyjiti z míry.
A. EHL: D irection sp iritu elle d es religieuses. Překlad
z němčiny. L’ed. universelle, Bruxelles, D esclée de Brou
wer, Paris 1936, str. 349. Mnoho k něží má více nebo méně
častý a blízký styk s řeholnicemi. jako zpovědníci nebo
duchovní vůdci. K tomu je třeba, aby znal své povinnosti,
možnosti i nesnáze, zvláště po vyd án í kodexu kan. Zde
manuálky theologie pastorační ani všeobecné asketiky ne
stačí. V tomto oboru dobrým vůdcem bude tato kniha, k te
rá ukazuje, jak vésti duše řeholnic jak po stránce p sych o
logické, tak asketické, a vůbec obsahuje poučení pro v še 
chny okolnosti styků k n ě z e s řeholnicemi.
J. ENGELMANN: Von den K in dern d es L ichtes. Stran
86, Laumann, Diilmen 1936, Mk 1.75. Kniha má ukázat čte
náři ono věčné a nadpřirozené, jehož se syn ové Světla účastní: tajem ství S yn ovstv í Božího, proudění života nejsvětější Trojice v nás. T ento ž iv o t je vlastně středem v še 
ho křesťanství, okolo něhož krouží naše nádpřirozéná lás
ka, vedená Kristem.
'
"■
H. FISCHER: L ich t C hristi. Tři svazky, celkem přes 900
stran, Y olksliturgisches A poštolát, Klosterneuburg bei
Wien; Ve třech svazcích je zachycen celý ž iv o t Kristův.
Autor vybral 370 úryvků z P ísm a a připojil krátkóii úva
hu, která osvítí obsah úryvku. D ílo považujem e za vzor
nou učebnici života K ristova. J e určená všem , hlavně mlá
deži. Naučí každého s užitkem číst evangelia. —kch. !
J. FLORY: P our v iv r e en chrétien. Spes, Paris; stran 250.,
Mluví tu zkušený pedagog slo v y otevřeným i a přímými.
Mluví ke studující mládeži. U pozorňuje ji, jak udržeti rov
nováhu mezi silou a vzletem na jedné straně a slabostí a
nestálostí na druhé straně, které v sobě každý mladý člo
věk pociťuje. Podaří se to jen prostředky nadpřirozenými
a. přirozenými jen potud, pokud jsou nadpřirozeným i pro
zářeny. Kéž nezanikne tento hlas.■
P. DR. GARRIGOU-LAGRANGEO. P.: Mére Francoise
de Jesus. D esclée dě Brouwer, Paris, str. 186. P íše-li živo
topis nějakého světce nebo jiného člověka, který má po
věst svátého, učený' P.; Garrigou-Líagrarige,' můžeme prá
vem očekávati, že se jedná o skutečně svátou duši. Neboť

P. Garrigou rozumí duchovním u životu jako málokdo, a ví
tedy, co může požadovati. Zde podává nádherný životopis
zakladatelky řádu (Compagnie de :1a V ierge) a zároveň
jsou zde výtah y z jejích spisů. S vatí jsou uskutečněni teo
rie m orálky křesťanské, proto jsou našimi vzory. A tedy
četba životů svátých je n ejlep ší.šk o lo u křesťanského života.
■■■;■•..
OTTO GILLEX: Maria am Spinnrad. Ver. F el.R a u ch ,
Innsbruck (L eipzig), str. 116, cena S 4.90,:Mk 2.90. V do
bě, která je na sbírky krásných legend chudá, je tento vě
nec něžných legend opravdu objevem . Jsou; prosty slad
kého rozplývání, ale d ýší pravou zbožností a hlubokou vě
rou, která v jevech přírodních vid í sym boly a podobenství
vyšších sk u tečn o stí.:Křesťanské m atky zde najdou pra
men pro vyprávění dětem. I jako dárěk způsobí trvalou
radost každému.
, •,
ABT PLACIDUS GLOGGER OSB: D ie gro sse Antwort.
Sebaldus-Verlag, Ntirnberg, stran 390. V zácnou knihu nám
podává zde autor." J e to jakási dogm atika a morálka, zpří
stupněná všem . N ejdříve podává nauku víry, dogmata,
v druhé části je rozebírá, u k azu je,.jak ý.význ am ;m aji pro
praktický život křesťanský. Ukazuje, že ta teorie, o níž
m luví v prvé části, se m usí u vést do prakse prožitím zá
kladních článků víry. Ignoti nulla cupido, kdo n e z n á pravd
víry, jejich krásy, ten po nich nezatouží. Proto podává
autor nejdříve nauku, ukazuje její krásu a vznešenost, a
z toho vyvád í v druhé části praktické konkluse: věříš-li,
musíš nutně lo g ick y důsledně; žiti takto. Třetí díl knihy
se zabývá naukou o m ilosti, neboť křesťan není povolán
jen k přirozenému životu, nýbrž k životu dítek Božích,
k životu m ilosti. D ílo je vyzdobeno jedenácti krásnými
přílohami. V řele doporučujem e všem našim: čtenářům.
' ALBRECHT GOES: Lob d es Lebens. Betrachtungen,
Deutsche V erlags-A nstalt, Stuttgart, str. 173, cena Mk 3.50.
V prose i básních bije a zpívá básníkovo srdce radostí a
důvěrou v život. Chválí jej v díku a radosti, silným i a me
lodickým i větam i, které jsou nabity hloubkou myšlenek &
připom ínají hudbu Mozartovu., Jako dar způsobí vnitřní
radost a uklidnění.
.
•
D EN YS GORCE: Le D rame du S alu t et la P arole de Vie.
G. Beauchesne, Paris. V ysoce vzd ělan ý laik (Docteur en
médecine, Docteur en Lettres) podává opět laikům krásné
m editace na žalm 118. Mnoho moudrosti se skrývá v žal
mech, moudrosti kolikráte ne dosti oceněné a ne dosti vá
žené. Autor ukazuje svým ;dílkem , že se dovedl zamyslet
nad tímto žalmem, že dovedl čerpati ze studnice živé Boží
moudrost: Jsou, to, jak autor sám praví, soliloquia, mluva
duše při čtení žalmu: 118. (Tento žalm se m odlí Církev sv.
v nedělním officiu.) Ti, kdo se chtějí naučit žalmům rozum ěti,.sáhnou po této knížce rádi.

GRÁF, P. RICHARD CSSP: Ja V ater. Yv. Pustet, Regensburg, str. 294, cena váz. 3.80 Mk. T ato kniha .jest
opvavdu časová, neboť dovede škrtnout nezdravou již ka
rikaturu náboženského .člověka a podat mu jednoduché a
jediné řešeni životních otázek; naučí ho žiti v přítomnosti
Boží, naučí v naprosté důvěře v noci i bídě, v bouřích a
zápasech spoléhat na O tce'a jeho laskavou prozřetelnost.
Celá kniha je protkána živoucím i slo v y Písma.
ÉMILE GUERRY: V ers le Pěre. D esclée de Brouwer,
Paris. P oslání K ristovo bylo: zjeviti vůli Otce nebeského.
Činil tak svým příkladem, svou naukou a svým i dokona
lostmi. Otec nám byl pak ukázán jako nekonečně .milosrd
ný, nás opravdu m ilující Bůh,'jenž neušetřil z lásk y k nám
ani svého Syna. Jsm e dědici k rálovství, bratři K rista P á
na. Vědomí dítek Božích prozáří naši duši paprskem jasu
a radosti. Autor přidává ještě, jak ý význam pro duchovní
život má toto uvědom ení si d ětství Božího.
LOUIS HARDY: La D octrin e d e la R édem ption chezsaint Thom as. D esclée de Brouwer, Paris, str. 271, c. 12 fi s.
Nauka sv. Tom áše A quinského-je ve věcech v iry : velm i
přesná. Žádný autor se ani zdaleka nepřiblížil té prosté
a při tom tam hluboké term inologii, postupu a výkladu
pravd víry.jak o ji vidím e u sv. Tomáše. Ze sv. Tomáše so
dá mnoho čerpat a čerpají z něho velm i mnozí. Ne ovšem
se stejným výsledkem . I přítomné d ílo -je studií o nauce
sv. Tomáše v otázce vykoupení. Proč za náš Kristus ze
mřel, proč tolik trpěl atdl, na tyto otázky nám dá odpo
věď jen Písm o, Zjevení. A ovšem také rozum, osvícen ý v ě
rou můžo pátrat po důvodech. Všem, kdo se zajím ají
o tyto theologické otázky, doporučujem e toto dílko.
DR. DONATUS HAUGG: W ir sin d Dein Leib. Verlag
Kosel-Pustet, Munchen, stran 215. D nes se píše mnoho
o m ystickém T ěle K ristově. To proto, že si více uvědom u
jeme, že jsm e opravdovým i, živým i ratolestm i na vinném
kmeni-Kristu,' ž e :jemu ■vlastně -patříme. Dr. Haugg ve své
důkladné studii probírá právě tuto základní větu: Křesťan
a Kristus — ' toť jednota. Křesťan je živ ý úd m ystického
Těla K ristova. První zpracoval'tuto nauku sám sv. Pavel,
na jehož doktrině -vše staví autor. U vědom ení si této vzne
šené pravdy,' že totiž tvoříme jednotu s Kristem, má pro
život křesťana dalekosáhlý význam . Proto jsm e autorovi
za jeho obsáhlou a důkladnou studii vděčni.
E.
H E B E R L E :S a lvě R egina. C hristkonigsverlag vom
W eissen Kreuz, M eitingen b. Augsburg, stran 48. Rozmilá
knížka o Matce Boží. Veršem je zde líčen celý její život,
je stále navazováno navliturgické texty. T ext je doprová
zen četným i obrazy starých ? mistrů. Ctitelé Mariini bu
dou mile potěšeni touto knížečkou. . HEILER JOSEPII, DR:: U nser Glaube an den A uferstandenen. Ilerder, Freiburg im Breisgau, 1937, str. 112, cena
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■'2.40 Mk. N ení to kompendium k celé k ristologii, ale his*
toripko-metodické pojednání velk é in ten sity o centrální
otázce křesťanství. Se strhující logikou jsou zde uvedeny
všechny důkazy,o skutečnosti historického faktů — zmrt
vých vstání. Dílko není jen věcně suché pojednáni, ale je
psáno .životně, přesvědčivě; každém u též ukazuje přístup
ke křesťanství a v něm živoucí jednotu v šech jeho složek.
HERZOG P. S. J .•. H errlich keit G ottes. Ferd. Schoningh,
Paderborn. Str. 270, cena váz. 4.20 Mk. Základní myšlenky,
které chtějí podati nejhlubší důvod a sm ysl katolické ná
božnosti, aby byla zároveň správně osobní i církevní. Jako
sm ysl a důvod vešk eréh o; díla Božího přirozeného i nad
přirozeného je m ilostivé sdělení Bohá, tak d ů vod .a smysl
nábožnosti jest odevzdání člověka Bohu, tou cestou, kte
rou jde Bůh k člověku, skrze J ežíše Krista a Církev. Pře
m ýšlivém u katolíku je touto cestou otevřen hluboký po
hled do podstaty: nábožnosti, jakož i cesta k prohlubování
poměru k Bohu.
:
— es—
HOLZMEISTER URBANUS S. J.: V ita S .P é tr i ApostolL
P. L ethielleux, Paris, rue Cassette, 10,1936, str. 80. Chysta
nému výkladu listů sv. P etra předesílá autor jako samo
statné dílo jeho žívot. Sestavil jej z mnoha pečlivě shro
mážděných dokumentů, jež kritick y: rozebírá, rozlišuje
přesně pravdu historickou od legendárních přídavků.
Z vláštní zmínku zasluhuje hl. 4 a 5, v nichž se zabývá pří- ,
chodem a působností Petrovou v Ěímě.
HOLZNER JOSEF: Paulus. Herder, Freiburg, 1937, str.
458, cena 5.60 Mk, váz. 7.40 Mk. Tento životopis,apoštola
"Pavla pouze po stránce p sychologické, ani nepodává pouhý
nárys jeho theologie,; Tento životopis je tak é něco více než
pouhá biografie svátého, ják se tomu obyčejně rozumí.
Autor se dovedl prostě, vm ysliti do historického pozadí a:
prostředí, P a vlo v y doby a z jejich ;studia podává obraz
jeho. I popisem kraje nebo m ě s tá s jejich životem , v nichž
P avel působil,',přivádí čtenáře k lepším u chápání někte
rých chvil jeho života. H lavně však; živ o t sociální, nábo
ženský á duchovní té doby, což autor.mistrně ovládá, osvět
lují v k n iz e ta h y p ostavy P a v lo v y i ty , které bývají málo
zdůrazňovány. V tomto pochopení historických okolností
zachycuje pak autor: i život P avla jako světce. Ukazuje,
ja k P avel neměl sv atost vrozenou, a la usilovn ě o ni bo
joval a. vítězně k ní dospěl. Kniha je velm i poučná i pro
ty , kteří se snaží o duchovní život, v
' ;
•;
CHEVROT G.: Sim on-Pierre. Ed. B loud & Gay, 290 p.,
15 frs. P ostava a povaha sv. P etra má v sobě mnoho zají
m avostí a poskytuje křesťanům mnoho látk y k rozjímání,
neboť mohou nalézti u prvního A p oštola mnoho vlastností
a okolností podobných našim. Tato-překrásná, prostá &
přece tak veliká postava prvního A poštola, sk ály Církve,
který byl povolán, aby se stal ochráncem a vykladačem

katol. dogmat, v yv stá v á před námi a dává nám příležitost
k plodnému zpytován í našeho svědom í, jak dalece m y jsme
apoštoly příkazů vznešené a věrné lásk y.
■ ■
P. CHRYSOGONUS O. CARM.: A scetica e e t m ystica e
summa. Marietti Taurini 1936, stran 480, cena 10 lir. Ze
španělštiny přeložená příručka duchovního života je úplným přehledem „ tajn é v ě d y “. Autor jde až do základů,
ale vyvaroval se zbytečného školského dělení a tříděný
vynechal také mnohé :věci z m orálky, ač se jimi jin í du
chovní spisovatelé obírají. N ení to knize ke škodě. Autor
se všude přidržuje autority sv. Tomáše A kv. a světců řádu
karmelitského: Je připojen rejstřík věcn ý i bibliografický.
CÉCILIE JÉGLOT: R ou tes sp iritu elles. Ed. Spes, Paris,
str. 320, cena 15 frs. Soliloquia zbožné duše o duchovním
životě, plné velk é réality vnitřního 5života po dosažení
duchovní jisto ty a d vojí zkušenosti: v ěcí pozem ských a
věcí Božích.
,.:í;
v 1 - '■
M ATTEIAS LAR O S: E vangelium hier uňd heute. V erlag F. P ustet, Regensburg. Zw éiter-T eil. Kázání dra Larose jsou vlastně jakési moderní homilie na slova nedělní
ho evangelia. N ejsou to suché m editace nebo bezpodstatné
abstrakce, nýbrž praktické aplikace, jichž vyžaduje dneš
ní doba. Kázání, která vy try sk lá .'ze srdce a duše kněze,
oddaného svém u apoštolském u, poslání, apoštola naší do
by. Je to už druhý díl jeho kázání (poslední, je na D u
šičky). ''. v'
. ,
L eben dige Seelsorge. W egw eisung durch die religiosen
Ideen der Zeiť fur den K lérus deutscher Zunge. Herausg.
von P. W endelin Meyer und P aschalik N eyer O. F. M. Díl
I. Herder & Co. Freiburg im B reisgau 1937, str. 368, cena
váz. 5.20 Mk. Sedm náct obšírných a věcn ých statí zná
mých autorů o náboženských ideách naší doby v jejich
významu pro pastoraci. Tato kniha má cenu pro každého
pastýře duší, který cítí svou odpovědnost před lidem. Ide
je tvoří dobu a tato věc nutí i kněžstvo, aby k nim zaujalo
vážné p ositivn í stanovisko, křesťanský oduševnělé a
schopné náboženského povzn esen í věřících, protože m yš
lenkové proudy jsou n ejvětší silou'každé'doby.>
ABBÉ JACQUES LECLERCQ: V ie Interieure. III. Édit.
de la Cité Chrétienne, B ru x elles, 1936, stran 400. Třetí díl
katol. m ravouky, navazující na předešlé svazky, jedná
o životě jvnitřním, o ctnostech, jež si může a má křesťan
vypěstit v duši. Krásná jsou pojednání o modlitbě, o Eu
charistii, zdroji vnitřního života^ K čemu jsou soukromé
pobožnosti, k čemu je rozjím ání a jak se má rozjím at,
o tom všem . pojednává zk u šen ý autor ve zvláštních sta
tích. P oslední kapitola je věnována referátu o různých me
todách duchovního života., Jako jsou různé povahy, tak
jsou i různé m etody, podle nichž,m ohou lidé postupovat!

v duchovním životě. T ak je jin ý postup při duchovním ži- votě podle m etody dom inikánské, než podle m etody jesu
itsk é neb; benediktinské. Kniha krásná a skutečně hod*
notná.
'
'
; ■
L E P I N Jésus Souverain Prétre. Stran 60, V itte Lyon
(2e), 3, P lače B ellecour 1937. Sv. Otec dal loni dovolení
k vydání zvláštního formuláře mše sv. ke cti Pána Ježíše,
pokud je n ejvyšším knězem. Tak byl celý sv ět znova upo- zorněn na kněžsk ý úřad K ristův. T tato brožurka je šťast
ným pokusem o osvětlení K ristova k n ěžství jak z Písma,
ta k theologicky. N a konec je přidán mešní-formulář.
• ABBÉ L. MANDIN: La p a ix d e Varně. Gabr. Enault, Pa
ris, VI, 50, rue de Vaugirard. Str. 130, cena 10 frs. Vnější
mi starostmi, útrapami a znepokojením i trpí i naše duše a
touží po oddechu, p o-m íru .C estu k duševním u pokoji na
jdete i v této knížce,, kde jsou ^shromážděna i slova Boží
o míru, která b yla řečena lidem v Písmu." P ě t hlav knihy
pojednává o pojmu pokoje, o jeho vznešenosti, o cestě
k pokoji srdce, o cestě k pokoji duše,.praktické rady pro
uchování si,pok oje. ■
.
ANDRÉ DE MARICOURT: U A r t de Souffrir. Edit. Spes,
Paris. D ovést snášet bolesti, utrpení; naučit se hledět na
utrpenL aspoň trochu nadpřirózenýmť.pohledem, je jistě
jakési umění. V 'k n ize je dán náyod, jak si třeba počínat
ještě před onemocněním, jak po něm. Přirozeně m yslí se
zde spíše duchovní onemocnění. Dobrá stať je o dobrodiní
nem oci.
;
.'.V V . :
^ ;
MARMION: P aroles d e v ie en, rnarge du m issel. Desclée
de Brouwer eť c ie , Paris 1937, stran 477, cena 15 frs. Jsou
. to stručné výň a tk y ze spisů velkého mnicha Marmiona.
K aždý výňatek obsahuje několik m yšlenek ke svátku jak
církevního roku, tak světců, připadajících na jednotlivé
dny. Kniha má velikou; praktickou cenu a dává nahlédnouti do hlubin ducha a u to r o v a .—kch.
J. OBEKHAMMER: Du únd dein G ott. V erlag Felizian
Rauch, Innsbruck, Leipzig, střán 76. Autor probírá zde •
některé pravdy náboženské. Probírá je uctivě a oddaně.
Když je duše vyprahlá, když se člověku zdáj:že ho všichni
opouštějí, rád si přečte-takovou krátkou kapitolku, v níž
se mu obnoví v duši ona krásná pravda, že je dítkem Bo
žím. A člověku j e hned lépe, neboť ví, že dobrý Bůh-Otec
oiáš svých dětí neopustí. N ejen pro kněze, nýbrž" i pro laiky
j e velm i vhodné.
.
■
;
v
LETTRES DE M. Olier II. Gigord, Rue C assette 15, Pa
ris 1935, stran 533. L isty zakladatele sem ináře sv. Sulpicia, z něhož vyšlo velik é m nožství kněží v těžkých dobách
Církve, jsou,přehledem intensivního vnitřního života P.
Oliera. T ento svazek obsahuje 211 dopisů. N ení v nich nu
dy, stále nové a nové m yšlenky, rady, povzbuzení. Četba
těchto dopisů přinese každému V eliký užitek.

512

A. OLIVA: A ve, m aris stella. Cyklus mariánských pro
mluv, Kropáč a Kuchařský, Praha 1937. Autor podává v je
denatřiceti kázáních výk lad hymnu A ve, maris stella. P o
stupně vo lí z-každého verše hymnu zdůrazněné slovo neb
myšlenku a vykládám ji v promluvě. Sloh přístupný, pro
mluvy zpestřeny příklad?..
.
:
LOUIS PEETERS S. 3.'. F uturs A p ó tres. L’Edition Universelle, S. A. D esclée de Brouwer, Paris, stran 290. Autor
si rozdělil knihu na tři hlavní části, staví na slovech K ris
tových: „Já jsem ,C esta, Pravda a Život.“ Na tom to zá
kladě chce zform ovat mladou duši n á budoucího apoštola.
„Nechte se proniknouti Pravdou; ona jako pramen očistí
a naplní vaše srdce! N echte ,v sobě růsti život, pravý ži
vot evangelia věčného!" T olle, Iege! ,:
;
PLUS, P. RAUL T. J.: Maria v našich b o žsk ých dějinách.
Nakl. Kropáč a K u ch a rsk ý , Praha,' 1937, str. 115, cena Kč
12. N ení to podrobný život M atky Boží, ani úplný souhrn
theologie m ariánské, nýbrž přítomná knížka touží podati.
úlohu Marie P anny v nadpřirozených dějinách našich du
ší: jak Maria jest "naší Matkou a za jakou cenu se jí sta
la (I.), jak Bůh ji určil za R ozdavatelku m ilosti, spoluúčastnou na. jeho božské činnosti (II.), jak Marie jest nám
prostřednicí veškeré m ilosti.
ARMAND PRAVIEL: M onsieur V in cen t. La Bonne Presse, Paris. Monsieur V incent b y l, Gaskoněc. Jeho živ o t od
útlého m ládí až po jeho blaženou smrt je líčen zde od au
tora. A p o što l;křesťanské lásk y, charitní pracovník, za
kladatel: lazaristů a eharitních sester zanechal po sobě plo
dy své velk é práce a své svatosti. V elk ý světSc velkého
století. P ou tavý životopis zaujme čtenáře jistě.
J. QUICHARD: Sáint V in c en t d e Paul esclave a Tunis.
Desclée de Brouwer, Paris, stran 332, *cena 37.50 belg. frs.
Sv. V incenc z. P ádly .sám popsal své dvouleté otroctví
v Africe. A však o jeho autografu se začalo pochybovat. J.
Quichard si d a t práci a'dokonale o čistil všech n y námitky
proti původnosti; líčení a doložil: archiválně věrohodnost
údajů. P ostava V incencova vy n ik á v nové záři. K textu je
připojeno 25 historických ilustrací. - :
RESSEL, P . FR. S. J.: K en n st du, lie b st du d ein e heilige
Kirche? Verl. Felizian Rauch Innsbruck' (Leipzig), str. 88,
cena 1.70 šil., 1 Mk. Tato knížka chce ukázati dětem k ato
lické Církve, jak velik é m ají právo v e svaté Církvi. Učí je
tím více jijm ilovati, čím více je tupena a pohrdána. Obsa
huje též stručně a jasně celé učení o Církvi a vyvrací ná
mitky proti ní.
•
ROCK: Vorn R eichtu m C hristi. Mathias-Grttnewald-Verlag, W iesbaden Mainz 1936, stran 138, cena 3 Mk, váz 4 Mk.
Knížka obsahuje krátká kázání pro všech n y neděle cír
kevního roku. V ětička či m yšlenka z nedělního evangelia,
která by snadno zůstala nepovšim nuta, je rozvedena
-•
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v pěkný celek, dávající zazářit některé z pravd obsažených
v pokladu Písma.
JOS. A S. M. DE SEBASTIANIS: D e consolatione. Marietti, Torino, 1937. D ílko, věnované biskupům a všem
představeným jak světským , tak duchovním: Poněvadž
úřad představeného je odpovědný, je také skutečným bře
menem zvláště pro toho, kdo se ho vážně ujm e. Autor zde
popisuje, že úřad biskupský je opravdové martyrium, líčí
útrapy a nepřátele představeného atd. T ěší však vědomí
dobře vykonané povinnosti.
:
A. D. SERTILLANGES O. P.: L’in cro ya n t d e v a n t la foi.
Flammarion, 1937, cena 1.95 frs:, stran 47. Nadšeným i, vře
lým i slovy líčí autor vzn ešen ost a přednosti víry a potře
bu náboženství. N akonec se obrací k nevěřícím u a povzbu
zuje jej, aby neměl strach a neustoupil od problému víry,
dokud si jej nevyřeší. Vzorně psaná brožura!
SIERP W. S. J.: Hochschule d er G ottesliebe. J. Schnell’sche Verlagsbuchharidlung,- «Warendorf i. W . Str. 460_ a
650, cena obou svazků váz. II. 65 Mk. P o dlouholeté práci
vyd ává autor velk é exercicie svátého -Ignáce; Rázovitost
této práce je ve trojím: V ysvětlu je tex t exeřcicií ,*,slovo
za slovem včtu za větou, číslo po čísle", snaže se vždy vystihnouti skutečný věcn ý sm ysl; ;bez polem ik hájí knihu
exerčicií poukazy na hloubku m yšlenek a velik ost plánu;
chce dosáhnouti touto „příručkou pro kněze i laiky" hoj
ného rozšíření a správného p ěstován í tak zvaných domá
cích exeřcicií jednotlivců doma. J e náležitě užito staré
i nové literatury o knize exeřcicií, takže lze to dílo právem
nazvati dokonalým rozborem exeřcicií svátého Ignáce a
velm i užitečným příspěvkem exerciční litera tu ř e.— es—
HANS STADLER: Mein Sonntag. Verl. Ars Sacra. Jos.
Miiller, Miinchen. Kniha rozjím ání pro laik y. Str. 408, s 28
hlubotiskovým i obrázky, cena brož. 2.85 Mk, váz. 4.20 Mk.
Tato kniha nám připomíná naše babičky, jak v e zbožném
zanícení čítávaly každou ■neděli ze svých náboženských
knih,-s jinou náruživostí, než se dnes čtou rom ány a sensace; zde se dovídám e o našem pom ěnT k Bohu a připomenem si zase to jedno potřebné,’v čase a všednosti věčné
a vznešené.' A přec tu najdeme: vše: ;věčný, moudrý Boži
zákon o neděli, časové liturgické změny, d ějin y a církevní
umění, rod inný:život, cestování a sport,'.kino' a divadlo,
o práci, módě a hudbě, zkrátka o všech m ožných okolnos
tech života, postavených;do světla Božího zjevení a křes
ťanské moudrosti, tak že:se naučíte nejen užitečně ztrávit
neděli, ale jeho slunce přenést i do všedních a šerých dní
práce.'-..-;
-.v- !., - - r . - v '
MARIE ŠTECHOVÁ: Ž ivo t sv ě tc ů v . Správasalesiánského díla, P ra h a ‘II., Černá ul. 12a,-.stran 650, cena 38 Kč.
V, objemném díle je zpracován;po prvé v elk ý materiál Pa
mětí, vydávaných kongregací salesiánů v Itálii, veřejnosti

nepřístupných. Současníci světcovi podávají v nich cenné
zprávy o D onu B oscovi. V historicky věrných k apitolách,
je zachycena doba nejprudšího boje proti papežství v Itá
lii. Vůdčí státníci a representanti církevní, Turin, Rím,
Francie, Jižn í Amerika a řada fysiognom ií chlapců okolo
postavy sv ětco v y tvoří , bohaté prostředí, jímž prochází
Don Bosco, n ejvětší osobnost 19. století. Do historické re
trospektivy pojata osobnost Františka Saleského, patrona
díla salesiánského, a J. J. R ousseaua, proti jehož v ých ov
ným reformám postavil Don Bosco svůj systém v ý ch o v y
křesťanské.
.
. .
R. P. VALLÉE O. P.: La vo lo n tě d e Dieu. Nourriture de
l’ame. D esclée de Brouwer eť.Cie., Paris, str. 242, cena 10
frs. Vybrané tex ty pro slavn ější dny církevního roku i na
větší svátky svátých. Zde se vám ,odhalí netušené obzory
známé duším hluboce kontem plativním , jako byl dominikán P. V allée, jenž dovedl contem plata aliis tradere způ
sobem opravdu oživujícím a sytícím podstatnou stravou
hladové duše. Ukázka nejvnitřnějšího nadpřirozeného sou
žití s církevním rokem.
•
:
F. B. VANĚK: S lovo vča s. P říležitostných řečí řada II.
Příloha K azatelny, B udějovice 1937. Obsahuje promluvy
pohřební, ke svěcení hřbitova, kříže, praporů, hřiště atd.;
k začátku škol. roku, k biřmování, sv. přijímání, při pouti,
svatbě atd. Autor se touto sbírkou zavděčí mnohým čtenářům-kaz.atelíim. - r ■ . . • •
.
...
CHANOINE •, VILLEPELET: U ltin é ra ire d es Cleres.
Edit. Spes, P aris, stran 380. V době prázdnin by se mohlo
snadno stát, • že b y člověk trochu zpohodlněl a zvlažnil
i v duch. životě. A by se to nestalo kněžim, napsal pro ně
direktor semináře v Bourges praktickou příručku: litur
gické m editace pro kněze a bohoslovce v. době prázdnin.
Navazuje na denní svátk y, v třech m ěsících prázdnin a
upoutává tak stále na život s Církví v liturgii.,
A. V ILLIEN : H istoire d e s C om m andem ents d e VÉglise.
Libraire Lecoffre, J. Gabalda et Cie., Paris, stran 344. Pro
všechny, kdo rádi podezřívají Církev, že zavádí jakési no
voty, nikdy neslýchané, že nařizuje věci, o nichž nám P ís
mo nic,nepraví, byla napsána tato kniha. Jedná o pateru
církevních přikázání ,velm i důkladně, sbírá tex ty Otců,
koncilů, tradice latfl. T uto knihu by si měl důkladně pro
číst každv kněz ,a vzdělaný katolík; aby , seznal krásu a
pravdu svého náboženství.
,
; .
P. J. VRIES S. J.: Leben aus dem hl. G eist. Stran 144,
brož 1.65 Mk, plátno 2.40 Mk. Miiller, Miinchen 13, Friedrichstrasse 9. Člověk, obraz Boži, důstojně žije pouze
z Ducha Božího, on je náš obživovatel. Autor ukazuje, že
pro nás slovo „posvěcující milost" není jen pouhým ab
straktním a neživotným termínem, nýbrž že je to náš pas
do nebe. N aše účast na životě Božím, je živá síla, ze které
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roste náš život. Dary Ducha sv.; kterých se nám dostalo
ve svátosti biřmování nebo kněžského svěcení, nás zava
zují k velk é vděčnosti Bohu. ■ ;
LEO WEISMANTEL: D ie A n betu n g d es Lam m es. Verl.
Felizian Rauch, Innsbruck (L eipzig). Str. 112 s illustr., ce
na 3.60 šil.,' 2.20 Mk. Knížka o čistotě života, vhodná jako
dárek dětem, které b y ly po prvé u sv. přijímání, nebo
u biřmování, lze jí však také použít při přípravě na sv.
zpověď a i pro dospělé skrývá mnoho k rásy a povzbuzení.
M. ZUNDEL: D as H ohelied d er heiligen M esse. Seelsorger Verlag W ien I., Stephansplatz 3, stran 280, cena 5.50
• šil. Kniha není nějaká sbírka historických dokladů o vý
v o ji liturgie, ač i tu přináší mnohé osvětlen í, je to žáro
viště vroucí m odlitby k obětovaném u Kristu. Každý, kdo
si vším á liturgického hnutí posledních let, musí být potě
šen. Kniha poslouží kněžím i laikům jako pramen pro roz
jímání. Překlad je věrný.
Z R Ů Z N Ý C H P OL Í
BAUDRILLART A N D R É f Moeurs paiennes, moeurs
chrétiennes. Bloud & Gay, Paris; rue Garanciére 8, 1929,
svazk y dva, každý po 15 frs. Dílo n an ejvýš.zajím avé jak
pro historika, tak hlavně pro sociologa. V I. svazku o 232
str. rozebírá nejprve rodinný život, jak so naň dívali filo
sofové a jak se jevil v praxi u Reků a Římanů, proti čemuž
klade rodinný život u křesťanů a jeho blahodárný vliv.
V druhém svazku o 300 str. pojednává o přetvořujícím
vlivu křesťanské lásk y ve společenském životě. Zvláště si
vším á chudých, charitativního zřízení, křesťanského po
hostinství, divadel a j. Autor svoje tvrzení a v ý v o d y hojné
dokum entuje. Dílo je psáno povzneseným slohem, vznikloť
z konferencí na katolickém Institutě v Paříži.
DE BIYORT DE LA SAUDÉE: U a n tirelig io n commun ist (1917— 1937), Spes, Paris, stran 220. A utor tu upozor
ňuje na škody a nebezpečí v y p lý v a jící-z komunistických
snah pod hesiem: likvidace božského. H istoricky a doku
mentárně ^sleduje vý v o j bezbožnické organisace v SSSR
i v é Francii. Kniha obsahuje mnoho zajím avých dat a ne
pouští še do laciných, , bezdůvodných disputací. Připojen
je seznam kom unistických časopisů a církevních doku
mentů o komunismu.
. BRAUN M. O. P.: La sépu ltu re d e Jésu s. J . Gabalda, Pa
ris, rue Bonaparte 30, 1937, str. 79. Autor tu uveřejňuje
jako sam ostatný spis svoje články v R evue biblique z mi
nulého roku, k nimž přidává nové pojednání o dvojím po
mazání těla Páně. N ejprve projednává zprávy o pohřbení
P áně.u synoptiků, p řičem ž aplikuje řešení otázk ysyn op tické dnes přijaté u většin y katolických exegetů. Nato po-
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ukazuje na řeči P etrovy ve Skut. apošt. jako na důležité:
dokumenty při zm rtvýchvstání a pohřbení Páně; na m ísta
v listech sv. P avla. N a konec probírá tři.nové teorie o p o 
hřbení totiž, o pohřbení do společné jám y, o dvojím po
hřbení a o pohřbení rituelním;, Celá otázka je důkladně,
přesvědčivě a jasně podána a řešena. Cartesio nel terzo centenario del „Discorso del m etodo11.
Universita cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1937, stran
806, cena 75 lir. R evista di filosofia neoscolastica vydává'
tento sborník 59 prací nejlepších katolických filosofů a
theologů, věnovaný výročí D escartovu.Z účastnili se Grabmann, Garrigou-Lagrange, J olivet, Olgiati, A l l e r s a jiní
a jiní. Předm luvu napsal Gemelli. Jsou to:většin ou speci
ální práce na nám ěty z D escartových spisů nebo děl; sou
visících s nim.
:
■
VÁCLAV ČERNÝ: O básnickém baroku. .Orbis,-Praha,
1987. Zhodnotit a vyrovnat se naráz s tímto esejem není .
věc nijak snadná o jednoznačná. To proto, že nás tu autor
seznamuje s m nožstvím látk y a problémů dosud nezná
mých, jež an alysuje vskutku b ystře,a průkazně; na druhé
straně se to však právě v jeho knížce hemží čertovým i k o 
pyty, na něž upozorňuje s takovou zálibou při rozboru katolicity barokního věku. Ukázal už dříve, že přistupuje
k otázce katolické poesie jenom z vnějšku a s nesprávným i
předpoklady a ta k é ;zde je mu barokní básnictví, a celá
duchovní tvář doby jenom o málo víc než zajím avým před
mětem estetického zájmu (proto také nejlíp dopadla kapi
tola o výrazu barokní poesie). Takže bude potřebí doplnit
jeho práci dalším rozborem/ jenž v y jd e odtud, odkud v y 
chází Przyw ara v e svých - pracích o m ystice barokních
světců karmelu, jež právě spolu znamená i vrchol barokní
poesie.
■ •. • .
K. D. ,
J. DORIOTi Tomčcs les p reu ves c’est Moscou q u ip a ie .
Flammarion, Paris 1937, stran 102, 6.75 frs. Kniha je pro
testem a odpovědí na kom unistickou propagandu v e Fran
cii. Autor odešel z kom unistické strany a prozrazuje mno
hé věci o pramenech příjmů pro rozsáhlou propagandu;
spojenou se značným i deficity. : r
: ; v- : ;
,
J. FOLLIET: Morule sodače.,L ibrairie Bloud & Gay. I.
až III. část. O d;slavné en cyk lik y L va XIII. Rerum novarum, stále se ozývají hlasy p ro : přestavbu lidské společ
nosti podle zásad křesťanských. Proto k atolíci sami ne-*'
smějí zůstávat pozadu a m usejí se snažit, aby byli prvním i
apoštoly sociálních en cyk lik L va XIII. a P ia XI. Jak to
mají konat, to -jim; ukáže k atolick á sociologie. Dr...Folliet
v této své knize ukazuje, jak stf má pracovat. Kritisuje
správně systém y nekatolické, nelidské (liberalismus, ka
pitalismus, socialism us) a v poslední části udává principy
katolické. D nes, k d y vše vře v zápase o: denní chléb, při
chází kniha jako na zavolanou.
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■- FECKES 0.: D ie Harm onie d es Seins. Ferd. Schoningh,
Paderborn. Str. 192, cena váz. 4.50 Mk. Podle svorného ;
úsudku vynikajících současných tom istů (Grabmann) je ]
tu na základě doslovných citátů ze sv. Tom áše Akvinské- ,
ho podána m etafysická syn th esa bytí,; jako konkrétní provedení a rozvedení základní nauky o „ m o žn o sti a usku- <
tečnění“, jakožto pořádajícího principu v řádě bytí. Prá- j
vem je toto dílo označováno jako nezbytná průprava na j
proniknutí m ýšlenek svátého Tom áše a tomismu, přede- 1
vším jehó theologické suinmy; je to jasně a v ýstižn ě i přes
ně podaný základní plán celého jeho díla.
—es—
: MSGRE R. FONTENELLE: Jeho S v a to s t P iu s X I. Vyše
hrad 1937. N akladatelství j,Vyšehrad" podává českým čte
nářům život velkého papeže P ia XI. V době, k d y o život
společného Otce k řesťanstva-je tolik obav, přivítá jistě
naše česká veřejnost tento životopis s~ velkou vděčností.
A to tím spíše, že autor tohoto životopisu je podrobně za
svěcen do života sv.’ Otce a má příležitost sledovati jeho
práce a dílo z blízká: ; ;
— jšz—
PAVEL' FRAENKL: Mácha a B řezina. D vě k apitoly ze |
studie o Karlu Hynku: M áchóvir Brno,: 1936. Předmětem |
této studie není určování „vlivů", shodných slo v á veršů, j
nýbrž mnohem spíše několik pohledů do v ý v o jo v é dyna- |
m iky jednoho proudů našeho básn ictví a jeho slohových f
principů; nespokojuje se m ách ovským i'ohlasy v díle Bře- <1
zinově, nýbrž oba básníky, Máchu i Březinu, pojím á tato S
stať jako dva celk y stejné vá h y a dúsažnosti pro rozluště
ní jejich vzájem ných vztahů,
s ; ' r
’ M. GARAIL: P our une croisade fam iliale. Édt. Mariage
et Fám ille, Paris. V yd avatelství Mariage et Famille má
pěkný cíl: chce opět p ostaviti m anželství a rodinu na ten
stupeň cti, jenž jí patří a na němž byla, chce vrátit ženy
dom ácnosti a rodině, Proto vy d á v á různé brožurky, jimiž ;
šíří správné ínázórý na m anželství a rodinu. Z de1je jedna |
z nich. Organisace A sso c ia tio n 'd u Mariage chrétien je J
zřízena k. témuž účelu a vlastně ona vede tuto edici.
1
G.
GERBERT: Der Geí.sí d e s F eZ iz.V erlag Laumann,
Diilmen in W estfallén, štrán 259. Přiblížiti a usnadniti chá- ■
páni pravd náboženských dětem jé chvályhodný počin. <
Pro děti je nejlépší forma vyp ravovací, je jim to nejpří
stupnější. Autor chce, aby tato kniha byla jakým si kate
chismem pro děti, v o lí formu vypravování, aby zaujal po
zornost dětí, která bývá tak těkavá. Pružný sloh, živé vy
pravování činí knihu dětem velm i milou. A rádi si ji pře
čtou i dospělejší.
1 ř:*'
• :
í
E. GILSON—PH. BOHNER: D ie G esch ich te d er ckristli- J
chěn P hilosophie. F. Schoningh, Paderborn, stran 120. Má- ji
me zde již druhý díl D ějin křesť. filosofie.1Má to být jakási *
příručka pro studenty. D ílo je zpracováno jasně a přehled‘ ně a důkladně. Autoři vybrali:v tomto d íle n ejvětší posta-
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vy rané scholastiky, rozbírají jejich nauku, již čerpají přímo z pramenů. Proto je to dílo velm i cenné.
GOSSELIN :• La m orule chřetienne. (D’apres saint Au- '
gustin.) D esclée de Brouwer et Cie, Paris, stran 250. Pro
fesor katol. Institutu v Paříži B. R oland-G osselin vyd ává
ve franc. překladu díla sv. A ugustina. Jako první sérii
podává svazek: La morale chřetienne, v níž světec pojed
nává: De moribus E cclesiae catholicae, D e agone Christiano, De natura boni. D ílko je opatřeno důkladnějším úvodem a věcným i poznámkami překladatele. D oporučuje se
samo.
:
: ■',
' V• - ' ; :r
.
EBERHARD GRISEBÁCH: F reiheit und Zucht. Rascher
Verlag, .Zttrich und Leipzig, str. 380, cena 4 Mk. V ychová-,
vat generace je práce záslužná a jako každá opravdová
práce i velm i těžká a odpovědná. Ti, kdo nehledí na svou
vychovatelskou činnost jako na řemeslo, vědí, že je to
práce nam ahavá a vysilu jící. Autor zde věiiuje učitelstvu
tuto knihu, v níž pojednává ze široka o otázkách vých ovy.
Ve dvaceti kapitolách se obírá tém atem v ých ovy. Aspoň
některé nadpisy kapitol jm enujeme: D ozent und Student,
Das Generationsproblem, G em einschaft und Verantwortung, Philosophie ais Beruf atd.
OTFRIED VON HANSTEIN: „Der IIeimatsucher." Verlag G. J. Manz A. G. Miinchen, stran 272. J e to vlastně ro
mán tuláků, něm eckých kolonistů. L íčí se v něm jejich
cesty, práce a samozřejmě i útrapy, jež jsou s podobným
životem v žd y spojeny. A jak jsme tomu poslední dobu
zvyklí, samozřejmě, že se zde opěvuje sila m ladých Něm 
ců, „die trotzige deutsche Ju gen d “, která přemáhá v še 
chny překážky a dovede sn ášeťob ětavě útrapy.
HRONEK JOSEF: D R .: O brazy z d ě jin k a to lick é C írkve.
Vyd. nakl.- Kropáč & K uchařský, Praha II., Spálená u l . č .
23, cena váz. pouze^Kč 7.60: (Též pro knihovnu pauperum
přiměřený p očet podle celkového odběru výtisků.) Aprobovaná učebnice pro šk oly měšťanské, vydání první s 37
obrazy a mapkou, upravená p o d le . n ových požadavků
škol. Kniha obsahuje stručné d ějin y křesťanského staro
věku a system aticky rozděluje d ějin y středověké, do nichž
výrazně vkládá náboženské, d ějin y n aší vlasti. CHESTERTON: L a Sphěre e t la croix. Stran 400, cena
15 belg. frs. D esclée de Brouwer, Paris. Grolleauův překlad
nej většího phestertonova románu nestirá nic z chestertonovské filosofie originálu. Řeší protiklad víry a atheismu.
Autor i zde ponechal voln ost své ukázněné fantasie. Nad
pis byl zvolen sym bolicky.' Kruh je autorovi znakem do
konalosti; ale om ezen osti. a . hlouposti zároveň. ■Kříž ve
Bvém středu sice zobrazuje protiklad, ale jeho ramena mo
hou být roztažena, mohou obsáhnout nekonečno. Úvahy
jsou vpleten y v rámec souboje'bezbožníka Turnbulla s vě-

řícím Maclanem. Autorovo umění se tu uplatnilo plnou
měrou..
•
• . ,
!
„Jitro", časopis k atolickéh o stu d e n tstv a ěsl., vydává se
počátkem září již po devatenácté na pout do světa, aby
po c e lý .školní rok přinášelo poučení a;p o b a v en í našim
Studentům.
^
K alen dáře na r. 1938: St. M ichaels-Kalender 1938, vyd.
M issionshaus St.'G abriel, M odling b ei.W ien . K č 5.50. St.
Gabrielkinderkalender 1938, tamtéž; 2.50 Kč. Missionskalender 1938 (blok) K č 4.
■
'LANCKNECHTA B. SCHWARZENBERGA: Španělský
den ík a zrozen í revo lu cí. R ád ,; Praha. Druhé, podstatně
rozmnožené vyd án í Deníku- la,ncknechta Schwarzenberga
''svědčí o jeho oblíbenosti. D nes, k d y se všechno zajímá
o jakoukoliv událost v e Španělsku, najde se mnoho zájem
ců, kteří se zajím ají o Španělsko nejen v přítomnosti, ný
brž i v minulosti. P ostřehy lancknechtovy jsou kolikrát
velm i výstižné. Předm luvu k I. vyd án í p sal .ještě univ.
prof. dr. J. Pekař. E. LANCELOT: Un pian, une organ isation a réaliser.
E dit. Mariage et-Fam ille, P a r is/K n íž k a obsahuje výklad
stanov organišace Pro familia, jejím ž účelem je zajistiti
a umožniti m ateriální i morální hygienu, vyučování, ná
vrat m atky k domácímu rodinému životu atd. Počiny ve
směs chvályhodné ‘a nemáme lepšího přání, než aby se
uskutečnily.
MERKELBACII P. B. H. O. P.: Q uaestiones d e embryologia. Pensée Catholiquo, Liége, 38, Quai Mativa. Str. 110.
Autor doplňuje svůj první svazek o pastorálních otázkách
z lidské em bryologie řešením n ových otázek á podrobnosti,
na příklad všech druhů sterilisace. Zvláštní pozornosti za
sluhují věci: bezmála úplné v y p o čítá n í zásahů do života
embrya, historické přehledy o názorech v jednotlivých
otázkách a m ravovědné hodnocení přímého nebo nepřímé
ho zásahu v jednotlivých p říp a d ech /
'
— es—
MOOCK W.: A ufbau der K u ltu ren . Bonifaciusdruckerei,
Paderborn. Str. 340, cena váz. 7.80 Mk. Pokus odhaliti skry
tý řád v dějinách veškeré a celé lidské kultury na základě
m yšlenky, že „duševní zážitky se neztrácejí, že se podle
skrytého řádu dědí na další pokolení. V prvním dílu sta
noví pojem kultury, její poměr , k náboženství, k vědám
theologickým , historickým a filosofickým , a určuje tři ty
py kultur: oteckou, m ateřskou a synovskou; Druhý díl
hodnotí prvky budování kultur, náboženství, filosofii, dě
dičnost, rasu, čas a m ísto. T řetí d íl spojuje nauku o jed
notnosti lidstva s jednotností jeho cíle a tak s jednotností
kulturního v ý v o je. N auka knihy by m ěla b ýti co nejvíce
rozšířena a prohloubena,'hlavně pro všude zdůrazňovanou
a dokazovanou převahu duchového nad hmotným ve vý
voji a zákonech kultury. ’
* — es—

K L ÍČ E K K NEBI

.
.

. K čemu nám trápení
seslal Bůh na zem?
Klíčkem tím otevřeš
.
.
nebe si rázem.
A na cestu, člověče,
• k nebi se ptáš?
Cesta je trnitá,
■
přísná je stráž.' '
Tam neznají nemoci,
~;
netrpí hladem, "
■
sám Pán so prochází
-nebeským sadem.
■
Těžko je opouštět
svět rozjásaný,
z dálky však kynou nám
nebeské stany.
A když se pak nachýlí
'
k smrti náš čas.
■ věčný ten příbytek
.■
.. .
’ uhostí nás.
Stará švýcarská lidová píseň .
■
■

PETER LIPPEFÍT

"

P ř e l. K a r e l D vořák.

-

‘

MODLITBA O LÁSKU
Ježíši, přebýváš v nejsvětější Svátosti, ale mlčíš.
Nechceš ze svatostánku ukazovati již svou lásku
slovy a divy, jako jsi činil za svého života. Á pře
ce chceš, aby lidé ^cítili tvou lásku. Proto se ti na
bízím k této službě. Použij všech údů mého těla,
všech schopností mé duše, způsob skrze mne, co
jsi na zemi dává! těm, které jsi miloval. '
; Ježíši, ty jsi prosil; nebeského Otce o útěchu, ve
své opuštěnosti:a smrtelné.úzkosti na hoře Olivet
ské. Víš, že jsou duše, které nemají na zemi opory
ani útěchy. Pošli jim, svého anděla, jenž.by jim ra
dost přinesl.
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Ježíši, přeješ si lidi, kteří by mluvili duším o tv
lásce, kteří by řekli chudým á vyvrženým, že ne
jsou zavrženi, bázlivým a ustrašeným, že mají Ot-'
ce. Ježíši, přiber mne k nim. A t ini platí za ztrace
ný každý den, v němž bych nevydal svědectví o
tvé dobrotě.
.Ježíši, který jsi bvl tak trpělivý, a tak ochotný
znovu podávati stejné nauky, učiň mne trpělivým i
v naslouchání, trpělivým v pomáhání, silným, a- ;
bych byl vždv přívětivý, i když je mi někdo ob- 5
tížný. A když budu tak slabý, že ukáži svou únavu,
nudu anebo netrpělivost; dej mi, abych to zase vyrovnal dobrým a teplým slovem.
J
Ježíši, jenž jsi čekal s nekonečnou něžností na
příležitost moci něco dobrého vykonati, dej mi,
abych dovedl uhádnouti bolesti, hlavně bolesti
skrývané bázní neb studem. Dej mi, abych dovedl
statečně pomáhati..Dej mi jemnocit, abych při tom *
nikoho nezranil, abych vždy jen olej rozlil na rány.
Ježíši; hledáš věrné rozdavače svých pokladů a
radosti. Dej mi mnoho, abych mohl mnoho dávati.
Vezmi mé ruce k uzdravování a rozdávání, nechť
pro všechny pracuji, kéž všem poskytují pomoci.
Nedej, abych kdy zapomněl, že jsem na zemi k to
mu, abych sloužil jako Ty! . ;
,
Ježíši,,jenž talc vroucně miluješ duše, pro něhož ;
jenom duše platí, ať ije'vnější'tvarkrásný neb od- ;
pudivý, povaha’ hrdá anebo jemná, dej, Páně, a- :
bych ve svém styku s lidmi viděl vždycky jenom
duše, jen duše hledal a miloval, duše, pro které jsi 1
na kříži umřel. Amen.- •
..
1
JAN RUBÍ N

ÚDIV
V
mystickém řádu vnitřního života jest údiv co
mohutnost -duševní činitelem velmi_významným^ *
Jest pilířem duchovního chrámů duše, bez něhož ,
by se rozpadl v ssutiny. Neboť údiv v duchovním
slova smyslu jest tó, co věrná duše ustavičně vra-

■tí svému Stvořiteli jako úrok z bohatých pokladů
inilosti. Odiv:vyvěrá z vděčnosti. Jest odleskem
oslnivého Světla věčného, jímž jest Kristus,, které
se odráží od zrcadla čistoty duše, jest ozvěnou raj
ských líbezných zvuků, vracející se z oblažené duže zpět k' nástroji, z něhož vyšla, jímž jest lásky
plné srdce Boží. V podstatě jest údiv odpovědí du
še Hlasu Božímu,' volajícímu ji nesčetnými a roz
manitými způsoby; a to odpovědí jasnou a bohu
libou, protože jest pln kladu, vyjadřuje uznání,
vděčnost, dík; chválu a klanění. Duše řeřavá údi
vem volá ' jakoby jediné slovo, ale slovo mocné,
živelné a;horoucí — ; slovo naprostého souhlasu a
podrobenosti -vůle. Zkráceno řečí lidskou: žní :
Amen! Totéž slovo, nekonečně velebnou a,ntifonu
vyslovují Duchové Boží před trůnem Krále, užaslí
jeho podobou.
Ačkoli. jest víra základní ctností, jež v jednotě
s nadějí a láskou buduje nového člověka pro no
vou zenii a nové nebe, nicméně nevyrůstá leč z údivu. Není sice údiv sám původním zdrojem víry
— jest jím základní, zcela nezasloužená milost
Boží — ale působení, -.této milosti vyvolává údiv,:
i jsou milost se strany Boží a údiv se strany duše
tak těsně spojeny, že •spolu splývají. Bůh milostí
se blíží a duše .údivem jde mu vstříc— á stávají se
jedno. Potom jako z kypré a úrodné prsti klíčí ví
ra, naděje a láska, z nichž láska jako schopnost
vášnivého údivu pro Milovaného jest největší.
V evangeliích jest mnoho příkladů,;jak víra započíná údivem, z neho a 'v něm; roste a mohutní.
Vizte jen tu velkou iadu chorých, uzdravených
udivující mocí Ježíšovou. Leč i víra skutečných
křesťanů století pozdějších á také naší dóbý vy
plývá z udivujících radostných, zvěstí evangelia.
Vždyť základní články :víry, jak jsou obsaženy
v apoštolském vyznání víry, udivují dnes stejně
jako za dob prvokřesťanských, a udivovati budou
na věky;,Rozníceni svátým:údivem, ívěříme! Hle,
náš Pán, Ježíš Kristus, Syn Boha;narodil se z Ma-

rie Panny, byv počat z Ducha svátého, pak trpěl
a umřel (ten udivující kontrast k jeho původu!)
— ale vstal ve slavném vzkříšení, aby se vrátil
na krátko k Otci. Pak — snad již zítra — opět
přijde a přinese spravedlnost .na zemi, spořádá
podle Počátků všecky věci a kralovati bude a
všichni ho milující s ním ve věčném království
lásky a pokoje . . . Kdo se nediví, nevěří.: '
: Údiv však nutně předpokládá základní milost,
již obdržel Od Pána onen žebravý slepec u Jericha.
Jest to milost zraku.- Ona otvírá duši,: aby patříc
na skutky Boží, milovala ho, jak jé přikázáno. Jen
z patření vzniká údiv a z údivu co pohnuti lásky
rozrůstá se celý další život milosti v duši.
Neboť údiv je mohutnost duchovně 'budující.
Z údivu čerpá duše sílu stoupat k Výšinám. Jediné
v údivu dobře volá: Vzhůru srdce! Z údivu rodí
se její touha jít k cíli, jejž vidí a ,jemuž še udivúje.
Údivem -také obnovuje vždy ;'znovu své spojení
s milostí, údivem se jako žízní přissává k pramenu
Vody živé.
;Udiv je vlastností nevinných dětí. Poněvadž te
dy vnitřní život jest stav duchovního dětství,- údiv
jest neklamným znamením všech zrozených z jeslí
Kristových.
' ■v
: ,
Nic tak nepodporuje opravdovou pokoru,duše jako údiv. Odivem se dokonale podrobuje Pánu,
uznává jeho, autoritu a dává mu dobrovolně a ráda
svou vůli, mysl i cit.
■ Udiv pudí; k záslužné činnosti. Udlvujíc se abso
lutnímu dobru,- duše jtouží sděliti, je ,j ak o :radost
nou zvěst všem, kdož je dosud nepoznali. Ať to
činí prostředky jakýmikoliv," činy z .údivu , jsou
vždy plny svěží původnosti ai strhujícího kouzla.
Jelikož předpoklad údivu; milost zraku, uděluje
Bůh, a to nikoliv jako výsadu jen několika málo
vyvoleným (ačkoliv i to.činí), ale ochotně a štědře
každému; kdo toužebně prosí: Ať vidím! jediné On
a jeho svaté’ skutky řádu přirozeného i nadpřiro-

zeného musí býti předmětem údivu-pravého křes
ťana. .
-v'
Toť pokus o definici údivu. Nyní všimněme si
vnějších projevů skutečného života,, jak se nám
denně rozvijí před očima. Hned na prvý pohled
konstatujeme, jaíko bý ani; mezi křesťany vidou
cích nebylo. Zato je velmi „mnoho těch, kteří si
nežádají „vidět11pro zatvrzelou pýchu á pro vzdor
nou zúmyslnost hleděti k dýmu hořící Sodomy.
0 těch Pán s trpkostí řekl: Oči majíce,.nevidí. To
je velmi bědný stav mnohých!
: ,
A jsou;ještě jiní, stejně ubozí. Jsouce slepí, do
mnívají se, že vidí. Vystupují jako ti, kteří mají
zrak. Jejich domnělý zrak je obrácen do tmy, směrem k místu jejich záhuby. Přivykli již natolik
temnotě-že.víníívidí..Avšak co vidí? Vidí falešné
zázraky a skutky Satanovy a udivují se jimi: Jaký
rozdíl mezi ,údivem dávaným Bohu a údivem pa
třícím potměšilým skutkům ďáblovým! Jsouce tím-x
to zvráceiiýmúdivém spojeni se lží, nemohou v tom
stavu nikdy pocítiti údivu, vzdávajícího hold Prav
dě. 'Vyslovují své „ano“. vzpouře ďáblově a po
máhají tak prohlubovati pekelnou propast, zkázy
všech odbojníků věčně živého Boha. Ovšem jsou
také příčinou, proč stezka k nebi je plna -hloží?a:
kamení a. proč je země slzavým údolím.,: ' : :
Ačkoli' všude kolem je nespočetně podivuhod
ných skutků Božích a slávy jeho plna jsou nebesa
1 země, přéc duše ťrpí’chorobou nevidění-toho.vše
ho. Příčina?INedostatek. světla. -Není ýšak-vinou
světla; že duše chodí ve tmě; Častým' prodléváním
ve stínu, pološeru a v přítmí; přivykly noci, která ,
se jich zmocnila. Jejich mozky:prolnula, tma pý
chy a způsobila těžkou rozumovou chorobu, která
se projevilje extrémní ?činností; rozumu.* Extrémní
právě pro tu svou pýchu a nadutost, která zuřivě
šlape po osmeru iblahoslavenství Kristova kázání
na hoře, jíž se především protiví chudoba duchem;
pokora Vsídce, tichost a lačnost po spravedlnosti
na zemi. Mozky mnohých vzdělaných křesťanů jsou
\
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opilé touto satanskou pýchou nebo mají v sobě již
zárodek nákazy. Vzpoura andělů a dějiny Baby
lonu mají svou obdobu. Člověk se stal zbožňovatclem díla svého pýchou nabobtnalého rozumu, dí
la svých kostnatých ?rukoů, které již -nedovedou
pohladit dítě,'a jeho;udiv již nepatří tomu dobru
a té kráse, jež Bůh na Počátku na díle svém shle
dal , ale :jakémusi dobru a jakési kráse, pracně
skrze krev nedobrovolných obětí nabyté, jež ve
formách odporně kontrastujících s díly Božími ba
rikádují duším výhled ke'světu Božímu:
DR. SILV . M. B R A IT O O. P.

ABY ŽIVOT V H O J N O S T I MĚLI
Spasitel přišel, aby nám .vrátil* život dítek Bo
žích. To-je smysl duchovního života, míti účast
na živote Božím. To je teprve pravý život pro křes
ťany. O tomto vlastním a plném iživotě praví Kris
tus, že přišel,- aby jeho učedníci měli „život' a aby
jej v hojnosti měli“.
1Obětí ná kříži nám zjednal tento život. Nejsvětější svátost pak obsahuje toto obětované Tělo a
prolitou krev Páně. Tak zůstává Eucharistie i ja
ko obět i jako svátost, to jest, toto obětované Tělo
podané je pokrm, proto’ zůstává zdrojem nadpři
rozeného života, duchovního, křesťanského života.
Protože je úkolem Církve, aby lidem: zprostřed
kovala tento život, jest Eucharistie svátostí života
Církve'samé! Jeden život, život účasti na životě je
diného Boha jest náplní Církve'a jejím jednotícím
principem. Tak rozumíme slovu sv. Tomáše, že nejsvětější Svátost oltářní působí jako „res sacramenti“, jako ovoce své, tuto tajemnou, posvátnou jed
notu mystického Těla. Jeden život zjednala -nám
obět na kříži, jeden tento znovu-získaný život udr
žuje a rozmnožuje1-v-duších tato velebná svátost
Těla a Krve Ježíšovy.
Máme růsti ve svém životě dítek Božích. Proto
že ale nám stojí v cestě tolik: překážek, nebezpečí,

potřebujeme, aby tento život náš nadpřirozený
měl ochranu a pomoc. Není lepší pomoci než spo
jití se s.Kristem jako se svým pokrmem. Spasitel
tu není póuze: jako Bůh, kterému bychom se měli
klaněti,.nýbrž je tu jako bohočlověk, jako náš pro
středník, protože .podstata chleba a vína se promě
ňují přímo a nejprve v podstatu Těla a Krve Páně.,
protože; obětováním Těla a Krve nás Kristus vy
koupil, .třebaže tato obět měla svou cenu ze spoje
ní s božstvím Páně.
. '
. Naše dokonalost znamená připodobniti se,nebes
kému Otci, ale Kristus je cestouja životem tohoto
připodobňování se.Otci. Máme obléci Krista, máme
se přetvořitLv Krista, on má žiti v; nás a my v něm.
To se právě uskutečňuje :ve svátém přijímání, ve
kterém:přijímáme Krista jako pokrm svého života,
jako svůj nový: život. To ovšem znamená, že není
možno spokojiti se pouze' s vnějším přijímáním.
Svaté přijímání je více než;pouhá pobožnost -pro
testantská,' ; pobožnost; připomínková'. Skutečný
Kristus chce se svým skutečným životem vstoupili
do člověka. Jen tak můžeme duchovně žiti a růsti,
jestliže svátostnému Kristu otevřeme opravdu sv ů j.
konkrétní život svého povolání, ták jak .ve skuteč
nosti jest. Otevříti mu svou povahu, svůj den, své
vlastnosti, zásady i slova, aby jeho život.přešel do
života našeho.'Teprve takto přijímáme dobře, když
jej přijímáme do svého skutečného života, když
je nám opravdu pokrmem života;
Svaté přijímání spojuje nás, údy Tela Kristova
co nejtěsněji a nejživotněji s Hlavou nasi, s Kris
tem., Je tu; abychom podřídili sebe jako údy živo
tu *a životnímu řízení a působení své Hlavy. Tím pů
sobí nej sv. Svátost také těsné vzájemné spojeni
všech nás žijících tímto, životem anebo povolaných .
aspoň-k němu. Každé rušení bratrské lásky, žárle
ní, nenávist a;neláska křesťanů ukazuje na to, že
takoví?křesťané' nepřijímají dobře. Když se rozpo
menou křesťané, že je všecky spojuje ve velebné
Svátosti jeden život, uvidí ohavnost a hrůzu všech
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hříchů proti jednotě a lásce bratři v Církvi a v
Kristu. .
Když dobře přijímáme nejsT. Svátost, zakusíme,
že se spojujeme se svatostí samou. Sv. Tomáš kla
de nejsv. Svátost na prvé místo mezi svátostmi,
pokud se důstojnosti týče. Praví: Jiné svátosti dá
vají prostředky svatosti, kdežto tato svátost obsa
huje svatost samu. Jsme povoláni" ke: svatosti a v
této svátosti se s námi životně, jako pokrm života,
spojuje svatost sama.
Kdo chce růsti ve:svatosti, nemá jiné cesty, než
požívat^ tohoto pokrmu dítek Božích, tohoto po
krmu života! Mistr náš výslovně; prohlásil, _že je
nom požíváním jeho Těla můžeme míti v sobě ten
to život.' Proto volal Pius;X.;všechny :k přijímání
nej častějšímu a'proto, také, kde bylo uposlechnuto
jeho volání," nastává krása,. obroda křesťanského
života a ozývá se hlad po vyšším, až;nejvyšším du
chovním životě.
■
Svatost jest smyslem, cílem a náplní Církve.
Proto veškerá obroda' křesťanů, kteří přece tvoří
Církev, pramení především v Eucharistii. Ona roz
množuje život dítek, ona ťaké pomůže trhati hrad
by národnostníčh:předšudků a nedorozumění. V ní
čerpáme vyšší život než jen život lidí jednoho ná
roda, čerpáme život dítek Božích, život všech a
pro.všechny. Když budeme dobré přijímati nejsvětější Svátost, nejenom že posvětíme Církev v sobč
ve svém údovství, nýbrž také procítíme a prožije
me své těsné á živé spojéni s bratřími a také zde
najdeme povzbuzení a sílu pracovati, aby se do
stali i ostatní k tomuto Životu, k této plnosti živo
ta. Katolická akce nikde jinde nenačerpá tolik sí
ly a zdůvodnění jako v této jednotě Života; v jed
notě Pokrmu, :v jednotě jednohoStolú a jedné 0běti. V Eucharistii načerpáme pak také onu sílu,
která dovedla za bratry i život položití, aby přišli
k Otci.

P. R E G I N A L D M. D A C Í K O. P.

SLOVA A J E J I C H QBSAH

=

Smysl lidské řeči je umožňovat sdílení vnitřních
pochodů člověka, jeho, smýšlení a cítění. Jednotli
vá slova, z nichž se skládá' řeč, tu mají funkci
znamení, pomocí: nichž se možno dorozumět. Ať je
původ řeči s hlediska vědeckého jakýkoliv, jsou
nebo měla by být jednotlivá slova určena k/ozna
čení jedině věcij lieboť jenitak je možné dorozumě
ní. Znamená-li jedno slovo více zcela pdlišných vě
cí a.nelzé-li tuto:odlišnost dobře poznat na první
pohled,- vzniká zmatek a nelze se dorozumět. Jest
liže, jedno slovo znamená více věcí nebo rozumí-li
témuž slovu každý z; mluvících jinak, je tu velké
nebezpečí, že se dva nedomluví, i když jsou stej
ných názorů: Kdvby kouř, který je přirozeným zna
mením ohně, bral někdo za znamení něčeho docela
jiného, působil by pohled na kouř v jeho mysli, zce
la jiný obraz, než obraz ohně. A stejně je tomu i
vzhledem kr.umělým; znamením,, jimiž jsou slova.
Keknu-li slovo svátost, a mám na mysli viditelné
znamení neviditelné milosti, kterou toto znamení
nejen znamená, nýbrž i působí, kdežto ten, jemuž
mluvím, si,představuje pod tímto slovem jen pou
hé znamení křesťanské příslušnosti, pak je jasné,
. že se nelze pomočí těchto slov domluvit.:
Každé slovo, když bylo zvoleno za znamení jis
tého pojmu, dostalo určitý obsah á tento obsah mu
náleží a nemá nikdo práva ho tohoto obsahu zba
vit. Tak by tomu mělo býti. Je však známo, že jed
notlivé směry v myšlení se chápou slov,'již vytvořených, a dávají jim 'buď novou hlubší náplň,'nebo
je také zbavují' jejich dřívější náplně. První způ
sob jednání se slovy je; obohacuje, proto je spíše
přípustný, druhý je ochuzuje. Když křesťanství vy
tvořilo svou theologii^ vlilo; mnohým slovům zcela
nový, hlubší obsah; povýšilo je mnohdy,-řekl bých,
z jejich přirozené úrovně na úroveň božskou. A
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hlavně dalo přesný význam těm slovům, která
mnohdy bloudila od jednoho významu k druhému.
Z toho plyne, že jednota myšlenková má také velký význam na obsahovou jednotu slov a naopak
chaos;v myšlení znamená také chaos ve. slovech.
Sledujeme-li dnešní chaos ve' slovech a jejich ob
sahu, zdá se nám, jako bychom byli u věže Babel,
o níž vypravuje v XI. hlavě. Genese. A Babel zna
mená zmatélc. Písmo mluví ná tomto místě o zma
tení jazyků, jehož příčinou byla především pýcha,
a zmatení bylo trestem za ni. Můžeme si dnešní
„m atek v myšlení a jeho následek zmatek ve slo
vech vysvětlovat jinak než jak vysvětluje zmatek
u Babelu Písmo?'
Škody, jaké .plynou z tohoto zmatku slov a po
jmů v jakémkoliv úseku života,; jsou velké, v du
chovním životě pak zvláště. Cteme-li na příklad bá
sníka, jenž opěvujé působení Boží v koloběhu ve
smíru, můžé to na první pohled vypadat velmi
správné a ve smyslu katolické nauky; jestliže však
víme 'i jiné strany, že básník-je smýšlením pantheista nebo nevěrec, vidíme ihned, že dává běžným
slovům, kterým rozumíme katolicky, docela jiný
smysl. A nezasvěcenec se může velmi mýlit.
Filosofie německého rasismu v poslední době
převrátila nejzákladnější pojmy křesťanství.’Stačí
si všimnout jen několika slov," která nabývají v ra
sistické filosofii, nového; obsahu, .abychom viděli,
jaké nebezpečí plyne odtud pro nás. Dědičný.hřích
v tradičním významu; znamená vinu'"Adamovu,
‘ která přechází na všechny jeho potomky, kdežto
ve filosofii Rosenbergóvě znamená;dědičný hřích
jen míšení rasy. Zjevení v křesťanském smyslu je
slovo Boží k lidu.-Německá filosofie rozumí slovu
zjevení jako šepotu;krve a rasy, vyzařování, dějin
národa a podobně. Víra je pro nás -nadpřirozená
božská ctnost; kterou; přijímáme za pravdu vše, co
B ůh ‘zjevil a Církev jeho předkládá k věření. Ně
mecké'pohanství rozumí slovu víra ve smyslu ra-

dostné a pevné důvěry v budoucnost vlastního úá*
roda.1
To je jen několik ukázek z poslední doby, kdy
v německé filosofii jsou slova, posvěcená tisícile
tou tradicí, zbavována svého obsahu^ jaký jim dalo
křesťanství.. Než; nemusíme chodit ani tak daleko.
Vezmeme-li do' rukou náboženskou, literaturu,čes
koslovenské',-církve,: setkáme se' s podobným-vy
prázdněním a ochuzením slov. V jejich liturgii:se
setkáte s;názvoslovím, které je tak často zcela to
tožné snáším; najdete tu: vzývání Ducha svátého,
je tu řeč o svátostech, o Vykupiteli a pod. A v je
jich učebnicích; sé .dovíte, že Duch svátý;je půso
bení Boží v člověku, nikolivítřetí Osoba nejsvětější
Trojice (víru .v ni církev, Československa odmítá),
Kristus:se nazývá; Vykupitel v tom smyslu, že ve
de’lidi že hříchu k Bohu svým příkladem, protože
dědičného; hříchu: není, svátosti nejsou prameny,
milosti,' nýbřžs pouhá: znamení morálního spojení
člověka s Bohem.2 Neodborník řekne zase velmi
snadno, že néní rozdílu mezi jednotlivými křesťan
skými "-církvemi^ protože všechny užívají těchže
slov. A víme velmi dobře,' že jsou mnohá svědomí
křesťanů ta,k. zmatená, že si nejsou vědomi, jak ne
smírný obsahový: rozdíl je mezi tím, řekne-li slovo,
Kristus katolík a řekne-li je nevěrec nebo přísluš- •
nik třebas církve československé.
A ještě jedna věc přichází v úvahu zvláště pro
nás. I mezi katolíky se čte často mystická literatu
ra,' v níž -zase nezasvěcený nepozná rozdílů mezi
katolickou mystikou a mystikou druhého břehu.
Ano, mnohdy i pro odborníka je to opravdový pro
blém říci s naprostou jistotou, jaký smysl dává
1 Viz lencyklikú Pia XI. S palčivou starostí, přeložil
dr. Vašek, str. 60, kde zdůrazňuje sv. Otec ;německým ka
tolíkům, aby netrpěli "takovéto: mateni pojmů. Pravi do
slova: Pastýři.a strážcové lidu Božího uděluji dobře, když .
budou potírati tuto loupež na svatyni a tuto práci o mate
ní duchů (62).
.
. .-- - . --2 Srov. Spisar, Křesťanská věrouka .v duchu církve čes
koslovenské, Praha, 1932, str. 36,42.-
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mystik nekatolík svým. slovům, která jsou materielně shodná se slovy katolických mystiků. Může
me býť právem na rozpacích, čteme-li texty moslimského mystika Ibn Abbád Rondi3 jako na pří
klad, ty to: „Často tě Bůh poučí v noci soužení, o
čem tě nepoučí v jasu dne a útěchy. . . Je vhodné
tedy; aby Služebník uznal milost, kterou mu Bůh
dává v noci úzkosti. . . Soužení unášejí duši v pří
tomnost Boha-á učí ji rozmlouvati s ním . . . Bud
přesvědčen o vlastní nízkosti a Bůh ti pomůže svou
vznešeností. Řekni svému- Pánu, [vržen ve svou du
chovní chudobu: Ó Bohatý, kdo pomůže chudáku,
ne-li ty ? . . . Takové a podobné texty,' mluvící o
potřebě,mrtvení, o odevzdanosti do: vůle Boží, o
potřebě sěbranosti mysli, se zdají na první pohled
zcela shodné s tím, có čteme u katolických mysti
ků. A přece jak často obsah těchto slov je velmi
odlišný!'Nemohu tu necitovat úryvek z dopisu jis
tého křesťana, žijícího v Maroku,a zabývajícího se
podobnými otázkami, který uvádí P. Garrigou-Lagrangé ve své studii:4 '„Každodenní zkušenost mně
ukazuje,1jak je třeba být i opatrný, než dáme jistý
smysl' jejich náboženskému slovníku a soudíme o
jejich vnitřním životě. Neustále na př. užívají těch
že slov, která u iiás znamenají odevzdanosťdo vů
le Boží, a přece jak velký je rozdíl .mezi jejich sle
pým"fatalismem a naší živou odevzdaností křes
ťanskou.11
•- .
:
A podobné je tomu i v mnohých jiných otáz
kách. Mluvi-li o'spojení s Bohem mystik katolický,
a mystik" proniknutý iideami panteistickýmijí může
být vnější podobnost^dosti velká, ve slovech může
být^ zdánlivá totožnost," álelvnitřní obsah, je .pod
statně odlišný. A totéž platí o všech ostatních po
jmech, jéž tú přicházejí vř:úvahu.;i .
A-nyní zcela '.praktická<otázka:. Není: to dosta; 3 Viz'článek M. MiguelAsin Palaciosv Etudes Carmélitaines, avril 1932.
,'
4 Pozn. článku La gráde dlí Óhrist eť les mvstiques du
dehors, v Etudes Carmélitaines, óctóbre 1933.

tečný důvod, aby katolík hledal poučení jen v kni
hách katolických, aby čerpal jen z bezpečných
pramenů vodu moudrosti?
P. ANT. ČALA O. P. V

SKUTÉ Č N O ST E U C H A R IS T IC K É
OBĚTI
(Pokračování.)
11. Svědectví tradice o eucharistické oběti.

,,

7 Celá tradice už od prvních století křesťanství
jednohlasně [učí, že mše svátá jest-skutečná oběť
Ježíše Krista.
;
:
;v ' ; :'
0 ; Eucharistii velmi
;; 1. Církevní Otcové mluví ■
čásťo a Užívají výrazů „oběť, žertva, oltář, obětovati“ ne v širokém nebo; přeneseném smyslu; nýbrž ve vlastním slova smyslu, jak je patrné, z ob
sahu. Často mluví o oběti smíru, klanění; díků.-Vý
slovně rozlišují oběť, kterou může přinášeti jen po
svěcený kněz, od Nobětí vnitřních- a duchovních,
které mají přinášeti všichni věřící.; Učí, ^že oběti
Starého ! zákona byly jen obrazy budoucí „oběti
Kristový na kříži, kdežto mše svata Je skutečná
obět. Mnohokráte připomínají, že v e . mši svaté se'
splnilo proroctví Malachiáše i-prorocká;obět Melchisedechova.1 Zkoumají také, jáký je vztah mezi
obětí kříže a obětí mše svaté.
;
, Nelze zde uvésti všechna jejich svědectví. Proto
se omezíme jen na několik nejstarších svědků, pro
tože se všeobecně uznává, že od poloviny třetího
století mše svátá byla považována za právou oběť
těla a krve Kristovy.
' : ;
: ■, '
Didache, Nauka dvanácti apoštolů (z konce 1.
století po Kristu) nazývá obětí slavení Eucharis- tie, které se konalo ve, shromáždění věřících,' při
čemž byl lámán chléb[ a konáno díkůčinění; a do
dává, že tím bylo naplněno proroctví Malachiáše I,
1 Sr. G. BARDY: Melchisedech dansla tradition patristique, Revue bibl. 1926, 496. P. HEINISCH: Abrahams Begegnung mit Melchisedech,, Studia cath. 1926, 152, 217.
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10.2 Přinášení této oběti bylo vyhrazeno biskupům
a jáhnům.3
Klement Římský (kolem roku 96) napomíná Ko
rintské, aby při bohoslužbě zachovávali náležitý
řád. Zřejmě mluví o vnější,obětní bohoslužbě, kte
rá je svěřena jen .určitým osobám,4
Ignác Antiošský (f 107) praví: „Snažte se užívati jedné Eucharistie; Jedno je totiž tělo . Pána
našeho Ježíše.Krista, a jeden kalich v jednotě jeho
j
krve, jeden oltář jako jeden biskup s kněžstvem a
i
jáhny.115 Kde Ignác mluví o Eucharistii, tam záro|
veň se zmiňuje o oltáři, čímž naznačuje,- že Eucha
ristie je oběť.
. : ;
Justin (kolem roku 150) „chléb a kalich Eucha
ristie11 nazývá obětí, kterou předpověděl Malaj
chiáš a kterou křesťané „obětují Bohu na každém
místě.116 '
Irenej (f 202) učí, že tělo a. krev Páně, které Cír
kev obětuje Bohu, jest „nová oběť11 Nového' záko
na,' oběť čistá, o které Malachiáš předpověděl, že
bude obětována1po všech'místech.7: : ■>
j
Tertuliáň : (f 240)' ■nazývá ‘ slavení Eucharistie
j
■
j,modlitbami obětními11, a účast na liturgii nazývá
1
)
účastí na oběti.8 Podle jeho vyjádřeni Kristus je
v Eucharistii „zabíjen11.9 Už v, době Tertuliánově
bylo zvykem, ve výroční den: přinášeti oběti za ze- }
mřelé.10. .
. Cj^prián ^f 258) jedná 6‘mši svaté v 'celém listě
63., a se všemožnou Jasností tvrdí, že Kristus při
nesl v oběť ■
své tělo a krev, a přikázal, aby tato.
oběť byla konána na jeho památku. Proto tedy
kněz jako zástupce Krista přináší Bohu „oběť pra
vou a plnou11. — Krev Kristova není obětována,
chybí-li v kalichu víno, ani není oběť Páně přiná2 Didache 14, 1. — 3 Tamtéž 15, 1.
4'I. Kor., 40, 2—4. — 5 Filad. 4.
; o Dialog s Tryfonem, 41.- .':i.,■
■
■
<■ ■
:
.
7 Adversus haereses, IV, 17, ř>.
. * De oratione 14.
■ 9 De pudic. 9. •
.
De exliort. cast. 11; De monog. 10; Do cor. mil; 3.

sena s náležitým posvěcením, jestliže obětování a
žertva naše neodpovídá utrpení."
2. Žé mše svátá jest skutečná oběť, to dosvěd
čují nejen církevní: Otcové, nýbrž i všechny nejsiarší..'iiturgiéí.Mlioli- m áji: různé obřady. Prohla
šuje se iv nich; že Kristus tuto oběť ustanovil při
poslední .večeři, a: že v této oběti se obětuje týž
Kristus, který zemřel na dřevě kříže za spásu vše
ho; lidstva; Ze všech nejstarších liturgií je také
zřejmoy že-mše svátá je nejen oběť chvály a díků,
nýbrž i oběť .smírná za živé i za mrtvé. — Totéž
dokazují také různé nápisy a malby v katakom
bách.
- 3. K uvedeným svědectvím církevních Otců a li
turgie bychom mohli ještě připojiti aspoň několik
dokladů z církevních sněmů. Na př. nicejský sněm
(325) předpokládá; že pouze kůěží mají moc přiná
šeti Bohu oběti. Efóský sněm (431) nazývá Eucha
ristii svátou; oživující a nekrvavou obětí. Á po
dobně sněm chalce donský (451). Lateránský sněm
(1215) praví: „Jedna jest obecná Církev věří
cích..'v., v níž‘tentýž kněz jest i oběť: Ježíš Kris
tus, jehož tělo a krev jsoulopravdu obsažený v 01tářní svátosti pod způsobaini chleba a vína.*111
Proti valdenským a albigenským prohlásil tento
sněm, že eucharistickou oběť mohou přinášeti jen
kněží platně vysvěcení.12
.
:•
A konečně tridentský sněm slavnostně defino
val: „ftekne-li někdo, že ve mši svaté není Bohu
přinášena pravá‘a vlastní obět, nebo že ta oběť ne
ní nič jiného, než žé' sé nám Kristus dává za pokrm,
budiž vyloučen z. Církve.1*13 ; ■\
: Celá tradice nám tedy jednohlasně dosvědčuje,
že . (pírkev katolická: ono-posvátné dědictví, které
přijala od Krista, totiž éucharistickou oběť, vždy
věrně' střežila a chránila, nezapomínajíc slov své
ho Zakladetele: „To čiňte na-mou památku!“ ■
•>
ii Sr. Denz. 429. '■
. 12 Sr. Denz. 424.
13 Seď. 22, can. 1: Denz. 948.
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111. Důvody vhodnosti eucharistické oběti.
Kromě uvedených důkazů z Písma svátého a z
tradice se musíme ještě zmíniti o některých důvo
dech vhodnosti eucharistické oběti, které; sice sa
my ó sobě nedokazují, že by tomu muselo býti tak,
ale spojeny s předešlými důkazy jistě; mají svou
závažnost.
Mezi nábožehstvím a vlastní obětí je taková spo
jitost,' že nábbžénství bez oběti; je kusé, neúplné.
Už přirozený zákon vyžaduje, aby; byly Bohu
přinášeny oběti vnější a‘ skutečné. Přirozený roz
um velí člověku, uznati svrchovanost Boží á svou
naprostou závislost, a toto uznání pak projeviti
nějakým vnějším úkonem, vyhrazeným jedině Bo
hu. Avšak tácový úkon není nic jiného než oběť,
kterou se veřejně prakticky prohlašuje,, že pouze
Bůh je pánem života a smrti, kdežto všechno ostat
ní tvorstvo má právo’na život jen z dobroty Boží.
Člověk, který se skládá z těla á duše, nedovede vyjádřiti svůj vnitřní náboženský život lépe a vhod
něji než obětí. Milost yšak;neruší přirozenosti, ný
brž ji uzdravuje,'pozvedá, a přetvořuje. Proto člo
věk potřebuje obětij i když se stal dítkem Božím;
potřebUje oběti, áby mohl zadostučiniti svým ná
boženským povinnostem, k nimž je veden už přiro
zeným zákonem.
.. - .. '
Dějiny lidstva nám dokazují, že kdekoli je ně
jaké' náboženství,: kdekoli , se ;lidé snazi opravdu
uctívat Boha, všude tam jsou také oběti. Zé bohopocta a oběf spolu souvisí, vidíme zvláště z toho,
že kdykoli bylo náboženství v rozkvětu, tehdy
vzkvétaly také oběti; a kdykoli upadalo nábožen
ství, upadaly také oběti. 7
. Ve Starém zákoně oběti byly. středem celé boho
služby. Nový zákon je však vyplnění; a dokonání
Starého zákona. Proto Nový zákon: nemůže býti
bez oběti.
Starý zákon byl jen obrazem a přípravou k No
vému zákonu, k novému dokonalému náboženství.
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Avšak dokonalé’ náboženství vyžaduje dokonalou
bohopoctu, t. j. vyžaduje přinášení oběti, která je
nejdůležitějším. úkonem celé bohopocty. Kdyby
křesťanství neniěloírvalé oběti, 'bylo by to nábo
ženství nedokonalé, nepostačující. Poněvadž krva
vá oběť: kříže už neexistuje, křesťané by na tom
byli hůřě než židé nebo pohané, protože by'neměli
-žádné vnější oběti.
VOběť Nového zákona musí odpovídati dokoná-:
losti Nového’ zákona. : Nemůže tedy: býti pouze o: brazem nebo vzpomínkou na oběť Kristovu na kří
ži, jako byly oběti starozákonní, nýbrž musí oprav
du a skutečně představovat oběť, která byla jed-,
nou přinesena na Kalvarii. ^
Mimo to mše svata má všechny podmínky,- ktéré.
se vyžadují k oběti ve .vlastním slova smyslu. Mše
švatá je totiž obětování:viditelné věci, neboť tělo
a krev Kristova se obětuje pod viditelnými způsobami chleba a vína; oběť přináší pouze kněz, Kris
tem a Církví k tomu zmocněný; a přináší ji; pouzě
Bohu, k uznaní jého naprosté svrchovanosti a naší
poddanosti. Mše svátá má tedy všechny podmínky.
pravé oběti vé vlastním slova smyslu. " . - ■- - :
•' Nelze říci, že není už třeba žádné oběti, protože
oběť Kristová má cenu nekonečnou, a tedy úplně
postačí provždy. Ani se:nelze odvolávati na slova'
sv. Pavla: „Jednou oběti (Kristus) navždy zdoko
nalil tyj kteří se posvěcují.“14;Nesmíme totiž za
pomenout, že poslední cíl oběti není usmíření Bo
ha a získání zásluh, nýbrž oslava Boha celým tvor
stvem. A čkoli1oběť kříže byla nekonečně dokona
lá, ačkoli měla nekonečnou cenu,: přece je třeba,
aby jednotliví lidé i nadálé stále ctili Boha svým
ctnostnými životem,* a -zvláště přinášením viditel- -

nýck]obetíy-'. l,'r^y- ’Vrtr'v . j -:r ^

:'' .
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Je pravda,’ že krvavá oběť Kristova na kříži má
cenu nekonečnou, takže stačí k posvěcení všeho
lidstva. Jest .však-třeba, aby zásluhy smrti Kristo
vy byly lidem přivlastněny pomocí prostředků,
i-* Zici. 10, 14.
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které Kristus k tomu ustanovil. A tyto prostředky
jsou' hlavně'svátosti a oběť mše svaté. Nekonečná
cena oběti kříže nejen neruší mše svaté, nýbrž jest
základem á zdrojem její účinnosti.
Jé tedy zřejmé, že mše svátá je opravdová a
skutečná oběť ve vlastním slova smyslu, jak je pa
trné z Písma svatého, z tradice i z výměrů církev
ních sněmů; a že skutečnost eucharistické oběti ne-jen neodporuje zdravému rozumu, nýbrž lze ji potvrditi celou řadou důvodů vhodnosti.
KAREL' METYŠ

REV. OWEN FRANCIS D U D LE Y
- První zkušenost, kterou rev. Dudley měl s ka
tolíky, nebyla právě příjemná. Přihodilo se, že mu
jednou ve škole kterýsi hoch naplil do tváře. Byl
větší a proto strpěl Dudley urážku. A právě hoch,
který se k němu tak negentlemansky. zachoval, byl
vyznání římskokatolického.
Po druhé se Dudley seznámil s katolickou Církví
při jedné přednášce še světelnými obrazy, na kte
rou ho'matka vzala s sebou. Objevil se před jeho
zraky na' plátně starší muž v bílé sutaně s velkým
-.kloboukem. Dudley se ptal matky, kdo to jest, a
dostal v odpověď:, „Římský papež.*1 „Nevím, jak
to přišlo,“.poznamenává k; tomu Dudley, „ale zůstal
mi dojem, že s tím římským papežem cosi'není v
pořádku.**
Později ve škole so učil v anglických dějinách
(dozvěděl se pak, že to nebyly dějiny,v přesném
slova smyslu, ani že nebyly úplně anglické), že to
není v pořádku nejen s tím římským papežem, ný
brž i s celou jeho Církví.’ Obraz,-který ši o katolic
ké Církvi přinášel ze školního vyučování, byl asi
tento: Více než tišíc let měl římský papež v moci
Apglii, a nejen ji, nýbrž i celou Evropu. Během sto
letí se římská Církev stále více kazila, že konec
konců původní křesťanství Ježíše Krista úplně z
ní vymizelo. Všude triumfovala pověra. Lidé se

modlili k modlám místo Ic Bohu. Vedy a výchovy
nebylo. Všechno bylo podřízeno vládě kněží. Pak
přišla „slavná reformace11 a prosvítila staletou
tmu jako jitřenka;. Jho zkaženého papežství bylo
svrženo. Reformace vítězila; hlásáno bylo „čisté
evangelium11.1 '.Angliese..dostala z potupného pod
ručí římského biskupa a kráčela vstříc pokroku á
osvícení od dob „dobré královny Alžběty11 („good
Queen Bess“). '
••
Tomu všemu Dudley poctivě věřil a nenapadlo
ho vůbec pochybovati 6 pravdivosti těchto názo
rů. Když byl starší, rozhodl se, že bude anglikán
ským duchovním, /Navštěvoval tedy theologické
učiliště anglikánské. Zde však nastaly mu potíže..
Nemohl se totiž dozvěděti, čemu má vlastně učit
jako anglikánský duchovní. Pozoroval, že učitelé
jeho jsou v rozporu s křesťanskou naukou a nejed
notní v jejím výkladu. Jeho kolegové disputovali
bez přestání o nej jednodušších pravdách víry. Dudleý opustil /ústav dosti zmaten. Zdálo se mu,1že
mu anglikánská církev nedala4theologii. Poznal
později, žo vůbec nemůže dáti systematickou theo
logii.
- '
*:
■
Za .svých theologických studií navštívil též Du
dley po prve Rím. Během .pobytů v Římě spatřil'
též tv á ř1
,,římského. papeže11. Byl ťoTius X., liesený
do svatopetrského dómu n a ; sedia gestatoria. Du
dley poznamenává, že to byla tvář světce. A po
dle svých tehdejších názorů nedovedl pochopit,
jak to Pius "X.= dokazal, zůstat ďobrým člověkem,
ačkoliv
římským papežem. Tato Událost učini
la na" Dudleye- hluboký dojem, hlubší, ‘než tehdy,
sám tušil. Do svého deníku, kam si zapisoval, co
v Římě ýiděl a'zažil, učinil též poznámku: „Dove
du ^'.si představit,-že vnímavý mladý muž je vším
tím zaslepen a mohl by se státi katolíkem.11Dudley
sám se považoval za silného a byl přesvědčen, že
naň nemohou-účinkovat svody'římské Církve.
~ První jeho působiště jako anglikánského du
chovního bylo na venkově. Po roce však Dudley a

jeho vikář še rozhodli, že se rozejdou, poněvadž
neměli stejné názory, na podstatu křesťanského ná
boženství.
;
■
' .j- '
~:í ". •
Dalším místem jeho práce byla farnost ve vý
chodní-části Londýna mezi chmelaři a dělníky z
přístavů. Dudley si přinášel do nového působiště
zanícení idealisty, odhodlaného k obětavé práci.
Cekalo ho však zklamání. Pozoroval, že velká ma
sa farníků je nábožensky lhostejná, že í šesti tisíc
farníků do kostela chodí jen sto, nanejvicedvě stě.
Naproti,tomu podniky česačů chmele, uspořádané
ve spolkovém, sále, bývaly hojně navštíveny. Kaž
dé září se s nimi dobře bavili na chmelnicích v
Kentu. To byla sociální práce, masa duší jemu svě
řených zůstala však stále, mimo její dosah.
: Skoro dva roky působil tam Dudley a měl svě
domí klidné, pokud šlo o náboženské základy anglikánství.; Dudley praví, že je mu těžko stanovit,
do jaké míry byl tehdy poctivě přesvědčen o své
katolicitě. Ujišťuje, že vůči „modernistům'1 a pří
slušníkům „Low Church11 byl dosti „katolický11.
Z téhož důvodu ho velmi podráždilo, když mu jed
na katolička řekla, že se modlí za jeho obrácení
k pravé Církvi. Dudley si vzpomíná, že po každé,
::když.se setkal s katolickým knězem, měl pocit méněcennosti a dojem, že jeho kněžství není pravé
nebo alespoň. že je značný rozdíl-mezi jeho kněž
stvím a kněžstvím katolického du chovního.;;
Neklid se ho :zmocnil, když byl svědkem růz
ných neradostných skutečností v .životě anglikán
ského duchovenstva. Navštívil jednou dělníka z
londýnského přístavu,:dělníka, který, bydlil právě
naproti kostelu, ale nikdy do kostela nešel. Dudley
se ho ptal, proč se vyhýbá . domu-Božímu. Dělník
odpověděl, že neví,- proč by měl méně důvéřovati
nauce,’ kterou; hlásá; ,iLow Church11 v sousední
čtvrti. Dudley nedovedl dělníkovi odpovědět. Cí
til jen, že byl zahnán do úzkých rozporem, jejž obyčejný dělník' zjistil mezi názory, jeho a mezi na
ukou, hlásanou duchovním „Low Church11 v sou-

sedni farnosti. Sám u scbe se však tázal: Proč-vlast
ně mají lidé -věřiti tomu, co káži? A jaká autorita
stojí za mým kázáním?
Po prvé byl postaven tváří v tvář nepříjemným
skutečnostem náboženského života anglických pro
testantů, skutečnostem, jichž si dosud málo všímal,
ale které nyní již nemohl slepě přehlížet. Anglikán
ská církev'.se mu počala, jevit jako náboženská
společnost, plná rozporů a stran, z nichž každá se
stejným důrazem se vydávala za ztělesnění pravé
církve Kristovy, zatím co "'konkrétní?, skutečnost
mluvila o jiném. Pokud šló ó autoritu, mohlkaždý
věřit, co■
chtělvšechno nebo:hic,' církevní úřady
se o to nestaraly. Člověk mohl býti na jedné straně
„anglokatolíkem“, přijmouti všechny katolické na
uky mimo nepříjemné dogma o papežské neomyl
nosti. Člověk mohl býti stejně lehce extrémním
modernistou,'^ zavrhnout nadpřirozenou podstatu
zjevného náboženství, podržeti pouze křesťanskou
terminologii nebo jí přisoudit význam symbolický.
Nebylo biskupa,' jenž by dovedl té které straně ří
ci kategorické Ano nebo Ne! Ba, biskupové byli
právě tak nejednotní jako jejich podřízení, a jest
liže pozdvihli svého hlasu, byli ignorováni vlastní
mi kleriky.Tyto poměry a perspektivy tížily Dudleyé značně." Neviděl ‘východiska ze slepé uličky
moderního ánglikanismu. Později, po své konversi,
býl Dudley často1tázán, jak tedy anglikánští du
chovní mohou žít v protestantismu za takových
okolností! Dudley na to odpovídá: Anglikánští du
chovní jsou; dobré -víry. Existuje stav duchovní
slepoty, který znemožňuje jasný pohled na logické
skutečnosti. „Sám jsem čekal přes rok,11praví Dud
ley, „néž jsem podle poznané skutečnosti jednal.
A jsem přesvědčen, že jsem to v té době myslil
poctivě. Ti, kdož dříve byli protestanty, vědí, jaký
hustý závoj, utkaný ž předsudků, bázně a nedů
věry k „ R ím u “, ztěžuje tápání na cestě k pravdě/1
Tehdy se mu dostala do rukou kniha katolického
kněze, který byl předtím anglikánským duchovním'
541

a bojoval s týmiž obtížemi.a našel rozřešení své
myšlenkové a životní problematiky ve vstupu do
katolické Církve. „Ale katolická Církev nemůže
přece býti rozluštěním,“ říkal si Dudley. Před jeho
duševním zrakem se objevilo všechno, co o kato
lické Církvi dosud četl a slyšel od mládí: její faleš
né nauky, překrucování pravdy-Kristovy. Ovšem
k té Církvi náležela většina křesťanstva. Bylo-li
pravdou to, co se mu předkládalo ve škole a s ka
zatelny,: tedy logicky skoro dvě;tisíciletí většina
křesťanů byla v omylu a bludu. Mohl ovšem Kris
tus dopustit takovou dějinnou lež, takové překrou
cení pravdy na tolik staletí? Buď je katolická Cír
kev karikaturou pravdy, omylem, lží, nebo — —
Nebo? :
'
Dudley si koupil katolické knihy, aby si prostu
doval katolickou nauku, aby poznal dějiny s kato
lického stanoviska/A přišel den, kdy se sám sebe
tázal: „Je pravda, co svět o katolické Církvi tvrdí?
Co katolická Církev .tvrdí sama o sobě? Bojoval
jsem po léta proti přeludu, který byl v mé fantasii
'živen předsudky a nevědomostí?“ .
;
Dudley srovnával: jednotu Církve s roztříštěnos
tí mimo ni; její autoritu-s naprostým nedostatkem
•jakéhokoliv autoritativního, vedení v anglikánské
církvi; její neúchylné mravní zásady s; kolísavou
oportunní morálkou , anglického ; protestantismu.
Katolická Církev se mu zdála čím dál'tím více. dí
lem Božím, anglikánská dílem;lidským. Když jed. nou šel mimo westminsterskou katedrálu, vešel,
do ní a půl hodiny klečel před svatostáhkem. Když
odcházel, byl pohnut až do hloubi duše.'Co mu do
sud bylo problémem, stalo se mu rozkazem. Pro
blémem. který volal po,rozluštění, s nímž si nemohl
hráti: Tam před nejsv.;Svátostí se mu, otevřela per
spektiva nekonečnosti, neomezená realita, před níž
mizelo všecko ostatní. Celé týdny prožil v nejisto
tě, jsa nerozhodnut,; zda ho -svědomí zavazuje k
dalším krokům. Byl zdrcen pomyšlením, že to, co
se jmenovalo „Rím“, by mohlo býti pravdou; po-

myšlením, že jeho mše třeba není vlastně mší; že
jeho ,,absoluce“ je snad bez ceny. Cím více se mod
lil, tím. neskutečnějším se mu zdálo jeho kněžství.
Na konec se rozhodl, že vyhledá jednoho du
chovního, jenž byl znám jako hodně ,'jkatolický“
a byl upřímný a velmi zbožný. Rozmlouval s ním
třikrát nebo čtyřikrát. Po těchto rozhovorech'bylduševně ještě více zmaten než předtím, ačkoli v ni
tru cítil jakési uklidnění. Teprve po delší době po
znal, že ono uklidnění nevyplývalo z rozumových
" důvodů, nýbrž že bylo motivováno vedlejšími,
hmotnými ohledy: Rozhovory inu totiž postavily
přeď oči obraz toho,'co by následovalo, kdyby přestoupil k „Rímu“ : ztrátu úřadu, příjmů, přátel. Tím
krokem že by spálil všechny mosty a spoje s mi
nulostí, rodiče‘že by tím hluboce, zranil. A bylo též
pochybné, zda „Rím“ by ho připustil ke kněžství;
A kdyby ho katolická Církev nepřijala jako kně
ze, co by si měl počíti? Říkal si, že nesmí se stát
zrádcem církve, v níž byl pokřtěn; Namlouval si;
že Bůh ho postavil ďo církve anglikánské a> viní
že mu dá požehnání k činnosti. .
.
■ Ponořil se intensivně do práce, aby zapomnělna'
trapné myšlenky, •které:ho tížily. Než, j enom na
čas. Poznámka jednoho atheisty, že katolická Cír
kev je rozhodně v právu, v případě, že-křesťanství
spočívá na pravdě, ho vyrušila: z klidu, do něhož
se uspal vnějškovou Činností. Úzkost o^získání po
sledních duchovních jistot ho vedla k rozhodnutí,
že nebude dbáti pozemských a hmotných ohledů.
Anglikánský duchovní,* jejž navštívil a s :nímž ho
vořil, mu dopomohl k. jasnějšímu poznání v ožeha
vé otázce papežské neomylnosti, která se mu jevila
takto: protiklad mezi Římem a Canterbury je v ná
roku Říma, být od Boha ustanoveným neomylným
úřadem, což Canterbury odmítá/Problém papežské
neomylnosti učinir Dudley předmětem důkladného
studia. Pročítal církevní otce, usnesení církevních
sněmů a názory theologů. Po několika měsících do
šel k závěru, že katolická Církev, pokud béřeme
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v úvahu Písmo sv., dějiny a rozum, Tnůže skvěle
dokázat svůj nárok na. neomylnost.. Otázka ne
omylnosti -zaměstnala ho důkladně. Reprodukuji
jeho vývody:
■ /■-•'• '
, ■ <■
Neomylnost je naší jedinou zárukou pro pravost
křesťanského náboženství. Kdybych nevěřil v ne
omylný, od Boha ustanovený učitelský úřad, nic
na světě by mně, nepřimělo, věřit v, pravost křes
ťanského náboženství. Podléhají-li křesťanské naliký úsudku ,jednotlivce,- jako je: tomu mimo kato
lickou Církev, a je-li křesťanské náboženství pod
míněno lidským-míněním, není pro nikoho povin
ností věřit.'',Vyjadřuje-li se katolická Církev o vě
cech, víry a mravů, říká-li nám,7co máme věřit a
činit:—1 tehdy; a jedině tehdy,■
chrání -ji.'Bůh před
omylem, /takže neučí' nepravdě. Církev, je tedy
hlasem Božíni. A; je myslitelné, aby Boží hlas mlu
vil nepravdu? Rozšířena je domněnka, že uznání
neomylnosti'znamená duchovní sebevraždu, jíž se
dopouštějí katolíci.,' kteří nedovedou nebo nechtějí
samostatně myslit. Pouhý rozum, .přirozený a zdra
vý, však doporučuje-neomylnost ve věcech víry,
v oblasti-nadpřirozena, tím více, když se neomyl
ným zákonůni a poznatkům podrobuje ve sféře při-rozených jevů. Je to duchovní;;otroctví nebo se
bevražda rozumu, užnává-li človělc zákon přitažli
vosti? Mohl by se přírodovědec zváti vědcem,' kdy
by nevěřil v nezměnitelné přírodní zákony? Nevěří
počtář v neomylnou správnost násobilky? Nevěří
obchodníci v. určité neměnné zásady, bez nichž ne
ní hospodářského života?i Kdyby si obchodník ve
svém oboru dovolil to, co si modernisté dovolili
v oblasti náboženské,'brzy by byl u konce se svým
podnikem, právě tak, jako jsou modernisté u konce
s tím, čemu, ještě, říkají křesťanství. Lze uvést bez '
počtu příkladů, které dokazují, že myslící lidé ve
všech .oborech ; života se 'podrobují neomylným
pravdám;-,:
;r --/; '/-->■/ ;i:'/'-/\-,//\ ;;
Když Dudley dospěl k přesvědčení, že nárok
Říma na" neomylnost je rozumný a oprávněný, roz
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hodl se, že své pohnutky, které mu znemožňovaly,
další pobyt v anglikánské církvi,- svěří' jednomu
nebo dvěma významným protestantským theolo
gům. Učinil tak a podotýká, že jejich odpověď na
něho neučinila dojem. Ačkoliv ti theologové měli
větší-odborné^znalosti,.poznal Dudley logicky mys
lícím zdravým rozumem, že jednotlivé citáty ze
sv.7Augustina, Cypriana a jiných Otců, subjektivně
vyložené, nejsou,s to, protrhnout veíký:řetěz důkazů 'z Písma sv. a.dějin, svědčících pro správnost
katolického stanoviska. ‘
r ; Dudley sě ovšem dožil i jiných, méně radostných
a gentlemanských poznámek a komentářů; které
doprovázely/jeho přestup. /Poukazovali mu na
„zkaženost'Ríma“, mluvili o „římské horečce*1, o
f,duchovní sebevraždě1, o „zradě-na církvi, v níž
byl pokřtěn4*/ podkládali jeho konversi jiné důvo
dy: nežrčestné a rozumové. Je; to obvyklý předsu
dek, že konvertité-jsou; jakýmsi záhadným způso
bem chytáni od římských kněží. Dudley ujišťuje
všéchny/nekatolíky; s jemnou ironií, že konvertité
opravdu nejsou „loveni" a.„chytáni“. Dudley sám
od tě doby, sotva promluvil s katolickým knězem.
Teprve,-když dospěl jasného názoru, vyhledal sám ,
ze svého svobodného rozhodnutí v Londýně oratoriány. Doznává bez mučeníj že; na cestě k nim se
. mu vystřídalo hojně .různých, pocitů v duši, když
•si’pomyslil; že třeba [bude „bohatou kořistí11, že:
kněz bude mít neobyčejnou radost, když dostane
do rukou, anglikánského duchovního.
;
- Nestalo. se:nic. takového.;Byl při jat klidně, bez
nervosity. Ba, zdálo íse mu, že ho ani nepokládali
za nějakou -zvláštní „kořist1*.: Kněz, který ho při-"
jal,;odpověděl; klidně na' jeho dotazy a překvapil
ho svou otevřeností,;když mluvil o lidském živlu
v Církvi, o jejích představitelích. Dudley zdůraz
ňuje,/že to nebylo vyznamenání pro Církev, jestli-,
že do níi vstoupil, nýbrž spíše vyznamenání pro
něho, přij ala-li ho Církev za člena. *Správně rozli
šuje Dudley podrobení člověka Církvi. Podrobí-li
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se rozum logickým úvahám a důkazům, nezname
ná to, že se musí také podrobiti vůle. Zvláště pro
protestanta, zvyklého .na náboženství, jež málo
žádá a dovoluje privátní názory, znamená podro
bení rozumu a vůle Boží autoritě, ztělesněné v Cír
kvi, těžký úkol. Své .podrobení Dudley nepřičítá
za zásluhu, vytýká si spíše, že tak dlouho váhal;
než učinil rozhodný krok. Rozloučil se se svým
vikářem a opustil farnost. Bylo mu radostným zadostučiněním, že jak jeho protestantský vikář, tak
jeho nástupce ve farnosti se oba stali katolickými
kněžími.
,
■■Co našel reverend Dudley v Církvi?
„To, co jsem doufal'najít,“ odpovídá-sám.
„Bylo mi řečeno, že Církev katolická dává Cír' kvi přednost před Kristem, jenž přichází teprve
na druhé místo. Shledal jsem však, že Církev mne
. spojila s Kristem‘tak intimně, jak by to běž ní ne
bylo bývalo možné — že Kristus ge obsahem Cír
kve, skrze nejž a pro nějž žije ve snaze, všechny
lidi přivésti do živého kontaktu s ním.
:
— Bylo mi řečeno, že v případě konverse by •byl
můj duch zotročen a můj rozum znásilněn, že bych
, déle nemohl samostatně mysliti. Našel jsem pravý
,,;opak. Církev mne"staví na půdu pravdy? z niž
; i můj malý duch může vystoupit k nejvyšším vý
šinám. Našel jsem pravdu, která osvobozuje.;
Bylo mi řečeno, že v katolické Církvi život stojí.
Shledal jsem však, že život Boží je cítit v oběhu
mystického Těla Kristova. Bylo mi, íjakobych při
šel z uzavřené místnosti na vysokou horu, kde va
nou všechny vichry nebes. Našel jsem'život.
Místo těžkého duchovního-otroctví, jak mně by
lo prorokováno, jsem našel milující; matku,: která
se ujala veškeré mé lidské bídy. Místo zkaženosti
. netušenou svatost. '
Ano, našel jsem též hříšníky v ; Církvi. Vždyť
Kristova Církev neláme nalomenou třtinu a nehasí
. doutnající knot. Podle příkladu svého Mistra hledí
zachránit, co bylo zahynulo. Je dosti velká a dosti

soucitná, aby strpěla i hříšníky ve svém společen
ství, jinak by nebyla Kristovou Církví.. .
Našel jsem království Boží na zemi, město Boží.“ Dudley uzavírá poznámky o své cestě do města
Božího citátem z poslední knihy Nového zákona,
z tajemného Zjevení sv. Jana, kde se líčí nádhera
nebeského města Jerusalema: ,.A to město nepo-třebuje slunce i ani . měsíce, aby . mu svítily,, neboť
velebnost Boží je osvítila, a svící jeho jest Berá
nek.*1 (Zjevení 21, 23.)
'
DR. JAR. OVEČKA S. J.

DUCHOVNÍ PÍSEŇ SV. JANA OD KŘÍŽE'
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Tam mi dal svá prsa,
tam mě naučil vědění velmi lahodnému,
a já jsem mu vskutku dala
sebe, nic nevyjímajíc,
tam jsém mu slíbila, že mu budu chotí.
V
této sloze líčí duše choť vzájemné sdělování
a oddání z veliké lásky, ke kterému v tomto spójení v duchovním sňatku došlo. Bůh daří, laská a
blaží a povznáší duši svrchovanou láskou a jinými
milostmi ac dary/ duše zcela a bez výhrady věnuje
svou vůli á lásku ,a milosti a dary a slasti obdržené
Milenému a službě jeho lásky a prohlašuje se jeho
navždy.- ■
■
■
■
"■
„Tam mi dal svá prsa11, t. j. v tom zadním sklepě
lásky neboli úkonu a stavu duchovního sňatku mi
dal svou lásku a/odhalil mi svá tajemství; neboť
to obojí-znamená „dáti svá prsa“.
„Tam mě naučil vědění velmi lahodnému.** Toto
„vědění**1 je spojivé nazírání na Boha; je „velmi
lahodné*1jaki rozumu, protože je od Boha udělová
no v lásce, kterou se sděluje duši, tak vůli, protože
v ní působí :lásku.
' '
;
„A já jsem mu vskutku dala sebe, nic nevyjímajíc.“ V tom základním piti Boha, t. j. ve^spojení 547,

přepodobněnim, a v přidaném pití neboli spojení
mohutnostmi jakožto mohutnostmi, se duše velmi
dobrovolně a s velikou libostí zcela oddá Bohu bez
výhrady, a navždy, chtějíc býti i co do vůle i co
do činnosti celá jeho a nemíti v sobě nic, co by je
mu nenáleželo, ia Bůh v ní v tom spojení způsobí
čistotu a dokonalost,,které je k tomu třeba.
Již tedy duše Boha v ničem nezklame, nýbrž mu
bude co do všeho oddána s věrností a pevností,
která náleží choti; v tom smyslu tedy hned dodává:
„Tam jsem mu slíbila, že mu budu choti.11 Neboť
jak vdaná žena nevěnuje láský ani starostlivosti
ani činnosti jinému než svému choti, tak již nemá
duše v tomto, stavu ani poznání v rozumu ani hnutí
ve vůli.ani činnosti jakékoliv, kde by se všecko
neklonilo k Bohu.
;

X XV III.
Duše má věnovala sebe
a,všecek můj statek jeho službě;
již nehlídám bravu,
ani již nemám jiného úkolu,
neb jediné milováním jsem již zaměstnána.

Tato, sloha jen rozvádí verše sl. X X V II,3, 4:
„A já jsem mu vskutku dalasebe, nic nevyjímajíc.11
Ve slovech „Duše'má věnovala* sebe a všecek
můj.statek jeho službě11 značí;;,sebe11 duši s jejími
duchovými mohutnostmi (rozumem, vůlí a pamětí"),
a „všecek můj statek11,znamená všecko, co náleží
ke smyslové stránce přirozenosti. I duchové mo
hutnosti i smyslová stránka jsou totiž již tak vě
novány Bohu a k němu obráceny, že se, aniž si to
duše třebas i uvědomí, i v prvních hnutích kloní
k Bohu.
-; A protože již je celý tento .statek řečeným způ
sobem věnován Bohu, má duše nezbytně také to, co
praví dále: „Již néhlídám ;bravu“, "t. j. již necho
dím za libostmi á baženími. Ten brav se jí již ztra
til (PS 26).

A s.touž nutností plyne i ostatek slohy: „Ani již
nemám jiného úkolu, neb jediné milováním jsem
již zaměstnána." Kolik.totiž měla duše předtím ha
bituálních nedokonalostí, jimž více méně sloužila,
tolik měla „úkolů11. Když tedy nyní. již nemá žád
né, „nem á jiného úkolu" než milování, protože, ať
se zaměstnává čímkoliv, duchovním nebo časným,.
všecko je konáno z lásky k Milenému a láskou
k němu informováno, takže duše opravdu „jediné y
milováním je již zaměstnána"; a toto „milování" jí
působí stálý přírůstek lásky a slasti v Bohu.
XXIX.

•

Jestliže mne tedy na občině. ,
ode dneška již neuvidíte a nenajdete, :
řeknete, že jsem ztracenaAno; jsouc a jdouc v lásky vznětí
vědomě sebe jsem ztratila — a sebe jsem získala.
Ze slova „tedy" v prvním verši této, slohy vidí
me, že se duše;buď i slohami X X V I— X X V III. ;
obracela k lidem ze světa —- anebo snad (pak je to '
pěkná drobnost psychologická), že v živosti svých'
myšlenek přechází: při vyvozování důsledků, které
se, týkají. také jiných, z něžného vzpomínkového: •.
monologu bezděčně v hovor s nimi.
/
'-;
V
předešlé sloze řekla, že jediné milováním Mi
leného jest již zaměstnána, a ona se skutečně, jak
bylo ve. výkladu uvedeno, ať se zabývá čímkoliv,
věnuje jen projevování lásky. Jestliže je to v jejím stavu,a okolnostech:k větší službě Mileného, pro-jevu je ji činností zevní; není-li však nějaká zevní
činnost v jejím stavu.a okolnostech opravdu k větr
ší službě'Mileného, je pamětliva slov Páně,-že „jed
noho jest zapotřebí" i (Luk. .10, 42), straní se 
ně dříve projevovala lásku, i _životem činným .—
nakolik může, života činného; a. jiných zevnějších
zaměstnání a věnuje se jen láskyplnému obcování
s Mileným, jež.je činnost nejvznešenější:a nejen
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ji, nýbrž i lidem života činného, zdroj, odkud prýš
tí voda, a hluboký kořen, z kterého se rodí ovoce.
Ale světští lidé to nechápou, aspoň v duchu úto
čí na tuto svátou prázden, duši kárajíce a odsuzují
ce a říkajíce, že ona se nehodí k věcem důležitým
a že pro to, co si svět cení a čeho si váží, je ztrace
na. Jim tedy ona velmi dobře a nebojácně odpoví
dá, výtek nedbajíc á právě na tom, co se jí vytýká,
si zakládajíc.
.• •• • - • • • • ' • . .; .
„Jestliže mne tedy na občině ode dneška již ne
uvidíte a nenajdete, řeknete, že jsem ztracena."
.„Občina44je obecní pozemek, kde se lidé scházívají
na zotaveni a pobavení a kde pastýři pasou svá
stáda; duše jí tu míní svět, kde mají světští lidé
své kratochvíle a styky a pasou stáda svých ba
žení. Praví tedy těmi; slovy lidem ze světa, že
„jestliže jí již neuvidí a. nenajdou“ při dřívějších
světských věcech a kratochvílích a mezi sebou, ja
ko dříve, než se stala zcelaBoží, aby gen měli za to,
žě je ztracena pro svět a pro. ty věci a jim odcize
na, a aby si to jen tak říkali, protože ona se z toho
...těší a chce, aby to tak říkali. Neboť: kdo miluje,
ten se nehanbí před světem za skutky, které koná
pro Boha, třebas mu jé čelý svět odsoudí, nýbrž se
Jk nim s; láskyplnou statečností hlásí;
. ;
,
„Anó;;jsouc a jdouc v lásky vznětí44, t. j. hledíc
.si skutků.ctností u; vznětí láskou k Bohu, „vědomě
sebe jsem ztratila — a sebe jsem získala4', t. j.
abych nezariedbala Boha,’ zanedbala jsem všecko,
co není Bůh, i sebe šamou; z lásky k Milenému jsem
dbala jén jeho a jemu sé oddala, chtěla, aby jen on
' všecko, i mňé saínoů, získal,-a'tak jsem se všemu
i sama sobe dobrovólně a úmyslně.„ztratila11,:odu
mřela. Ale tím „sebe jsem získala44 v tom, jež mi
luji, podle: slov jeho v evangeliu: Kdo bude chtíti
,duši svou získáti sobě, ten ji ztratí; kdo ji však
sobě ztratí pro mně, ten ji získá: (Mať. 16, 25).
Ale i mystickému smyslu se tato duše sice „ztra
tila44, totiž sešla s cesť psýchológicky. přirozených,
: ana již — ovšem nezaslouženým darem Božím, na

nějž se však věrně disponovala — s Bohem neob
cuje způsoby rozjímavými; ale tím vznešeně „sebe
získala4* Bohu, a sobě v Bohu, ana spojivě na něho
nazírá. ,
D O M I N I K PECKA '
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REVOLUC E DUCHA
Pravými původci soudobého materialismu jsou
středověcí nominalisté, kteří pokládají obecné’ po
jmy za pouhé vymyšlenosti, nemající nic společné
ho se.skutečností. Skutečný jest jen svěťindividuí.
Jediným předmětenť zkoumání se stává individu
um. A jelikož individuum je dělitelné na další in
dividua, objevuje se metoda prvková: celek se roz
padá na části a ty jsou předmětem pozorování kaž
dá zvláště. Tato cesta vede k vědeckému specialismu.Specialismus sám o sobě by nebyl na škodu, kdy
by se specialisté omezovali na své odborné poznání
a kdyby se nepokoušeli z části vysvětlovati celek a
kdyby ze svého částkového vědění nedělali -metafysiku. Dělení skutečnosti na prvky vedlo k snaze
najítř ve skutečnosti, prvek nejzákladnější, nejele
mentárnější:, a tento prvek pokládám za pravou a
jedinou skutečnost: tak vše hmotné obdrželo před
nost před'duchovním, vše nižší před vyšším.-Du
chovní prohlášeno za pouhý epifenomen dění hmot
ného, vyšší vysvětlováno z nižšího. Vymizel smysl,
pro celost :a, pro řád hodnot. Vznikl nový obraz
světa. Tentó nový svět je řízen železnými zákony
hmoty.: Není! v něm* místa- pro. svobodu. Skutečné
jest jen to, co se projevuje viditelně. Myšlenka ne
má ceny — jest .něčím neskutečným. Čin má před
nost před- myšlenkou. Odtud podceňování života
rozjímavého.-Odtud přeceňování; činnosti praktic
ké a užitečné. Odtud liberalistický řád hospodář
ský. Odtud ziskový kapitalismus. ■ '
: ’ Ve. světě individuí je všechno dění determinová
no. Zivót jest jen výslednicí sil fysikochemických.
Duše jest pouhé jméno, označující vnitřní stavy.

Fysika bez přírody. Co se nehodí do Prokrustova
lože matematických vzorců, není příroda. Biologie
bez života. Život je ihisivňí doprovod dějů fysikochemických. Psychologie bez duše. Duše jest jen |
pojem, souhrn myšlenek, představ a citů, součet i,
toho, co není ničím samostatným.
v
: Není ducha. Není svobody. A není-li svobody,
není možnosti tvořiti lepší, není rozdílu mezi dob
rem a zlem. Jediné; co má smysl, jest užívati danéhó, vyžiti své pudy a vášně, výchutnáti okamžik,
zvítěziti nad slabým. Jediné blaho jest blaho po-• zemské. Jediný ráj jest ráj na 'zemi. Umění, kultu
ra,' náboženství jest jen ilúsivní sublimace, pudu
pohlavního, nebo chcete-li, ideologická nadstavba'
života hospodářského.
r<
V tomto obraze světa není místa pro ducha.
V tomto obraze jé člověk vychytralou nadopicí, lišící se od jiných živočichů'ne podstatou, nýbrž jen
stupněm svého vývoje.' V tomto ‘světě individuí
rozhoduje- jen mechanická převaha a neplatí jiné
právo než právo silnějšího; V-tomto, světě jest člo. věk sám. Není skutečnosti, která by byla nad nim.
Bůh jest iluse. Jest jen skutečnost vedle člověka
a pod člověkem. A ta skutečnost: je nepřátelská, j
. osudová a drtivá. Manželka podvádí, přítel zrazu- j
' je, dítě je nezdárné; A člověk: má jediného přítele |
v psu: pes neopouští, nezrazuje, neposmívá se. Tra- ‘
gické přiznání: člověk nemůže zapříti svoji spoler čenskost: Samota’ se' příčí‘.bytnosti člověka. Já
v sebe uzavřené a nenalézající ty jest já zoufalé. ~
Neboť není lásky. Není pojítka mezi lidmi. Lidstvo
se dělí ne na dobré a zlé, nýbrž na bohaté a chudé,
na vyrabitele a spotřebitele, na vykořisťovatele a
vykořisťované. A jediné východisko: revoluce: Ovšem revoluce mechanická, převratná, násilná a
ničivá.
. ■
.
_
Není to pravá revoluce. Není to revoluce ducha.
Je ťo spíše involuce, uplatňující jen bludné prin
cipy nominalistické: přednost nižšího před vyšším,
činu před myšlenkou, části před celkem.
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Revolucí není změna v rozdělení hmotných stat-.
ků, uskutečněná podle jiné metody než je metoda
kapitalistická. Pouhá redistribuce statků jest jen
přemístění, přesun z jedněch rukou do druhých,
výměna úloh.- Revolucí není uplatnění toho, co je
v člověku nejživočišnější a nejpudovějši,’ uplatnění
plemene, krve, rodokmenu; To jest jen zdůraznění
prvkovosti a nový hřích proti totalitě a řádu.
Revolucí není uplatněni abstraktní moci státu,
v němž kolektiv je cílem a člověk jen prostředkem.
To jest jen-zbabělé zdůraznění principu nesvobody.
; Pravá i revoluce ; jest, především příchod řádu.
Avšak řád nemůže býti obnoven v oblasti činu, do
kud :nebyl obnoven v oblasti ducha. Rád je pře
devším skutečnost duchovní. ,Tím. není řečeno,; že
skutečnost hmotná sjest mu vedlejší či cizí. Ale je
tím řečenoj že základem rádu-je: skutečnost' celá.
Tedy skutečnost-nejen?hmotná, ale i duchová. Ne
fysika bez. přírody. Ne fysika, která přistupuje
k přírodě s deterministickými předsudky ve formě
matematických symbolů. Nýbrž fysika, jež uznává;
že zákony přírodní jsou jen krajně zevšeobecněné
pravděpodobnosti, fysika, jež nevnáší do přírody
neměnnou" určenost, nýbrž, má oko pro indeterminaci přírodního dějství a ví, že je v něm dosti místa
pro svobodnou činnost ducha. Ne biologie bez ži
vota. Nýbrž; biologie,; jež se přesvědčuje, žes orga
nismus je; celek-nedílný, řízený nádmechanickým,
samostatným a nezávislým činitelem, psychoidní
silou,;pro kterou ;není jinéhó; slova, než staré aristotelské entelecheia.:Ne psychologie bez -duše. Nýbrž psychologie, jež studuje celek duševního života
a vidí, že představy, city a .touhy nabývají smyslu
teprve ýcelku výstavby, psychologie útvarová, jež
prohlašuje, že lidská činnost jako celek nikdy, není
rovna součtu svých částí, že tyto části nejsou mys
litelný bez osobního nositele a jež v tomto nositeli
-uznávái subjekt svobodný, a tvořivý,, schopný sa
mostatné existence i po rozpadu těla. -,
.
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né'a nezmrzačené může býti obnoven řád hodnot
a smysl pro skutečnost" absolutní, jež jest svorní
kem v klenbě skutečnosti, smysl pro skutečnost
Boha.
"■
■
■
■
V
Písmě jest symbol řádu hodnot: žebřík'Jako
bův. (Gen. 28, 10— 15.) Ve snách viděl Jakob že
břík stojící na zemi,-jehož vrch se dotýkal nebes;
andělé Boži vystupovali a sestupovali po něm. Hos
podin pak stál nad žebříkem. Všechny hodnoty ma
jí svůj původ v Bohu— andělé'sestupující. A vše
chny hodnoty směřují- k Bohu — andělé vystupu
jící. V Bohu — hodnotě všechiHodnot jest poslední
smysl a cíl všeho dění á všeho života. - - Pravá revoluce jest příchod svobody. Násilí se
zakládá n á víře: v principy mechanické. Násilí je
prvek převratný a ničivý. Násilí ničí staré, ale ne
tvoří nového; Pravá revoluce je tvoření. Tvoření
jest možno jen;ve svobodě.1Svoboda však není
možnost činiti cokoliv. Svoboda jest možnost činiti
dobro. Tvoření je láska k hodnotě a nenávist k ne
hodnotě. Tvoření je kon služby. Tvorbaóbětuje niž
ší, aby sloužilo vyššímu^ ale ne tak, že lby ničilo
nižšínýbrž tak, že je povyšuje, zušlechťuje a zduchovňuje. Tvoření; je princip organický, stavebný,
obrodný a oživující.'A.- opět. symbol z Písma: Hospoďin ve vánku -(3. Král. 19, 9— 12). Eliáš přichází
ná Iloreb. Praví Hospodinu: Horlím pro Hospodi
na; Boha zástupů, že opustili smlouvu tvou synové
Israeiovi, oltáře tvé pobořili, proroky , tvé pobili
mečem; já jediný jsem zůstal, a hledají života mé
ho, by mi jej vzali. Lřekl mu Hospodin: Vyjdiž a
stůj na hoře před Hospodinem;‘Hospodin právě jde
tudy, a vítr veliký a'silný,: podvracející hory a roz
rážející; skály, před Hospodinem; alei není v tom
větru Hospodin. A po větru zemětřesení, ale není
v . tom zemětřesení:Hospodin.? A, po zemětřesení
oheň; ale není v tóm ohni Hospodin. A po ohni še-'
lest tichého větérku. — A v tom větérku byl Hos
podin. Větérek — přenášející semena rostlin: a
oplodňující květy, větérek, vanoucí s tichým šeles-
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tem á osvěžující vše, co zemdlelo a'ochablo — toť
princip tvoření ve svobodě.
'
v
r;
Fravá i revoluce je^t příchod nového člověka.
Revoluce ducha jest přetvoření a znovuzrození člo
věka. La révolution sociále sera morale ou. elle ne
sera pas, řekl Pégíiy. Kdo chce přetvořiti svět,* mu
sí přetvořiti šebe. Nikdo neleje: nového vína do sta
rých měchů, praví Pán. Písmo nepraví, abychom
vyspravili/ vypříštipkovali, vycpali, omladili sta
rého člověka. Ne, starý člověk musí umříti á nový
se naroditi. Revoluce Sociální bude revoluce mrav
ní, nebo jí nebude; I v člověku se musí obnoviti řád.
Hodnoty nižší.-;musí sloužiti vyšším; Nižší;stránka
přirozenosti podrobiti še stránce vyšší..Všemu hod
notnému říkati ano,- všemu ne hodnotnému říkati
ne. To jé revoluce vnitřní- revoluce ducha. A poně
vadž to je ukól'nad síly přirozené, výboj ducha,
není uskutečnitelný jinak, než v síle Ducha Božího.
Co "zaseto/-může vzklíčiti 5jen ve světle a teple. Co
oplodněno, •může uzrát jen v záři sluneční. A to je
třetí Symbol Písma: hořící:keř.i (Ex 3, 1— 2.) Moj
žíš pásaí ovce5Jetra, tchána; svého, kněze madianského. Když jednou zahnal stádo hlouběji do pou
ště, přišel k Boží hoře Horebu. Tam se mu zjevil.
Hospodin v plameni ohně,:šlehají čího z keře; a -vi
děl, žé keř "hoří, ravšak neshořuje.;To nebyl oheň
ničivý, ňebóť keř ňeshořoval. Byl to oheň oživující,
oheň (lávající, světlo. a teplo,- oheň co: předobraz
ohně letnic, V němž sestoupil Duch na ty, kteří měli
na tomto světě začíti revoluci ducha. : i •
P. PROKOP ŠVACH O. P.

K RISTEM V Y KOU P E N I
Z theologie sv. Pavla.
V
minulé studii bylo ukázáno, jaké místo má v
theologii.sv; Pavla vzkříšení Kristovo, že je totiž
východisko a základ důkazů pro jeho božský a vy
kup itelský charakter. Tento‘triumf nad smrtí totiž
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dokázaly že jeho dílo a oběť nezhynuly, naopak, to
,-vše v tomto jeho vítězství oživlo a bylo koruno
váno. Tak také naše víra: v Krista není věrou v
Krista jen. zemřelého, nýbrž v Krista živého, vzkří
šeného, tak /jak,to vyjadřuje apoštol: :.. .budeš-li
vyznávati svými ústy Pána Ježíše a budeš-li věřiti
v srdci svém, že.Bůh ho vzkřísil z mrtvých,’ spasen
budeš.“ (ftím. 10, 9.)
"Je pravda, že tento pojem vzkříšeného Krista je'
u sv. Pavla vyvrcholením, zároveň však se musí uznat,- že nemenší důležitost má zrovna tak smrt
Kristova.Se smrtí Kristovou spojuje' sv. Pavel na
mnohá místech myšlenku;našeho vykoupení. A je
to u něho tak časté, že sami nepřátelé- označili tu
to nauku za vynález Pavlův. Je to však v duchu
všech novozákonních spisů, že Kristus přišel jako
vykupitel. Sám naznačoval:své poslání, že nepřišel
spasit spravedlivé, nýbrž hříšníky. (Mat.' 9,: 13.)
„Neboť ani Syn človčka nepřišel, aby se mu slouži
lo, nýbrž, aby sloužil a dal život svůj na.vykoupe
ní za mnohé.-1 (M. 10,45.)/Tuto myšlenku vyjadřu' je šv. Petr vé svém^listě:; . í vědouce, že nikoli
porušitelnými věcmi,* zlatém neb stříbrem: jste byli
vykoupeni ze svého nicotného života' přijatého po■ dáním otcovským, .nýbrž drahou krví Krista, ja
kožto Beránka bezúhonného'a neposkvrněného. v.“
(I. Petr. 1, 18, 19)'a jasně se jeví ve spisech sv. Ja 
na, jenž napsal pln úžasu:
oň je obětí smír
nou za hříchy naše,{álé nejen zarhříchy-naše, ,nýbrž i celého světa.“ (I.'Jan,-2, 2.) Není tedy nikte
rak, osamocený sv.. Pavel v této své nauce o vykupitelské smrti Kristově, naopak tím zapadá do cel
kového smýšlení novozákonních sva,tppisců.
V
listě k Římanům-vyjadřuje apoštol toto veli
ké poslání Kristovo na zemi: „Co.totiž bylo nemož
no zákonu, poněvadž byl slabý skrze tělo, Bůh poslav:svého;.Syha v, podobě těla hříchu a pro hřích,
odsoudil ten hřích ná .těle; aby spravedlnost záko
na se naplnila v nás jakožto ;těch, kteří.nežijeme .
podlé těla, nýbrž, podle ducha.“ (Rím, 8, 3, 4.) Sv.

Pavel tu dokazuje nemohoucnost zákona mojžíšského, aby odpomohl člověku v jeho slabosti. Měl
mu ukazovati cestu spásy-a spravedlnosti, ale jeho
síla byla zeslabena náklonostmi těla ke zlu. Aby
tento hřích byl zničen, byl poslán Kristus v podobě.
těla hříchu, ne pouze ve zdánlivém tělé, ani ne v
hříšném těle, ňýbřž v podobě těla hříchu, vzav na
sebe skutečné ■
lidské tělo, které však je pouzet
zdánlivě tělem'hříchu; neboť sé nesrovnávalo s dů
stojností Vykupitele, aby přibral na sebe tělo, je ž'
by bylo sídlem; ohniskem anebo jen nástrojem hřír "
chu. Kristus měl poslání odsoudit hřích. Toto slovo
však ve svém smyslu praví více než jen obyčejně,
zňačí zde zničení, odstranění, vyhubení hříchu.'
A právě k tomuto výsostnému poslání bylo tře
ba, abý še Kristus vtělil a tak se stal prostřední
kem mezi Bohem ra lidmi. Měl spojit dva různé pó
ly. K tomu byl poslán n á svět a proto on je jedi
ným prostředníkem, ne ve smyslu přirozeném, ný- brž nadpřirozeném, prostředníkem, jenž; dává mi
lost, spásu a spravedlnost. „Jeden zajisté Bůh,; je
den též -prostředník mezi Bohém a lidmi, člověk
Kristus Ježíš, jenž dal sebe sama jako výkupné zá
všecky.11 (I: Tim. 2, 5, 6.)
' :
Tc byl tedy úkol Kristův na zemi, aby vykoupil
to, co bylo;hříchem zaprodáno,* aby to znovu získal. A když pátráme po tom; čím člověk byl zapro
dán, najdeme ve spisech Apoštola, že to byl jaký- .
koliv hřích, ale zcela zvlášť: provopočáteční hřích*
zděděný' po"prvním člověku. Táto nauka d’ dědič
ném hříchů j é u sv! Pavla jasně vyjádřena; a to
na onoin místě, kde Apoštol tak výrazným způso
bem srovnává prvního člověka s Kristem. „Proto
jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět
hřích a skrze hřích smrt, a tak přišla na všecky li
di smrt- poněvadž v něm všichni zhřešili. .
(Řím.
5, 12.) Toto hedokoňéčné srovnání sv. Pavla lze
doplniti podle smyslu a z dalších jeho myšlenek,
tak ják to již učinil Origenes:
. . ták i skrze jed
noho člověka spravedlnost vešla na svět a správe557'

dlností život, a tak. na všechny lidi přešel život, v
němž všichni lidé byli-oživeni." -V. jedném člověku
tedy všichni zhřešili, totiž v Adamovi, který zhřešil
jaho hlava lidského;pokolení. Proto přišla na celé
lidské pokolení smrť jako trest za tento hřích Ada
mův.. Smrt byla trestem ža hřích ne osobní skutko
v ý nýbrž za hřích, jenž se dědil po Adamovi. Tu
se sv. Pavel dovolává toho, že v době. od Adama
až do mojžíšského zákona nebylo žádného stanove
ného trestu smrti za hřích, a přece všichni umírali
jako dříve. To proto, že smrt byla následkem Ada
mova hříchu, a tedy, poněvadž, všichni v. něm hře
ší,, kdokoliv mají od něho původ, .proto i na vše
chny přechází onen trest, spojený, s tímto hříchem.
Že smrt je skutečným trestem za hřích Adamův, to
je již vyjádřeno v samé G e n e s i : a v š a k se stro
mu poznání dobrého á zlého ať nejíš. ;Neboť který
koliv den s něho budeš jisti, smrtí zemřeš.11 (Gen.
2, 16.) Výrazy „v něm všichni • zhřéšili11, dlužno
rozumět na snad. osobní- skutkové hříchy,;nýbrž
hřích, který se dědí od Adama. Neboť jestliže trest
. za hřích je smrt, jak potom umírají také ti,'kdož se
ještě ničím nemohli';provinit* ?jajw-jsou ;děti,;ne- '•
■schopné ještě svobodného.provinění? To vyjadřuje
apoštol slovy, že smrt panovala i nad. těmi, kdož
^nezhřešili přestoupením jako Adam;(Rím,-5,, 14) a
přece uinírájí smrtí,': jež byla určena na přestoupe
ní Adamovo. Je to tedy’ následkem onoho prvního
hříchu," jenž, přecházírna jiné.
Dědičný hříchj který je tak zřejmě zdůrazněn v
nauce sv. Pavla, nemůže býti jen vnější připočtení
hříchu Adamova, anebo jen žádostivost, protože
praví týž Apoštol, že „neposlušností jednoho stalo
se jich hříšnými mnoho11,-tedy takovými, v nichž
nebylo spravedlnosti've smyslu milosti, jak vyplý-,
vá na témž místě ze srovnávání mezi neposlušností
Adamovou a poslušností Kristovou; ani nejde o
pouhou žádostivost, jež zůstává i;u spravedlivých,
neboť dědičný hřích je stavěn proti ospravedlnění
v Kristu. A dále praví,- že ono provinění se stalo li

dem kodsouzení, což by se dalo stěží mysleťo pou
hé žádostivosti, bez skutečné proviny. Proto právě
na základě tohoto textu k-Římanům formuluje tridentský-sněm katolickou nauku o dědičném hří
chu, a to v tom smyslu, že hřích Adamův, uškodil'
nejen jem u;samému, nýbrž i jeho potomstvu, že
Adam ztratil nejen svou od Boha přijatou svatost
a spravedlnost, nýbrž i pro celé lidské pokolení a
že konečně svým proviněním přenesl na lidstvo ne
jen smrt a tělesné tresty, nýbrž i hřích, jenž je smrtí
duše. (Sed.'VI, hl. 3, D. 795.)
, : .y. ■ , Z,'/'
Od tohoto dědičného,hříchu nás tedy. především
vykoupil Kristus svoíi smrtí a obětí. To právě jasně vyzvědá sv. Pavel na témže místě svým parale
lismem mezi Adamem a Kristem.; Neposlušností Adamovou -mnohotě jich stalo hříšnými, tak, zase
naopak poslušností Kristovou; přišlo životodárné
ospravedlnění lidstvu. „Neboť jako neposlušností
jédnoho člověka;stalo se jich hříšnými mnoho, tak
i poslušností jednoho stane se jich spravedlivými
mnoho.“ (Rím. 5, 19.)
Nejen však za tento hřích, zděděný po Adamovi,
Kristus za,nás zadostiučinil a nás z něho vykoupil,
nýbrž vůbec za všechny hříchy, jak to vysvítá z du
cha celé novozákonní nauky a též z theologie sv.
Pavla. Výslovně praví Apoštol‘národů: „(Kristus)
dal sebe sama za nás, aby. nás vykoupil od -všeZi/cé
nepravosti a očistil si lid příjemný, jenž by byl horlitelem dobrých skutků.11 (Tit. 2, 14.) „ . . . v něm .
máme vykoupení skrze krev jeho, odpuštění hří
chů podle přebohaté: milosti je ho .. .“ (Efes. 1, 7;
rovněž Kolos.,1, 14.), A vůbec tato myšlenka o vý- -kupné smrti Kristově-za. hříchy lidstva je tak čas
tá v: liftech ;sv. Pavla,, že: je, nemožno uvádět vše
chna tato místa.; Je to vlastně základ celé Pavlovy
nauky o Kristu.-A zcela zvlášť je tato nauka roz
vinutá v listě-*k; židům.
O tom, jak se člověk stává účastným vykoupení ,
Kristova a jak je před Bohem ospravedlňován skr
ze Krista* je třeba mluvit ve zvláštní studii, pro

tože v této věci, jako konečně již v nauce o dědič
ném hříchu, jsou velké ony rozdíly chápání v theo
logii katolíků a protestantů. Hlavní nyní je, když
víme, že Kristovou smrtí jsme byli osvobozeni od
hříchů,'neboť se zalíbilo, aby v něm přebývala vše
cka plnost a aby skrze:něj (Bůh) smířil všecko s
tebou, uvedá v pokoj skrze krev kříže jeho i co je
na zemi i co je v nebi.“ (Kolos. 1; 19, 20.) A je to
jistě věta plná útěchy a naděje, kterou napsal sv.
Pavel nejen ke Korinfanům, ale ke všem: „ . . . za
všecky umřel (Kristus), aby ti, kteří jsou živi, ne
žili již sobě,'nýbrž tomu, jenž za ně zemřel a z mrtvých vstal.“ '(2, Kor. 5. 15.)
D l i . K O N S T A N T I N M I K L Í K C. Ss. R.

TŘI KAPITOLY O BLOYOVĚ
M E TA FY SIC E CHUDOBY
(Pokračování.)
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Nikoli! Ony principy -a to svědčí o jéjieh božské
autoritě! - platí v celé své hloubce a šíři á všeobec
nosti. / duchovní nouze člověka, ať byla způsobena
jakýmikoli, i sebe horšími, a nestoudnějšími příči
nami, nutí křesťana, aby se vzdával svého dovole
ného přepychů, svého dovoleného pohodlí, svých
dovolených potřeb ’životních; aby zachránil duši
bratrovu. Jest sice pravda; že tento závazek nemů
že býti tak striktní, jako jest tomu v nouzi hmotné,
protože v duchovní nouzi jest hlavní vina' na nuz
ném, který by si mohl sám pomoci, kdyby chtěl.
Křesťanská láska však má milosrdně chápati ório
duchovní zakletí, v němž se nalézá ten, kdo se vzdá
lil od Bohá,; a niá považóvati takového člověka za
skutečně bezmocného, jemuž nemůže nikdo jiný po
moci než právě óiia. Jak jéét však s to splniti tento
přetěžký; a nemálo' spletitý; úkol? > Několikerým
způsobem. Předně jest na světě dosti hrdinských
křesťariů,rkteří jdou v lásce k bližnímu dále,"než
jim kdokoli může uložiti ^nebo přikázati. Jejich
nadbytek přívětivosti a pomoci jde k duhu celku

. a pomáhá na všech stranách a všemi směry vyrovnávati to, co chybí. - Dalším dílem přispívají
• k odstranění bídy bližniho ti křesťané, kteří svou
povinnost spravedlnosti stavějí hodně vysoko, á
nikoli-jen tak, jak--jest běžno vlivem historie
nebo mimokřesťanské většiny zaměstnavatelů a
podnikatelů. Takoví nechtějí mluviti o almužně
dříve, než splní vrchovatě a nej vyšší měrou poža
davek práva. Mzda, šetření statku bližního a právo
na vlastní růst nejsou totiž pojmy tak vyhraněné
a kolikostně vymezené, aby se nemohlo přidati ne
bo ubráti,aniž se to pociťovalo jako křivda bližní
mu nebo vlastní škoda. Dobří křesťané tedy přidá
vají k své almužně, i když v ní nedosahují heroicity, tu náplň spravedlnosti, kterou Evangelium tak •
krásně nazývá „měrou dobrou a natlačenou a na
třesenou á vrchovatou11 (Lk. 6, 38), takovou, jakou
-musí křesťan sám měřitřbližnímu, chce-li, abyímu
bylo podobně odměřeno od Boha. - Třetím dílem
musí k'celkové potřebě nemajetných tříd přispěti
všichni katoličtí křesťané, kteří máji podle ústavy
. svého státu účast ve veřejném zákonodárství a ve
řejné správě, é, kteří už z této'á z mnohýcli jiných
příčin musí; usilóvati o to, aby si takovou účast za
jistili a přirozené právo na ni vymohli všemi zákon:
nýini prostředky. Zde neplatí výmluva, že jest jich
málo a že nic neznamenají. Jest jich tolik, kolik
jich přijalo křest,'a-znamenají tolik, kolik chtějí.
V otázkách sociálních pak budou míti na své straně
tolik lidí, kolik jest v jejich zemi nemajetných duší
se zdravým rozumem; ostatní budou musiti býti
donuceni, aby slevili ze svého domnělého práva, - a
to jak necitelní zaměstnavatelé, tak příliš nároční
a vzpurní pracující -anebo budou obojí musiti nésti
následky svého odporu, aniž smějí naříkati na ne
spravedlnost a nelásku bližních.’ - Proti takto vy
měřenému citů- spravedlnosti dávají námitku jed
nak komunisté a jiní marxisté, ktéří buď ruší nebo
ztenčují práva rozumného jednotlivce na majetek,
činíce jej nadto otrokem vládnoucí kliky pod zá

minkou, žé vládne kolektiv, jednak třídy majetné
a oni; chudí občané, kteří vedeni zdravým instink
tem vidí v soukromém vlastnictví a; podnikání; je
den ze základů lidského štěstí a pravé kultury, a
kteří pozorují nebo tuší, že to, co se úbere na zisku
i
prácedárcům a malým podnikatelům, nepřichází
k dobru dělníkovi* nýbrž jest vyhazováno od Sa
mých dělníků na vydání zbytečná a zřízení neúčin
ná, a od těch,'kteří vládnou: výtěžkem daní, dávek ,
a poplatků, že jest1používáno těchto věcí k podni
kům rovněž zbytečným, nebo k obohacování jed
notlivců ve ^vládnoucím a úřednickém aparátě. Ná
mitky socialismu třeba odmítatilze zásady, kromě
těch argumentů, které jsou skutečně- platné i bez
socialistického rámce; na námitku konservativních
kruhů lze odpověděti, že spokojenost a relativní
štěstí lidské'společnosti í závisí•>ňa^všech; čtyřech
podmínkách: na almužně,!na: spravedlnosti směn
né, na: spravedlnosti ;zákonné,‘jíž předchází; spra
vedlnost 'sociální;jakožto aplikování principu, že
dobro obecné :■má přednost . před dobrem soukro
mým, :a-měrou nejsvrchovanější na spravedlnosti
podílné, která musí býti ctností vladařů, která mů
že býti od nich vymáhána a jež jest; opět7užitím
právě zmíněného principu o obecném dobru.
Toto by. byla ;umírněná řeč křesťanské filosofie
o tom,; jak se .mají křesťané starati ,o; své chudé
bratry,; aby, se^necítili^nešťastni pro nedostatek
základních potřeb životních a pro .domněle horší
životní los,'jímž byli postiženi.
’
Nuže, jak se k.umírněné sociální řeči katolického
učení chovají velicí mistři slova a myšlenky, Léon
Bloy a Stanislav Fumet, a všichni ti, kteří jejich
slova pokládají za věštbu a za orákulum, od něhož
nelze odstoupiti beze škody a bez tragického omy
lu? Zde jest odpověď.
Především několik vět, které nepatří přísně k vě
ci, ale. patří podle Fumeta k Bloyově metafysice
chudoby\ a jsou ve shodě, ano v dokonalé shodě
s křesťanským pojetím. „Sestra bolesti, chudoba,

rse rovněž přibližuj e Propasti. J e-li vy volena svá
tými, uznávajícími, Je je divotvornou osvoboditelkoú, jesť, říká Bloy, „neskonale líbezná. . . “ Je ne
bem pro svaté, kteří si ji Vyvolili; je křížem pro ne
šťastníky, kteří po ní ani dost málo netouží; je
peklem pro všechny,' když dosahuje absolutnosti a
když si žádá býti nazývána bídou. . . ;
Faktem jest, že chudoba sé nevyhladí nikdy a že
zůstane s lidmi, pokud potrvá svět.. .. Což jí (chu
době) lidstvo nenáleží? Není zvířete tak nahého
jako člověk, va mělo by. se říkat jako obecná prav
da, že boháči jsou špatní c h u d í . : • i ' ; '
'
Když:má člověk nedostatek, má jakoby tajemné
právo n á to, co jest a čeho oň nemá, a posvátnošt
žádosti! chudých ;máza základ to* že postrádají toho>nejnutnějšího.“ — Tyto výroky Bloyqvy a Fumetovy lze chváliti, pokud jsou interpretovány ve
shodě se zdravým rozumem. Bolest a chudoba se
přibližují Propasti, pokud jsou k tomu od Propasti
povolávány; a uschopňovány. Samy o sobě jsou
metafysickéí zlo,' a říkatiío,nich, že jsou absolutně
posvátny, může býti považováno za básnickou duchaplnost, ale nikoli za rčení metafvsické. Yždvť
sám Fumetvprayí, že chudoba dosahující.absolut
nosti jest peklem pro všechny. Jest sice i to nad
sázka, protože chudoba dosahující absolutnosti ne
ní nic, a nemůže býti ;tudíž peklem;pro nikoho; ani
se v. tom případě riemůženazývati bídou, leč;v ab
solutním smyslu, ve kterém jest absolutně lepší než
peklo.' Ale ať říkáme o ní cokoli, nikdy není abso
lutně posvátná, protože teprve morální postoj činí
z ní nebe nebo peklo,- a protože posvátnost,’ stejně
jako dobrota, náleží jako metafysický přívlastek
jsoucnu, nikoli nebytí a nedostatku. Právě proto
není — jak se zdá Blóyovi — stvoření „květem ne
konečné chudoby“. To bv znamenalo, že nekoneč
ná chudoba, čili prázdná nicota,, dovede ze sebe
vytvářeti světy, ze sebe jako ze zárodku přiroze
ností nebo ze sebe jako z příčinného zdroje bytí.
Takový nesmysl jistě nechtěl Bloy pomysliti: Měl-li
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však na mysli, že Bůh tvoří věci z ničeho, tedy
z nedostatku čili z absolutní chudoby, a nazval-li
pro tuto příčinu tvorstvo květemnekonečné chu
doby, zachoval še tak naivně jako ti, kteří myslí,
že Bůh'vyrábí věci z ničeho jako z nějaké surovi
ny, jako lidští řemeslníci a lidští výrobcové tovarů.
Bůh nevyrábí všehomíra z-nedostatku, nýbrž urči
tý nedostatek'řúší náhle, stvořením, které má a mu
sí ;míti nekonečný základ ňikóli v nicotě, nýbrž
právě v absolutní á jednoduché plnosti jsoucna.
Také to jest jen básnický obrat, že není; zvířete
tak nahého jako člověk. V metafysickém smyslu
to není vůbec pravda, protože fysická nahota člo
věka, narozeného ná svět, sama ukazuje na jeho
nesmírně větší konstitiiČní výbavu,Tnež ma které
koli zvíře. V /mořálním smýslu pak jest zvíře do
konale nahé,:zatím co žádný vyvinutý člověk není
na téže míře mořálnosti jako zvíře. Fumet však
myslí na srst, na Hmotnou povrchovou výbavu cí
tícího tvora, a o té jest možno říci, že jest u člově
ka chudší nežju zvířete. Jest sice chudý tento bás
nický zisk; ale stává se bohatším ýe své souvislosti,
když si představíme tento větší hmotný nedosta
tek člověka jako jeho větší výbavu metafysickou.
V tom smyslu a pod tímto "obrazem by bylo možno
tvrdit jako" obecnou pravdu, Žé boháči jsou špatní
chudí. Jsou totiž méně chudí:na hmotné věci než
jiní chudí,'a protože většíchudoba hmotná jest po
važována za větší slávu přo člověka než menší chu
doba, jsou boháči hmotní považováni za špatnější
chudé, než jsóu jiní chudí lidé, jimž neříkáme ;bo:
háči. Pravím, že tyto hloubky nejsou příliš hlubo
ké, protože B ůh; učinil kůži člověka chudší než
kůži zvířeté, aby se člóvěk'přioděl šátem a aby uží
val svého rozumu 'a své vůle. Ve vůli, řízené roz
umem, jest hlavní sílá^lověka..Proto boháč* jehož
vůle jest dobrá nebo velmi dobrá, není špatný chu
dý, právě ták jako chůdy, jěliož vůle jesť zlá nebo
velmi zlá, není dobrý chudý. Dobrý chudý jest člo
věk, který ví, že nemá sám ze sebe ničeho, ale který

564

toho, co obdržel od Boha, užívá k Boží cti a slávě
podle Boží vůle. Má-li však člověk nedostatek nut
ných potřeb, má skutečně a nejen jakob j , právo•
si vžiti z toho, co jest a čeho on nemá, ovšem jen
tolik, kolik jest nutno k nej bližšímu zachování ži
vota, a jenom tehdy, když mu to ti, jimž to patří,
nedávají dobrovolně nebo riá' požádám. Posvátná
zde není žádost chudých, nýbrž svrchovaná potře
ba chudých;, a základ této potřeby a této posvát
nosti není to, že postrádají; toho nejnutnějšího, ný
brž to, že Bůh stvořil všecky, lidi a všecky přiroze
nosti, že stvořil: svět nerozumný pro ukojení po
třeb všech;přirozeností rozumných, a že chce, aby
ti, kdož mají nadbytek, krmili ty, kdož nemají ani
toho nejnutnějšího.
'
Vidíme tedy, že Bloy i Fumet nazývají metafysikou básnické [překrucování hranic pojmů.: „Po
znáváme teorii,ikterá již ,>sloužila': pro bolest. Chu
doba jest rovněž posvátná jako taková, a ,šťastni*
ti, kdo nesou její tíhu na ramenou, jako onen Si
mon Kyrenský, jemuž naložili*Kříž kohosi Jiného
cestou ná Golgotu. . . Jak se vykládá v kapitole
0 Bolesti, má bolest povahu absolutní: a význam
zbožšťujícii Všechna bolest se soustřeďuje v hlubi
ně; Božství/ každé^utrpení platí Kristu samému.
Každý, kdo snáší nějakou-bolest, stává se tím do
jisté míry sám K ristem .:Iten; nej větší lotr,-praví
se, je; beze své’ vůle nucen přijmouti .tvář Ježíše
Krista,: má-li: býti udeřen. Nejzřetelněji je tato
myšlenka,vyjádřená v Chudé. ženě. Léonu Bloyovi
tanulo na mysli ustaviti metafvsiku Chudoby; toť
ústřední brána k jeho dílu, a jest obdivuhodná ve
všech podrobnostech/?Čtenář, který nás pozor
ně sledoval,* poznal,>že mětafysika Bloyova, jak ji
přednáší Fumet, není obdivuhodná ani ve,většině
svých podrobností. Obdivuhodné jest však toto:
Chudoba jést- posvátná jako taková. Kdo nesou
její (t. bolesti!) tíhu na ramenou, jsou podle-toho
neomylně šťastni., Zatím však jsou jenom „šťastni11'
1 ti, kteří tu posvátnou chudobu (!) nesou na ra-

měnou jako onen Simon.Kyrenský, jemuž naložili
na ramena největší bolest, totiž Kříž nej většího
■Trpitele;pod-nebem;
-'■-.■: (Dokončení.)
BŘETISLAV ŠTORM

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA'
Na počátku šestnáctého věku vyhasíná v našich
zemích gotika. Minul už věk jasných výšin; přísná,
přímá a velebná stavba gotická ustupuje podivné,
šeré, temným závojem neproniknutelného tajem
ství obestřené prostoře, odporující;všem zákonům
statiky a tektonického řádu, která však vzdor to
mu opírá se o formy: doby předchozí. Přímá žebra
gotických kleneb, která kdysi .nesla klenbové vý.plně, kroutí se v ozdobných obrazcích jako pouhá
ozdoba klenby: zmizela původní nosná funkce že
ber, stala se nádhernou dekorací sainonosné klen
by valené s lunetami nebo klenby nálevkovité, sta
ré svorníky mizí,-; žebra; se protínají, někdy také
jakoby i na posměch' všem ‘zákonům statiky jsou
přelomena, nastavena bokem a spojena kamenný
mi nýty, jindy zase směle vybíhají do klenbového
prostoru bez podpory,,staré, přesně rýsované kruž
by mění se v bohatou výplň, fialy a kraby; nemají
již plný; šťavnatý tvar;? jsou vyschlé, povadlé, ja
ko květy ze země-vyrvané;
Tvrdí se, že gotika dospěla, k svému baroku. To
lze snád říci jen {tehdy,-■
nečiníme-li: rozdílu :mezi
stavitelskými slohy a předpokládáme-li, že •každý
prošel svými údobími vývoje;docela samostatně,
měl své mládí, svou zralost a své umírání. Tak to
mu také; ve skutečnosti jest,' až na to, že v odumí
rání doby gotické nutno především spatřovat i zjev
svrchované jedinečnosti: nejde tu.jen o zánik po
sledního středověkého stylu* končí se doba zápasů
ducha a hmoty nakonec,:jednou provždy a vítězně.
Tajemné přítmí, které obklopuje .pozdní gotiku,
rozlévá se v nepřekročitelné propasti, která nás
dělí od této navždy ztracené minulosti.

Co skrytě připravovala tisíciletí stalo se v.gor
tice skutkem. Gotika vystoupila až před samé brá
ny Ráje a vrátila Duchu, co z Ducha po věky žilo^
Nakonec pak, ve výhni oběti spálena, spálila za
sebou i všechny mosty do'minulosti. S ní-zanikl
starý jasný svět a po‘ní začíná svěť nový, který, už
nežil z Ducha, ale z hmoty’..Hmota, proporce a tváry oslnily zakládatele renesance, hmotou, rozměry
a nádherou zoufale vzepjal se barok po výšinách,
aby po nemnoha desítiletích slávy, táž překypující
hmota seschla v bělostný skelet empiru. Hmota
nejnestoúdněji vládné v pseudoslohových fasádách
domýšlivého věku devatenáctého. Po marném úsilí
secese-(která .není. tak' zavrženíhodná) čistá hmota,
bez ozdob ,a příkras, nastoupilá svou svrchovanou
vládu a panuje až doposud. '
Ujařmený -duch bije se s hmotou od počátku
renesance a jen zřídka se stalo, že na chvíli mohl
mvsleti ňa vítězství. Přece však po staletí bídy ho
řela a:doposud hoří pod:sutinami zaniklého světa
nevyhladitelná touha proniknout branou temnot
do minulosti nenávratné. Ta touha je tak mocná,
že až do konce bude ochránkyní: vnitřního života,
ať už svěfítělésný: vyznává s upemm nebo s ra
dostí krutou vládu hmoty.
, t
,
Důkazem (ač nedostatečným a malo výmluv
ným), že vzpomínka/ria gotiku žila po její smrti
tělesné déle než by se slušelo na obyčejný stavební
sloh,* jsou pseudogotické architektury provedené
v baroku, v devatenáctém a *dvacátém -století. Ně
které z nich jsou vynikající díla umělecká, jiné
pouhá napodobenina bez valné ceny antikvární,
ale všechny bez výjimky působí žalostným smut
kem tak výmluvným, jako žádné jiné dílo v téže
době vzniklé. - '
Těžko jest představiti si interier, působící tak
skličujícím a tajůplným dojmem jako vnitřek kos
tela ‘sv. Havla v Poříčí nad Sázavou, stavbu truch
livější než hřbitovní kostel Panny Marie v Turnově,
nebo konečně opuštěností a smutkem téměř zou
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falým naplněnou dostavbu svátého -Víta na Hrad
čanech. Zařízení chrámové v Poříčském kostele je
z roku 1745, hřbitovní kostel v Turnově z počátku,
dostavba svátého Víta z konce pseudogotického
údobí devatenáctého století.
. : =. ? '
. Jsóu dnes velmi posmíváni, lidé, kteří si nedove-.
dou představit kostel Jiný než gótickýv Okolnost,
že to jsou zpravidla lidé staří, jejichž názory na
chrámovou stavbu'vyrůstaly ve stínu novostaveb
svaté Ludmily na Královských Vinohradech a sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě, nemůže ještě pře
svědčovat! o nedostatečnosti jejich; představ. Ani
dnes si nelze představiti kostel, jiný než gotický,
j enže k uskutečnění díla tak velikého chybí nám
dnes nejen .svoboda! ducha a život z Ducha, ale
i prostá dětinská schopnost napodobitř nesrozu
mitelné. formy,, kterou století; devatenácté, vzdor
své ;nadutosti, nevědomky mělo!
Položímě^li si otázku, jaká je tedy cesta k mo
derní sakrální architektuře, nutno;odpověděti, že
není žádné cesty. Jestliže se jednotlivec snaží sám
najiti cestu ze zajetí hmoty;. zůstává sám na své ;
vlastní cestě, která zůstane po jehó smrti opuštěná.
Duch temnot útočí dnes na samé základy křes- '
ťanství, nezapomeňme, že se už dávno vyrovnal se
sakrální architekturou. Proto snad bude dosti snad
né postaviti z 'trosek; minulosti; stavbu, kteráž by
snad bylá poznamenána věčnou žízní po gotice, ale
nikdo neví, kolik :stínů už leží mezi;námi. a tak
dávnou minulostí, která nás přece oslňuje stále
silněji. ;
■
■■■ ■ • . •-

VÝHLEDY

'

V E L K É DÍLO KATOLICKÉ M Y ST IK Y

■

Nakladatelství-francouzských dominikánů Éditions du
Cerf 'v Paříži vykonalo skutek nesmírně záslužný, kdyžvydalo znovu kriticky s velkým úvodem,P.Floranda je
dinečné dílo. francouzské mystiky: 17. století La Croix de
Jésus;. ou .les pluš belles yéritčs de:la théologie mystique

et de lil gr&ce sanctilieantc sont établies par lé P. Louis
Chardon O. P. Už H. Bremond upozornil na'tohoto jedi
nečného theologa-mystika, zcela neprávem^ zapomínaného,
v posledním svazku Histoire du sentiment religieuxj P.
Garrigou-Lagrange vylpžil-jého nauku, obsaženou v tom
to díle, a srovnal ji s naukou sv. Jana od Kříže v. knize
L’amour de Dieu et la Croix de Jésus a upozornil, jak do
chází Chardon k týmž závěrům' jako1-šv; Jan od Kříže,
třebaže jeden šel cestou mystické zkušenosti většinou
vlastni, kdežto druhý postupuje cestou hlubokého theo
loga-spekulativního. Zvláště: v otázce potřeby duchovní
ho vyprázdnění a zbavení,i sajňa sebe — neboť jen tehdy
může Bůh působit dokonalé v duši, když je tato zcela
prázdna všeho ostatního— je zcela "shodná až podivu
hodně náuka sv. Jana a P. Chardoria.'Totéž, platí o smys
lu, křížů v podobě pasivních očišťování, protože čím více
se člověk připodobní Ježíši, v jeho křížové cestě, tím jis
těji kráčí za ním, jenž je.právě'ták cesta jako pravda a
život. Chardon je theolog v podání.těchto pravd, ale theo
log nejen: rozumu, nýbrž i. srdce. Chce především těšit a
■
ukázat, ja k ;je třeba rozumět kříži, který máme nésti za
Kristem. Vždyť v tom je vlastně největší moudrost, která
přesahuje všechnu moudrost tohoto světa. •
•
Kniha Chárdonóva se vymyká běsnému pojmu podobné
literatury, je to dílo opravdu jedinečné svého druhu, a je
třeba ducha' podobného duchu autorovu, ducha hluboké
ho, ehce-li kdo vychutnat celou jeho krásu. Správně píše
P. Florand v úvodu: „La Croix de Jésus je dílo originální,
snad výjimečné; kde se setkává kultura scholastická i hu
manistická, středověká,mystika a moderní zbožnost, úsilí
rozumu a náboženská zkušenost.11 Jsoů to stránky, které
se čtou ,jen pomalu, protože jsou příliš nabité myšlenka
mi, které nutí k přemýšlení, a právě tak k životu.
R. Dacík. ■
■
CÍRKEV M U Č E D N ÍK Ů
Erik Peterson patří v Německu k duchům, kteří mají
odvahu postaviti se do tváře proti nepřátelům kříže Kris
tova,'kteří'dovedou vzíti na sebe potupu, pohoršení, á
bláznovství kříže. Peterson píše takto v Hochlandu. Dob
rá je také po té stránce jeho kniha: Zeuge der Wahrheit
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(Hegner, Leipzig). Požehnaná jsou jeho slova o tom, že
Kristus „musil trpěti“. Tak. patří také Církvi jeho trpěti.; Ona je jeho mystickým tělem a tomuto mystickému
tělu patří naplň ováti, co chybí, z utrpení Kristova, v tom
to mystickém totiž těle, jak vykládají svati Otcové tato
slova sv. Pavla. Tak trpí Církev Kristova ustavičně útisk
a pronásledování.
' '
Proto nerozumí tomuto podstatnému ustrojení Církve
přivtělené utrpením Kristovým k-němu — hlavě — koru
nované trním, kdo chce vyložiti všechna pronásledování
a veškeré utrpení Církve jen’ „nedorozuměním1'. Proti to
muto stařečkovskému výkladu nejslavnějších stránek
Církve i přítomné doby staví se Peterson velmi rozhodně'
a na dnešní poměry v. Německu velmi odvážně.
, Kristus přece slibuje- svým učedníkům: pronásledová
ní, nenávist i smrt, pomluvy a nactiutrhání, lež i vylučo
vání z obce. To vše se stále děje, toho se stále užívá proti
Církvi a tam, kde se Církev^ztotóžiiuje omylem, s ducho
venstvem,'tedy i proti nim.
:
Církev musí býti pronásledována satanem, duchem lži,
vzpoury proti Bohu, duchem, jenž se bouří proti vládě,a
svrchovanosti Boží a proto musí nenáviděti. Církev, která
svou podstatou znamená uznání: svrchovanosti Boží, pro
tože je jeho lidem, jeho rodinou, jeho společností a spo
lečenstvím lásky jeho. Proto pronásleduje satan Církev
všemi těmi, kteří se vzpírají svrchovanosti Boží a proti
ni staví svrchovanost státu, krve, třídy, přirozenosti lid
ské, země, práce atd... .
• • ■ -■ K vlkům a mezi,vlky posílá Pán své ovečky, a chtěly
by. ovečky přátelství od vlků? Musí jim stačit, že nad'ni
mi bdí jejich pastýř!
;
• Mučednictví je konečně způsob, jímž Kristus prohlašu
je veřejné moci, veřejnosti, že je zde, jímž tvrdí, že jen
On má pravdu, jen On, že je třeba za ni před veřej
nou mocí i vše obětovat, i život položit před touto veřej
nou mocí. Když se vzpírá veřejná moc svrchovanosti
Kristově, posílá před ni umříti za,sebe a svou pravdu nej
lepší lidi, aby viděla veřejná moc, která se bouří, že nej-'
lepší nejdou s ni, nýbrž s Kristem. Proto jsou mučedníci
vyznavači a svědky.
_
. Braito.
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STOLETÍ CÍRKVE

Pius X. volal křesťany k. častějšímu sv. přijímání. Sv.
Tomáš nazývá svátost'oltářni svátostí jednoty. Obsahuje
totiž Tělo a Krev Páně, jimiž bylo jednou celé lidstvo
spojeno opět s nebeským Otcem a jimiž se nám stále udrr
žuje a rozmnožuje oneii jeden život dílek Božích. Tento
jeden život dítek Božích je principem shromažďujícím
Církev, neboť pro něj, aby jej přechovávala a rozdávala,
byla založena Církev. A čím kdo lépe, to jest životněji,
to, jest svým životem a do života přijímá svátostného
Krista, tím silněji chápe toto poslání jednoty Eucharistie
i Církve. Tak vyrůstá z tohoto impulsu Pia X. nové, velké
hnuti tíhnouti k tomu, aby Církev byla lépe známa a mi
lována. Tak*je dnes stále radostněji chápán plný pojem
Církve, že není jen vnější společností, nýbrž že je spoleCností vybudovanou na vnitřním a pro. vnitřní společen
ství života Kristova.
:
Množí se dnes knihy jednající takto o Církvi jako o
mystickém Těle Kristově a množí se knihy učící, jak vestavěti; svůj život,.svou zbožnost a své povolání do tohoto
-společenství Těla' Kristova. Z této myšlenky živé přísluš
nosti k Církvi, jako údu k Tělu, roste a má teprve své
odůvodnění myšlenka Katolické akce. Znamená pochope
ní laiků, že i oni, jsouce také údy Církve, mají za ni spolu
odpovědnost a také povinnost ji a její dary přiblížiti li
dem hledajícím Noemův koráb.
Francouzští dominikáni, kteří stále jdou o krok vpřed,
■vydávají novou sbírku studií o Církvi: Uňam sanctam.
Zahajuje ji .výborná studie: V. Corgare, jenž je odborník
v otázce Církve, víry, atheismu a poměru dnešního člově
ka k nim „Chrétiens désunis“. Pro naše čtenáře pak pro
zrazuji, že chystám veliké dílo, ve kterém chci probrati
skutečnost Církve se; všech hledisek. Vyjde asi do 3 let.
' Kdekbliv jsem mluvil o Církvi ve smyslu tohoto živel
ného hnutí,-chápajícího Církev/nejenom zevně a organi-'
sačně, nýbrž také/vnitřně a organicky, všude byly. tyto ■
: myšlenky přijaty nadšeně á vděěně. Současný,kurs o ži
votě1křesťanském jako o životě v tomto tajemném Těle
Kristově.—: Církvi — jest pokusem o zasazení duchovníBraito. ’ .
Jio'života , do, tohoto rámce.
_
.
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N E J K R Á S N F J Š Í Ú K O L ŽIVOTA

Francouzský dominikán P. Festugiére vydal studii o
Platonovi a jeho nauce. Mistrným způsobem zachytil
smysl nauky, tohoto velikého myslitele starověku a uka
zuje celou její hloubku. Je zájímavo, jak Plato dospěl
k závěru, že filosofie vé svém posledním stadiu se stává
kóritemplativní, že člověk a hlavně ti,' kdož vedou lid,
mají nakonec dospět do onoho stavu, kde jsou ponořeni
v samo Jsoucno, v nevýslovný oceán, jehož jméno je Krá
sa, Dobro, Jedno. .
Plato se snažil zduchovnit a usměrnit k neviditelnému
celý vedecký a náboženský život. Ukazuje, že štěstí člo
věka je ve spojení lásky ; s věčnou Krásou, :jéž se však
ukazuje pouze duším očištěným.’
'
. Nejprve je nutno přenést poznání ve vidění. U čeho je
možno se zastavit na tomto světě, kde se vše mění, kde
vše takřka mizf mezi rukama, jak zachránit ;vědu? Plato
k tomu dospívá svým rozlišováním mezi smyslovými, věc
mi a rozumovými formami, jež jsou prvriími a neměnnými
rcalitamij závislými na Dobru samém. Na' nich je zalo
žena věda. Tělo nás ■
zdržuje svými smyslovými obrazy,
avšak nej jemnější část duše to; vše překonává a má účast
na idejích, v nichž vidi krásu, dobro, a čím více je pozo
ruje, tím více se k;nim blíží, neboť-člověk se stává tím,
co obdivuje a co miluje.
Aby-se však člověk přiblížil k Bohu, musí se nejprve
očistit od všeho smyslového a'od všeho, co je proti ctnos
ti a hlavně spravedlnosti. A: po'tétóvočistě od smyslů je
třeba očišťó vání ducha: dialektika je jediná schopna přivésti k teorii neboli konteniplaci. Při tomto intelektuál
ním očišťování člověk přechází od smyslové krásy ke krá
se duší, pak ke kráse čistých věd, již zcela blízkých idejí
rozumových, a konečně přijde vidění samých idejí. K,to
mu je třeba míti dar chápati vztahy mezi idejemi, ůváděti
množství na jedno. Tak se stane člověk'milovníkem ne té
nebo oné krásy; nýbrž absolutní krásy. Nakonec je intui
ce nejvyššího-Dobraá Jsoucna. ;
'
:
Tak také řeší Plato poměr mezi náboženstvím a kontemplací.: Náboženství musí byt proměněno v kontemplaci.
Neboť ono nejvyšší jsoucno a Bůh mystika tvoří jedno.

Jsoucno poznávané je zároveň milované* Nemilujeme
však pojem nebo všeobecninu, nýbrž to, co nějakým způ
sobem má povahu osobnosti. Jsou tedy ideje božské a
v nich člověk nalézá pramen štěstí. A tak i každá akce
musí vyznít ;v kontemplaci, každý moudrý jednou uzří
ony ideje, spatři absolutní Jsoucno a pochopi řád vesmí
ru. A; právě spravedlivé jednání ho iivede pod vliv nejvyššíhoDobra, jehožse stane spolupracovníkem.
: ■ "
. Kde nalézti úplné štěstí? Ppdle Platona je toto štěstí •
v lásce dobře usměrněné. Je to ono sjednocení s Krásou
a Dobrem, k němuž se má člověk blížiti čistým a spraved
livým živo tem a jelio kontemplaci. Tak je život ustavič
ným .stoupáním.
'
Kpnečně je třeba proměnit i jiný druh akce v kontem
placi. Plato snil vždy o dobré politické akci, t. j. o vedení
občanů, o obnovení veřejných i soukromých mravů. Moud
rý se.má starat o blaho obce, aby mravy lidí pokud možno
se staly milými Bohu, aby i mládež byla vedena k těmto
úkolům.
•
. y :: . \ _
'Y nauce Platonově jsou opravdu hloubky. Není divu, že
jím byl.tak uchvácen sv. Augustin; on; který též v celém
životě hledal krásu a láskut'Platona možno nazvat do ur
čité míry předchůdcem evangelia. ; .
%
,Tó vše,-co Plato jen jaksi snil, se však'daleko dokona
leji uskutečnilo v křesťanství.. Zatím čo Plato, jak se zdá,
věděl jen o jakési všeobecné Prozřetelnosti, z křesťanství
se rdovídáme o zvláštní vzhledem ke každému. Ona kontemplace, jež uchvacovala:tohoto myslitele, není jen něco
spekulatíyního, nýbrž v křesťanství je realisována v oné
skutečné jednotě s Bohem, jakožto milovaným a takřka
zkušenostně pociťovaným předmětem duše. Přesto však
■přece ukázal Plato onen veliký smysl života. A to vše se .
dá tím lépe uskutečňovat v křesťanské kontemplaci.
I
■
V. Švach.
ROZKVĚT N ĚM EC K É T H E O L O G IE
v Při všech útrapách,- kterými prochází Církev v Němec- .
ku, jsme. radostně potěšeni skutečností, že snad nikdy
nebyla katolická theologie a náboženská literatura na ta
kové výši jako dnes. Velká nakladatelství německých ka
tolíků: Herder, Kosel-Pustet, Anton Pustct, Fr. Pustet,
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Schóningh, Aschendorff-Hegner, Benziger 'chrlí' odbornou
i náboženskou literaturu. Velká jména: Adam, Dillersberger, Guardini, Fecher,'Jurgensmeier, Tillmann, abych jen
namátkou některé uvedl, objevily se jako hvězdy na theo
logické obloze. Nejvíce zájmu se věnuje otázce Církve,
duchovního života, askese, Krista, Pavla. Moderní člověk
je hroužen se svými otázkami do těchto zdrojů. Knihy
následuji v rychlém tempu. Některé nakladatelství, jako
Schóningh, doslova chrlí hluboké, dobré knihy, při tom
vkusně, až nádherně vypravené. Těmito knihami odpoví
dají-theologové tak rychlým tempem, jak semnoží otáz
ky, pochybnosti a útoky. Nová bojová metoda: důkladné
ho knižního poučování a důkladné~vědecké odpovědi na
námitky a výtky, činěné Kristově pravdě. Z toho je vi
dět, že netřeba všechno očekávat od, jedné zbraně. Máme
radost, že němečtí katolíci dovedli tak rychle přebudo
vat svá nakladatelství v novó arsenály odpovídající no
vým potřebám á novému způsobu bojě. Noviny a časopi
sy se daly zarovnáti do jedné řady. V odborně theologic
ky psaných knihách se dá překrásně říci všechno, co" by
v časopise bylo řečeno povrchně a-censurovatelně. Ně
mečtí theologové ovšem také'našli způsob psáti „čitelně“
Braito.
a životně bez újmy vědeckosti a odbornosti.
K O N F E R E N C E KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

Katolická Církev se nikdy nesúčaštní žádných zasedá
ní a konferencí nekatolických církví. Vytýkají jí to jako
zpupnost, výlučnost, nesnášenlivost. Ale, posuďte, páno
vé, sami. Ne ona od vás,.nýbrž,vy jste se,odloučili od ní.
. Ne ona k vám, nýbrž vy k ní musíte přijíti. Mimokatolické církve přicházejí k její myšlence obecnosti. Proti jeji
obecnosti nadnárodní, nadčasové, proti její obecnosti nad •
dobová a časová hesla stavíte nyní obecnost novou, obec
nost společné vůle dáti tonoucímu světu aspoň jedno spo
lečné zachraňující slovo.
• . v.
Nedovedli jste si vysvětliti lidské v Církvi a vzali jste
pak božské na vlastní odpovědnost do svých rukou.'Chá
pu, že vás mrazí při tomto pomyslem. z.e sě scházíte,
abyste si prohlédli své dědictví, abyste se vzájemně opřeli. ■ ■ v
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Je mi lito, když čtu občas v; Křesťanské revui ustavič
nou starost českých evangelíků o demokracii. To přece
není nejvyšší hodnota. Jestli nesmíme zbožštiti stát jako
v Německu, ani demokracii zbožštiti nesmíte. Proč ito
zde uvádím? Protože mi to připomíná skutečnost, že u
mnohých křesťanů: mimokatolických tak se zdůrazňuje
toto časné. Nepřipomínejte mi lesk a nádheru církevních
knížat, ani bohatství Církve. Vedle církevních knížat má
me chudé, žebravé kapucíny— ty již nevidíte. Církevní
majetek Pán čas od času zase,Církvi vezme, ale o učení
se jedná; o učení plné, jak je representuje Církev učící,
otcové a, světci; o učení o Jednom potřebném, o Bohu
Otci, o Kristu-naší cestě a našem Prostředníku. Toto pře
ce učíme jako jsme učili, ale toto ztratili mnozí, kteří se
odtrhli od nás. Proto nemůžeme se súčastňovati křesťan
ských konferencí. Nemůžeme ničeho sleviti. Církev ne
může konečně zasedati na jedné lavici s těmi, kteří za
čali svou existenci tím, že zasedli nad ní na soudnou sto
lici.' • V'-;:' ,
i
v~
Nám snad bude se věřiti, že chceme jen království Kris
tovo a duchovni,, od nás snad přijmou bratří z Křesťan
ské revue i tu.poznámku o demokracii. Jedno nám všem
zbývá, všem křesťanům dobré vůle, modliti se o to, aby
Pán sám přišel a svolal nás všechny v jeden ovčinec.
Místo oficielní účasti (neoficielně bylo více katol. theolo
gů léto? v: Oxfordu jako pozorovatelé) podáváme upřím. nou modlitbu; Vybízíme své čtenáře, aby denn§ se modlili
za příchod: jednoho království ovčince Kristova. Až bu
deme míti všechen materiál o oxfordských konferencích,
neopomeneme zevrubně informovati své čtenáře o jejich
výsledku.
Braito.
D U C H O V N Í ŽIVOT A T H E O L O G IE

A .: J. jFestugiére vydal právě své dílo Kontemplace a
kontemplativní život podle Platona (496 str.). Dílo bylo
uznáno za „úžasně.a dokonalé1.1Ukazuje PJatona poněkud
jinak, než se naň většinou myslívalo. Že. je myslitel reální,
jehož, slova nejsou-jen metafory,: nýbrž výrazy nejvyšší
myslitelské zkušenosti osobní, totiž kontemplace., A to
právě v těch věcech, ve kterých stál pod jeho vlivem křesr
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řanský novoplatonismus. — Dílo přirozeně dalo podnět
ke zpětnému; pohledu i k výhledům do náboženského
myšlení a žití. Jeden takový pohled seitýká poměru filo
sofie (a tudíž theologie, jež filosofie zblízka užívá) k du
chovnímu životu křesťanskému. Že nauka Platonova při
šla do pověsti nauky nezkušenóstní a zkušenosti záhubné;
stalo-se proto, že nebyla dostatečně-vyzkoušena ná svůj
po'měr ke*zkušenosti. Sv. Augustin, a Diviš Mystik nereprodukovali schematicky nauky Platonovy, nýbrž pocho
pili zkušenost, jíž teorie byly výrazem. Zvláště teorie o
soustřeďování a očišťování ducha, o vedoucím úkolu lás
ky, o patřeni, jež jést náhlé, jako zjevení,'když byly pře
kročeny hranice všedního, rozptýleného způsobu' myšlení,
postavili na křesťanskourzákladnu, dali jim nadpřirozený
směr a cíl ze světla zjevené víry, zatím co Platona vedlo
pouhé,, ovšem na vrchor soustředěné světlo rozumu pou
hého. Světlo víry u nich prosvítilo cesty rozumu, rozumo
vé výrazy rozumové zkušenosti si vybrali za výrazy a ná
stroje náboženské své zkušenosti. Věděli, že se život člo
věka v nadpřirozenu musí dostati na cesty, přiměřené člo
věku, že člověk svou vrozeně přiměřenou lidskou cestou
musí.uchopiti nadpřirozeno a využívatiho k vyšším me
tám.* ■
Dokud bylo filosofie užíváno takovým způsobem, jako
druhé věty sylogismu, jehož první větou je pravda světla
víry a závěrem životní poučka nebo.hlubší a pronikavější
poznání, jako základ životních pouček pokročilejších, do
tud si vždy rozuměli mystikové si theology. Tak v prvních
dvanácti stoletích byly Platonovy teorie upraveným ná
strojem křesťanské myšlenky a duchovního života. Filo
soficky školený a se světlem víry pracující theolog si roz
uměl s mystikem, poněvadž oba vedlo v jejich snahách
totéž světlo, nadpřirozené světlo víry, á ;také světlo roz
umu, jímž theologové lehce operovali vé výrazných for
mách školenosti, kdežto mystikové se těžce propracová
vali a vyjadřovali se způsobem,: který theologům musil
připadati těžkopádný jprávě; pro svou neškolenou vzletnosť a ^výrazně osobní ; ráz. ;Když ;v sýnťhese. Tomáše
Akvinského byly Aristotelovy teorie prozářeny do nejposlednějších hlubin filosofickým světlem eminentně zku-

šeáostnim, šli; dále svorně’'spolu mystici a theólogové a
rozuměli si tak, že klášterním sestrám mystičkám byly ne
jen vítány, nýfytž i směrodatný přednášky učených profe
sorů theologie. Uobou byl spojeni život s' theologií, obojí
byli vedeni věrou, kterou:rozum člověku .přibližovala
úsilí člověka uvádělo ve skutečnost žiti. , ^
. Teprve tehdy nastalo nebezpečí vzájemného nechápáni
v přítomnosti a nechápání; minulosti !jak u mystiků,,tak
u theologů, když nastalo rozlišování theologie a mystiky,
což je nejlépe vyjádřeno francouzským doctrine-et spirir
tualité. Theologií se chce .rozuměti jakési rozbírání pou
hých pojmů neživých a spiritualitě,’ která je přirozeným
začátkem mystiky, se zase rozumí pouhé osobní snažení
a životní úsilí ve skutcích. Kdežto přece theologie není
nic jiného, než pojetí veškerého myslového organismu do
světla víry nadpřirozené a do jejího■
vlivu; mystika pak
i duchovni,život jest pojetí skutků života do téhož;nadpřirozéného světla, podrobení skutků hybnému vlivu toho
to světla. Jest hrubý omyl toto dělení, poněvadž právě
pro společné světlo víry obojí musí;jiti ruku v ruce.'Vždyť
podle apoštola Pavla víramusí býti nejen jednoduše služ
ba, nýbrž služba „rozumná11, totiž konaná za činnosti zmí
něného organismů myslového.
' Jestliže se, zásluhou Ilarnackovy „luterské logiky11, po
važuje za zkaženi křesťanské myšlenky a křesťanského ži
vota, když církevní Otcové a všichni theologové užívali
řeckého filosofování, katolík nesmí se tím dáti svésti k od
dělování ■
theologie, jakožto „platonismu11 nebo „aristotelismu“, od duchovního života či mystiky, jakožto výsled
ku osobních zkušeností s osobitými náboženskými cviky.
Duchovní život nezbytně potřebuje theologie, ježto jest
veden týmž základním a životadárným prvkem, jako theo
logie,: světlem-Víry. Theologie není pouhé rozbírání neži
vých pojmů, právě tak; jako duchovní život není pouhá
zkušenost a pouhý pohyb životní. V theologii muší du
chovní život hledati nástroj na svou cestu, ježto tento ná
stroj má pohotově rozšíření světla víry do obzorů rozumu,
kterým muší býti veden i mystik. ;
:
To je výhled nazpět i vpřed právě pro nás. Revue Na
hlubinu byla založena, a jest vedena z této úvahy, která

577

nyní opět je znalci zdůrazňována, že duchovní život jest 1
možný ve svém vzestupu člověka celého a ne jón kouskového, pouze s theologii. Proto také muší býti vyšší nábo. ženské kursy, jež mají prakticky ukázovati-spojení du
chovního života s; theologií, jako nástrojem rozvoje du*
P. Em. Soukup O. P.
chovního života.

PRACOVNA
KRISTUS KRÁL

Bude se v měsíci říjnu mnoho mluviti o Kristu Králi.
Připomínám si, že jedno z vrcholných-rozjímání svátého
Ignáce v jeho exerciciích je. právě o Kristu Králi. Ale, to
to rozjímání končí podivuhodně: agere contra. . . Zápor
nou cestou připraviti Kristu království nejprve ve svém
srdci, sebezáporem, když staví jako vrchol askese, které
ale zároveň předpokládá hluboké mystické spojeni duše
s Bohem, pracovati proti své smyslové části a proti svět
skému v sobě, proti onomu tíhnutí jen-přirozeného, jen
časného a tělesného ovládnouti celého člověka.'
Kristus je Králem, ale jeho cesta byla cestou křížovou,
cestou odříkání od jeslí ke Kalvarii. Zdaž nemusil Syn
■člověka trpěti a tak vejiti do slávy? Cesta kralováni Kris
tova ve světě i v duších;vede rovněž královskou cestou
utrpení a sebezáporu. Proto se bouří svět proti Kristu,
proti jeho jhu, že nechce vzíti na sebe sebezápor nižšího,
časného, lidského a tělesného.'Má-li kralovati, jde tato
cesta trpělivým podrobováním se tělesného, smyslového
a časného věčnému, duchovnímu a nadpřirozenému.
Ale tato cesta není cestou jen zápornou. Neznamená
zbožnění záporného, utrpení. Tato cesta je záporná jen
jednou polovicí. Očišťuje a osvobozuje člověka, aby Bůh
mohl složiti do takto výprázděných / propasti bohatství
své sladké přítomnosti, svých slov'a svých milostí. Jen
duše opravdu a šlechetně'milující Boha dá se mu takto
bezvýhradně a přijme sebezápor á kříž, protože ze svého
osobního prožití ví, že -Bůh a jeho:sladká přítomnost stojí
za to, aby vše bylo v člověku ukřižováno a obětováno, co
stojí v cestě plnému kralování Kristovu v duši.
.
Braito.
Jest ve všech' věcech, protože je stvořil a dále udržuje
v bytí, protože je pořádá a jim vládne, ale v člověku jest
ještě novým způsobem. Nás učinil, znovuučinil svými dět
mi. Milost posvěcující znamená naše synovství Boží.
A naše synovství kotvi v duši. Proto je v-nás Bůh i ve
schopnostech naší duše. V. podstatě duše jsoucí v pošvě-

B Ů H V NÁS
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cujicí milosti jest Bůh jako Otec našeho Božího sýnovství.
Tak jest Bůh v duši doma. Nová přítomnost: Bůh ,je v du
ších spravedlivých doma jako Otec u dětí, ale ještě více.
Otec dal jednou, šynovství svému dítěti, které zůstává
synem, i když Bůh jé daleko^ ale milostí- posvěcující,
svým božským otcovstvím jest Bůh stále nejenom u své
ho dítěte, nýbrž vé svém dítěti.
Nemůžeme býti'dětmi Božími bez této svaté, tajemné
přítomnosti Otce v dětech. Otec u dětí znamená domov.
Nebeský Otec ve svých dětech jest proto teprve vlastním
domovem.^Ale když je v nás a když je v nás doma, jest
v nás tak, jak to odpovídá naší duši, ve které je doma. Op
si ji stvořil ke svému obrazu, aby poznávala pravdu a mi
lovala dobré. Tak stvořil duši, žežádne dobro ji nenasytí,
žádná pravda nenaplní; Proto je;v duši,-kterou- takto vy
hloubil nekonečnou: žízní po, naprosté pravdě a po dobru
samém, je v ní jako tato nekonečná pravda, do které mů
že člověk stále sestupovati, ji stále lépe, důvěrněji a plně
ji poznávat. Je .v nás jako štěstí, dobro, které můžeme stá
le lépe; stále vícé okoušeti..
:- ;
Protože je Bůh veškerá pravda, Pravda sama a také
Dobro .samo, nikdy nedobere se duše žijící v milosti a ži
jící opravdu také z milosti, nikdy se nedočerpá dna. Když
se mu připodobní, když mu otevře a odevzdá celý život,
i Bůh se jí docela otevře a odevzdá. Pak už jí nic nezna
mená celý Svět, pak se jen ztiší v Bohu, protože jí dává
více než si žádá, než by.se odvážila tušit v nejsmělejšim
snu.
O těchto-hlubinách duše v Bohu a Boha v duši. poučíte
se v knihách P. Dacíka, spoluredaktora' Hlubiny. Je to
prvý pokus ivědecké věrouky pro laiky, podané s plnou
bohatostí učení* církevního,: a při tom životné, plodné pro
.život duchovni. Doporučuji vřele oba již vyšlé díly": Bůh
.v nás a Bůh a jeho život. Oba svazky jsou k dostánív na
ší Edici Krystal v Olomouci. Neznám lepší duchovní četby
Braito.
pro kláštery i ipro laiky.
B LÁ Z N O V S T V í K H Í Ž E

Pohanům byla bláznovstvím myšlenka, že by Bůh přišel
a utrpením vykoupil, svět..Pohanům všech dob. Německé
pohanství se rovněž vysmívá kříži, sebezáporu, umrtvo
vání jako něčemu barbarskému, nedůstojnému dnešního
svobodiiého člověka. Usmáli byste; se, že německý:nacis
mus se lbojí o svobodu a důstojnost člověka. Ale .nacis
mus, který deptá lidskou:osobnost stejně jako. komunis
mus, má o ni: strach a snaží se omezovati klášternictví,
vysmívá se knižně klášterní kázni a klášternímu umrtvo
vání . . .
v:'. [í
- Jest sebezápor, umrtvování opravdu nedůstojné člově
ka? Co chce sebezápor a umrtvování? Nejprve .v člověku
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potlačuje jeho sklon k sobectví,, aby člověk neviděl jen
sebe. Potom potlačuje jeho chyby, aby nevzrostly a nezaplavily jeho nitro: Vede člo věka ke vzdáni se i dovolené
ho, aby byl silnější v odpírání ši nedovoleného. . -■
' Ale proč umrtvovat tělo? Vždyť je tělo;něčím krásným
a dobrým. Nejsme mánichejči, kteří popírají tělo,’ anebo
se za ně dokonce stydí. Ale iriy víme :o onom smut
ném a hořkém zákonu-porušenosti v liás* Víme ,o onom
pokořujícím tíhnutí přirozeného člověka k porušenému,
k tomu, co se zdá dnes býti i přirozené. My víme, žé to
není přirozené,-nýbrž porušené. Proti tomuto sklonu bo
juje sebezápor, umrtvováni. Boj.proti tomu, aby náš ne
strhlo jén.tělo, jen čas a jenom přirozenost. :
Nenechal náš totiž Bůh na zemi, nýbrž povolal nás k so
bě;' za své dítky. Tak bojuje dítě Boží proti tomu, aby lid
ské a pozemské nás nepohltilo, neuehvátilo jenom pro
sebe.
■
.
1 : •■
.
Kristus bolestí, která nám patřila, vykoupit svět. Zapla
til za nás. Divíte se, že duše, která sé.zamyslí nád.touto
velkou láskou Kristovou a která procítí své spojení s Křis.
tem, s jeho bolestmi i š bratřími, žé podává obět, dobro
volným ; sebeuinřtvováním, odpíráni sobě dovoleného za
sve bratry? Kristus je naší cestoufa ón“rovněž místo na
bízené mu slávy vzal na sebe bolest á kříž.
:
To není slepé běsněni proti tělu, nenávist'k lidské při
rozenosti, nýbrž láska k; čistšímu a lepšímu člověčenství
a láska k tomu, jenž nám je dal; Je to posvátná láska ke
kříži, kterým jsme nabyli nového života.
Brpilo.
DOBÝVAT SVĚT PRO KRISTA

■ Už dnes se člověk shovívav^usměje tomuhle vykřiková
ní: Chceme, musíme dobýti*svět;pro Krista. Nejvíce tak
vykřikují,* kdo ještě nedobyli Kristu ani vlastního srdce
ani království vlastního života. Ono'je lehčí dobývati ce
lého:světa než vlastní duše,'ale také zůstává stejně prav
divé, že co plátno člověku, kdyby celý; svět získal, třeba
pro Krista, ale na vlastní duši kdyby člověk utrpěl škody.
Protože takový je zákon království Kristova a jeho dobý
vání, že ,Kristus chce '.spasiti Svěť-přeš spasení jednoho
•každého z nás, že ělice jiti k vítězství nad dušemi nejprve
■přes duše naše. Proto! je základní podmínkou .veškeré ak
ce a Katolické akce zvláště,‘abychom nejprve sebe po
světili, než:začneme posvěcovati druhé. Neboť na věkv
zůstane pravdivé vyčítavé slovo -Páně:5Vyvrž nejprve;
■pokrytče, břevno'z oka svého a pak přistup k bližnímu
a rci mu: Dovol, abych ti mohl vytáhnouti třísku z oka
■tvého.
.
Ono heslo: Chceme, musime dobýti.svět pro Krista je
tak široké a-neurčité. Proto je lepší uvědomiti si, že mů*
.žeme dobývati'jen to, u čeho stojíme, jen právě nejbliž-

ší úsek. Tak rozumíme voláni Pia XI., že účelem Kato
lické akce je, aby každý pracoval na uplatnění Kristo
vých zásad na svém místě, svými konkrétními schopnost
mi, ve svém. prostředí, že dělníci budou opět dělníky zís
káni pro Krista, když sě jim ukáže, že se 'dá křěšfansky
smýileti. a jednati;v'danémVpovólání, na‘ určitém místě.Jinak chtíti dobývati svěť pro Krista znamená očekáváti
nový zázrak od Jericha, až na'náš pokřik, stálé a opěto
vané- vytrubování velkých hesel padnou , sajny .hradby
předsudků a nenávisti nebo nezájmu ke Kristu á k : jeho
cestě.
. limito: .
M O D L ÍŠ SE — A PROTO Z IIY Ň

Jsme svědky opětovaných pokusů o přímé spojeni s Bo
hem. Mysticismu se dnes daří daleko lépe něž kdy jindy.
Proč? Protože se přézírá skutečnost, že se k Bohu můžěme
přiblížiti jen tak, jak On to určil, a že je absurdní myslet
si, že se k nám Bůh skloní tak, jak si přejeme my.-Jak
máme k Bohu jít? Slova „proste a modlete se“ jsou dosta
tečnou odpovědi. Tudy je naše 'cesta k Bohu. Modlitba
má v křesťanském-životě ústřední postavení. Autorita cír
kevní to stále zdůrazňuje.
' ■ "
•
V modlitbě je síla a neomylnost křesťanství, jé tu pra
men všeho poznání a života. To platí o každé křesťanské
modlitbě a hlavně o modlitbě spojené s novozákonní obě
tí, o mši svaté. Nepřátelé Boží to dávno vystihli a kdy
koliv se jim naskytne možnost, projeví:to. Zášť mají ke
všem křesťanům; ale i ty by snad pominuli'bez povšim
nutí. Jenom'kněžím nemohou, nemohou odpustit. To je
pro ně pramen hrůzy. Odtud jsou nejvíce ohrožováni, ne
zbraněmi podobnými jejich, nýbrž, modlitbou- Snad .by
jim prominuli; kdyby se modlili jen’za déšť či pěkné pocaší,'- ale neodpustí jim, ze sé modlí i za ně; za tý, kteří
se netají svým:záštím k nim, kteří jim smrtelně ubližují.
Jejich pýcha sé boúří, když sé jim takto ukážu je,-že ne
mají pravdu. Proč se's nimrti kněžťneperou, proč je népomlouvaji?. To by se jim mohlo odpustit, i při tom by
mohla nastat dohoda. Ale.modlitba, ta hrozná potupa pro
každého- nepřítele Církve, jé nepřekonatelná překážka.
Ta oddělila navždy lidstvo na dva tábory.
•. Až uslyšíte,'- že tam a' tam pronásledují kněze, protože
se' chovají neloyálně k vládě, riebo;žě jsou odpůrci směru
vládního,] nevěřte. Pronásledují je, protože se modli a přo
nic jiného.. Ať sé přestánou modlit a mají okamžitě z ne
přátel oddané druhy. Ale oni to v. celku neučiní nikdy.
Aby to nečinili ani' jednotlivci, =je ‘ třeba modlitby jejich
bratří v Kristu,
^ ,
v;
Chlad.

ZEN

■

Z D U C H O V N ÍH O ŽIVOTA

'

'

DORXEIl: Mensch, Chrht nnd Sieger. Schóningh, Paderborn, 1936, str. 79, cena .1.35 Mk. Šest časových post
ních promluv, v nichž se kazatel zabývá, otázkou našeho
dětství Božího.-Jsme dítky lidské, podle těla, ale v Kristu
•jsme dětmi Božími, jsme nositeli Boha a jeho Pravdy. Ne
seme i kříž s Kristem a s,níin jdeme k vítězství. Ohnivé
promluvy jsou velmi vhodné pomůcky pro kazatele.
GIORDANI IGINO: 11 Sangue di Cristo. Morcelliana,
Brescia 1937, str. 138. Krev; byla obětnímř darem ve Sta
rém zákoně, je a byla jím dokonalým a nejen náznakovým
způsobem i v zákoně Novém. Není to již-krev, posvěcená
pouze vynětím z užívání a podaná Bohu,*»ýbi<ž’Svou“pod
statou. Křesťany spojuje úcta k Nejsvětější Krvi,-ona by
la nástrojem našeho vykoupení. Jestliže někdy krvácejí
rány pronásledované-Církve,! vzpomene si na rány své
hlavy a nězdolána vyčká, až Boží Prozřetelnost sama za
staví Krev unikající mystickému tělu Kristovu.
'KOENIG J.: Nouveau mois du T. S. Rosaire. Téqui, Pa
ris, str. 298. Třetí vydání mariánských kázání pró měsíc
říjen o modlitbě sv. růžence. Jen; ten,: kdo dovede prožít
modlitbu růžencovou, kdo dovede proniknout a postih
nout všechny krásy, silu ;a; moc této milé modlitby ma-riánské, dovede pochopit,' že sé o růženci dá mluvit nejen
měsíce, ale celé roky; Ke konci spiskujsou podány poky
ny, čeho je třeba a jak je možno se zasvětit P. Marii rů
žencové, co je Bratrstvo.sv. růžence a různé jiné formali
ty.,Pro kněze velmi praktické dílko.
.
LAJOIE CJM: Au<seuil d ě l a vie. Téqui, Paris 1937,
str. 106. Meditace, které mají základ v; rozjímání o tajem
ství Vtělení a ,ve křtu.Páně.-Je zde nahozeno vlastně jen
několik myšlenek, aby si je mohl rozjímající rozvést sám.
Každá myšlenka je stručná a při tom hluboká. Hodí se na
krátká denní rozjímání;zvláště pro blížící se dobu ad
ventní.
í. „V.-■
LEBLANC W. S. J.: Erfahrungen aus dem Konvertitenunterricht. Windfriedbund, Paderborn 1936, str. 140,' váz.
3 Mk, brož. 2 Mk. Do lůna Církve vstupující jinověrec má
disposice i obtíže týkající se viry docela jiné než člověk
léta v Církvi žijící. Do spleti: těchto obtíží lze vniknouti
■teprve po delší zkušenosti. Autor zde doložil vše, co o té.to věci nashromáždil, a jeho práce je užitečná všem, kdo
•mají s konvertity co činit. Aby-ódpomohl velké nesnázi,
v níž.se octne ten, kdo nezná pro konvertity, vhodnou li
teraturu, připojil ke konci její obsáhlý seznam.
'
• LENHART: Sakramentsgaben — Sakramentsaufgaben.
Fr. Borgmeyer, Hessenbuchhandlung, Frankfurt a. Main

1936, str. 154,‘ brož. 2.50 Mk. V době, zmítané strachem
o lepší zítřek, hledá lidstvo pomoc. A hledá ji všude, jen
ne tam, kde by ji mohlo nalézt. Ale chce-li být osvoboze
no, musí se vrátit zpět k Bohu, musí znovu prosit" o mi- ^
lost. Milost pro duši se zvláště dostává nám ve svátostech,
jež byly ustanoveny Kristem k naší posile. Autor jedná '
zde velmi vhodně o jednotlivých svátostech, ukazuje je
jich sílu, význam a také, co z nich můžeme čerpat. Někte
ré kapitoly jsou pozoruhodné., v"
“
- Sv. Markéta Marie Alacoque. Podle franc. orig. kláštera
v Paray-le-Monial. II. vyd. Vyd. Školské sestry 0. S. F.
Praha XII., Korunní 4, 1937, str. 210, cena ,14 Kč. Život
sv. Markety Marie jest u nás poměrně málo znám a přece
je prostředkerii zvláště způsobilým, aby úcta k Srdci Páně .
v. nejsvětější Svátosti se šířila, prohlubovala, zdokonalo- vala a přinášela nejkrásnější ovoce ctnosti.
;•
MULLER S. J.: Der hl. Joseph. F. Rauch, InnsbruckLeipzig, 1937, str. 264, cena 8.50 šil. Je už hodně mnoho
životopisů sv. Josefa, které mají většinou praktický vý
znam. Mnohdy jsou to sbírky legend, jindy jsou to dů
kladnější studie, které nám ukazují zářnou postavu skrom
ného Pěstouna Páně. Je však velmi vhodná kniha, Již se
psal P. Muller o sv. Josefu, v níž podává dogmatické zá
klady úcty sv. J"osefa. Pozoruje sv. Josefa jako čistého
snoubence sv. Panny, jako ochránce svaté rodiny a odtud
plynoucí poměr sv. Josefa k Božímu Dítku, a pak k Cír
kvi sv. Dílo prvotřídní, jež v theologii bude míti své mís-to vždy.-Jasnost a přesná mluva ukazují na odborníkatheologa.
■ T: ' - ;
-V '
POHLE JOSEPH: Dogmatik. Ferdinand: SchOningh, Paderborn, stn-594, cena 11 Mk. Druhý svazek devátého vy
dání staré Pohlovy dogmatiky, vydaný. Mich. Uierensem
S. J: Obsahuje nauky o Kristu, Marii, Vykoupeni, Milosti.
Positivní stránka knihy je doplněna doklady až do nové
doby ze všech patřičných:theologických .disciplin. Tím
trapněji pak působí, že byly ponechány Pohlovy výpady
protitomistické, které-nejsou vědecké ani formou, ani ob
sahem.
: • '
, ;- : —es—..,
ŠANSON P .: Douleur maitresse de vie. Flammarion,
Paris, 1937, str. 47, cena 1.9o frs. Není člověka; jenž by
nějak netrpěl, jenž byi neoyi stižen nějakou bolestí. A je
velmi málo lidí, kteří dovedou bolesti klidně snášet., Au
tor tohoto, spisku ukazuje nutnost utrpení. Praví, že jinak
by se lidé nepozvedli výše, proto je třeba, aby utrpením
Jbyli upozorňováni na vyšší hodnoty. Živě psaná brožurka!
■ SOIRIN: Das. Geheimnis des Gebetes. Úerder, Freiburg
i. B., 1937, str. 215,' cena 4.20 Mk. Kniha hluboce theolo
gická a zároveň prakticky nabádající k modlitbě. Autor
ukazuje, co znamená modlitba člověka sama v sobě, mod
litba s Kristem a v Kristu a v Duchu svátém, modlitba

s Církvi, mystickým tělem Kristovým; Uěí modlit se ke
Kristu a svátým. A. co jo zvlášť třeba zdůraznit, ukazuje,
jak svým významem přesahuje jakoukoliv jinou vnější
činnost člověka.
•
TROCHU T.-G. BELLANGEIt: Uaumonier militaire de
VAve Mana. Lib. Brunet, Arras, 1937, str. 281. Spisovatel
podává v této knize život vojenského kněze, velikého cti
tele Matky Boží a kněze opravdu svátého, který pochopil
obtíže vojáků, stal se jim otcem a vedl je k výšinám. Po
něvadž byl svátého života, dovedl také dobře zastávat
svůj úkol. Životopis je velmi zajímavý.
WELZEL II. S. J.: The Sacred llearl and the Eucharišt.
Burns Oates & Washbourne-LTD, London, 1936, str. 60.
Překlad z německého osvětluje úzký vztah Eucharistie a
božského Srdce, respektive jejich úcty. Obojí je výrazem
daru Božího, o kterém mluví Pán Ježíš samaritánce. Ta
jemství Boží lásky nemá dokonalejšího vyjádření než
v božském Srdci symbolicky a v Eucharistii věčně.
Z R Ů Z N Ý C H POLÍ

SANT AGOSTIO: La cittá di Dio. Uhico lloclpi, Milano, 1937, str. 500, 24 lir. Je to krásné II. vydáni jednoho
z nejlepšich spisů sv. Augustina. Dramaticky vylíčil boj
města Božího s městem tohoto světa, zachytil'porážku
antického svéta křesťanstvím. Augustinovy myšlenky o
podstatě Kristovy Církve nezestárly dodnes. Italské vy
dání je poměrně laciné a nahradí rovnocenně originál.
ANZEROWA ALEXANDRA: Aus dern Lande der Stummen. Bergstadtverlag, Breslau, str; 292, cena 5 Mk. Ze ze
mě němých, totiž sovětského Ruska, unikla spisovatelka
po 17 letech, z nichž většinu prožila ve vězeních. Nyní
vypisuje podrobně své tragické zážitky, když mohla nalézti pohostinství v Německu. Je to dokument dobový,
ježto obsahuje dobu od r. 1916—1933. Ale mnohem více
je to dokument síly charakteru mravního.
. — :es— '
BRAUN T.-M., O. P.: Sous le signe de la charitě ďapres
les récentes Encycliques. Les Editions du Cerf Juvisy, štr.
136. Aby so nemyslelo, že morálka Ježíšova se vztahuje
'jen na některé skutky, dlužno si uvčdomiti,- že první a
hlavní přikázání evangelia, přikázání lásky, musí uplat
ňovat svůj vliv na všechny úkony našeho života. Tato
knížka chce ukázati na některé konkrétní praktické apli
kace, zdůrazňované i posledními encyklikami, na lásku
rodinnou, na lásku ve vztazích sociálních, na lásku k vlas
ti, na všeobecnou lásku bratrskou, na lásku projevovanou
v apoštoláte misijním a ná zdroje lásky. »
FABRICIUS CAJUS: Deutschland in der religiosen
Weltlage. Hermann' Půschel, Dresden, str. 46, cena
—.80 Mk. Brožura, za souhlasu ministerstva propagandy

Sířená v Německu i cizině, ukazuje, že Německo je zemí
křesťanskou a' že národněsocialistická strana není•proti
křesťanská.
• —68—
Le communisme et les chrétiens. První kolektivní sbír
ka statí .a svědectví-ve sbírce „Présences11. Libraire Plon,
Paris, str.’268. Komunismus se snadno zavrhuje, aniž by
se znal.' Křesťanství však musí být hájeno s čestnou pří
mostí, sé znalostí snah a úmyslů'nepřítele.Tuto otázku
řeší v. přítomné sbírce Fr. Mauriac (Dilemna du chrétien)
spíš dramaticky, P. Ducattillon O. P. srovnává. nauku
marxistickou s křesťanskou, Alexandre-Mare přináší ukáz
ky z Ruska, pak stati filosofá Mik. Berďajeva, Denise de
Rougemont, a Daniel Rops činí konečně závěry a úsudky
pro svědomí k ře s ťa n a ..
r
;
Les conflits de civilisaiions. Sborník ipřednášek'28. So
ciálního; týdne! vé Versailles -1936. J. Gabalda & Oieý Pa
ris,:Rue Bonaparte 90, str. 544. Je zde shromážděno mno
ho a velmi cenného; materiálu, probrány a objasněny nejíávažnojši problómy pro každého sociálního pracovníka,
zvlášť ó různých pojmech civilisace, o civilisaci Východu
a Západu, idoly dnešního světa, vliv komunismu, zásady
katolicismu,. přesažnost evangelia nad, civilisaci, posel
ství Kristovo a Církve, civilisaci a m. j.
:::
>. ,
.CONORDPAUL: Le ' probléme ďune sociologie chrétierine.Paris, 1936, éd. „Je sers“. In-8°, str. 240, cena 12
frš. V, době sociálních zmatků sě pokoušejí také* protestanté podati nějaké řešení k nápravě nynějšího.sociální
ho nesouladu. Paul Conord, protestantský pastor, podává
zde hárysjkřesťanské'sociologie,; zcela proniknutý protéstantskoú ideologii. Ačkoli jsou v jeho knížce mnohé
zajímavé postřehy, přece nás překvapuje jeho zásadní
přehlížení a pomíjení katolických zásad a katolických au
torů, jako by katolicismus nebyl ani křesťanstvím. ? ' ~
CESKONEMECKY CTENAR A PŘEKLADATEL, jed
nou měsíčně u Gustava Forstra v Jablonci 'n. N., ročně
48 Kč. V levém sloupci.český y pravém německý text upo
zorňuje na odlišné fráze. Je to pomůcka ke zdokonalení a
obnovení zapomenutých obratů* německého jazyka; Pro
cvičení dobré. V české části dosti nesprávností.
r
DOBRÁ CESTA. Uspořádal J. Kuncefc; V. komisi edice
Krystal, Olomouc. Sv. IV. Z každého z posledních kursů
katol. učitelstva podává nám pořadatel jakousi památku.
Je.to vhled do práce kursů, ukázka z přednášek docentů
na těchto kursech. V ' posledním svazku vidíme otištěny
přednášky Bolečkovú, Dokulilovu, Braitovu, Vaškovu a
stať pplk. duch.- služby PhDra F. Hoblíka,' protektora
kursu. Všem učitelům a přátélům katol. učitelstva dopo
ručujeme přečtení tohoto svazku, aby viděli, jaké hodnoty
se;podávají učitelstvu i ve dnech oddechu, o prázdninách.
JACQUES DORIOT: Le „Front dě la Liberté“ face ou

Communisme. Flammaiion,' str. 48, cena 1.75 frs. Autor
cítí se vo svědomí zavázán hájit svou vlast před nebezpe
čím komunismu a podobných poměrů, jaké jsou v Rusku;
i podrobuje napřed rozumové analyse motivy, které hý
baly'miliony; dělnictva po válce, zvlášť v Rusku,- a popi*
sujě počátek, činnost a vývoj III. internacionály a komun,
strany ve Francii/ slabost experience marxistické. Odha
luje ne příliš'ovšem skryté plány komunistů, jež ženou
Francii (a nejen tuto) do války, k čemuž má vésti vnitřní
neklid.
'
• DYCKMANS WILHELM: Bas mittelalterliche Gemeinschaftšdenken unter dem Gesichtspunkt der Totalitat,
Ferd. Schóningh, Paderborn, str. 180, cena 10 Mk. Stu
die z filosofie práva, o pojmu „uspořádanosti — ordo-1
všech Jednotlivostí' ve .věcech a lidech k ‘ jednolitému or
ganickém u spolupracování k jedinému cíli. Velmi důklad
ná studie o nauce sv; Augustina,- sv; Tomáše a synthesi
Dantově •o vzájemných povinnostech á právech jedince
a státního útvaru. Největší část je věnována nauce sv.
Tomáše áprávěita vynikáipromyšlénou jasností, -es- ,
."ESKLEvScholastikd a její úkoly:v naší době.'Přeložil
•A. Jemelka T. J., str. 84, cena 6 Kě. Dílko kard. Ehrleho,
přepracované Fr.: Pelsteremjl snaží se' s jedné strany^ na
bádat k hlubšímu studiu scholastické filosofie a theologie
a. ukázat důležitost tohoto studia zvláště .v dnešní době,
s druhé'strany chce hájit ony: směry,'které v některých
otázkách ustupují ve; scholastice od nauky 'sv; Tomáše,
tolik doporučovaného svátými Otci. Že s názory autorový
mi nesouhlasí všichnitheblogové,: je patrno z dílka, které
vyšlo brzy po jeho vydání italském: Sac. Paolo de Toth:
D ella'prem iíien zad ella Filosofia e Teologia Tomistica
a prbpositb.di.un opuscolo su „La Scolastica e i suoi čompiti odierni“.
'
:
- EKLUND HARALD: Theologie der Entscheidung. A. B.
Lundequistska■
Bokhandeln, Upsala; Str.-230, 'cena 7.50
švéd. kor.' Zajímavá studie pro toho, kdo sleduje diskuse
dialektické,' existenciální theologie u: protestantismu, ja
kož i nový pokus sestaviti theologii existenciálriě dialek
tickou theologii. Je to důkladná a vážná'analysa IL Barthovýčh, Gógartenových, Brunnerových, i Bultmannových
teorií. Jedná se tu o zhodnocení snah, novoprotestantské
chápání víry, jako „náboženského -zážitku.či zkušenosti11
nahraditi pojmem' „rozhodnutí pro: nebo proti“.':Pro nás
jo tato kniha cennou pro svůj velmi zhuštěný přehled nej
novějších směrůíprotestantské: theologie.
-es-.
■ HESCIIEL ABRAHAM: Z)ie Propheiie.o istocie proroctwa. Gebethner i .Wolf, Kraków, str; 194. Proroci jsou mi
mořádný' zjev: jak v dějinách izraelských, tak v dějinách
náboženských vůbec a proto bylo o nich mnoho napsáno.
V této kuizé autor;zkoumá, dokazuje a :objasňuje skuteč-

nost dění U proroků. Nemožno je vysvotliti jen jako něco
čistě subjektivního, neboť skutečnost, že něco přijali
z venku, od někoho vyššího, je příliš patrná. Než zde, je
právě problém, jak objasniti toto dávání.z venku a vnitř
ní přijímání tohoto, u: proroků. Kniha je pro odborníky.
Vydala'ji Polska Akademja Umiejethosci. ^
\?
HESSEN JOHÁNN: Wertphilosophié. Ferdinand Schoninph, Paderborn. Str. 256, .cena váz. 5.80 Mk. Profesor
kolínské .university, chce touto, filosofií zabězpečiti objek
tivnost duchovních hodnot vůči nebezpečí německého re
lativistického, naturalismu. Podějepisném nástinu osudů
á vývoje fenomenologie .vůbec, buduje, fenomenologii ka- .
tolickou ve čtyřečh>oddílech;'ÓntoÍogie hodnot, Geneseqlogie hodnot, Anthropologie .hodnot, -Theologie hodnot.
Nakonec poznamenává: „Ač má filosofie hodnot ve svých
nejhlUbších přesvědčeních veskrze, souhlasí se spekulace
mi Aristotela á;Tomáše.Akviňského, přece se v mnohých,
bodéch od nich odchyluje,, poněvadž -se „více: pohybuje na
linii ■
platQnskoaugustinské,11řNejsme! z oněch „přísných
novotomistů, kteří každou odóhylkú oďsVého Učitele andělského považují za. blud a kacířství" (str. 260), a proto
v Hessenove pokusu chceme viděti-krok k dalšímu pocho
pení velikosti a modernosti Tomášovy nauky, tentokráte
jeho pojmu.„boni“, dobra. .
-esISSELÉ, JOSEF GSSR; De lalinorum sermone. Vydal
Desclée, Paříž, 250 str.. osmeiky, cena 12 írs. Volmi prak
tická latinská mluvnice,; celá latinsky :psáná, Autor je
dlouholetý uěiteMatiny . na střední škoíe a: v přehledně
uspořádané knize obratně soustředil celý poklad.latinské
mluvy.
..
;
. . —řk."
- JOANNES A S. THOMA: Cursus Philosophicus Thomisticus.. Marietti /Taurini. Marietti se odhodlal k vydání
velkého scholastika J. u.S. Thoma. Vyšly 3 sv. 1. Ars lo
gica, 840 stran: 2. Naturalis philosophiae la pars, 890 stran.
3. Naturalis phil. Ha pars, 620! stran. Vydání obstaral be-"
nediktýn Reiser. Jě tenlevné vydání.. Díl o každému, kdo
se zajímá o tomistickou filosofii, doporučujeme.: Najde
v něm všechny dnešní problémy, vyjádřené sice suchým,
scholastickým způsobem, zato tím přehledněji a hlouběji
řešené. Samozřejmé, že na něm najdeme* stopy autorovy
doby, ale těch nezůstane ušetřeno žádné dílo, jesťse třeba
přes ně přenést a dílo má ihned větší cenu než jen histo
rickou. '
;
I .,1/.-V '' ' ■JENATTON: .Coňtre ie^transformism. Marseille, ;Editions Publicor, 1937, štr. 90. V dobré kolekci, tomistických
studií Essais de Thomisme vivant vychází tato práce, jed
nající ó stvoření s hlediska dogmatického a filosofického.
Autor, argumentuje jak: proti filosofům nekřesťanským,
tak; proti některým katolíkům, kteří by . rádi připustili
transformism.'v mezích, v, jakých jej připustit nelze.. . . . >

,
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JIRME JAHU: Nářky. Přel. dr. Heger, Brno, 1937, Edi
ce Akord. Jsou již všeobecně známy klasické překlady
dr. Hegra Starého zákona. Jeremiášovy Nářky jsou do
kladem toho, jak dovede uchvátit čtenáře překlad tak čis
tý a básnicky, jemný, jako je překlad Hegrův. Bylo by
si jen přáti, aby vydal co nejdříve také jiné knihy Písma
Svatého.'-":.:
■.
. vv.'
LACHANCE LOUIS O. P.Y Nationalisme et Religion.
Collége Dominicain, Ottawa, str. 200, cena 0.75 c. Bylo již
hlasitě poukazováno na nutnost nějaké nacionální výcho
vy na základě nestranné objektivity ospravedlnitelné po
stránce rozumu i víry. Tato kniha pak přináší principiel
ní a filosofické řešení stěžejních otázek nacionálních; ná
rodního cítění a jeho vzájemného poměru s náboženstvím,
bez něhož,' bez milosti a posvěcení, nemůže dosáhnouti své
dokonalosti v praktickém uplatňování. Autor tu řeší Otáz
ky .nacionální s krystalickou a vědeckou jednoduchostí,
. avšak s tomistickou hloubkou, poněvadž na základě na
uky sv. Tomáše, proto lze ji dnes všem opravdu doporučiti.'
' v: .
:
LAVERGUE C. O.; P.: Guide pratiqiie de chronologie
Biblique. Bloud et GáýyParis, 1937, str. 80, cena 2.40 frs.
Tato kniha je velmi vhodná a potřebná pro studium bible
a s ním spojené studium starého orientu. Je prakticky se
stavena: na jedné straně jsou ve sloupcích podána data
událostí různých národů a na druhé straně mapa k těmto
událostem. Třeba jen obrátíti stránku a hned máme tajný'
přehled o událostech jednotlivých století, i.
LOEWITH: Jacob Burckhardt. Luzern, 1936, Vita NovaVerlag, str. 380, cena 9.50 frs. Mnohé these Burckhardtovy
jsou dnes právě tak moderní, jak byly ve chvíli, kdy je
psal,.protože viděl dále ve svém umění pozorovat dějiny
ve smyslu historické příčinnosti. I když nesouhlasíme se
všemi jeho vývody, nemůžeme mu upřít hloubku pohledu.
Loewith studuje jeho dílo jakp filosof dějin, zkoumá jeho
vztahy k: Nietzschemu, Heglovi, Kierkegárdovi. Pro od
borníka přináší studie mnoho vzácných poznatků zvláště
v pohledu na dějiny světa.
, ' :
: MARITAIN: Gesellschaftsordnung und Freiheit. Vita
Nova-Verlag, Luzern, str, 154, cena 40 Kč, váz. 48 Kč.
Klasická analysa duchovních a duchovně-dějinných pod
mínek politických ideologií dnešní doby. Vychází ze vše
obecně známé skutečnosti, že špatně pochopená svoboda
vede nutně k;jejímu zániku a k otroctví; proto svůj po
jem svobody, filosofii svobody, staví na pravdě.‘ Jsou to
myšlenky, na nichž lze stavět nové uspořádání světa. Vademecum pro naše vedoucí intelektuály, kteří stojí mno
hdy bezradně před míněními navzájem-si odporujícími.
MESKQ KS.: Mír. Boží. Společenské podniky, Přerov,
str, 176, brož. 12, váz. 20 Kč. Překlad povídek, které vy

dal slovinský áutor před 30 lety. Jsou to vzpomínky kně
ze na radostné i smutné chvilky mládí. Životní trpkosti
jej neotupují, ale dávají vzrůst charakteru, novým ideá
lům. V drobných povídkách uplatňuje Meško svou znalost
lidí, slova: a soucitnou duši. Dobrý překlad A. Horsáka,
ilustrace Slovinco Kajko Subice.
MOUNIER: Vom kapitalistischen Eigentumsbegriff zum
Eigentum des Menschen. Vita Nova-Verlag, Luzern, str.
100, cena 3 šv. frs.. (o. Sch. 4). Známý, vůdce křesťanského
humanismu ve Francii má jistě zásluhu, že v přítomné stu
dii ukázal na zásadový poměr a rozdíl křesťanského učeni
a moderního majetkového a vlastnického rozděleni. Věc
ný, lidský á morální úsudek o moderních hospodářských
formách, jimž není středem člověk, ale profit, což je pří
činou dnešní ekonomické anarchie. Ukazuje cestu k pokřesťanštění pojmu o vlastnictví, bez čehož není možná
ani obnova společnosti vůbec, ani znovuzrození křesťan:
ského společenství.
MOUROIS: La jeunesse devant notre temps. Paris,
1937, Flammarion, str. 46, cena 1.95 fr. Stojíme před no
vou dobou; zcela nový svět se otvírá každému, mládeži
zvláště. Autor to vidí. Vidí'rovněž, jak vypadá dnešní
mládež a ví, čeho potřebuje. Kniha je hluboká svým po
hledem a praktická, svou nadějí v lepší budoucnost.
SILVIONEGRO: Ber unbekannte Vatikán. Verlag Kijsel—Pustet Miinchen, stran 374. Všichni lidé mají nějak
v srdci fiím, sídlo papeže a zvláště Vatikán. Ovšem různě.
Jedni hledí k Símu s láskou, jiní s nenávistí. U Vatikánu
není jen pompa," sláva a purpur, jak často by si někdo
představoval, i tam je všední den, práce a námaha. Kniha
nám líčí po této stránce Vatikán, z této stránky je lidem
opravdu neznámý. Vkusná úprava, četné reprodukce do
dávají knize pěkného vzhledu. Čtenář po ní sáhne s chuti,
která ho neopustí, dokud nepřečte knihu celou.
F. OLGIATI: La filosofia di Bescartes. Vita e pensiero,
Milano, 1937, stran 577, cena 40 lir. Autor se pokusil již
před lety o Déscarta. Studiem se seznamoval nejen s Descartem, nýbrž i se slabinami a jednostrannostmi jeho kri
tiků. Rozhodl se k nové práci. Nejdříve pročetl znova spi
sy a snažil se zjistit přesný obsah termínů. Střetl se s mno
hými neshodami, ale přece jen se mu podařilo vybrat po
jmový materiál. Z něho vyzdvihl stěžejní ideje a již mohl
konstatoyat descartovské názory. Dílo budí již na prvý
pohled dojem; důkladnosti a autor v něm opravdu dosáhl
zamýšleného cile, přesně vystihl Descarta.
OrdoBivini officii recitandi, Kalendarium Eccl. Univ.
fro anno 1938.Marietti, Torino, cena.3 liry. Obsahuje.de
krety a' rozhodnutí kongregací o celebrování, přehledné
tabulky votivnich mši sv. Důležité věci jsou typograficky
zdůrazněny.
'

\

V

589

■ Ow. en est Vensignement religieux. Livres et móthodes
.de divers pays. Editions.Casterman, Paris, 1937, str. 500.
Všechny metody náboženského poučováni ják; ve škole,
tak na kazatelně a při různých přednáškách jsou tu krát
ce probrány, ale co je .vlastní smysl.knihy, je tu uvedena
obrovská literatura všech světových jazyků. Po té strán
ce je kniha jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou
všem kněžim jakož i laikům, kteří hledají rychlou orien
taci v náboženské literatuře. Nelzé opravdu dosti doporu
čit toto dílo,rkteré vykoná velké služby. •
U. PÁDOVANI: La filosofta della religione e il problema
della vita: Y ita e pensiero,‘;Milano, stran 263, lir 25. Nám,
katolíkům, -jsou vítány všechny vědecké práce, jako kaž
dému nezaujatému člověku. Některé ovšem- pro nás mají
větší, jiné menší význam. Přítomné dílo ukazuje, že je po
chybený a nemožný jakýkoliv pokus o řešení problému
života bez riáboženství. Poněvadž závěr vyplývá z přesně
ověřených premis, jsme nuceni projevit radost nad zdaři
lým úsekem boje o pravdu.■
.
•
■
POULET: Historie du christianisme. Fasciculo XV. Pa
ris, 1937, Beauchésne. Další svazek velkolepých dějin Církvo ;od; benediktinského mnicha Pouleta. Psali' jsme již
o nich a doporučovali" je: Zaslouží si stálého doporučo
váni jako pro svou přehlednost,’velkou obsažnost,' spoustu
ilustrací a; mnohé jiné přednosti. Přítomný svazek jedná
o době 13. stol. a začátek 14. stol.
■
OSKAR KARL-RENNERiBriefé an Otlo von der Freundschaft. Vor. Felizian Rauch, Innsbruck "(Leipzig),' str. 96,
cena 3.20 šil., 2 Mk. V této knížce ve formě překrásných
dopisů'je -vyjádřen jasný á výrazný pójém pravého přá
telství,jaké může a má.být.ják pó stránce psychologické,
tak-theologické, jehož vrcholem a vzorem; je božský Přítel.
Knížka hodná doporučení žvlášfě-výdiovátelům a samé
mládeži, která tolik touží po přátelství a v níž se toto nej
.......
.
více. tvoří. , .
• B. ROMEYER S. J.: La philosophie chrétienne Jusqu’ á
Descartes. Lib. Bloud & Gay. Bibliothěque catholique des
scicnces religieuses vydává -velmi cenné -knihy, z; oboru
katol. theologie i filosofie. Přítomná kniha je historií filo
sofie křesťanské; autor začíná sv. Augustinem a končí bonaventurismem, thomismem a skotismem.
■. . .
SEMENTÓWSKI-KUR1LO: Der heilige Kreis. SocietátsVerlag, Frankfurt a; M., 1937, str. 256, cena 4.80 Mk. Po
měr Ruska k ostatní Evropě, to je smysl.této knihy. Když
ukázal ”autor, v čem je hledat odlišnost ruské povahy od
povahy jiných národů, snaží se ukázat, že vlivy, jaké mě
lo a má-stále Rusko na světovou kulturu, jsou mnohdy
přehlíženy proto,', že dnes. sé pohlíží na Rusko se všech
stran jen pod zorným úhlem bolševismu. Kniha je s mno-
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héhohledislca velmi zajímavá, i když nebude každý se
vším souhlasit.
\
:
SOVA ANTONÍN: Drsná láska. Básně. Vyd. druhé, spi
sů A. Sovy svazek 12., vyd. Melantrich v Praze, 1937, str.
120, brož. 15 Kč,' váz. 25 Kč. A. Sovou byla obohacena
naše mateřština, o nové hudební možnosti expresí, o ne
známé barevné přízvuky.,o dotud skrytá kouzla, nad ni
miž vládl jako lyrický čaroděj, jenž konečně zachytil me
lodii domova v písních, jež stále budou žniti.
' DR. Mí SÁDOVSKA: „Nezapomínejte ná Školskou otáz
ku!“ a „Bojujeme za ikrestanský ráz. školy!"' po' 10 hal.,
poštou po 30 hal., 10 výtisků poštou 1 Kč; Od téže spiso
vatelky -vyšly: „Bděte a modlete se!“ „Český Velký pátek.“ „Trosečnico11po 20 hal;, poštou 40 hal., 10 výt. poštou
2 Kč. Zasílá Český tiskový spolek, C. Budějovice, Kněž
ská 7. ■v-.. ■
■
■■
;
• JOSEF M.,SEDLÁK: Matka. Verše. Vyd Julius'Sedlák
v Rýmařově, 1937. Krásné verše duchovních vzpomínek
na matku, plné bohatých obratů -březinovského nádechu.
FRANTIŠEK SKÁ CELÍK: :.Venkovský lékař. Román.
Vydal „Vyšehrad-1 v Praze, stran 320,'váz. Kč 38. Nový
román, Věnovaný památce spisovatelova přítele Viktora
Dýka, který mu dal k této práci podnět, dotýká se mnoha
otázek odborných a;při tom hodnotí sociální a stavovské
poslání venkovského praktického lékaře. Je v něm doku
mentárně prokázáno, jak velký význam v. životě společ
nosti i jednotlivců může míti venkovský lékař, plnící s po
chopením povinnosti svého ušlechtilého povolání a “jak
může Býti: nenahraditelným v nejkritičtějších situacích; SVENSSON ’JO N :;Dobrodružství .na ■ostrovech. Vyše
hrad, Praha',:str. 328,’ cena 18 Kč. Všichni ctitelé mladist
vého, byť- právě osmdesátiletého Otce. Svenssona budou
vděčni za tuto novou knihu, jakož i dp. překladateli za
vzorný překlad. Tentokráte kniha onlVvá rraviími-dobro
družstvími,, která mohla i velmi zle dopadnout a při tom
jsou místy opravdu exotická.
.
—es— .:
SVENSSON: Na koni mezi ledy a ohm. Prel. Jan Hru
bý. Praha, nakl.' Vyšehrad, vo sbirco pro mládež Raná
setba, cena jědnoho'sešitu 1.50 Kč,' roční předplatné 15
Kč., Doporučujeme* tUto sbírku pro mládež co nejvřeleji.
M. TÁRNOWSKI: Vn Evéque polomíš.\Mgr. Joseph
Bilczewskij překlad z polštiny, J . ’. Gabalda et Cie., Paris,
ruě Bonaparte 90, str. 279. Životopis velkého polského arci
biskupa (f 20.'března 1923), průkopníka kul tury,' pracov
níka na poli sociálním i politickém, apologety, který vše
chny své schópnosti zasvětil Církvi a, vlasti a zemřel smrtí
světce;,na něhož;se.nezapomíná.
i .
DANTEL-ROPS: Ce quimeurt et,'ce qui nait. Libraire
Ploíi, Paris .6e, rue .Garanciere: 8,. 1937, str. 248. Ze zamyš
lení se myslitele nad sociálním řádem dneška a nad tím,

co še děje, vznikla táto knížka, plná hluboký ch myšlenek,
na př. o humanismu,- o odpovědnosti, o hodnotách 51ově k íi & j

"* ■

EMILIE VEJVODOVÁ: Problém kóedukace. Věstník
katol. učitelstva čsl., Přerov, cena 6 Kč, Na základě bohaté
literatúry-přichází autorka k závěru,’ že kóedukace spíše
škodí než prospívá. Její vývody jsou doloženy a její spis
je dokonalým poučením o koedukaci še stanoviska kato
lického.
v
V ''
^V ILIN SK IJ VAL.' S.: Ruská revoluce 1825—1936. Spo
lečenské podniky, Přerov, str. 232, brož. 30 Kč, váz. 42
Kč. Hutný soubor .vývoje politických a'sociálních revo
lucí v Rusku nestranně zpracovaný hodnotí jak carismus,
tak komunismus se stanoviska křesťanského názoru svě
tového a sociálního, i : i
r
—fk—
KAREL E. VLČEK: tídery kladiva. Nová lyra, sv. III.
Nakl. Josef Birnbaum' v Brtnici, 1936, str. 60. Kniha veršů
dunících hloubkou šachet a nespokojeným vzepjetím nej
slabších a utiskovaných, zklamaných; otroků továren a
strojů,'v sazích a'krvi, oloupených o víru,„o to poslední,
co nám ještě zbylo — poslední, co nás vždy v nejhorším
potěšilo". Je to píseň sociální bolesti, touhy po spravedl
nosti,s balzámem naděje a skryté krásy. Tak svěží, hluboké a vykrystalisované verše může plodit jen opravdový
básník, jenž vidí život otevřenýma očima. f J
‘ STANISLAV ZBOftIL: Bolestiplná. Vydaly Společen
ské podniky v Přerově. Stran 280, cena brož. výt. 25, váz.
33 Kč. Osudovost je hlavním prvkem, který vedle zřetelné
výstražné tendence prolíná celým dějem a zasahuje nemi
losrdně všechny zúčastněné osoby. Hrdince jest vypiti ka
lich hořkosti až' dó dna. Tichá Marie, stvořená spíše pro
klášterní zátiší, po osudném sňatku žije, životem bolestiplné. Povahová slabost přivede jejího muže ponenáhlu na
scestí. Jen pevná .Víra je Marii posilou, když še láme pod
tíhou Božího navštívení a když ji pó ztrátě muže,: kterého
nepřestala milovat, hrozi i ztráta dítěte.'V odměnu za víru
přichází po bouřích životních klid a nová naděje V synu.
ZEMAN JOSEF, P.: Deset leť sa čínskou zdí. Ze života
a působení katolického misionáře. Vyd. Lidové knihku
pectví a nakladatelství v Olomouci, 1937, str.; 164, brož.
17 Kč, váz; 27 Kč. Cína se stává středem zájmu. Dnes se
píše o hladové a rozbouřené Cíně, ale rozsah a hrůzy těch
to převratů si u nás nikdo nedovede představit; jeť Cína
. země tak odlišná od Evropy, svět sám pro sebe, že teprv
takový misionář za dlouhá leta dokonale pozná tuto zemi
protiv.. Zeman ve své knize seznamuje čtenáře s povahou
země a jejich obyvatel. Líčí útrapy misionářského živo
ta a těžký zápas o každou duši.
~„Životěm“, č. 273. Turecek, V jednotě síla. Č. 275 Škola
bez Boha, čili laická morálka;
.

;
1
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MODLITBA HLEDAJÍCÍHO
Můj drahý Ježíši,^ pomoz mi v mé bídě. Jsi vše
mohoucí. Popatř na mou diiši! Očisti ji a rozetni
ji, jako roztíná drvoštěpec strom, a dej mi nový ži
vot. N eboť jsem slabý, ztracený Slovek, k terý
dlouho tě postrádal a jenž neví, Jak by měl jednati. Odevzdávám se ti, můj ve lk ý bratře. Jsem nejubožejší žebrák. Potřebuji tě prošiti o nesmírně
mnoho věcí a nevím ja k začíti. Obejmi mne svými
do široká-rozevřeným i pažemi, podej mi svou probodenou ruku: Chci se přitisknouti ke tvému tělu.
Nenalézám slo v,;jež bych ti chtěl říci.
. : .Není snad urážkou, co ti říkám? A le, v ž d y ť jsi
přece přišel pro nemocné a bloudící: A -já jsem ne
mocný, k smrti. I já jsem byl mezi těmi? kteří se ti
posmívali a tě trýznili. I já jsem se vysm íval kříži
i ukřižovanému, ani; j á ;jsem nechtěl slyšeti prav-;
du.'T já jsem se posmíval tvému krvavém u potu á
tvému potácivému kroku ná křížové cestě: ’ • ' '
Místo, ábýs mne, ubohého pošetilce, na v ě k y za
pudil, povolal jsi mne, a aniž bych to pozoroval,
přitáhl jsi.m ně k sobě. Ježíši, můj Bože, ja k jsem
nehodný! Musíš mi pomoci, neboť přicházím z ta
kové .d álk y . . v jsem tak nečistý a neodvažuji se
ani vy s lo viti tvé svaté 'jm éno' svým i .posfcyrněňýt
mi ústy.
v
'
_
; Jsi-příliš vysoko, příliš čistý,- božský,: a přece
přitahuješ neodvolatelně mne, ubožáka. -Bójím se
tě a přece tě milují. Budíš hrůzu ve-m ně a přece
lačním po tyé přítomnosti.- Cítím, ja k se vě mně
dme bouřlivá radost a- mé oči pláčou.- Přemáhá
mne má úzkost a vrhání se do náručí tvého m ilo
srdenství.
Hřešil jsem všem i svým i smysly, a jen ty mne
můžeš očištiti svou rudou krví. Ježíši,- Ježíši, smi
luj'se nade mnou!
,
■. ■ ’

Z deníku ko nvertity P. Van der M terJ
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OJiĚT N A Š E
Apoštolovo dobré vystihli, že sc neumějí dobře
modliti. A le oni nedovedli či nemohli ještě více vě
cí.. Jako' se lidé nedovedli sami ze sebe dobře mod
lit, tak také nedovedli še sami ze sebe, dobře obětovati, něco podati nebesům.. C okoliv člověk po
dával, všechno bylo nakaženo prvním hříchem.
I věci samy. Protože’ není věci, které by. mohl člo
věk podati Bohu v obět a které by nebyl lidský
hřích poskvrnil, znečistil.
; •
• Kristus podal,na kříži obět dokonalou, obět čis
tou, o b ěť nekonečné ceny. P r v ý člověk odmítl Bo
hu poslušnost. Chtěl sám býti Bohem. Proto ne
chtěl obětovati. Ježíš' podává v obět sebe v nejv y š š í,v ’iiej dokonalejší poslušnosti, v poslušnosti,
která ;sě nezastavuje ani před- obětováním vlastního života v takových potupách a y; takových bolestech. Protože podal v obět: sebe, •Bohočlóvěka,
měla jeho obět cenu jeho božské osoby, tedy cenu
nekonečnou, nesmírnou.: Protože ale b y l zároveň
také člověkem, jedním -z inás, mohr ji. podati za
nás. T a k podal obět důstojnou Boha a podal ji na
ším jménem’. Jeho obět má tudíž všechny účinky
všech obětí a vy v a žu je všechny.potřeby a,okolnos
ti, ve kterých je slušno a spravedlivou aby člověk
Bohu obět podával. Obět K ristova byla obětí nejvyšší.bohopocty, protože Ježíš poctil Otce nejdokonaleji, nejdokonalejší poslušností. JTím zaplatil za
hříchy. .Zároveň ale, kd yž nás smířil s nebem, po
děkoval nebi za toto smíření a snesl na zem veš
keré požehnání, a všechny m ilosti,,kterých potře
bujeme přo duši i pro tělo, abychom mohli dosáhnouti svého cíle.
A lej tato ob ět.jest a zůstane na v ě k y zároveň
obětí naší. T o obětoval člověčenství naše, jako
člověk byl knězem,- protože jako člověk ,umřel. Z
božství měl nekonečnou cenu pro tuto svou obět a
pro své kněžství. Nesl naši lidskou přirozenost.

j
*

j

i

I

V ní za nás-zaplatil,- a proto mohla ;se jeho obět
nám přičítati. Proto mohl vé svém svátém Těle
přibiti, podle - slov sv. Pavla, na kříž náš dlužní
úpis, který zněl proti nám u nebeského Otce.
Spasitel by se'm ohl spokojiti s tím, že podal
jednou svou obět. V zhlíželi bychom k ní jako k his
torické skutečnosti a těšili bychom se jí. B yla by
věčně přijata a žili bychom věčně z ní. A le K ris
tus nás dobře znal. Věděl, žé potřebujeme se tak
řka dotýkati i nejduchovnějšího. Proto chtěl zpřitomniti svou obět a přikázal svým učedníkům, aby
činili ha jeho památku to, co on učinil při poslední
večeři, když lámal chléb a podával s kalichem, jež
prohlásil za své tělo," které má býti obětováno a
krev, která má" býti prolitá. A kd yž pák byla pro
lita skutečně'tato k rev a obětováno toto tělo, to,
co se dnes děje na našich oltářích jest totožné s
onou obětí pak uskutečněnou a naplněnou.
'
Jest to obět naše. Obětuje se totiž Kristus dnes
tak, ja k j e . ; A my všichni ?přivtělěni ke Kristu,
všichni ti, kteří žijí z něho, ti všichni tvoří jeho
svaté tajemné Tělo. T ak se podává Kristus nebes
kému O tci; nejenom svým tělem jednou obětova
ným a dnes oslaveným, nýbrž i ve sp ojén ís námi,
tímto tělem a obětí tohoto těla vykoupenými. P o 
dává se, nebeskému Otci s^velkým m ystickým T ě 
lem svým, s celou svou Církví. T ak podává Ježíš
nebeskému Otci všechny vzdechy', bolestij 'utrpení,
práce, krev, pronásledování všech těch,- kteří/jsou
přivtělěni k němu jednotou jeho života.
T ak zdůrazňuje nej světější'. obět mše svaté ještě
více onu tajemnou/jednotu, o'které v tomto kursů
mluvíme. Z oběti na kříži vyrostlo naše svaté spo
lečenství dítek: Božích,-'obětí na kříži; přivtělil si
nás všechný ÍKrištus k sobě, obětí na kříži povsta
la jeho? čistá nevěsta; Církev. Proto jeho obětí na
kříži roste,'u držuje1se a' žije toto svaté společen
ství. T a k je obět mše svaté uskutečňováním jed 
noty Církve. Jestliže je Eucharistie tmelem jed 
noty, chlebem jednoty, ja k krásně praví jedna z
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nejstarších církevních modliteb v Didache, protože
Eucharistie jako pokrm je důsledkem a ovocem
Eucharistie jakožto oběti, zpřítomňující obět na
K alvarii, z této jednoty oběti vychází jednota nás
křesťanů. K de věřící dobře prožíva jí mši svátou,
j
tam také rostou v tomto chápání a prožívání své
i
.svaté vzájem nosti' a jednoty, tam prociťují ono
t
velké svaté společenství nás všech v Kristu.
* ■
Proto říkáme, že teprve řádným prožíváním a
chápáním oběti mše svaté, nebo, ja k 'se říká, litur
gickým hnutím, vybuduje se dobrý základ pro ka
tolickou akci. Jen k d yž,prožijem e své spojení v
tak těsném společenství Oběti K ristovy, můžeme
;
očekávati, že pak nebude věřícím ; lhostejný osud
jejich bratří a že se dají do práce každý na svém
úseku, na svém místě, aby nezahynuli ti, kteří jsou
vykoupeni tak velkou obětí.
J
Jsme, spojeni s Kristem. Jest jedním z nás. My
I
patříme k'němu, a proto, když se.slouží mše svata,
vzpomeneme si, že je to nejenom obět Kristova, ný
brž také o b ě ť naše, že patří nám. Učme se spoluobětovati, spolupodávati ob ěť mše svaté. Včleňme
se do této oběti svým životem ,;svou ob ětí,,svými
bolestmi., Abychom i obětí mše svaté, vrůstali víc
a; více a životněji do tohoto svátého společenství
tajemného T ěla Kristova.
;;
P. EM. S O U K U P O. P. - :

POVĚRČIVÍ

J

\

';V :T h e o lo g ic k é Summě praví sv. Tomáš Akvinský (2. II. 92), že pověra v obvyklém smyslu není
proti ctnosti víry , nýbrž proti ctnosti nábožnosti,
jsouc y fnejhorším svém poblouzení nesprávným
uctívánímObožství, v ; slabších~pak; případech ne
dostatkem úcty k Bohu.-Tlkolem ctnosti nábožnosti
jest vzdávati Bohu patřičnou úctu; držeti se prav
dy Boží a hledati světlo p ravd y u Boha: říditi své
jednání podle Božího zákona a podle pokynů křes
ťanských- tradic. T o je pravda náboženského živo-
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ta. Pověra; „papravda“ , uchyluje se v některém
■ze jmenovaných způsobů od skutečné pravdy, ná
boženského života.
.
Pověrou jest především pohanství, které nejen
nevzdává Bohu patřičnou úctu, nýbrž právě ji pro
kazuje tvorům. Může však b ýti pověra tohoto p rv
ního způsobu i mezi křesťany, když,: podle slov sv.
Tomáše, v e svém zevnějším náboženském životě
konají něco, co je -„proti ustanovení Božímu nebo
církevnímu, nebo* co je p ro ti1 obecnému zvyku
Církve“ .
■ ■■■
r;
Ostatní oba druhy pověrčivosti v nějaké podobě
nalezneme dosti hojné mezi. křesťany, leckdy, na
ně s úžasem narazíme i u lidí jaksi okázale nábož
ných.
. í í : '-; ; J " v ,'-'1
Lidé vžd y c k y by rádi věděli, co bude, co je ta j
né, ja k by se m ěly věci zaříditi, aby še záležitosti
zdárně rozvíjely . N ázor Andělského U čitele je do
dnes nevyvrácen: že lze;nějakým uměním nebo za
řízením poznati pouze takovou budoucnost, která
vlastně budoucností v celém smyslu již není, pro
tože již nějak jsou při práci příčiny, které již za
hájily uskutečnění toho," co -zatím nevidíme. K do
však je; idostatečně uschopněn k poznání’ jemných
tajností přáce příčin, může' viděti, co se připravu
je. A č také. nemůže; s' neklamnou jistotou3říci, co
bude, protože nemůže věděti, zda práce příčin ne
bude nadále nahodile přerušena. Takovým jemně
vidoucím- je andělj ať dobrý; nebo': zlý. Takovým i
vidoucími jsou ti,‘ kteří vid í do tajů lidského těla
nebo do tajů' pozemských sil v lidech, zvířatéch,
bylinách, vesmíru.
;
•
Proto oded.ávna byla vyvinuta umění i snahý
užívati takových umění, ktérým i by se zvěděla ta
jemná budoucnost nebo tajené přítomnosti,1s obe
jitím Boha a Božích pravidel vůči takovým věcem.
Nemluvíme;tu o pověrách obranných, o nošení nébó připevňování určitých neživých předmětů, jímž
se má zabrániti nehodám; ani o pověrách škod
ných, kterým i se má stejným způsobem druhý při-
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vésti do neštěstí; ani o pověrách': vábivých,-'když
jistým i věcm i nebo pokrm y se má způsobiti žádou
cí rozhodnutí u druhého, aniž by on věděl. Neboť
to jsou vše zbytky z úpadkové doby lidstva, kdy
se takovým jednáním vlastně mínilo zavedení spo
lupůsobení démonických sil, potulujících se v pří
rodě. :Avšak: již středověk věděl, že to jsou sku
tečné báje; bohověda pak dodávala, že je to vlast
ně nepřímé vzývá n í ďábla. Moderní člověk, i když
nemá naprosto žádnou náboženskou víru, musí se
prostě za takové počínání styděti ve jménu pokro
ku-přírodních věd.
Zajím avý je pohled do výčtu pověr zvídavých
u svatého Tomáše, protože ukazuje, že též ohledně
pověr takových zůstalo vše při starém i ve dvacá
tém století, co b y lo;ve století třináctém. -;:Jmenuje jako zvídavé pověrčivosti: vyvolávání
zemřelých, aby zjevem a, mluvením nebo .znamení
mi. prozrazovali: tajem ství; tajností skrze lidi, zba
vené užívání smyslu (v nějakém transu); zvídání
z obrazců na dřevě, kameni,; právě slitém olově
(k Čemuž není.přidáno zvídání z usazeniny po uva
řené k á vě); pozorování různých nahodilých zjevů
nebo příhod' (potkati stařenu,; kněze, kominíka,
některá zvířata, tahání planet, vrhání losů a kos
tek,'- skládání ; karet, třináctka lidíi v e společnosti,
jednání v určité „k ritick é1:* dni, co se uvidí nejpr
v e v knize naslepo otevřené). T o vše jsou věci, ve
kterých iiení; žádná příčinriost na svobodné rozho
dování nebo budoucí osudy .nebo tajnosti lidské.
A .jsou to opravdové zbytky z úpadkového stavu
lidstva, které sé domnívalo, -že božstva lze „obehráti“ lidskou, chytrostí.
I: sestavování horoskopů, což není než přiznané
pokračování v. pohanském hvězdopravectvi, je
stejně nevěcná pověra se stanoviska křesťanského.
A také se stanoviska pouhé hvězdářské vědy. V úpadk ových , dobách lidského ducha se připisoval
silám nebeských těles rozhodující v liv na osudy
člověka po .celý jeho život. A le hvězdářská věda

již ve třináctém století věděla, že tento v liv není
babylonsky nebo egyptsky ve lik ý ; svátý’’ .Tomáš
připouští pouze určitý v liv na tělo člověka, kte
rýžto v liv moderní hvězdářská věda uvedla na v e l
mi malou víru,.a to ještě jen nepřímým působením.
Ale již. svátý Tomáš praví, že člověk může vžd y
jednati proti vlivu , kterým náň působí nebeské tě
leso, svým vlastním, na nebeském a na jakém koli
tělese'nezávislým svobodným ' rozhodováním.
Zvídání budoucnosti ze snů má rovněž již sv.
Tomáš za: pověru. V dokonalé věcné shodě s ny
nější vědeckou: duševědóu udává čtverou příčinu
snů; dvě člověku vnitřní, dvě zevnější. V e spánku
obrazotvornost zpracovává: a rozvádí záležitosti,
věci a dojm y, které v bdělém stavu •zaujaly mysl a
cit člověka. Nebo tělesné stavy, zdravé: či chorob
né, bez kontroly a brzdění bdělého stavů, nerušeně
působí věsp án k u na obrazotvornost i vy tvá ří v ní
obrazy, odpovídající takovému tělesnému stavu:
„Pročež praví lékaři*' že- je si třeba vším ati snů,
aby se poznal'tělesným a duševní stav člověk a" (2
II. 95, 6). Zevnějšíipříčinou' snů?jest. ovzduší, stav
totiž atmosférických tlaků, a -nebeská tělesa, z je 
jichž působení na fantasii spícího se tvoří jim od
povídající obrazy dojmů a příběhů. Moderní doba
sem musí zařadit! sny, které vzn ik ají určitým tele
patickým působením.. K d ó ; to tiž :je schopnost pů
sobili na, dálku a přijím ati takové působení, tam
při usilovném zabývání myšlenkami o druhém pro
jeví se na druhém-pólů, nejsnáze ve snuj tento v l i v '
slyšením volání nebo tvořením: určitých- obrazů,
jež opravdu odpovídají skutečnosti. T o však bývá
jen ve vrcholně tragických případech.; Duchovní
příčinou ;snů, mimo- nitro člo věk a : jest ještě sv.
Tomáši Bůh: nebo ďábel: T o pak též patří k v ý j i 
mečným případům a nikdo nemůže rníti tolik do
mýšlivosti, že se;o- jeho.osobnost bez ustání tako
vým mimořádným zasahováním stará Pán Bůh ne
bo moci nepřátelské.
Je dosti věřících lidí, kteří: dají velm i na sov,
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kteří mají svůj osobitý sn á řa nenechají si vysvěť- 1
liti žádným způsobem, že by se jejich sny skutečné
neplnilý, jako skutečně prorocké sny. A le v nauce
svátého Tomáše se ukazuje a moderní duševěda
to bezvýhradně potvrzuje, že se sen nevyplnil pro
to, že se zdál, nýbrž proto, že člověk mu uvěřil a
pak nevědom ky sám udělal něco, co mu b y lo 'v e
snu.ukázáno — protože mu to bylo ukázáno. K d y
by si řekl: to' se nestane, co se.mi zdálo, zcela jistě
by se',to netálo. Čili, vyplnění snů si dělá nepozor
n ý člověk sám.' Třebas, :zdá-li se někomu o ne
mluvňatech, znamená to prou neomylnou mrzutost
příštího diie. A vša k ten sen^byl jen-.projevem ně
ja k é nesprávnosti v tělesné soustavě, takže člověk
vstával *se izárodkem špatné1nálady, o kterém ani
nevěděl. P a k ovšem se k tomu přidá ještě.vědomí,
že se musí státi nějaká nepříjemnost; a pak věci,
které by jinak přešel, vnímá jako nehodu a svou
špatnou náladou a netrpělivostí i skutečné mrzu;
tosti způsobí i tam, kde by: jé jinak nezpůsobil.
V e sm yslu: nauky sv.r:Tomáše lze nejstručněji
říci, že vlastní značkou-poverčivósti jest, uznávati
něco za příčinu, co příčinou není. T o 's e uplatňuje
jednak přímo v oboru náboženského života. P o
v ě rčivý je ,k d o se dom n ívá,že' zcela jistě dosáhne
přízně Boží -a' vyslyšení*iproseb," jestliže při tom
' užívá přesně odměřených a .určitých zevnějších
způsobů:' určitého místa, počtu a výběru modliteb,
určené peněžité oběti, počtu svící, rozžatých na
oltáři, určitého kněze á pod::B oží Syn řekl pouze
docelá:povšechně: „Proste a bude vám dáno.“ Ani
Boží Syn, ani jeho Církev,; m éřekli, ja k ý způsob
zevnějších náboženských úkonů jest neomylné pů
sobivosti, v y jím a jíc 'je d in ě , svátosti. Jedinou pří
činou vyslyšení; nášich prósébl jest Boží moudrost
a 'moc a láska, která však pro 'vyslyšení proseb
dala jediný požadavek: odevzdanost Boží vůle a
vytrvalost v pokorné službě a modlitbě.
Pro obor zvídání budoucnosti, závislé jediné ná
svobodném rozhodnutí 'člověka,; platí nezvratná

pravda: dokud; se člověk sám nerozhodl o svém
budoucím činu svobodně, není nikde zapsán jeho
budoucí čin, leč jedině v B oží vševědoucnosti, a ta
je tvoru neproniknutelná; Zurbonsen správně řekl:
„K d y b y byl Pán Bůh vyzp ytateln ý ve svém vědě
ní, tím již přestával by býti Bohem.“ Nejsou tedy
příčinou ani známkou budoucnosti ty věci, ve. kte
rých se budoucnost hledá, počínajíc kartami a kon
číc horoskopy a thebskými věštkyněmi.
Jest jisté, že ve většině případů takových věš
teb teprve věštba sama přivede člověka k jí odpo
vídajícímu jednání a že nevědom ky dělá pod v li
vem věštby: to, co •by - jinak nedělal. Stejně jest
jisté, že skutečný, jasnovidéc niůže se 1dohadovati
budoucího; jednání člověka- z toho, co v jeho fan
tasii vidí* a se domýšlí ze svých zkušeností, a ještě,
že zná minulost a- přítomnost z fantasie, do které
mu člověk uvolnil přístup. A le s :jistotou 6 naho
dilé budoucnosti nemůže m luviti nikdo než jen Pán
Bůh sám. S vatý Tomáš ještě k tomu dodává, že se
takovým z vídáním člověk dobrovolně -otvírá ďá
belskému Šálení. V každém případě jsou , takové
věci projevem neúcty k'Bohu, když se hledá v e 
dlejšími cestami, co on zahalil zé své moudrosti do
tajemnosti a- nevědomosti lidské. A to proto, aby
vychoval člověka 'v ; důvěře .ve Svou prozřetelnost.
Je to hřích proto', že se konají věci, které zakazo
val již Starý zákon a ještě více naprosto N o vý
zákon;; Lepé než všichni věštci a dokonaleji než
všechno pověrečně počínání ukážé člověku jeho,
správnou cestu důvěra v Boží vedení, naděje v Bo
ží pomoc,' prosba o pomoc a pokorná pódrobenošt
Božímu zákonu.
•
Zvídání budoucnosti’ bylo by bez hříchu j ediné
v tom případě,' kdyby, skutečný jasnovidec,byl tá
zán o stavu přítomném; v jakém je člověk a kdyby
se vše konalo s'vědomím, že'se jedná o pouhé do
hady na základě přirozených sil, ve kterých ne
může n ik d y 'b ý ti zobrazena budoúcnot.'Ale i to je
nedůstojné lcřésťana,’ leda' by u skutečného jasno-
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video hledal takové poznání přítomnosti, jaké hle
dá u lékaře, dávajícího' vědecké prognosy do bu
doucnosti. Každého, kdo hledá věštce, musí zaraziti právě ona neurčitost : a tajemnost -výpovědí,
která ukazuje, že o budoucnosti nevědí nic urči
tého.
P. PR O K O P ŠVACH O. P.

O S P R A V E D L N Ě N Í Z VÍ RY V JEŽÍŠE
KRI S TA
; K nejtěžším bojum nauky sv. P a v la patří otázka
ospravedlnění. V názoru o ospravedlnění člověka
se liší protestanté; od katolíků.' Je to právě sv.
Pavel, kterého se dovolávají protestanté pro svůj
směr. Je-: proto vhodné rozebrat tuto-nauku sv.
Pavla. P o úvaze o vykoupení Kristem všech nás je
třeba jednat o *to m ,'ja k jsme účastni tohoto v y 
koupení Kristova.'
, Nauka tridentského sněmu byla definována
právě proti názorům protestantů, kteří neviděli
v ospravedlnění rněco positivního v duši, nýbrž
pouze prohlášení•někoho spravedlivým se strany
Boží, a to tak, že hříchy nejsou ničeny v duši vli
tím milosti, nýbrž jen nepřičítány anebo přikryty
zásluhami K ris to v ý m i.' Člověk je tedy ospravedl
něn tak, že uvnitř zůstává íím ,x ím byl, je jen-pro
hlášen za ospravedlněného, pokud se mu: ona pro
vinění nepřičítají. Je" sice i s ospravedlněním spo
jeno posvěcení, ale.tak, že je to vn ější připočtení
zásluh Kristových, a n ik oliv ono vnitřní obmytí a
obnovení člověka.' Není však u všech jednotnost
v tomto nazírání na ospravedlnění.
K a to lic k á : nauka naopak: je, že ospravedlnění
člověka spočívá v odpuštění hříchů a ve vlití mi
losti na místo hříchu. P ra ví výlovn ě trident. sněm
o ospravedlnění: „N en í pouze odpuštění hříchů,
avšak i posvěcení a obnovení; vnitřního člověka
dobrovolným přijetím milosti a darů.' Proto člověk
z nepravědlivého se stá vá . spravedlivým a z ne

přítele přítelem, aby byl dědicem podle naděje na
život věčn ý."
; T ro jí věc spadá v tuto úvahu: čo totiž znamená
výraz ospravedlniti, jak třeba rozuměti ospravedl
nění věrou a konečně, ja k ý je vztah nauky sv.
Pavla k podobnému místu u sv. Jakuba, na první
pohled tak rozdílnému.
Jde nejprve o to, co znamená výra z ospravedlniti, zda tolik co: učiniti spravedlivým anebo prohlásiti někoho:za spravedlivého. Je jisto, že výraz
spravedlivý znamená tolik co správný, dobrý ne
bo dokonalý a užívá se ho vžd y jako opaku proti
bezbožnému, zlému v mravním smyslu. Je však
spor o to, co znamená opravedlniti. Tohoto výrazu
se totiž užívá i ve: smyslu prohlásí ti 'někoho spra
vedlivým na soudě,: a to jak u jiných spisovatelů,
tak i v Písmě sv.' T ak na př. u Isajáše: „B lízko je,
kdo mne ospravedlní, t .: j. ku ;■právu mi pomůže.
Kdo še chce se mnou příti? A ť ke mně přistoupí.
Hle, Pá n mi pomáhá. K d o mne odsoudí?" (50, 8,
9.) II profánních spisovatelů se užívalo tohoto v ý 
razu též y podobném smyslu. Avšak, jak pozname
nává Prát,-: id e a , o Bohu, ospravedlňujícím i lidi,
byla; pohanům úplně cizí a neznámá.^ Podobně ta
ké u sv. P a vla možno najít toto slovo ve zmíněném
smyslu alespoň v. této větě: „
. neboť nikoliv po
sluchači zákona jsou spravedliví u Boha, nýbrž či
nitelé zákona budou uznáni za spravedlivé." (Řím.
2, 13.) Jinak však se musí. uznat, že ospravedlniti
• znamená u sv. P a v la vž d y tolik, co učiniti spra
vedlivým a ne je prohlásiti za spravedlivého. Je to
těžko jinak chápat myšlenku sv. P a vla o osprave
dlnění nežli jako něco vnitřního, co skutečně člově
ka činí vnitřně dobrým a nevinným, neboť, jestliže
Bůh prohlašuje: někoho za spravedlivého, je třeba,
aby tento soud Boží odpovídal pravdě, čili že člo
věk Bohem za sp raved livéh o:prohlášený nemůže
zároveň zůstat vnitřně hříšný, t. j. nespravedlivý,
pouze jen> zevně p řik rytý zásluhami Kristovým i.
i Prat, La theologie de S. Paul, 1.1. p. 199.
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Na tento výk lad odpovídá sám Sabatier: „Pavel
■by neměl slov dosti přísných, aby zhaněl tak hrubý
vý k la d své m yšlenky.112 Odporuje to opravdu
smýšlení Písem, aby člověk Bohem ospravedlněný
dále zůstal hříšníkem nebo aby takovým byl na
zýván. Naopak věřící K ristovi jsou nazýváni sva
ti. Stačí k tomu všimnout si jen některých textů
sv. Pavla, abychom viděli, že u něho ospravedl
nění znamená opravdu něco vnitřního, životního,
obnovení člověka, odumření starého člověka a. tím
oživení nového člověka podle obrazu' Kristova.
„N ebo proč zem řer Kristus za nás, když jsme byli
ještě mdlí, v čas to příhodný za bezbožné. V ždyť
sotva za spravedlivého kdo umírá*, za dobrého to
tiž snad někdo še i odhodlá zemříti. Bůh však ukazujé svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za
nás, k d y ž ; jsme' byli je š tě ;hříšnými; mnohem tedy
spíše nyrií, byvše ospravedlněni k rví jeho, budeme
uchováni skrze něho od hněvu.11; (Řím ; 5, 6— 10.)
Je těžko rozuměti těmi o slovům jinak, nežli že
k rví .Kristovou jsme tak obmyti, že jsme skrze ni
spravedlivým i uvnitř,a ne jen proto, že pro záslu
hy K risto vy se nám hříchy nepočítají. Duch sv.,
princip posvěcení, přináší život do duše, bydlí v ní
jako v e c h rá m ě .'„P o d le ; svého'm ilosrdenství nás
spasil skrze koupel znovuzrození a obnovy Ducha
svátého,* je h o žV y lil na nás hojně skrze Ježíše Kris
ta; Spasitelé našeho, abychom byvše ospravedlně
ni milostí jeho stali se.podle naděje dědici života
věčného11 (Tit. 3,:’5— 7). Je zde jasně vyjádřeno
v y lití Ducha sv., obnova^jež též znamená něco po
sitivního a konečně znovuzrození, t.‘ j, udělení no
vého života. N a jiných m ístech'praví, tý ž Apoštol,
že máine choditi v:o b n o vě života (Rím. 6; 4), že
náš starý člověk byl ukřižován, a b y ‘bylo zničeno
tělo hříchu á že osvobozeni od hříchu, byli jsme
učiněni služebníky Božími (Sím.-6, 22). A jin ý text
ještě jasnější: „ A takovým i jšté někteří byli, (t. j.
pachateli různých hříchů), ale dali jste se obmýti,
2 Sabatier, L ’ap6tre Paul; p. 321. ■..............

ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni
ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a v Duchu
Boha našeho." (1 K or. 6, 11.)
Jaké jsou podm ínky k ospravedlnění? Podle
učení protestantů je to víra, ne ovšem t. zv. dog
matická víra, nýbrž v e smyslu důvěry. Člověk je
ospravedlněn, ne sice vnitřní spravedlností, nýbrž
spravedlností Kristovou, kterou má Člověk od Bo
ha dotud, dokud věří, že ji má, i když přitom vnitř
ně zůstává hříšníkem, dokud bude ž iv .' Je tedy
k tomuto ospravedlnění nutná víra, ;plná důvěry.
P roti tomuto názoru se staví zase nauka sněmu
tridentského, který výslovně zavrhuje toto míně
ní a praví,- že nestačí k ospravedlnění pouhá víra,
nýbrž! že se strany člověka se vyžad u jí různé jiné
podmínky za pomoci milosti.
T a k o vý výk lad , ja k ob y;k ospravedlnění stačila
jen pouhá víra v e vysvětleném smyslu, se protiví
nauce evangelia vůbec a duchu theologie sv. P a v 
la. "Spolupůsobení člověka v d íle ; spásy, p om ocí,
dobrých skutků1je to, co se zdůrazňuje ve;všech
evangeliích,'k.tom u všemu se odnášejí, ony četné
v ý z v y k varování se zla, ke konání dobra, k.tomu;
že nestačí;říkat Bohu- jen Pane, nýbrž že-je třeba
zachovávat přikázání, očistit se, konat dobro. Je
to právě epištola k ; Římanům, -která ukazuje, že
ona víra, jež je nutná, není jen úkon důvěry, nýbrž
je to.úkon rozumu a vůle vzhledem ke zjevení Bo
žímu a k pravdám Božím: „ .-. . neboť budeš-li vy-,
znávati ú s ty ;svými, Pána Ježíše a budeš-li věřiti
v srdci svém, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, spasen
bude§.; Srdcem totiž se v ě ř í:ke spravedlnosti, ú s tj .
však děje se vy zn á n í. ke spáse. . . Nuže, kterak
budou v z ý v a ti toho, v koho nevěřili? K terak však
uvěří v toho, o kom neslyšéli?:A kterak uslyší bez
hlasatele? . . . T e d y víra z kázání, kázání pak z roz
kazu K ris to v a " (Řím 10, 9— 17). Jsou; zde tedy
tři věci: skutky ze života K ritova, jejichž v y v r 
cholení je- ,veV zmrtvýchvstání/ jež je nutno při
jmout věrou, tedy ne pouhou důvěrou, nýbrž úko-
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nem rozumového souhlasu. Tato víra se projevuje
vyznáváním slovy a rodí se v mysli posloucháním
nauky K ristovy. A y epištole ke Korintským se
zřejmě víra odlišuje od naděje* a-lásky,-n en í to
tedy jen dů věra,'jež je spjata s nadějí čili jinými
slovy je to víra v určité pravd y a fakta zé života
Kristova, to čo nazýváme dogmatickou věrou. „ N y 
ní patříme skrze zrcadlo v záhadě, ale tehdy tváří ■
V-tvář,' nyní poznávám částečně, ale téhdy poznám
úplně, jakož i úplně poznán jsem. N yn í však trvají
víra, naděje a láska, tyto tři; ale největší z nich
je láska“ (1 K or. 13,12— 13). N ejlépe to vysvětluje
text epištoly ke Galatům, kde se jasně praví; jaká
v íra je nutná k ospravedlnění,1totiž taková, která
je vytvářen a láskou: „ V Kristu Ježíši totiž ani
.obřízka nic neplatí, nýbrž víra ; která působ í skrze
lásku" (Galat. 5, 6). V íra muší být spjata s láskou.
T ak tedy chápaná víra sě má k ospravedlnění jako
podmínka celého onoho komplexu úkonů nutných
k ospravedlnění asi tak, jako když na jiném místě
čteme: „B ez v ír y však se nelze líbiti Bohui neboť
ten, jenž přistupuje k Bohu, musí uvěřiti, že (Bůh)
jest a odplačuje těm, kteří ho hledají*4 (Židi 11,6).
Je sice pravda,; že když předmět v ír y spadá do
oboru naděje, že víra je zároveň důvěřivá, je-lt
upřímná, ale není tomu tak výlučně,1aby víra zna
menala jen úkon důvěry. Ovšem i tato tak zv. dog
matická víra není jen něco čistě intelektuálního a
teoretického, nýbrž je to o n V v írá ,' jež musí říditi
celý život á veškeru naši činnost a ji ozařovat; je
třeba, abychom b y li vedeni skůtky v ír y ja k k Bo
hu, tak k bližnímu i vzhledem k'sobě.3 Ovšem není
't o víra, jež dává sama sebou ospravedlnění, nýbrž
Bůh skrzé víru, takže jéště lé p e ' než jen pouhou
předběžnou podmínkou můžeme víru 'nazvat příprávou ; k í ospr avedlnění -se strany -člověka za ‘ působení milosti . T a t o víra 's m ě řu je k p řije tí křtu,
jím ž je člověk-vštípen na Krista a jím ž jako nástrojem protéká •do duše •lidské m ilost, :čin ící ji
3 Vósté, Studia Paulina, p. 96.
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spravedlivou. T ak nejlépe chápeme celý onen akt ospravedlnění.
- ;
Co však s oněmi texty, kde sv. P a vel hlásá, že
člověk je ospravedlňován věrou bez skutků záko
na (Rím 3, 28, Gal. 2, 16)? A ja k srovnat nauku
sv. Jakuba, k terý zase výslovně praví, že člověk
je ospravedlňován ze skutků zákona, ne pouze
z víry. (Jak. 2, 24; 2, 21— 22.) N a to již odpověděl
sv. Augustin, kd yž napsal: „P ro to nejsou proti sobě sentence dvou apoštolů, P a vla a Jakuba, když
jeden praví, že člověk je ospravedlňován věrou
bez skutků á druhý praví, že je marná víra bez
skutků,^ protože onen m luví , o skutcích, jež víru
přecházejí; tento o ?těch, jež víru následují.“ 4
Je třeba sc dívat na tyto dvě v ě ty s jiného hle- diska. Sv. P a ve l staví proti skutkům zákona živou
víru v Krista, .víru, jež působí skrzé lásku, a tedy
spojenou s dobrými skutky. Sv. Jakub zase bojuje
proti m rtvé víře bez skutků, řekli bychom v řeči
sv. Pavla; proti, víře nepůsobící skrze lásku. N e
odporují si, protože každý má na mysli jinou věc;
Sv. P a ve l se obracel hlavně na ty, kdož sympatisovali s ž id y ;a; dovolávali se zákona Mojžíšova. Sv.
Jakub zase měl na zřeteli křesťany, proti nimž do
kazuje, že nestačí víra bez skutků; T e d y sv. P a vel
stojí: před •ospravedlněním člověka nevěřícího v
Krista, sv. Jakub- po ospravedlnění křesťana, je 
hož víra b y mohla býti mrtvá, nečinná, není-li oži
vena skutky" lásky. .
.•
■
To je tradiční vý k la d nauky sv. Pavla-a jc zřejmo, j a k ; nejlépe odpovídá , jeho duchu. Je nutno
brát ohled na celou soustavu nauky tohoto Apoš
tola, abv se vyhnulo jednostrannosti, hlavně když
víme, ja k někdy v ě ty sv. P a vla b ý va jí nejasné a
jejich smysl vynikne teprve ze srovnání celé souvisloti anebo za pomoci jiných podobných míst.
Tak m ají smysl ony ustavičné v ý z v y tohoto Apoš
tola k dobru, ke svatosti; ono přísné varování před

* Sv. Augustin, De div. quáestionibus, qu. 76 (PL, 40,
89).
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. skutky temností. A v tomto světle se též objeví i
cena v ír y v Ježíše K rista a způsob onoho vnitřního
ospravedlnění skrze milost Ducha sv., rozlitého
v duši.-„Jsouce tedy ospravedlněni z víry, máme
pokoj s Bohem skrze Pána našeho Ježíše Krista,
skrze něhož jsme i obdrželi přístup k té milosti, ve
které stojíme a honosíme se nadějí ve slávu Boží.“
(Éím. 5,' 1.)
.
■ • ■.
■
JAN R U Y S B R O E C K

VIZTE, Ž E N I C H PŘICHÁZÍ,
V Y J D Ě T E MU V S T Ř Í C

Tato slova nám přinasi sv Alatouš, evangelista,
a.Kristus'je pronesl ke svým učedníkům a ke všem
-lidem v podobenství o pannách. Tím to ženichem je
Kristus a ; lidská přirozenost : je: nevěstou, kterou =
Bůh stvořil podle svého obrazu a ke své podobě,
a postavil-'ji-'ná‘ počátku na nejvznešenější, nej- .]
krásnější, Inejbohatší a nejúrodnější koutek země, >
totiž do ráje. Podrobil jí: všecky tvo ry a-okrášlil
j i : milostmi; dal jí příkaz, a by7si mohla zasloužit!
svou poslušností (získati) b ý t is e svým ženichem
v ustavičné věrnosti pevně spojena, an iž.b y kdy.
upadla v nějakou' nesnáz nebo hřích. T u přišel pod
vodník, pekelný;<nepřítel, '(k te rý jí to: záviděl),
v podobě lstivého hada a oklam al:ženu a oba; okla
mali^ muže, hlavu přirozenosti lidské. I oloupil
?
klamnou radou přirozenost, nevěstu Boží; byla vyi
puzená do cizí země, chudá a ubohá,i zajatá, utis- J
kována a od svých nepřátel zotročena, jakoby se 4
již nikdy neměla vrá titi do své vlasti a činiti po
kání; však jakm ile se Bohu; uzdáló, a začaí míti
soustrast s utrpením své milenky, poslal na zem
svého jednorozeného Syna do bohatého sálu a vej
lebného Chrámu, do lůna Marie Panny. Tehdy se
|
zasnoubil s-onou nevěstou, naší přirozeností a spof
. jil ji se svou osobou pomocí nejčištší k rve vznei
šené Panny., Knězem, k terý zasnuboyal tuto ne
věstu* byl D u ch-svátý; anděl Gabriel zvěstoval
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toto manželství, přesvatá Panna dala svolení. Tím 
to způsobem vza l na se Kristus, náš ženich, haši
přirozenost a navštívil nás v cizí zemi a poučil náš,
o nebeských mravech a o dokonalé Věrnosti. P ra 
coval a bojoval jako zápasník proti našim nepřá
telům, otevřel žalář, vyhrál a usmrtil naši smrt
svou smrtí. V ykou p il nás svou krví, osvobodil nás
ve křtu svou vodou a obohatil nás svým i svátostmi
. a milostmi: abychom „vy š li“ se všemi ctnostmi a
šli mu vstříc v sálu slávy je j póžívati bez konce
na věky. N yn í praví Mistr pravdy, Kristus: „V izte,
ženich přichází, vy jd ěte mu naproti." Těm ito slovy
nás učí Kristus" , náš miláček, čtyřem věcem. P r v 
ním (slovem ) nám dává:příkáz; když praví: „ V iz -.
te.“ Všichni, kteří zůstávají zaslepení a nevší
mají si tohoto příkazů, jsou zatraceni. Druhým slo
vem nám ukkzujě,j, co -máme vidčti, totiž příchod
. ženichův,- tím že:p raví: „Ženich p řic h á z í" Za třetí
nás zaučuje'a poroučí ,nám, co máme činiti, když
praví: „ V y jd ě te .- Za, čtvrté,: když p ra v í:"„N a proti
jému,“ poučujé nás o. zisku" a účelů vší naší náma
hy (činnosti) a; našeho celého‘ života, totiž milost
né setkání s ženichem. Taťo slova :vyšvětlím e a v y 
ložíme dvojím způsobem: Za prvé obyčejným způ
sobem s ’ ohledem na základní neboli činný život,
jehož je zapotřébí; všem lidem, kteří chtějí býti
spaseni. Za druhé vyložím e tátd slova ve vztahu
k vnitřnímu povznášejícímu, po' Bohu toužícímu
životu, k němuž mnózí lidé spějí pomocí ctnosti a
milosti B oží:- Z a třetí je vysvětlím e se vztahem
k nadpřirozenému, nazírávému životu, jehož do
sáhne a zakouší jen málo lidí pro hloubku a vzne
šenost tohoto života. : ’
^
:
N yn í tedy o prvém: Kristus, moudrost Otcova,
praví a pravila vnitřně, podle svého božství, ke
všem lidem od časů Adam a: „V izte .“ A v id ě ti'je
třeba. P o va ž nyní vážně: kdo má viděti, ať těles
ně nebo duševně, k.tomu třeba trojího/Za prvé po
třebuje člověk, a b y mohl tělesně viděti, vnějšího
nebeského světla nebo jiného hmotného světla,
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takže prostředek, jím ž vidíme, zde vzduch, musí
býti osvětlen. Za druhé pohotovost odrážeti' věci,
které máme viděti, v e svých očích. Za třetí musí b ý 
ti nástroje, oči,-'zdrávy a beze skvrn, aby se v nich
mohly hrubé, hmotné věci-co. nejjem něji odrážeti.
Chybí-li člověku jedno z’ těchto tří, nevidí. 0 tom
to patření nebudeme dále mluviti, nýbrž o patřeni
duchovním,: nadpřirozeném.;, v němž spočívá celá
naše blažérióst. K tomiito duchovnímu, nadpřiro
zenému patření je třeba rovněž tří věcí. Za prvé
světla Boží milosti, za druhé vůle, příklonu jící se
dobrovolně k Bohu, za třetí čistého ■svědomí bez
těžkých hříchů. D ejte tedy pozor.:'Protože je Bůh
všeobecné dobro a jeho nezměrná láska je všem .
společná, rozdává svou milost; dvojím ; zplůsobem:
jako milost’ předcházející a.jako:m ilost,r jíž si zís
káme život věčný. -Předcházející milost j e : všem i
společná, pohanům. i Židům, dobrým^ i zlým. Pro
svou všeobecnou lásku,-jíž-Bůh-miluje všechny lidi.
dal hlásati arzjevo va ti své.jméno a vykoupení lid
ské přirozenosti\vé všech" končinách země. Kdo
chce, může se obrátiti. Všechny svátosti, ja k .křest
tak' ostatní, jsou pro -všechny lidi,: k t e ř íj e chtějí
přijmouti, každému podle jeho potřeby; neboť Bůh
chce zachrániti všechny: lid i a nikoho nechce zatratiti. V den soudu nebude si nikdo moci stěžo
vat i; kdyby se chtěl obrátiti, nic ,by mu k tomu
nechybělo. Bůh je všeobecnou z á ři a všeobecným
j
světlem; které osvětluje nebe i zemi a každého, po- j
dle jeho potřeby a jeho ohodnocení.'Avšak i když j
je Bůh pro 'všechny a' i- k d y ž:svítí slunce na vše- 1
chny stromy, zůstává;přece; jenom leckterý strom
bez ovoce; a některý strom přináší ovoce, z něhož
m ají lidé málo. užitku/ Proto se stromy ořezávají a .
roubují větvem i z plodných': stromů, a b y ; přiná
šely dobré, chutné a lidem užitečné ovoce.
- Úrodnou ratolestí, která, pochází z živého ráje j
,věčného království je světlo božské milosti. Žádné ■
dílo nemůže se člověku líbiti-nebo mu přinésti uži
tek, nevyrůstá-li z této ratolesti. Tato ratolest bož:

ské milosti, která činí člověka Bohu milým a již se
dosáhne věčného života, se nabízí každému člově
ku, avšak nezasazuje se do všech lidí, neboť ne
chtějí ořezati planóst svého stromu, nevěruanebo
zvrácenou vůli, která se vzpírá Božím přikázáním.
• Má-li však býti tato ratolest božské milosti za
sazena do naší duše; je k tomu třeba tří věcí: před
cházející m ilosti Boží, Bohu nakloněné vůle a čis
toty svědomí. Předcházející milost dotýká se všech
lidí, neboť'Bůh ;ji dává všem společně, avšak do
brovolný sklon k Bohu a čisté'svědom í nemají v š i
chni lidé, a proto je jim milost Boží, jíž by si za
sloužili věčn ý život, zadržená.
Předcházející m ilosť, se dotýká člověka zevně
i zevnitř. Zevně v nemocech nebo při ztrátě čas-»
ných statků, drahých příbuzných a přátel nebo
veřejným pohaněním. Nebo č lo věk 'b ýv á kázáním,
dobrými příklady ; svátých nebo ctnostných lidí,
jejich slovy a jejich skutky tak dojat, že přichází
k sebepoznání. Je to působení Boží zevně.' N ěkdy bývá člověk také v nitru pohnut při roz
jímání bolestí, a utrpení našeho Pána a všeho dob
ra, jež 1Bůh prokázal jemu? á všem lidem. Nébo
když siíp řed s ta ví své hříchy, krátkost života,
strach před smrtí a peklem,! věčná muka pekla a
věčné radosti v nebesích.a: uváží, že jej Bůh ušetřil
v jeho hříších' a že čeká na jeho obrácení. Nebo
pozoruje' podivuhodné dílo, je ž ’ Bůh stvořil: nebe
i zemi a' všechna stvoření. T o jsou účinky před
cházející milosti Boží, které působí na člověka1ze
vně i uvnitř různým způsobem. Dále má člověk
přirozený sklon k Bohu pomocí, duševní jisk ry a
nejvyššího rozumu, k ťerý v ž d y touží po dobrém
a nenávidí zlo. Bůh se dotýká lidí podle potřeby
a bídy každého tak, že člověk bit á vyplísněn, do
stává strach a ‘ bázeň, .zaráží se a zpytujc své ni
tro. T o vše ještě patří k milosti předcházející a ne
k záslužné.':Mezitím připravuje předcházející mi
lost na přijetí druhé milosti, jíž si zasloužíme život
věčný, když je duše takto prosta zlé vůle a zlých
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skutků, vyplísněna, zbita a v e strachu, co má činiti,: když vstoupí do sebe a přemýšlí o Bohu a
svých zlých skutcích, povstane z toho přirozená
líto stn a d hříchy, přirozená, dobrá vůle. Je to největší účinek milosti předcházející.
Koná-li člověk se své strany, co může, ale ne
může dále.pro svou slabost, pak je to věcí bezmez
né dobroty Boží dílo dokončiti. P a k přijde vyšší
světlo bóžšké milosti, jako sluneční paprsek a je
v lit do duše nezaslouženě, a aniž měla duše touhu
odpovídající této hodnotě. N eboť v tomto světle
se Bůh dává z dobrovolné dobroty a velkodušnos
ti, již si nemůže zašloužiti,žádný, tvor dříve než
se mu jí!dostane. 'Je to tajemné působení Boží na
duši a uvádí v pohyb duši se všem i jejím i silami.
Zde přestává působnost přecházející m ilosti a na
stupuje druhá: milost, nadpřirozené světlo.
T oto světlo j e : prvním požadavkem a z něho
vychází;druhý, a t o ;se strany duše, totiž dobrovolný, sklon vůle v jednom okamžiku tohoto času,
a tuj ve spojení Boha s duší vypu čí láska. Tyto
dva požadavky spolu* souvisí, takže jedno bez dru
hého nelze uskutečniti. K d y ž se Bůh'a duše najdou
v milostném' spojení, sesílá Bůh na čas světlo a
duše se dobrovolně obrací mocí milosti v krátkém
okamihu tohoto času, a ze spojení Boha a duše se
rodí láska. Neboť láska je milostným poutem mezi
Bohem a m ilující duší. ‘
Z těchto dvou," z m ilosti Boží a dobrovolného
sklonu vůle, osvícené: milosti, vyrůstá; láska, to
jest božská láska. A z božské lásky vychází třetí
podmínka, očista svědomí. T y to tři podm ínky jsou
spolu,'takže jedna bez druhé nemůže po delší do
bu trvati, neboť kdo má božskou lásku, má i doko
nalou lítost nad svým i hříchy. ; ;
Pozorujm e však zde řád Boží a Stvoření, ja k byl
zde vyložen; Bůh/dává své světlo, a pomocí tohoto
světla nastává dokonalý příklon. Z těch dvou pak
povstává dokonalá láska k Bohu; Láska však uskuteěňuje dokonalou lítost a očistu svědomí, popa-
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třením ;na zločinnost a .sk vrn y duše. Protože člo
věk miluje Boha, zošklivuje si sám sébe a všechno
své jednání. T o je obyčejný postup při obrácení.
Z toho povstane v člověku upřímná lítost a doko
nalá bolest; že k d y konal zlo, a pevná vůle, nikdy
již nehřešiti a v ž d y více sloužiti Bohu v pokorné
poslušnosti; upřímná zpověď bez taje, bez okraš- .
lování a přetvářky; dokonalé zadostiučinění podle
rady moudrého kněze á pak začátek v ctnostech
a všech dobrých skutcích. T y to tři věci; ja k jsi
slyšel, jsou . nepostradatelný k božskému patření.
Máte-li tyto tři věci, pak; mluví Kristus v e 'v á s :
,.V izte,“ a pak skutečně vidíte.,
T o je první zě čtyř hlavních bodů. onen totiž,
kdy Kristus, náš Pán, praví: „V iz te .“ .
~
N yní nás dále poučuje, co mámé viděti, když
praví: „Ženich přichází.“ Kristus, náš ženich, pra
v í toto slovo latinsky: ;,Venit.“ T oto slovo obsahu
je dva časy: čas, který minul a čas, který je nyní
přítomný; přesto však myslí zde na čas, který ještě
přijde. v :;
■'
’
-V v ' ,
Podle toho máme rozlišovati trojí příchod na-,
šeho Ženicha, Ježíše Krista. P ři prvém příchodu
stal se z lásky člověkem pro lidi; druhý příchod se
odehrává denne, často a mnohokrát v každém mi
lujícím srdci s novým i milostmi a dary, podle toho,
jak je člověk uschopriěn je přijím at!. P ři třetím
uvidíme Krista přicházeti k soudu nebo v hodině
smrti. P ř i každém příchodu třeba uvážiti tři věci:
příčinu čili ,'proč“ , vnitřní dění a vnější skutky.
Příčina, proč Bůh stvořil anděly a lidi, byla jeho
nesmírná dobrota a vznešenost; chtěl, aby blaže
nost a. bohatství, jímž je sám, b yly zjeveny roz
umným itvorům, aby je j požívali v čase á po čase
aby je j zažívali ve věčnosti.
,
Příčina, proč se Bůh stal člověkem, byla jeho
nepochopitelná láska a bída všech lidí, neboť byli
zkaženi pádem a nemohli ničeho napraviti.
Příčina však, proč Kristus, ať jako Bůh nebo
jako člo v ě k vyk on al na zemi všecky své skutky,

je čtvera: jeho božská, nezměrná láska, stvořená
láska zvaná caritas, která naplnila jeho duši při
spojení, s věčným slovem a jako dokonalý dar je
ho Otce; velk á bída lidské přirozenosti a konečně
čest jeho Otce. T o jsou příčiny'příchodu Krista,
našeho ; Ženicha, a všech jeho skutků, vnějších
i vnitřních. :
N yní musíme u Krista, svého Ženicha, uvažovati
o způsobu, který pěstoval v nitru a o skutcích,
které zevně vyk on al: o jeho ctnostech a jeho
ctnostných skutcích.
Způsob bytí; jež měl podle svého božství, je nám
/nepřístupný a nepochopitelný, n eb oť'ten spočívá
v tom, že bývá bez ustání plozen: Otcem a že Otec
v něm a jeho, prostřednictvím poznává a tvoří,
uspořádává a ovládá všechny, vě c i na nebi i na
zemi. N eboť on je moudrost Otcova, a vdechuji
jednoho ducha, to jest jednu lásku, která je, pou
tem mezi,nimi, jakož i mezi .všemi! svatým i a vše' mi dobrými lidm i v nebi i na zemi. O tomto způ
sobu nebudeme dále mluvti, avšak o těch, které
měl z božských darů a.zé stvoření své. lidské přiro
zeností. Takových způsobů- je ■;nad míru mnoho;
neboť kolik bylo v Kristu vnitřních ctností, tolik,
bylo vnitřních způsobů; každá ctnost má svůj způ
s o b . Ony. ctnosti a ony způsoby v duši- Kristově
p řevyšovaly daleko rozum a pochopení všech stvo
ření. M y však z toho vyvolím e tři, totiž pokoru,
lásku a utrpení nebo snášení, ať trpělivosti, vnitř
ně nebo zevně.. To jsou tři hlavní kořeny a začátky
všech ctností a každé dokonalosti.
Z k n ih y : O zdoba k d u ch ovn i svatbě.

■; ■■■■! .

JAROSLAV D U R YC H

VŮDCE

"

'

;

Jsou lidé, kteří touží a. volajíc po vůdci, a jsou
lidé, kteří o něm nechtějí ani slyšoti, ale tato chuť
a nechuť není u týchž lidí vžd y stejná; mění se
v různých příležitostech i v různých náladách a

také představy o vlastnostech ai úkolech, žádaného
vůdce jsou proměnlivé. Jsou představy o vůdcích
časných, o diktátorech, sjednotitelích, osvobodite
lích a.mstitelích, a jsou též představy: o vůdcích
věčných, jejichž m rtvoly m ají býti vystaveny ve
skleněných rakvích, .přístupny všemu lidu, který
k nim má konati pouti jako třebas k mrtvole L e - .
ninově. Jsou tedy představy různé, i vůdcové růz
ní a:jest■.'zřejmé, že název:vůdce může býti též vel- .
mi sporný, nejen tíin, že jednoho vůdce v témžo
národě jedni velebí, druzí pak iu pí, nýbrž i ,tím,
že i samo jeho vůdcovství může se zdáti neskuteč
né, uměle-předstírané a zfalšované.
1 :Y v.-;.
Có býcITom se však příliš starali o různé ty vůdcovské problémy, kťéré si vym yslilo a vy m ý šlí tak
zvané lidstvo! Máme svou představu vlastní a to
podle zákona naší víry. Podle této v ír y víme, že
vůdce nejen potřebujeme, nýbrž i máme, a že je to
vůdce, za kterého i plesáním děkovati má země,
jak se praví v hymně: - • ,
Lauda Sión Salvatorem, lauda duccm —
,
Máme tedy svého , vůdce a tímto, vůdcem jest
náš Spasitel. A poněvadž se od-každého .vůdce žá
dá, abv svůj lid někam vedl, i náš Spasitel svůj
lid někam: vede.- A za to, že nás vede, máme mu >
vzdávati- chválu radostnou a okázalou. I je tedy
třeba se zam ysliti a tázati se, kam že nás vede, a
hned ovšem se zam ysliti i .nad tím; že takový vůd
ce jako náš iSpasitel; který jest Bůh sám, nemůže
nás vésti jen tak všelijak na nějaké místo neslav
né, poněvadž jinak- by.se mohl a musil diviti svět,
že si Bůh v y v o lil zá cíl svého vedení a svého vůd
covství něco, k čemu; by nebylo nezbytně třeba
právě/samého Boha.: A hned; slyšíme z této; písně,
jak s jásoltem chválen jest Spasitel á Bůh jako ňáš
Vůdce,’ tedy nejeií;ža to,; že;nás:spasil, nýbrž i za
to; že nás vede a,že jako náš Vůdce je neméně zna
m enitý a slavný n ež'jak o náš-Spasitel. I-ptáme se
tedy, kam že ňás vede?
■
Lze zajisté odpověděti právě tak jako při křtu,
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že nás vede do života věčného. Ten totiž, kdo chce.
býti pokřtěn, žádá od Církve život věčný. Je to
zajisté věc nesmírná a nezměřitelná', ale to slovo
jako by dočasně pozbylo své srozumitelnosti a
mnohý by musil mnoho a dlouho přemýšleti o tom.
co je to žádost o život věčný, fiekne-li se totiž, že
, Spasitel nás vede k^ životu věčnému, zdá se, že je
to věc už bezpečně zajištěna a proto již snadná a
zcela všední a není ši třeba nad tím příliš lámati
hlavu, poněvadž je to v dobrém chodu jako stroj,
je jž řídí někdo jiný, a jenž půjde tak dlouho, na
ja k dlouho je natažen; I ‘ jest,nám dnes třeba ně
jaké představy určitější; Ž ivot věčn ý je totiž něco
pomyslného,;my však potřebujeme něco konkrét
ního, co bychom mohli nakreslit nebo popsat. A to
je tedy toto:
:
;: ;
l
Náš Spasitel nás vede ža sebou a:s seboú na Kalvarii. T o jest na světě jeho hlavní cesta a hlavní
cíl. On o,sobě řekl: Já jsem cesta, pravda a život.
Y ed e-li nás, je-li naším vůdcem a uznáváme-li ho
za svého vůdce, pak. ovšem musíme jiti svou ceštou, kterou šel a jde .před námi sám. Zajisté pak
nás,nespasil tím, že šel na svatbu do Káně Gali
lejské, ani že vstupoval d o .domů svých přátel, do
lodic rybářských a na horu Tábor, nýbrž tím, že
šel na K alvarii, nesa svůj -kříž. A řekí; nám nejen,
že on jest cesta, nýbrž i to, abychom vza li svůj
kříž a následovali ho. Vidím e z toho, že není vůdce
jako vůdce, ani není cesta jako-cesta. A le o této
cestě, kterou nastoupil náš Spasitel, vím e, že to
byla cesta' moudrosti božské.'A-tím se nerozumí, že
Spasitel byl tak jako tak moudrý a že, vyd al-li se
na tu.cestu; věděl, proč to dělá, nýbrž míní se tím
něco mnohem přesnějšího‘.a znamenitějšího: Právě
touto cestou; byla světu dokázána' Moudrost Boží
á kdyby byl býval Spasitel této cety nevykonal,
nebyl by býval podal důkazu o Moudrosti Boží.
Neboť důkazem Moudrosti jest vítězství nad tím,
co jí odporuje. Bohu odporuje ďábel, i je tedy dů
kazem Moudrosti Boží vítězství nad ďáblem á to-
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hoto vítězství dosáhl Bůh právě na Kalvarii. A všu
de, kde se mluví o Moudrosti Boží, míní se tím Spa
sitelova smrt na kříži, ja k to překrásně vysvětlu je
svaty Robert Bellarmin.
My tedy máme b ojováti s ďáblem. T o by se ještě
nezdálo v ě c í tak obtížnou; v ž d y ť i ve světských'
armádách jest pro mnohé v o já k y dosti místa v zá
větří, kde nestraší tvář nepřítele ani pokřik a
třesk zbraní; ostatně se ví, že i ti zbabělí se jakž
takž svezou s těmi statečnými a i světská sprave
dlnost m noho.přehlíží i odpouští. A le náš vůdce
chce, abychom s ním též vítězili, a toho lze dosáhnouti toliko na K alvarii. T o jest cíl pro ty, kteří
jdou a dojdou až do posledka. T o jest cíl, před
kterým tisíce a tisíce lidí si zak rývají oči, to jest
cíl, o kterém se raději nemluví, ale, nic naplat, je to cíl p ra vý a op ravd ový a je to cíl, k terý jest
oslavován- v hymně s velikým jásotem, neboť ta
hymna nás vyb ízí k tomu,' abychom chválili svého
Vůdce s plesáním a to za to, že to jest Vůdce a
jaký je to Vůdce a kam nás vede a proč nás vede .
a že můžeme, smíme, máme a musíme jiti za ním
k cíli, jakého nemá a nebude m íti žádný jin ý vůdce
na celém světě,’ neboť tento cíl dal nám Spasitel
náš; protožé jeho Moudrost jest božská, kdežto cíl
všeho toho, co hledají národové’ a jejich vůdcové,
jest jen odvozený od potřeb časných a m nohdy
i pomyslných.
r ; c .: : ■.
:
A je to cíl těžký a nepohodlný a slavný, jak se
sluší těm, kteří m ají Božského . Vůdce. Nemůže
býti lehčí a pohodlnější a méně slavný než to, co
chtějí vůdcové států á tohoto světa. ■;
Co tedy jest Vůdce? K d o jest Vůdce? K d e ho
hledati a ja k mu rozuměti? A co tedy souditi
o všem ostatním?
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P. R E G 1 N A L D M. D A C Í K O. 1’.

D O M I N I K Á N S K Á Š K O L A MYSTIKY
,

Mluvím-li o dominikánské mystice, nemám na
mysli jen nejvyšši stavy duchovního života, vlité
nazírání, trpné stavy duše, kde je více vedena
zvláštním působením Ducha svátého, než aby sama
šla, jak je tomu na počátku cesty asketické; tím
méně chápu mystiku jako souhrn mimořádných
je v ů v, duchovním životě jako jsou vidění, zjevení,
stigmata a jiné. mimořádné milosti zdarma dané
nebo charismata. Slovo m ystika beru. ve ' smyslu
tradice nejen dominikánské, nýbrž'i* všech- ostat
ních starších církevních družin, podle níž znamená
mystika bohovědu šitou na rozdíl od bohovědy čis
tě teoretické, ja k to naznačil už D iviš mystik: Slo
vem mystika rozumím tedy duchovní život v celé
jeho šíři, v celé jeho náplni, v celém jeho rozsahu
se všemi jeho projevy od prvního jeho kroku až
k jeho nejvyššímu vzepětí v nejužším spojení duše
« Bohem, jaké jé'm ožné zde na zemi. K tomuto po
je tí m ystiky stačí uvědom it; si myšlenku sv. To
máše, podle níž je jen jedna Cesta k Bohu, na které
možno urazit větší nebo menší: kus kupředu, a pro
to nelze dělit duchovní život na asketiku a mysti
ku jako dvě-zčela samostatné cesty, o kterých bychoin mohli říci, že. jedna je ’ pro toho a druhá pro
onoho, nýbrž- nanejvýš jako dva úsekv jedné a
téže cesty. Proto řeknu-li dominikánská mystika,
nebo řeknu-li dominikánský duchovní život, mám
na mysli jeden á týž pojem. ;
Zkoumáme-li ducha a základní "rysy dominikán
ského duchovního života, setkáváme se s jistými
obtížemi, zvláště na počátku, a je nám velm i ne
snadné srovnat si hlavně dvě věci: velkou složi
tost, jakou vy zn á va jí i jeho největší znatelé —
jako Clerissac,1 který podal nejhlubší analysu do
minikánského ducha — a- při tom úžasnou j ednotu

1
Clerissac, Pro domo et Domino, conference per un
ritiro di Domenicani. Firenze. 1919. cap. I.

a jednoduchost. Setkávámev se tu s prvky, které
jsou na první pohled jakob y proti sobě — jako na
příklad zdůrazňování zásady, žé milost neničí při
rozenosti, což by mohlo vésti snadno k naturalis
mu, a na druhé straně zdůrazňování potřeby; stá
lého umrtvování (yelké posty řádové, mnišské observancé, světci, kteří téměř ničili své tělo); podob
ně nauka o milosti, která je;účinná sama sebou,
by se mohla zdát být v rozporu se stálým požadav
kem ctnosti,' která-znamená úsilí lidské. Jen hlu
bokému-pozorovateli, a to po delším zkoumání, se
zjeví celá krása harmonie, v níž splývají tyto
zdánlivě protilehlé' zásady v jédnotě poměru člo
věka k Bohu, y duchovním životě, jak jej chápe
dominikánská ' škola. T ak jako: hlubokému pozo
rovateli se zje v í soulad-vlastností Božích zdánlivě
si odporujících — jako milosrdenství a spravedl
nosti — v celé své kráse, až uzří ja k se sjednocují
v jednotě nekonečného Božství, tak také jen bystrý
pohled zachytí celou krásu jednoty,: důslednosti a
logičnosti často; až strohé, gakou se vyznačuje du
chovní živo t-ve smyslu školy dominikánské.
Kdybych mel krátce vy já d řit základní rysy do
minikánského duchovního r života, řekl bych tři
věci: je to život podstatně založený na theologic
kých zásadách, vyp ěstovaný n a'výsluní liturgické
modlitby; a jeho snahou je vyústit v horlivém apoš-'
tolátě, je jž cení více než život rozjím avý. Theolo
gie, litu rg ie . a apoštolát jsou, myslím, tři slova,
která nejlépe karakterisují dominikánský duchov
ní život.
/. V liv theologie v dominikánském duchovním
životě.
Svatý Dominik, jenž jako zakladatel vtiskl ce
lému řádu karakter' své vlastní duše, byl mužem,
prozářeným moudrostí lidskou i božskou.- Neza
světil sice svůj život výhradně vědeckému badání
a službě rozumu, ale nechal se v celém svém jed
nání vést vědou. Založení řádu bylo pro něho vý-

: , :,v\

v--

sledkem dlouhých úvah rozumových, vedených
hlubokou věrou v Boží prozřetelnost a nikoliv pou
ze náhodným, vzplanutím vroucích citů duše, zapá
lené láskou k Bohu. Ráď dominikánský vyrostl
z, boje za Pravdu, a tu nestačilo srdce :-bylo třeba
pěstovat především rozum, k terý by byl schopen
pronikat pravdu á podávat pravdu druhým. Jestli
že si řád od počátku zvolil za heslo Pravdu a vlo
žil je jí jméno do svého znaku, nebylo to zase nic
náhodného. I v tom se zračila podivuhodným způ
sobem duše svátého zakladatele, který chtěl míti
ze svých synů rozjimače pravd y a obhájce pravdy.
Sv. Dominik si byl velm i dobře vědom, žě jen
pravda nás může osvobodit, že jen láska k pravdě
je schopná ■dát jeho synům náležitý směr života,
že jen všestranné pěstování p ravd y jé zachrání
před bludem, k terý se může z jevit člověku bud
v podobě lákání světa nebohříchu samého, v roz
kladli řádu nebo odpadu od přijaté povinnosti.
Láska k pravdě však znamená také lásku ke
studiu. A proto sv. Dominik klade mezi podstatné
prostředky, pomoci nichž m ají jeho synové dosíci
svého cíle: studium veritatis assiduum — ustavič
né studium pravdy. Můžeme se pák divit, že řád
pravd y se béřě po celou dobu svých dějin cestou
lásky k pravdě? Mohli bychom žasnout nad tím, že
vychoval největší.vědce:-'od sv. Alberta a Tomáše
až po nejlěpší theology, jakým i se může honosit
dnes?
/.v"
Z této lásky, k pravdě vyrůstá také dominikán
ský duchovni život, a proto je j mohl nazvat zcela
právem Vernet3 spekulativním , řekli bychom: za
loženým na solidních theologických základech.
2 Kdysi pravil Bůh svaté Kateřině. Sienské, že chtěl,
■ abjusynavé svátého Dominika dbali o čest jeho jména a
o spásu; duší pomocí světla vědy. Pohleď na slavného To
máše! Jaká to ližasná inteligence, zcela oddaná konteraplace mé pravdy. V, ní nalézá nadpřirozené,světlo a vli
tou moudrost. . . Dialog. . .
,
3 Vernet, L á spiritualitě médiévale, Paris, Bloud &
Gay, 1929, ch. V.
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Ďává-li filosofie svátého Tomáše přednost rozumu
před vů lí a učí-li, že rozum je nejvznešenější mo
hutnost člověka, uplatňuje tuto zásadu i v oblasti
duchovního ‘ života a chce, aby i tu byla vedena
vůle vž d y rozumem, osvíceným věrou. Tím je nam
zajištěno, že jdeme ve smyslu svého, hesla Pravda*
protože jen tehdy jd e vůle a nižší schopnosti dobře
a nebloudí, dá-li se vésti rozumem.
1
Zásady svátého Tomáše, jenž form uloval vědec
ky myšlenku svátého Dominika ták jako jeho spo
lubratři j i prováděli v praktickém životě, zásady
tohoto jedinečného Učitele o přirozenosti a milosti
jsou základem dominikánské m ystiky. Tento v ý 
znam svátého Tomáše ocenil skvěle papež Bene
dikt X V . roku 1921, když napsal: „S v a ty Tomáš
vyložil s takovou jasností nauku Otců o povzne
sení duchovního života a o podmínkách pokroku
v milosti ctností a darů Ducha svátého, je jíž doko
nalost a, v y vrcholení se nalézá v mystickém živo
tě.144 S vatý Tomáš svou zásadou milost neničí při
rozenosti, nýbrž j i zdokonaluje, ukázal, jak třeba
pěstovat všechny, přirozené d ary; rozumu a, srdce,
jak i ctnosti čistě přirozené, i: když jsou jako
ctnosti velm i;nedokonalé, nejsou bez význámu pro
duchovní pokrok. A 'n e n í tu ani stínu naturalismu*
protože právě tak jak hodnotí správně tomismus
přirozenost, hodnotí také nadpřirozený řád, a chceli plné rozvití přirozených sil člověka, chce, aby
toto rozvití se dělo pod vlivem milosti. Proto do
minikánský směr; duchovního života nikdy nesou
hlasil s oněmi směry., (na p ř .d e v o t io moderna),
které zavrhují moudrost čistě lidskou, pohrdají fi
losofií a usilují jen o afektivní spojení s Bohem
v lásce, je s tliže moudrost božská; může navázat
na moudrost lidskou, je jaksi je jí práce snazší, a
přirozená kontemplace pravd y může snáze přivést
ke kontemplaci nadpřirozené, jestliže jé duše dosti
pokorná a. schopná přijmout nadpřirozené půso4
List P. Bernadotovi, redaktoru La vie Spir. Acta s.
Sedis, 1923,-str.-528.
- ■
•
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bení Ducha svátého v duši. A není tu, pravím, ani
stín naturalismu, a lidská přirozenost není tím ni
ja k nadhodnocena, protože tomismus zdůrazňuje
právě tak nutnost milosti ke každému nadpřiroze
ně hodnotnému skutku. Je ostatně dosti známo,
žo žádná škola nezdůrazňuje tak;potřebu milosti a
je jí vnitřní účinnost, jako právě škola dominikán. ská. ' ■
Jc to právě pojem milosti, který hraje nejdůle
žitější roli vs o u sta v ě dominikánského duchovního
života. Protože svátý Tomáš - Chápe milost jako
účast na přirozenosti Boží-a pohlíží na milost jako
i
na nejvzácnější dar, ja k ý'm ů že dát Bůh člověku
(Dobro milosti jednoho je větší než dobro přiro
zenosti celého vesmíru5), protože naše věčná sláva
není vlastně nic jiného než vrcholné stadium stavu ]
milosti, proto tom istický směr chápe duchovní ži- j :
: vo t jako jednotný vzestup na cestě spojení s Bo- j
hem, a nemůže nikdy připustit naprostý rozdíl me
zi asketikou á mystikou. M ystický život j e defini- ,;
tivní rozvoj života milosti a darů Ducha: sva.tého,
je to iiplný, hluboce žitý život člověka ve stavu
nadpřirozeném. A le začátek-tohoto života dostal
každý křesťan už na křtu svátém. M ystika nezna
mená nějaké mimořádné stavy lidské' duše, ty od
lišuje tomismus velm i dobře ód duchovního živo- ;
ta a ;od m ystiky, která znamená plný v ý v o j nad-. ;
přirozená y duši křesťana, s ; .
.
.
1 Sv.; Tomáš praví velm i často; že je v nás dvojí
život: přirozený, je h o ž ‘p říčinou-je duše, a ňadpři- ;
rozený,-jehož principem je milost. A tak jako v při
i
rozeném; životě je d á n a ; člověku možnost nejvýš- i
šího v ý v o je ’v řádu. lidském, tak^ milostí, kterou
vlo žil Bůh do duše ve chvíli křtu s nadpřirozenými
ctnostmi a dary Ducha svátého, je dána člověku
možnost nejvyššího v ý v o je v ;řádu Božím. Odtud
, harmonická jednota duchovního života a jeho jed
notný vzrůst v duši, obdařené milostí;: od' nejnižší- f
ho stupně, jakého nabyla v den křtu svátého, až i
5 Summa theol.. I. II. ot. 113, čl. 9. k 2.

po nejužší spojení s Bohem v životě mystickém,
který je normálním vrcholkem duchovního života.
Tato snaha podepřít co nejdokonaleji duchovní
život rozum em ,. osvíceným :věrou, neboli dát mu
náležité theologické základy, je vlastní všem v e l
kým učitelům duchovního života dominikánského.
Není to jen šv. A lbert a sv. Tomáš, kteří b yli právě;'
tak velkým i filosofy a theology jako m ystiky, jo
to i v e lk ý Tauleř, je to i bl. Jindřich Suso, o němž
bylo řečeno, že byl nejlíbeznější mezi m ystiky pro
svou duši hluboce: citlivou. Není to' zase věc ná
hodná, že první jeho dílo je Knížečka o Pravdě,
dílo nejhlubší: theologické spekulace. Světec si byl
velmi dobře vědom, že jen touto cestou se může
dostat ze začarovaného knihu, kam přivedl němec
kou mystiku té doby Mistr Eckehart, když neroz
lišuje mezi térm inólogií theologickou a mystickou,
odvážil se tvrd it jako theolog, co mohl říci nanej
výše jako m ystik.rA •dostala-li se m ystika Přátel
Božích na správnou cestu, byla to zásluha přede
vším dominikánů'z Kolína a Kostnice, kteří, roz
umem u vedli cit na pravou; míru. k : ••• •
A když v době kvietismu, tak nebezpečného pro
rozvoj ’ duchovního života, b yló 'tře b á říci, jakým
způsobem třébá rozumět odevzdanosti do vůle Bo
ží, je to zase dominikán Alexander-;Piný, který se
propletl vším tím balastem- kvietismu: a pomocí
zdravé theologie usměrnil t u t o o t á z k u v knížce
L ’abandon á la volonté de Dieu, která se stala kla
sickou. Nemenší zásluhy si získal v této době Lud
v ík Chardon svým dílem právě tak theologickým
jak m ystickým L a Čroix •de Jéšus, v němž nauka
svátého Jana? oď K říže o pasivních očišťováních,
podanou' Světcem .spíše deskriptivně a zkušenost
ně, uvádí na náležité theologické zásady. Neznal-li
sv. Jana od K říže, je jeho kniha tím zajímavější,
protože dočházírk těmže závěrům na podkladě čis
tě theologickém ;a: spekulativním, k jakým přišel
sv. Jan cestou k mystické zkušenosti.
Učí-li dom inikánští.učitelé duchovního života,
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žě nadpřirozená, vlitá kontemplace není rázu mi
mořádného de jure, nýbrž ,j e na normální cestě
křesťanské svatosti, je to zase jen důsledek theo
logických zásad; které ovlád ají náš duchovní ži
vot. Lidský rozum sám o sobě sice není schopen
pozvednout se k těto kontemplaci nadpřirozená, je
přece mezi jeho možnostmi rozpětí a napřirozeným
řá,deni nekonečná propast. A le Bůh vkládá s mi
lostí do duše nadpřirozenou schopnost víry , která
vidí, ač nejasně, Boha právě tak, ja k je j vid í svati
v nebi, protože týž Bůh je předmětem naší víry a
vidění svátých. A tato víra nezůstává sama. Je
podporována dary Ducha svátého, zvláště darem
moudrosti a rozumu, které uschopňují lidský roz
um, proniknutý věrou, pozvedat se k Bohu samému, pohlížet na íiěho, pokud lze na něj pohlížet v
temnotě pozemského světa; Tím ,: že je dána všem
milost á s ní dary Ducha sv., jsou pozváni všichni
alespoň; vzdáleným způsobem k, tomuto nazírání.
A nedojdou-li; většinou k němu, je tu vina přede
vším na lidské vůli, která není dosti ůčelivá k Du
chu svátému, přebývajícím u milostí v každé duši
omilostněné; Tím se vyžadu je na křesťanu mnoho,
o tom není pochyby,- protože ochota poslouchat
vž d y a za všech okolností hlasu Ducha svátého
znamená nejednu obět vlastní vůle a naprosté zni
čení egoismu, a proto právem řekl Vernet, že do
minikánský duchovní ž iv o t je .velm i náročný. Ale
jeho výsledk y jsou v íc než úměrné tomu, co poža
duje.
'(Pokračování.)
DR. K O N S T A N T IN M I K L ÍK C. Ss. R.

TŘI K A P I T O L Y O B L O Y O V Ě
METAFÝSICE C H U D O B Y
(Pokračování.)
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Dále: Všechna bolest má povahu povátnou a v ý 
znam zbqžšťující. V čěm\tkví tato povaha a tento •
význam ? — V ničem giném než v tom, že j i posvě‘ cuje trpící Bůh nebo trpící křesťan. T e d y ona sa

ma není ani posvátná, ani božská' nebo zbqžšťující.
Šimonové: K yrenští nejsou posvěcováni nedobro
volnou bolestí, dokud se jí vzp íra jí nebo ji proklí
nají, nýbrž teprve, když j i přijím ají a když se s ní
smiřují pro vyšší cíl a vyšší dobro. Zbožšťuje tedy
bolest.Bůh a jeho milost, a 11a druhém místě lidská
vůle, jež s touto milostí spolupůsobí. Milost p om á-'
há vů liim ilovati bolest vášnivě, tiše, trpělivě nebo'
se vzlykáním ; ale jen vůle jest posvěcována vnitř-,
ně a bezprostředně, kdežto chudoba, bolest, bohat
ství a rozkoš; jsou. posvěcovány toliko zevně, mi
lostí B oží skrze lidskou vůli; Není tudíž ani zdale
ka pravda, že se všechna bolest soustřeďuje v hlu
bině B ožství (také pekelná bolest?), že každé utr
pení platí; Kristu; samému (také utrpení zavrže
ných?), že se každý, kdo trpí nějakou bolest, stá-,
vá do jis té m ír y sám Kristem (také nepřátelé K ris -'
tovi?)'. Cítím v. tom ja kýsi druh nevysvětlitelného
pantheismu, jestliže.se tvrdí, že i ten největší lotr.
raá-li b ýti udeřen, jest nucen přijm outi beze své
vůle tvář Ježíše Krista. : Kristus oslavený netrpí,
tím méně může trpěti Bůh jako Bůh. T rp í-li přesto
obrazným způsobem: Kristus se svou Církví, je 10
proto, žé je s ť milostí posvěcující spojen s*údy to
hoto svého'm ystického těla; ale. každé utrpení i
toho největšího lotra neplatí Kristu "samému, aniž
propůjčuje Kristus; svou tvář každému lotru, k te
rý má b ýti trestán za. své špatné činy.
:
Sestupme nyní od vysoké metafysiky. B loyovy
k metafysice n iž š í,'k té, jež přechází ponenáhlu
k etice a jěstě dále ke kázání á zachovávání m rav
ních norem 'v otázce majetku a pom oci/Která jest
v té věci umírněná řeč Léona Bloye, již .bý bylo
možno pronésti s katedry a jež vyja d řu je křesťan
ské stanovisko? Jest to ta řeč, jež 1íšíspravedlnost
posmrtnéhoVstrádání špatných- bohatců, a ta, jež
jim připomíná, dokud jsou na zemi, jejičlťokam žitou povinnost k chudým. „T o s ty sám,“ mohl by
podle Fumeta rozjím at: zavržený a odmítnutý bo
hatec v pekle, jenž odmítl sám sobě předmět své
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žádosti příliš pozdní. Všechno je stráveno, a: abys
obdržel, có chceš, bylo by třeba, abys v čase uply
nulém, který zde nese ovoce věčně, byl pravděpo
dobně u kojóval svou budoucí žádost. Zde jest už
odpočinek, zasloužená Neděle, k d y se už nepracu
je, — či nebylo: i to opověděno? — a tudíž nezbý
v á než se radovat ■po v ě k y věků v z ovoce, které
jsme měli čás pěstovati na zemi. P o v o liti nyní tvé
žízni, to by znamenalo j ednati proti tvé svobodné
vů li mravní, icož si Bůh nepřeje, aby se dělalo. Dří
vější svět nebyl žádnou zábavou,' nýbrž počíná
ním, při n ěm žjd e o život i smrť, jím ž každý vy tvá 
řel v hlubokých úkrytech: svého srdce tuto věč
nost, která: je.odleskem věcí; jež jsi střežil v taj
nosti a jež vid ěl toliko Bůh“ . „Potřeb u ji mohutné
pomoci, a v y mi?dáváte velm i slabou; avšak vím.
že jest to v š e f co! můžete, a to málo nabízíte mi v
démantovém kalichu, jím ž jest vaše srdce. Vezme
te odplatu; svou; p ra v íf Pán; a -já 'v á m ;pravím, že
budu opojen , touto v o d o u ■pó celý ; život; věčný.
Sklenice vo d y jest takové ceny, že i v tom přípa
dě, dána-li jest někýmj kdo ^by : mohl lépe učiniti.
má ještě hodnotu neocenitelnou.
;
Chcéte mne učiniti knížetem*příští;týden, i při
znávám se, že. jsem tím okouzlen: Koruna mne jis
tě .uchvátí; nemohl byste mi .však prozatím dáti
minci padesáticentimovou, která by naplnila v
tomto okamžiku i vrchovatě všechna m oje přání?’1
’ B loy : velm i; správně zaznamenává .myšlenku,
která vysvětluje, jaké {má: býti rozpoložení srdce
bohatých vůči chudým ještě před:;tím, |než se mu
odhodlávají dáti almužnu. N eb oť' má-li to, co dá
va jí, býti skutečně -almužnou čili-milosrdenstvím
v křesťanském.smyslu, musí býti jejich srdce měk
čí a uznalejší než jest; srdce člověka k trpícímu
zvířeti, musí; míti trochu‘ lásky, která činí bližního
poněkud rovným sobě, a která přeje bližnímu sko
ro týchž dobrých v ě c í,:jichž p o ž ív á a užívá'sama.
Almužna musí býti milodarem, čili darem z milos
ti a lásky, nikoli jen projevem čistě živočišného

milosrdenství k iě m , na jejichž tryzen se nemůže
me dívat. Po té stránce vy tý k á B loy přečetným
boháčům nedostatek bratrství. „Bohatí, pozname
nává,nikteraknéchápou, že by chudí měli míti ja 
kých útěch nebo slastí. Myšlenka, že by si nuzák
koupil tabák nebo šálek kávy,, jest jim nesnesitel
ná. K olikrát jste přistihli, přidává Fumet, letm ý
záblesk záští, který šlehl v oku pána či dámy dob
ře živených,' nebo naopak; obětí lakoty, která se
roztahuje i na úkor jejich vlastní osoby, když. v y 
práví "'nebo oslyší .:Vvyprávět' něco- takového.111. —
Ano,' je s ť t o pravda,- a m y můžeme' uznati. že tato
připomínka B loyova jest pro lidi, kteří nežijí z
evangelia, originální. Hledím e-li -však již nikoli na
boháče,1nýbrž na chudáky, třeba proti B loy ovi připomenoúti, že jim nesvědčí: m ysliti na-všecko to
dobré a chutné, co kde vid í a za čím se p řirozen ě,
vzpíná žádost j ejich smýslů.1<Ne ‘to ,:co vzbuzuj e jejich laskominy* jest jejich ;práyó,' nýbrž .jen to, co
potřebují k-životu a k lidskému životu.; N e jejich
žádost, nýbrž jejich' potřeba,; jejich žádost řízená*
oprávněná a rozumná gest jaksi posvátná; Žádosti
vost čili žádost nekrocená, pudová, nezřízená a
čistě smyslová není ipováťnáj iiýbrž spíše zlořeče
ná; nevychází; z původního božského údělu; nýbrž
jest spíše následkem božského zlořečení.
T e d y : „Žádost m íti chleba, m íti trochu toho dob
rého vína, které obveseluje srdce,; žádost.květů a
vzduchu; pc li \ něho; co Bůli stvořil >pro lid i bez
rozdílu; žádost nejpotřebnějšího'v odpočinku po
prácij" když - zvoní večern í! Anděl tPáňě“
všecko
to a ještě dost jiného ‘ může býti označeno; za žá
dost náležitou, protože předmět; této žádosti jest
potřebnýík životu nebo aspoň ^k lidskému životu.
Nemám za zlé B loyovi, ať.m luví za sebe či,za jiné
1
Jiný dobrý postřeh Fumetův jest, že zločiny chudých
jsou souzeny; a.trestány-přísněji,:než-zločiny bohatých,ač,by tomu mělo 'býti naopak: „Kat nachází své -potěšení
v tom, že chudého zraňuje, bičuje nebo uráží ještě krutěji.“
;

chudé, má-li také chuť na kuře a j iné dobré kusy
s tabule boháčů, a budu se radováti, splní-li se je
ho prorocké prohlášení, že tyto věci jsou pro chu
dé a žé na ně nemají práva boháči nasycení již
dobrou pečení a napilí dobrého starého vína. I tím
jest vyjádřen a povinnost boháčů dávati z přebytků svého bohatství á své-rozkoše těm, kteří lační a
žízní a kteří sotva' kd y u žijí čeho dobrého na tom
to světč.r Přece však se mi zdá, že tyto malé ideály
chudého člověka jsou velm i podobné těm, jež jsou
hlásány ; hmotařskými a- bezbožnickými proletáři
našich ubohých století. - ftíkati, že „žádostivost
chudých jest „absolutně posvátná11, mluviti ó
„božské povaze chudoby11 a „m ystické podstatě žádosti11 chudého, m luviti dokonce o „jistém prázd
ném prostorů11^ o. chudém, jako o „místě, skýta
ném vo lk y nevolky Bohu-a; zasluhujícím si tehdy
uctívání“ , činiti. z každé la h ů d k y ,již spatříme „za
krámským 'pultem 11, předmět evangelních přirov
nání a příležitost ,ké vzbuzení aktu závisti a na
dávky. bohatým — to nenalézám dosti správné ani
božské, protože mne. tomu neučí Evangelium, ani
jeho strážkyně Církev, nýbrž Léon B loy se Stanis
lavem ! Fum etem,. a to dokonce na místě, o němž
praví Fumet, žé jes ttO ' zcela umírněná řeč Léona
Bloye, kterou je možno pronésti fs katedry. „Jest
tamhle za tímto krámskýirbpultein ■sklenice -vína,
od něhož1jsem: odloučen; rozsáhlou propastí, z .Podobehsťví. Poříd il bysterji za méně než sklenici vody, než kápku.'vody s prstUí Lazara, který trpěl po
celý svůj život, aby. měli právo odepříti ji. Avšak
v y mi jí nedáváte, této kapky, •a tak žádostí po ní
jitří še moje staré trýzně, nedáváte, mi jí,; protože
jste ňacpáň, protože 'js te nepoznal a n i;hladu ani
žízně, a tak jsme šé; hle, m ilý pane; octli na opačných s.tranách Chaosu.11 — Tahle řeč jest velmi
dobrá pro roznícení:ctnosti bohatých, jest to řeč
hodná naší shovívavosti, protože jest lidská á protože jest to řeč chudého; ale n e n íto řeč vrcholků
ctnosti chudého, jak bychom očekávali od pověsti
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Léona B lóye! Je to řeč světců jen v tom případě,
že nedostatek a žádostivost chudého jsou věci ab
solutně posvátné a že výsměch žádosti chudého
jako takového jest neodpustitelná nespravedlnost.
Vše, co jest řečeno v Evangeliu ve prospěch k o
hokoli, musí, býti Bloyem vyložen o ve prospěch
této žádosti,'i ona číše studené vo d y (Mt 10, 42),
podaná v e jménu, učedníka „jednomu z těchto ma
ličk ých "/to jest jednomu z kazatelů evangelia,-v
interpretaci B loyově ovšem „jednomu z chudých44,
při čemž se ještě m ystickým způsobem stává, ze
sklenice vo d y Evangelium, „je ž přijím á všechny
podoby11.
•
-'
- -■
Přes tyto přílišnosti :má B loy asi polovičku řádek ve svém' díle, které vyja d řu jí přesně křesťan
ské stanovisko a' které -nepřipouštějí smysl va d 
ný, tře b á s b y nemohly býti vžd yck y pronášeny s
kazatelny. Jest ťo zejména tam* kde dělá obhájce
chudým, — a to jestídosti č a s t o !~ 'k d e tedy „n e
mluví; svými jménem, a k d e : má.,v úmyslu hřmít a.
vrhat blesky11. ;Ň a příklad tam,- kde líčí podobně
truchlé zjevy, jaké spatřujeme v podobenství
-Krisťově: o bohatci-a Lazarovi. „M oje dítky, m o je ;
žena!právě umírají; byvše odsouzeny tisíci z ;mých
bratří, kteří ; jeim o h li zachrániti, kdyby , jim :dali
pouze porci některého svého psa. Já sám již nemo. hu dále, á jsem,- jako bych neměl duši drahocen
nou, duši slavnou, které by nebesa nenaplnila, již
však lakom ství Dém onových prvorozenců oslepi
lo, ohlušilo,;oněmilo11. Nebe: „V čera večer jeden
blbý milionář, který nikdy nikomu nepomohl, pro
hrál v klubu^tisíc louisů, právě v e chvíli, kd y čty
řicet chudých dívek, jez i by tyto peníze b y ly .za
chránily, upadlo z hladu do nenávratného chřtánu
■nevěstince; a rozkošná vikomtesa, kterou celá P a 
říž zná, vysta vovala své co nejpravější prsy v ša
tech ba rvy čtvrtého měsíce Jupiterova, jejich ž ce
na b y byla na celý měsíc uživila osmdesát starců
a stodvacet d ětí!11 I to jest ještě pořád křesťanské
stanovisko a věc hodná svrchovaného .pozoru,
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když B loy (nebo Fumet) ukazuje na nebezpečí, v
jakém se nalézají boháči, kteří olupují chudé stej
ně o chléb těla, jako o chléb duše. „Výsm ěch (spra
ved livé) žádosti chudého jest neodpustitelná, ne
spravedlnost, protože jesťú k la d n ým ú ťok em proti
poslední jiskře pochodně, která kouří ještě a kte
rou jest tak doporučitelno nezhášeti;“ ,,Pokud bu
dou tyto věci vídán y poď kopulí necitelných sou
hvězdí a rozcitlivělě vyp rávěn y novinářskou holo
tou, bude to — přes všechno přemítavé žvanění a
všechna svinská povzbuzování — absolutní poli
ček do tváře. Spravedlnosti, a -v duších, postráda
jících naděje v život příští, stále rostoucí potřeba
rozdrcení lidského; p o k o le n í."^ K řes ťa n ství usku
tečnilo největší i zázrak,- pom áhajíc: lidem snášeti
chudobu (tak v id a !) příslibem' budoucích odměn,
jest řečeno v Zoufalci. Jestliže se chudý obejde
bez desatera a bez eucharistie, jestliže tato trpě
livost nemá žádného účelu, jak mu to dnes bez od
dechu namlouvají, pak rano, ať všechno padne, ať
všechno zahyne, ať. všechno zajde v hromech Bo
žích, je-li třeba snášeti do nekonečna tuto hnus
nou frašku, utrpení pro nic. A chudí, jak předvídá,
by mohli jédnoho krásného dne změnit své chová
ní. Žádné modlení při cestách,’ ku dy chodí boháči,
žádné žébrání, žádné vý zý vá n í k 1almužně. Nýbrž
pro záčátek mlčení, a na to obrovský ples, vystro
jený vědoucnou anarchií. . . T o by byl především
ten ,Sabat zoufalců1. . . . “
Takto a podobně varuje, Bloy, přímo i ve v ý 
kladu Fumetově, necitelné velm ože a lid i oplýva
jíc í vším zbožím; a jest ku podivu, jak dobře v y 
stihl itento::zpytatel* hlubin: c i t y á touhy člověka
bez majetku, ja k dobře předvídal — ne pozdvižení
chudých proti bohatým; ta jsou jen umělá; a Bloy
má pravdu, že chudí jsou spíše zázračně a nevysvě
tlitelně trp ěliví! — nýbrž pozdvižení zrádná á ša
lebná, jež jsou umožňována zištným padouchům
právě žádostivostí/chudých a .ochuzených, nema
jících ničého,ale toužících horečně po všem, ztra-

tivších víru jako základ trpělivosti a vítězné na
děje, a neuvažujících o tom, že vybíjením ' držite
lů statků pracují do rukou malému počtu nových
uchvatitelů, tyranů a kořistníků, iNelze však zapříti,- že tito ’ dva bardové chudoby, B loy a Fumet,
směšují,často nejm ystičtější a nejjistější vý ra zy v
jeden: chumel s nejtěkavějším i: domysly a největ:
šími slovesnými írm ářw osíi, a že se jejich řeč,
chvílemi umírněná a správně stavěná i pronášená,
střídá s řečí fanatickou i fantastickou, která jest
stavěna na .pilířích ustavičně přestavovaných a
sem tam i podvodných, takže dojem této řeči ne
ní tak p ra vd ivý a osvěžující, ja k bychom očeká
vali od řečníků tak skvělého' slohového nadání a
tak pronikavého přesvědčení. Zde poslední ukáz
ky ze článku o B lovově metafysice chudoby, se
psaného Stanislavem Fumetem a přeloženého do
češtiny-básníkem Václavem ; Renčem. „S táli u pa
ty -K říže od k rvavé Mše Velikého pátku — upro
střed temnot, pachů, ostatků; trní, hřebů, ;slz a
agónií. P o celá pokolení šeptali zmatené modlitby
do ucha božské Hostie a — najednou — jini odha
lí jediným ,paprskem elektrické v ě d y tu zapráše
nou šibenici, kde zub ;šelem roztrhal jejich V y k u 
pitele .1 Hrom e! ti. pak budou plesat!11 B loy sní
několikráte v krutých předobrazech o vypršení
lhůty M agnificat.. Je z těch,;kteří nejvíce žasli nad '
trpělivostí {chudých, kteráž je rovněž . tajemstvím
čistě božským. P o každé, když se udála nějaká ka:
tastrofa, nebo- když byla vržena nějaká: bomba,
spáchán atentát nějakým yzpuřníkem, budilo to v
něm vzpomínku, možná, že zpola humornou, na to,
co ve s v ý ch :: knihách podal nejstrašnějšího.11
;,Stručnjý souhrn myšlenek ;Léona Bloye v tomto
ohledu nalezneme v Žebráku nevděčníku, kde je
prohlášeno >se izriačnou pravděpodobností, že ,je,
nekonečně blízko minuta, kdy i děti z lidu budou
psáti na bořících se zdech Sodomy tato prostá slo
va: K A T O L IC T V Í N E B O L I B Z D IN A !111 — Nevím,
zda by nás mohli překladatelé těchto vět (Josef
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Florian a V á clav Renč) poučiti uspokojivě ó smyslú každého slova, tak totiž, aby nemusili hromaditi vý k la d na výklad,' aby b y li prá vi skutečným
příčinám a cílům veřejných zločinů, a aby zachoya li veškerou úctu a Jásku ke katolickému učení
i k neposkvrněné Hlasatelce tohoto učení. Zde roz
hodně nepomůže řík a ť s Fumetem o B lo y o vi: „T o f
jedna z rozmanitých kombinací jeho genia a jaké
si; osvěženi ‘ pro jeho duši umělce: hraje komedii
nicoty, naslouchá lekcím atheismu, a aby poděsil
zbohatlíka, vym ýšlí Satuřnalie plebejské revoluce,
p itk y pom sty!11
Léón B loy jest velm i dobrá strava pro nevěrce,
odpadlíky a lidi, kteří m ají býti obráceni. Pak jest
dlouhá řada dětí katolické Církve,- ktéří nepotře
bují, kteří nemohou, kteří neumějí čisti spisy Léona Bloye. Posléze jest B loy výb orn ou četbou pro
učitele, kazatele á badatele-katolického-náboženství. P r v í m ají býti vyrušeni ž duchovní lenosti úd e r y : hněvu B lo y o vy v ír y a -opravdovosti; druzí
m ají znáti a v skutek uváděti čisté a neporušené
učení Církve, která:jest jediná neomylná Učitelka
á jediná láskyhodná a ctihodná-Panovnice; třetí
m ají nábrati od B loyé trochu křvě a ohně do svých
ztuhlých údů; aby: přestali býti stúchlými řemesl
níky zastaralých a nepedagogickýclv šablon, nebo
aby se na výtvorech zážehujícího B lo y o v a :ducha
inspirovali sami k dílům podobné účinnosti. Co se
týče Fumetá a těch, kterým jest forma víc-než
pravda, ktéří chtějí pro svou duchovní v ý ž iv u spí
še polykati jisk ry ’; než j i s t i ; prostý- černý chléb
křesťanské nauky, můžeme' je zahrnovati chválou,
které si oni sami nejvíce váží. Jsou chvílemi velmi
střízliví, kritičtí, až chladně uvážliví, aby jim ;uni
kala tajemství,- na nichž záleží rnejvíce, ale v zá- pěti se stávají přílišně literárními ■historiky, kteří
si'lib u jí v přívalu, pestrosti a hudbě vybraných i
řezavých slov, v domněle uměleckých nepřesnos
tech, v úžas budících polopravdách, koritradikcích

632

I

.

.
i
]

i

a teatrálnostech, čímž dosahují na konec výsled
ků mnohem hubenějších, nežli předmět jejich oblí
bených studii, ve lik ý Spisovatel a karatel zlořádů
Léon Bloy.
PAU L C L A U D E L

PANNA V P O L Ě D N E
Je poledne. Vidím kostel otevřen. Je třeba vejiti.
Vcházím.
Matko Ježíše Krista, modlit se nepřicházím.
Nemám ctí podávat,; nemám očrprosit v touze.
Přicházím, Matko, na tebe hledět pouze.
Plakat blahem a na tebe hledět,
že jsem tvůj syn a že jsi tady, vědět.

'
.

Jen na chvíli, kd yž všechno přestává jit,
v poledne! na tomto místě, Maria, s tebou dlít! •
Neříkat -nic,- hledět’ do tvého obličeje, V
nechat srdce, ať vé svém vlastním jazyku pěje,
neříkat nic,; jen zpívat, když srdce příliš plné mám.
jako kos, jenž jde za svým nápadem až k náhlým
•■
.
obměnám.
Proto, žes krásná; proto, žes neposkvrněná žena,
jež do stavu Milosti konečně byla navracena,
;
bytost v prvotní cti a rozkvetlá jako na konec
"
'
času,
'
1' f
taková, jaká vyšla z Boha za rána v původním
■ jasu.- ■’ ■
:

.
■;

V nevýslovné nedotknutelnosti proto, žes Matka
;
,■;
Ježíše Krista,
, . ,
který je jako Právda ve tvém.náručí, jediný plod
a jediná naděje jistá..
Proto, žes,žena, R áj něhy, jež zapomenuta a ztra; cena byla v mlze,
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je jíž pohled hned najde srdce a vytrysknouti-dá
nahromaděné slze,
proto, žes zachránila mne, žes Francii zachránila,
proto, že také ona, jako já, pro tebe věcí, na niž se
■myslí, byla,
proto, žes zakročila v hodině, k d y všechno pras
kalo jen,
aby domov náš-zase jednou byl zachráněn,
proto, že je poledne a že prožívám e tento dnešní
•■ '
. . ■■■/--'■■ .•
■ ■.. ■den, •■■■■■.
proto, že jsi tu navždy, že jsi Maria, že jsi tak
prosta a čista,
budiž ti dík,_ó Matko Ježíše Krista!
P ř e lo ž il O tto F . Babler.

VÝHLEDY
L IT U R G IE L ID U .
Liturgické hnuti se poslední dobou ná všech stranách
rozvíjí. Je jen" otázka,; zda vždy sleduje správný cíl.
■ Je v pořádku, že shromažďuje lid z kapli od soukro
mých pobožností k činné účasti na oběti, že chce vytvo
řit z celého chrámu jednotné těleso, lid Boží, stojící před
svým Tvůrcem. Nebezpečí však hrozí odjinud, totiž od
vkrádajícího se estetismu. V katolické liturgii je nespor
ně mnoho estetických hodnot, které bychom jinde marně
hledali, ale jsou to přece jen vnější, průvodní projevy, ve
kterých se odráží krása toho, co naznačují. Ulpění na
nich je odbočení s cesty liturgie. Kdyby se liturgie mě
la takto chápat, byla by výsadou několika odborníků,
ale ne majetkem křesťanské obce. Ovšem i k tomu, aby
lid mohl čerpat z pokladů liturgie, je třeba dosti poučo
vání, při kterém by se toto odbornictví mohlo velmi snad
no vyskytnout. Je záhodrio, aby si ti, kteří mají v této
věci lid poučovat, opatřili dobrou literaturu. Více méně
vhodných věcí vychází značné množství. V poslední době
vydal Sebaldus-Verlag v Nurnbergu knihu, která může
prokázat mnoho služeb. Je to dílo A. M. Rathgebra, Pas
heilige Messopfer, stran 422, v plátně 7 Mk. Autor vyklá

dá velmi názorně a věcně smysl oběti, je jí požadavky,
účast lidu, užitek atd. Knihulze každému doporučit.

N Á BO Ž E N S TV Í A ŽIVOT

'

K. Chlaď.
,
,

V'prosincovém čísle Deutsche Rundschau loňského ro
ku psal Paul Fechter asi. takto: Církev stojí dnes před
skutečnosti/že její: slova,: slova jejích duchovních a její
texty zevšedněly a častým používáním jsou vyprázdněny
a vyčerpány, takže jsou to .slova prázdná, pokud nejsou
v každém případě:tím, kdo j ich užívá, znovu naplněna ži
votem, prýštícím: z .jeho duše. Podobně stojí Církev .před
faktem, ž e ;pochopení i i v případě i životného obsahu, je
hrozně zkrácené a slabé;.a že slova sama nepozorovatelně
odpuzují. Svět křesťanských slov, jimiž Církev bere život,
vznáší sé dnes zívětší části; ve vzduchu.; .Vedle toho, se
však vybudovalo u protestantů jakož i u' katolíků; něco
druhého,; jakési vrchní království, svět slov; a pojmů ni
koliv již církevních, nýbrž theologických, a k tomu má
přístup i ze vzdělaných laiků jen docela malá část. • Je v tom mnoho pravdy, i když netřeba snad brát do
slova tento pesimismus. Nelze však oddisputovat, že pro
velké masy lidu i křesťanského jsou slova, vyjadřující
nejhlubší křesťanské: pravdy, zcela ;prázdná a nepraví
jim zhola nic. částečně tu má vinu řeč kazatelů, duchov
ních řečníků a duchovních spisovatelů,1 která se odchýli
la od řeči lidů a zabředla do rétorického pathosu, ;z něhož
se mnohdy nemohla a nemůže dostat, částečně je vina ta-,
ké na věřících; kteří se vzdalují církevní mluvy, protože
se vzdalují církevního učení jak v myšlení, tak v životě.
Bylo -.by.' proto, nespravedlivé dávat , vinu jen. kazatelům.
Je sice pravda, že je třeba, aby kazatel se odpoutal co
nejvíce od. mrtvé litery a snažil se mluvit lidu řečí. sroz
umitelnou, živou řečí, která je výrazem nitra. To ovšem
předpokládá hluboký náboženský život, to znamená kon •
templaci pravdy, asimilaci !pravdy a život z této pravdy,
protože jen ž plnosti kontemplace může: vycházet slovo,
zasahující srdce-posluchače. Mimo to je třeba, aby, du-.
chovní řečník znal také dobu a její bolesti, aby znal po
třeby doby a jejích lidí, neboť jinak budó mluvit snad
velmi dobře k lidem století 16., ale nikoliv 20.
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^jestliže však křesťané nechápou křesťanských pojmů a
slov, jsou-li pro ně prázdná slova, vyjadřující nejhlubši
tajemství,'nutno hledat vinu i na jejich straně. Že se dnes
vznáší Církev se svými náboženskými pojmy ve vzduchu
a že :je ;velmi málo těch, kdo jsou zasvěceni do kráskatolické theologie,’je sice:celkem pravda, ale z toho plyné
pro laiky jen povinnost, aby se starali o náležité prohlu
bování svých: náboženských; pojmů. Jako každá věda,
tak'i thieologie má právo na svou terminologii, které při
rozeně >nerozumí’ každý, tak jako' neodborník se nemůže
pouštět do problémů chemie nebo lékařství. Vytýkat theo
logii, že mluví jinak než se mluví :v. obyčejném životě, by
bylo asi tak, jako kdyby se prostý člověk, rozčiloval nad
tím, že nerozumí učeným výkladům geologa nebo chirurga. Náboženství je pro život, o tom není sporu. Ale lékařs tv íje také pro život.'A má-li právo lékař mluvit tak, že
mu néódborník nerozumí^ nesmí se divit,- že'theolog, mluví-li odborně; používá výrazů, které ,jsou snad cizí pros
tému člóýěku.;Nábožénství je pro*život, ale to nezname
ná, že o náboženstvi a o víře nemůže být opravdová věda.
A každá-věda předpokládá: náležíte skolení a také jistý
způsob vyjadřování.; :
rr
■
' Praktický závěr je pak ten, že katolík, který je si vě
dom velikosti •a krásy: své;víry, nespokojuje se -tím, že
prostě věří, nýbrž snaží!se získat co rnejhlubši poznání
náboženské, snažírsě: vniknout- i v taje bohovědy, ne
ovšem proto, aby se mohl honosit svými náboženskými
vědomostmi, nýbrž aby svůj život uspořádal co nejdoko
naleji ve smyslu křesťanských pravd. Nejde o poznáni
pro’ poznání, nýbrž o poznání, které plodí-lásku a život.
A to je smysl Akademických týdnů, to je-smysl Vyšších
r.
R. Dacík.
náboženských kursů.
N A C IO N A L IS M U S A M IS IE
.
Křesťanský duch misijní vychází z naprostého univers
salismu nauky. Kristovy. Jeho vodítkem jsou slova: Učte
všechny národy, pojďte ké mně všichni. S .hlediska filo
sofického se zde uplatňuje zásada: dobro se ze své přiroze
nosti chce sdělovat. Křesťan poznal učení svého Mistra.
Vyřešilo mu všechny otázky, které nedají pokoj žádnému
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myslícímu člověku — smysl a cíl' života, spravedlnost,
bolest, smrt-atd. Při logickém postupu, když osobní
zvrácenost, neklade překážek, musí křesťan nutně pova
žovat svou účast V; díle Kristově za největší dobro živo
ta. Vnitřní: rozpínavost tohoto dobra chce nutně pronik-r
nouti i tam, kde je dosud tma. Z tohoto základu vyrostl
heroismus nesčetných misionářů, kteří šli přes překážky
lidsky nepřekonatelné,; nezištně, zapomínajíce na sébe,
jen a jen proto, a b y ,dopomohli lidem zbaveným dobra
křesťanství k této blaženosti.
'
.
,
Co říci na to, když se někdo vyjádří, že by na př. Fran
cie neměla svých rozsáhlých kolonií,,kdyby nebyltrkatolických misií? Prostá odpověď-je,;že je to možné. Tím se
však nepraví, že získání duší ubohých divochů bylo pou
h ý m prostředkem k ovládnuti hospodářskému. Státníci
a obchodníci takový,-názor na věc často ;iněli, to je jisté,ale to není názor Církve, podle jejíhož ducha je hybnou
pákou misii odstředivá síla milosti, která se chc<? rozlévat
a ne dostředivá hrabivost úzkoprsého nacionalismu.
Tím jsou pojmý, nacionalismus a misie postaveny proti
sobě. Tento protiklad může býti zrušen jen tehdy, když
členové téhož národa vidí svou chválu v tom, že nezištně
vykonali více! na poli misií, než druzí, kteří mají třeba
daleko více prostředků. Taková národní hrdost je opráv
něna.
Všeihny nářky, že u nás je misijní hnutí tak,ubohé
pro- teritoriální stav našeho státu, jsou pochybené. Ne-,
dostatek křesťanské obětavosti a velkomysínoeti to pů
sobí, nic jiného. • ■
,
K. Chlad.
NÁBOŽENSKÉ V Z D Ě L Á N Í
Na posledním Akademickém týdnu v Praze jsme to vi
děli velmi zřetelně, co nejvíce zajímá a čeho nejvíce po
třebuj e člověk.; Především, mladý; Člověk.; Velmi krásně
byly navštíveny všechny sekce, ,ve všech byla čilá práce,
aie nejvice. byla navštívena sekce theologická, třebaže
neměla lehkého předmětu, neboť se na.ní jednalo po celý
týden o mystice.
*
,
' "V.- ■
Pozorujeme tuto touhu u mladých-vůbec, protože na
našich- náboženských-přednáškách - jest stále více- viděti -

mládež, protože někde dokonce mládež i převládá'mezi
posluchači. Tak chceme navázati na Akademický týden
a .pokračovati v náboženském vyšším poučování našeho
lidu, naši inteligence. Naše vyšší náboženské kursy by
se měly rožšiřiti po celé vlasti. Z dosavadních nábožen
ských kursůby se měla vytvořiti centrála, která by před
nášky již vypracované, hotové rozesílala tam, kam my
sami-jezditi nemůžeme, protože nás stále ještě není tolik,
abychom mohli vytvořiti tak dokonalou siť, jak bychom
si přáli.
Nemá to býti náhražka za kázání. Ale má to býti nový
způsob přizpůsobený .dnéšriímu.'způsobu života, jak se
dostati k;duším i k těm, ktéří chtějí více á hlouběji, pro
tože’ duchovní v kostele mušímíti zřetel na nejširší posluchačstvo a na.: nejnižší:většinou náboženské znalosti.
Proto nestačí jenom studovati náboženské otázky. Je tře
ba je v kursech probrati životně tak, aby souvisle za ně
kolik let byla probrána celá'látka z posvátné vědy o Bo
hu a Božich věcech a naší cestě k Bohu.' : v;
•
;
Tak’ pokračujeme v našich kursech. Nemají , aparátu,
nemají reklamy, ále to jé vedlejší. Hlavní je, aby se tyto
pravdy a co nejvíce nejhlubších pravd; nejhlubším způ
sobem dostalo lidem žíznícím po nich: Prosíme své čtená
ře a posluchače, aby nás podporovali v této snaze, aby
našei kursy navštěvovali a-aby tak přiváděli ty, kteří se
chtějí důkladněji yzdělati v náboženských pravdách.'Sledujte v Hlubině i v denním tisku á v Neděli data a témata
našich přednášek: Souběžně s touto akci jde ;vydávání
příruček' theologických pro laiky, jak to . právě konají
knihy P. Dacíka, které'jsou věroukou pro laiky, přístup
ně psané, ale s celou důkladností.a hloubkou patřící theo
limito.
logickým otázkám.'
' :■
N O VÁ S LA V N Á E N C Y K L I K A R Ů Ž E N C O V Á
Dne 29. září 1937, v den sv. Michaela,’ bojovníka Božího;
jehož jméno ■
sé: vykládá:,,Kdo jako Bůh?“,’ vydal svaty
Otec Pius XI. okružní' list Celému křesťanskému světu.
Začíná v latině slovem „Ingravescentibus11.; Myšlenkový
postup listu, jeho vlastními slovy* jest: Hrozivý úpadek
naší doby má jen jediný lék; návrat ke Kristu a k jeho

svatým přikázáním. Z dějin Církve zřetelně vidíme, jak
osudy křesťanstva jsou vždy spojeny s ochranou Rodičky
Boží; k 'ní se utíkali naši,Otcoyé, když bludy chtěly roztrhati Církev, na její přímluvu byla zastavena záplava
Evropy islámem, nikdy nebylo, k ní nadarmo voláno o po
moc. Dnes jest ohrožována náboženská i občanská spo
lečnost obojím,- bludy: i násilnictvím se dvou stran. Ne
spravedlivý kapitalismus a komunismus podkopávají sa
my základy lidské společnosti;' s druhé strany, pod zá
minkou boje proti komunismu, postavili modlu státu, po
hrdají světlem,moudrosti evangelia a-snaží se obnoviti
pohanské názory a způsoby'života. Ačkoli se obáváme
ještě horších :pohrom, přece nevidíme -důvodu poklesnuti
mysli, poněvadž, podle slov knihy Moudrosti. (1, 14) „Bůh
uzdravitelné učinil' všechny ; národy“ . Avšak musíme se
uchýliti k ochránkyni, Jemu nejdražší, k Nejsvětější Pan
ně, skrze niž se nám dostane všeho. Všichni křesťané vě
dí, že mariánskému,růženci náleží zvláštní a přednostní
místo mezi; účinnými modlitbami k Boží Rodičce. Neboť
nelze nalézti vhodnější a božštější modlitby nad modlit
bu Páně .a Pozdraveni andělské,- spojené s pozorováním
radostí, bolestí a: slávy Ježíše Kristara jeho Matky, p ř i ,
nichž nalezneme úlevu ve svých úzkostech a cestu k vyš
ším stupňům ctnosti na pouti k věčné vlasti.
:;
Je to modlitba příhodná všem. Učeným i neučeným je
přístupný tento způsob modlitby, který Svatý Dominik
podivuhodně rozšířil, nikoli bez Upozornění a-vedení panenské Boži Rodičky. Daleko jsou- od pravdy, kdo růže
nec považují za modlitbu pro děti a dětinské stáří. Neboť
tato modlitba vyžaduje vždy nové lásky; a mimo, to řekl
božský: Spasitel: ;,Nebudete-li jako maličtí, nevejdete do
království nebeského.*1Když pýcha: odmítá mariánský rů
ženec, stojí proti ní nesčetný zástup zbožných lidí každé
ho -věku a‘ každého stavu,-kteří néjen růženec milovali,
nýbrž ho! užívali: jako: nejmocnější zbraně na zapuzení
démonů,-na: zachování-bezúhonného, života a na úspěšné
získávání-ctností, na zjednání pokoje mezi lidmi. Mužo
vé vynikající ve vědách modlili se růženec každodenně
na kolenou před-obrazem blahoslavené Panny, činili to
též panovníci a vládci národů, tak jednali vynikající inu-
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žové. na;všech stupních" občanského života, všude byl rů
ženec ve cti.' Nemůžeme zamlčeti, že sama Nejsvětější Pan*
na tuto modlitbu naléhavě doporučovala při svých zjeve
ních v lurdské jeskyni. ■
•
Žádáme tedy, aby všichni věřící jak ve chrámech, tak
v soukromých domech s-největší nábožností konali tuto
modlitbu. Aby Maria přivedlák poznáni a pokání ty, kteří
pohrdají Bohem, kteří strojí úklady: svobodě katolické
víry a Církve,' kteří brojí- proti božským a lidským prá
vům a tak strhuji lidskou: společnost do záhuby, zvláště
komunismus..Jako za dob: křižáckých výprav^ jeden byl
prosebný hlas celé Evropy, tak nyní spojenými silami po
celém světě ať se volá .touto vítěznou'modlitbou v měs
tech, i městečkách, ve vesnicích i na samotách, aby byli
zapuzeni tito nepřátelé křesťanské á lidské kultury.
Mimo: to však mariánský: růženec dává též vzrůst křes
ťanským ctnostem, pomáhá všem duším pěstovati křes
ťanskou víru, oživuje touhu po nesmrtelHých hodnotách,
vede k. milováni'Boha a Vykupitele jSvěta, působí pak
i upřímnou: a účinnou lásku k bližnímu. Nechť tedy bis
kupové a jejich zástupci v duchovni správě povzbuzují
k této modlitbě, ukazujíce krásu á užitečnost modlitby
růžence věřícím všech stavů. V něm ať mladý věk hledá
svou sílu, aby y rostoucích špatnostech si zachoval svou
bezúhonnost. V .-něm-'ať stáři hledá klid, útěchu: a pokoj
ve svých úzkostech á slabostech. Kdo pracují v Katolic
ké akci, ať v růženci hledají povzbuzení k radostné vy
trvalosti v dobrovolném apoštolátu.: Nechť poskytuje úle
vy a naděje věčné blaženosti všem trpícím, zvláště umí
rajícím. Hlavně však otcové a matky ať jsou také v této /
věci příkladem svým dětem, modlíce se s nimi společně
růženec, ná sklonku dne, aby jejich rodinný život poží
val radostné spokojenosti a dosáhl nebeského požehnáni.
Proto dáváme ,křesťanským novomanželům růženec, po
ukazujíce ria Svůj příklad, aby ani jednoho dne nevyne
chali tuto .modlitbu, přes všechny naléhavé starosti. —
Tak promluvil učitel křesťanstva, a celého světa. Jsou
to slova radostného a vítaného povzbuzení nám všem,
kteří'jsme se naučili miti v lásce modlitbu růžence, aby
chom s ještě větší pečlivosti hledali v:nepřeberných ta-

jemstvích posvátného .růžence, a jimi provázeli boje a
záhady svého života a jeho povinnosti. Každé'křesťanské
duši zní z těchto; papežských slov, prozrazující hluboké
přesvědčení a dojetí zkušeného, co slyšel svátý Augustin
o bibli: „Vezmi a čti“ , a co je zakončením církevních ho
dinek Růžencové Slavnosti v hymnu ^druhých nešpor:
„Nuž pojďte, lidé, trhejte růže s těchto tajemství, a vijte
věnce vznešené Matce krásné lásky.“
■ -

P . Em . Soukup O. P .

<

P R O Ž Í V Á N Í O B Ě T I MŠE SVATÉ
Mnoho věcí nás dělí od protestantů, ale základní; jest
jejich popření totožnosti oběti mše svaté s obětí na kříži.
Luther jím prohlásil obět mše svaté za modlářství a protestanté ji prohlašují:za totéž i dneSi
Pro nás ale je zpřítomněním oběti na Kalvarii, vé které
se stálé přes věky podává týž Kristus, který se podal na
kříží. Jeho obět, nemůže do konce světa dozniti, protože
to byla oběť bohóčlověká a proto1obět nekonečné ceny
a také obět věčného' trváni. Proto také může docela snad- no býti zpřítomňována v čase, když jednou byla v čase
, podána.
•
1' ■
Vzpomínám na slova, která jsem četl z Luthera k Jin-\
dřichu V lil:; Bude-li jednou smetena mše, věřím, že i pa
pež jest dbkónale smeten . . . A s papežem ovšem vše, co
sluje katolickou Církvi.
Nemůžeme dosti poukázati na to v době, kdy se stále
mluví o katolické akci, že se neobejdeme v jejím prová
děním se skutečně radikálním prováděním" liturgického
hnutí. Jenom z; oběti' na kříži vyrostlo křesťanství a je
nom v. jejím zpříťomňování na oltáři má; smysl ono vidi
telné i katolické Církve. Jen proto, aby byla tato obět
dále podávána, jesťtřeba katolické Církve také jako spo
lečnosti, jenom pro tuto obět na kříži a na oltáři bylo by
škoda, kdyby zmizela s kteréhokoliv úseku země. Proto
‘ světí, proto- očišťuje věřící, aby byli stále rozdavači ta
jemství Božích a poživatelé jejich.
Má-li Katolická akce probuditi katolické laiky z jejich
netečnosti vůči-Církvi a naúčiti je spolupráci s kněžími
o rozšíření Církve jako království Božího viditelného,
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je s t tři3ba probuditi ve věřících hluboké porozum ění oběti

mše svaté a naučiti lidi spoluprožívati tuto obět a spolumodliti se ony modlitby, kterými staletí křesťanského ži
vota oblékl liturgii mše svaté. Je nanejvýše nutné, aby
přestala ona nepřirozená, nekřesťanská a nekatolická
i
propast mezi lodí a kněžištěm. Rozdíl ano, ale ne propast.
j
Taková propast, že kněz u oltáře koná něco, o čem nemá i
většina již křesťanů potuchy,; a proto se pak křesťanský |
lid^zabývá, jak dovede, modlí se růženec, zpívá nějaké
písně, modlí se z knížek. Místo aby spoluobětoval, aby spólupodával nejsvětější obět, protože je to obět nejenom
Kristova,; nýbrž /teď, kdy je Kristus h lava, celé Církve,
lilava mystického těla, také obětí celé Církve.
Jest třeba stále vytrvaleji poučovati věřící o vznesej
nosti, kráse, velikosti a nesmírné potřebnosti pro život
|
mše 'svaté;■
i
Katecheté ve škole vysvětlují mši svátou, ale pak se
;
málokdy již věřící v životě na kázání dovědí o.mši svaté.
i
Proto také tak málo dovedou se naši věřící při mši svaté
]
chovati*a proto také tak málo vědí, že-zde;jest střed křesi
ťanského života, že zde jest střed onoho’ života z Krista,
který čerpáme z jeho oběti, protože on své tělo tak, jak
i
vydal za hříchy mnohých; tak také chtěl, aby bylo poj
krmem a nápojem nového života dítek Božích, který z téj
to oběti vyrostl i dále se jím živí.
. ' J
■
Když pochopí věřící, co mají v-oběti mše svaté, pochopí tím také svůj správný poměr k Církvi i ke‘kněžství
j
i k jeho nejvyššímu stupni.,Jénonť v, pochopení vznešej
nosti a nutnosti oběti mše svaté pochopí nutnost a vzneí
šenost hierarchického;kněžství i smysl kněžství obecné
ho. Proto kdokoliv brzdí nebo zpomaluje neb znesnadňu
je pochopení a prožívání mše svaté, brzdí tím také rozvoj
;
našeho spoléčenství i naší společnosti v Ježíši' Kristu, •
zpomaluje; tím: zároveň také život ,Církve. ; Proto bez
upřímného a hlubokého provádění liturgického hnutí jest
veškeré mluvení a pracování o Katolickou akci jen čistě • ;
vnějším dílem bez vnitřní opory a bez vnitřního zdůvodj
noní.
I
Tak vítáme velký čin hlučínských brožur, že vydávají
za 5.Kč jak mešní formulář, tak také všechny formuláře
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mešní na'neděle a svátky. Všude je rozšiřme, dávejme je '
darem, vykládejme v kostelích po lavicích, vysvětlujme
je při promluvách, ve spolkové-práci, hlavně "mezi mlá
deží.
' : ■Naše studentstvo při svých táborech již pochopilo toto
spoluprožívání liturgie a jejich chorální zpěvy. Recitova
ná mše svátá znamená velký krok dopředu; Ještě katolic
ké učitelstvo na svých kursech aby jen pochopilo tuto
potřebu liturgického prožívání, jak je mezi ním hlásá hor
Braito.
livé budějovický rektor P. Reban.
ZBOŘTE CHRÁM T E N T O
Když uložili, tělo Kristovo do hrobu, zdálo se, že je zni
čeno jeh o5díló.: A-přece ;na to Kristus upozornil, když
řekl: Zbořte chrám tento a ve třech dnech jej zase vysta
ví m... To slovo platí o Kristu v duších i o Kristu v ná
rodech . . . Zbořte jeho chrám, vymyťte každou stopu
z duší lidí, a za nějaký čas jako příval budou sě lidé opět
zase vráceti k němu. Jeho slova a jeho láska příliš žijí
v srdcích a v životech národu; aby zůstal Kristus na
vždy v hrobě duší či národů. Srovnejte, s: jakými pro
středky pracují ti, kteří chtějí jeho království opět uvésti
v lidských-duších. To, co sluje katolický tisk, jest neko-:
nečně slabší .obsahově, propagačně a technicky než moře
černé barvy, která denně zaplavuje lidi prázdnotou, lho
stejností až nenávistí k němu. Nejsou-vždycky svátými
a příklady ti, kteří .Krista nesóu: lidem. Majetek, který
nám stále vyčítají a závidí lidé neinformováni, mívá čas
to jen pranepatrný význam 'pro hmotnou pomoc šířeni
království Božímu. A pojednou povstane to jako prudká•
vlna, která letí * světem, zachvacuje' duše, zaplavuje fjé
očistným světlemj"' naplňuje; je životadárnou jistotou a
obohacuje plností, které svěť nemá; '
: ~
Jenom'jednoho je potřebí,'jak praví sv. Pavel: Jak uslyší bez' hlasatele? 'Jen dóvěděti se musí lidé o Ježí
šově pravdě. Milost pak si učiní ostatní. Někdy jest nutné
začíti skoro znovu, někdy'to připadá lidem, že jesťKristus znovu objeven. Tak byl dokonale zbořen jeho chrám.
Tak cekám budoucnost křesťanství v Rusku i ve Španěl
Braito.
sku.
■;

100 L E T O Ž I L É H O K A T O L I C T V Í VE Š V ÉD S K U
Letos slavili katolíci ve Stockholmu sté výročí posvě
cení své -katedrály, prvního to katolického chrámu, po
staveného ve Švédsku od dob reformace. Za těchto oslav
byla středem pozornosti velká osobnost moderního apoš
tola Švédů dra Vavřince Studbacha.
. Před sto lety se hlavní město severské říše opět shleda
lo s rozžatým; plamenem, svatostánku. Odtud se nepozo
rovaně rozšířil i do jiných, švédských měst; po katedrále
se rozzářilo světlo oltáře znovu po celém kraji.
, Věčné světlo nevyhaslo ve Švédsku reformaci úplně,
neboť planulo v kaplích katolických vyslanců Francie,
Španělska, Portugalska a .Německa, kde katolíci těchto
národů se nepřestali v skrytu modlit. Ale. Švédové se ne
směli súčastňovat náboženských obřadů, ani přestupovat
ke katolictví.
. •
: .
Kristina, dcera velkého bijce katolíků Gustava Adolfa,
musila opustit zemi, když přijala katolickou víru. V samém srdci reformačního světa byla nástupkyně nejprud
šího šiřitele protestantské moci dotčena žhavou silou no
vého rozmachu omládlého katolictví. Její odhodlané při
lnutí k víře otců a její cesta do centra nové; pravé refor
mace je zároveň důkaz o mocné, přitažlivosti románské
barokové vlny katolictví, jež duchovně zvlažila i české
země. Stěží lze-dokázat, že to bylo násilí, jež obrátilo
dceru daleké severské germánské země k :vitěznému ka
tolictví-baroknímu. A nebylo jistě potřebí násilí,.aby se
obrátil k víře svých otců národ, který byl vázán ke kul
turnímu světu latinskému pouty mnohem- bezprostřednějšimi a pevnějšími.
,
■ Přii.konversi švédské královny mel vynikající účast
španělský kněz P. Macedo, kaplan vyslanectví své země,
a duchovní disposici pro ni vytvářel jiný románský duch:
filosof R. Descartes. ,
;•
Avšak i po konversi švédské panovnice zůstávala ka
tolická víra ;v, opovržení,a úřední nepřízeň a tento-trud*'
ný, stav trval ještě déle než století, až král Gustav III.
požádal papeže,Pia V I., o jmenování hlavy pro hlouček
katolíků rozptýlených, po jeho '.zemi;1
.
Volba sv. Otce padla na dra Mikuláše Ludvíka Ostera,

pocházejícího z Met, který byl jmenován apoštolským vi
kářem pro, Švédsko. Stará čtvrt Gotensgade na jižním
konci hlavního, města poskytla prelátovi místnost k'n á
boženským úkonům yé své staré radnici.
Tato ponižující situace trvala je§tě za nástupců Osterových, Morettiho a.Gridaina,'kteří mohli zůstati na svém
místě jén z-milosti na přímluvy katolických vyslanců;
Posice apoštolského vikáře byla v těchto dobá,ch tak sví
zelná, že papež Pius V II. radil Morettimu, aby opustil své
místo, ale on, nedbaje'těžkých nesnází, zůstal u svého
malého stáda až do! své smrti.
Pak se náhle situace obrátila.
Nový, panovnický rod Bernadottů, původem z Francie,
byl katolický, i když král na nátlak parlamentu se musil
obrátiti na viru luteránskou. Šťastná náhoda tomu chtěla,
že roku 1834 švédský princ Oskar pojal za manželku Josefinu z Leuchtenberku, jednu z dcer Evžena Beauharnaise. A ta zůstala věrna katolictví i po svém vstupu na
trůn.,Měla ve své suitě kněze, který zůstával jejím dů
věrným rádcem po celý život.-Byl 'to Švýcar dr. Vavřinec
Studbach, prelát vynikajících kvalit duševních i mrav
ních. Novému dvornímu kaplanu s e ; otevřela cesta do
učených kruhů švédských a jeho • znamenité .znalosti
v oboru ncrdické filologie a dějin mu vynesly členství
v akademii věd. Po smrti apoštolského vikáře Gridainea
dr. Studbach nastoupil podle vůle svaté Stolice na jeho
místo.
.. - . '
Šest týdnů po svém nastoupení v nové funkci mohl
oznámiti, že si jeho ovečky, rozptýlené, skoro všude, žá
dají stále více pravidelné posluhováni svátými svátost
mi. Zpráva biskupa řezenského nám podává jakýsi obvaz
o žalostné situaci katolicismu ve Švédsku v této době:
„Ani jedna katolická škola, áni jedna katolická kniha,
žádný: misál v řeči švédské a zvlášť— - žádný kostel.11 Ale
dr. Studbach dal se do práce s neochabující odvahou.
S pomocí vyslanců a řezenského biskupa nashromáždil .
potřebný fond ke stavbě kostela. Pak rychle koupil po
zemek v Norrá Smedjegatan, vzal na sebe hábit žebrác
kého poutníka a vydal se napříč Bavorskem a Švýcarskem.
Prošel tyto země od hranic k hranicím. Těše se přízni ko-
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runní princezny švédské a pomoci kongregace propagan
dy .víry v Římě, mohl začíti se stavbou svého kostela.
V září 1837 na svátek patronky kostela,.sv.,Eugeníe, ko
nalo se s velkou slávou posvěcení chrámu. Rím přijal
' s radostným nadšením zprávu o posvěcení kostela.' Váž
nost dra Studbacha vzrostla jak ve Švédsku, tak v Římě.
Papež Řehoř XVI. jej jmenoval apoštolským protonotár
řein a domácím prelátem a 1. července 1862 papež Pius IX.
jej posvětil v Římě na biskupa. Vykonával svůj úřad bis
kupský ještě 11 let a žil zcela pro obnovení katolické ví• ry ve Švédsku, kde byl z jejích největších průkopníků.
Plaketa, umístěná v předsíni kostela sv. Eugenie ve
Stockholmu, připomíná ,neocenitelné služby tohoto vyni
O. A. U.
kajícího preláta.

PRACOVNA
V O L Á N Í K JEŽÍŠI!
Ty nám dáváš své tělo a svou krev a já ti nemám co
dáti, Ježíši, nic nemám. Jsem chudák, který jen nesmírně
po tobě lační. Hlej duši mou. Kladu ji do prohlubně dlaně
tvé. Jest poskvrněná a plná špíny. Ale není ziiroveň dra
hocenná a vzácná? Neleží těžce v tvé ruce?
. Neboť i. pro ni podal-jsi, Synu Boží, zadostiučinění
svým utrpením. Vidím na nebi velkou podobu kříže, na
•němž visí krvavé vítězné znamení tvého zmučeného těla
a krev kane na mne. Jest to krev, která uzdravila ze sle
poty mou duši.
Cím jsem si toto všechno zasloužil? Jsem tak malý, ne
patrný a ošklivý a přece jsi neváhal se mne dotknouti.
Tvá láska před ničím neustupuje a jest nekonečná. Což
jsi nám nedal Církev? Nezměnil jsi všední dny ve svát
ky? Nestal se každý den věčností? Slova a obřady mše
svaté, modlitby brevířové, celá liturgie tekou k tobě jak
řeky k oceánu. Kleneš se jak nebesa nad zemí nad mou
duší a já se jen chvěji vc vytržení beze slov, můj Ježíši,
můj milovaný Pane! P. Van der.Meer — Deník, str. 217.
BUĎ V Ů L E T V Á !
,
Kristus ukázal nám jako cíl křesťanského života snahu
o připodobněni se nebeskému Otci. A nám slabým, leka■ jícím se této výzvy volá vstříc:, Já jsem cesta. Mystikové
vyjádřili proto duchovní život jako následování Krista.
Kristus sám nesčíslněkrát k tomu sám vybízí, abychom
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šli za-ním,, abychom ho následovali, abychom sé od něho
učili, a slibuje, že tak najdeme odpočinutí svým duším.
Jeho cesta proto jest cestou plnění vůle Otcovy. Učí
módliti se o to, aby se naplnila vůle Otcova. Ji přišel
plniti, jenom ji hledal, pro ni podstoupil v poslušnosti
i smrt kříže. :
Tak není pro nás jiné cesty duchovního života, když je
Spasitel -touto cestou, než "cesty naprostého oddání se
vůli Boží. Než ji obejmout dokonale a ve všem, jak a
čím se nám projeví. Bůh tó přece s námi smýšlí lépe než
my sami se sebou. Boží vůle nám chce větší dobro než
bychom my'sami si mohli přáti. Proto rozpřáhněme ,vůli
svou vůlí Boží, otevřme své srdce všemu, co nám posílá.
Jako Kristus. Z jeho poslušnosti K vůli Bóží-vzrostlo na
še spasení. Když je nám Kristus cestou, je i cestou spa
sení a je' nemožné dojiti spasení, natož dokonalosti, nepřijmeme-li absolutně a oddaně, vůli Boží.
\
Kdo plni takto vůli Otcovu, je Kristu bratrem i sestrou
a matkou, jeho miláčkem. Cím více a radostněji a úplněji
obejmeme vůli Otcovu, jsme blíže Kristu, máme více z jeho
života, jenž byl životem oddanosti k Otci.
Braito.
NEPEČUJTE Nejlepší starostí do budoucna je vůbec se nestarati.
Nejlepší starostí pro budoucnost jest využiti právě dané
ho okamžiku k pronesení upřímného: Ano, Otče, ke vše
mu, co Bůh právě sesílá nebo dopouští. Když'plníme svou
povinnost, když jsme učinili, co na nás jest,' jest poslední
okamžik již plný milosti pro okamžik budoucí.
Jen kdybychom si: nechtěli tak často hráti na prozře
telnost svou neb druhých.'Celé řízení světa i nás, všech
osudů i našich, je umělecké, dokonalé dílo. Nechrne Boha .
působitM na nás,1 své plány. Jen takto si zajistíme své
štěstí, protože je jen on dovede pro nás zajistit. A jak nás
k němu vede, tak je to jedině jeho zajištěním.
~
Krásně praví* Newman,: že máme zůstati na místě,' kde
stojíme, pokud nám neukáže Bůh zase kroku- dalšího.
Abychom s e ' nepodobali zedníkovi, který by chtěl prohlédnouti a opravovati složité plány architektovy velké,
nádherné budovy. Zedník jim také nemusí rozuměti. Od
něho se žádá,, aby kladl cihlu na cihlu podle svého ře
mesla a. uskutečňoval na svém malém úseku velký plán.
Proto |je oprávněna hořejší věta, že nejlepší starostí do
budoucna je vůbec se nestarati. Toto patří k největším
projevům naší úcty k Bohu,'odevzdat se mu, svěřiti se
jemu, věřití nejenom v heho, nýbrž také jemu, Jak to
krásně vyjádřila-Julie von Hausmaňn: „Vezmi mé ruce
a veď mne!“ A jiné vzácné slovo o této důvěře: P. Graf
v knize Ja, Vater: „Věřím ti-více než sobě. A kladu své
.rozhodné „Ano“ jako podpis k celému svému životu, tak
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jak mi jej dáš a uspořádáš (str. 60). Vím, že to není pod*
pis k ortelu smrti, nýbrž že je to cesta k nejvyššímu
štěstí.11 Braito.
OB Ě T
Základním rysem oběti jest uznání Boží svrchovanosti,
jest pokoření se před Bohem. Obět znamená vyjiti ze se
be, a dnes ve stavu porušenosti a náklonnosti ke zlému
znamená obět: vyjiti ze zajetí svého já, znamená překo
náni modlářství lidského já.. Vnější-pak obět jest již jen
vnější projev této oběti; vnitřní, tohoto sklonění se před
Bohem., Středem všech obětí zůstane proto na věky obět
bohočlověka, obět nekonečné; ceny. Proto chtěl Kristus,
aby jeho obět trvala věčně, aby byla .denně zpřítomňována na oltářích, nejenom abychom ji měli stále před zra
kem, nýbrž také abychom mohli stále na ni štipiti oběti
své, aby naše oběti mohly se státi obětmi, abychom mohli
se jimi klaněti Bohu, vzdávati mu nejvyšší bohopoctu.
Proto dovedli s\atí tolik obětovati a trpěti, protože spo
jili celý svůj život duchovni s obětí Kristovou, s obětí nejvyšši. Tak jest obět mše svaté školou oběti křesťanské,
zdrojem její síly.
•
Tak znamená obět křesťanská nejvyšší povzneseni člo
věka, protože znamená povznesení každého pak činu, kaž
dé hořkosti, zkoušky, každého kříže k výši oběti spojené
s oběti Ježíše Krista. ‘
’
Království Boží;.trpí násilí a jenom ti, kteří si násilí
činí, kteří dovedou obětovati, jenom ti, kteří ve svém ži
votě dovedou obětovati své choutky, své touhy, své libos
ti a nelibosti, sklony a žádosti vůli Boží, kteři dovedou
křižovati tělo se všemi jeho žádostmi, kteří tedy obětují,
jen ti dobývají* království Božího. Jest to obět kupce,
který >,všechno prodal, tedy. všechno obětoval, aby mohl
koupiti pole,-na kterém našel vzácnou perlu. Obět, která
uskutečňuje hrdinně volání Kristovo o jednom potřebném
a o tom,- co by bylo plátno člověku; kdyby celý svět zís
kal, ale na své duši utrpěl škodu.
Tak obět ničeho neztrácí, ničeho se nevzdává. Jejím ob
sahem jest: Zemři a budeš živ.
Braito.
JEDNOTA
^
Někdy se příliš povrchně volá po jednotě. Jednota sa
ma ještě není ničím, ještě není především zárukou života.
Proč chtějí kolikráte různí lidé jednotu mezi katolíky?
A zeptejme se, jakou jednotu chtějí? Jak se někdy u nás
volá ,po jednotě, zdá se, že se mnohým jedná o ,jednotu
čistě početní, masovou, jednotu kvantitativní, se kterou
tolik pracuje systém stran.
;
Taková jednota jest ovšem potřebná k dosažení moci.
Ale nás moc.nezajímá na prvém místě. Přece království.

Kristovo není s; tohoto světa, přece toto všechno bude
nám přidáno. Proto je důležité, abychom se snažili o jed
notu vyšší, hlubší, životnější a proto potřebnější, totiž
o jednotu vnitřní, o jednotu jednoho nadpřirozeného cíle,
totiž království Božího, království duchovního.
A základem a uskutečněním této jednoty jest láska bra
trská, která vyrůstá jedině z opravdové lásky Boží, jestli
že budeme milovati Boha, a proto se budeme snažiti, aby
tento Bůh; tak lásky, hodný, byl opravdu milován a tak*
láskou byl pánem všeho á všech, vytryskne z této lásky
láska k bližnímu, která se bude snažiti a všechno učiní,
aby Bůh byl milován především od lidí, od našich bratři.
To jest ona pravá jednota, jednota v nadpřirozeném
cíli, v nadpřirozeném snažení. Tak najde si pak r onu
jednotu vnější, aby nebyla rušená projevy nelásky, žárli
vosti,* nepřejícnosti a podobně. Tato vnitřní jednota pak
také pochopí dovolenost, oprávněnost, ba nutnost jiných
cest, metod a řešéní. Pak nebudeme obviňovat! lidi, kteří
svou cestou chtějí onen c íl1uskutečňovati, svou cestou,
která není. zakázána'jedinou autoritou, která tu smi roz
hodovat^ Jednota vnější zotročuje lidi, shání je do hou
fu, ale do houfu mrtvého, slepého a proto neúčinného. To
není jednota, která jest vnitřní a organická, to jest jen
houf. Houf ale je nedůstojný společenství našeho, které
má býti jeden život, jeden duch, jeden Bůh a Pán ve
všech. ' \
- •‘
Předkládáme to ná uváženou těm, kteří se bojí svo
bodných cesť a metod. Společenství dítek Božích přece
není státem's diktátorským režimem, kde se ani mysliti
nesmí! Taková vnější jednota jest již suchou, neplodnou
jednotvárností, -kdežto život je mnohotvárný a bohatý.
Život nadpřirozený je tak plný, že snese ve své jednotě
vnitřní bohatství, a různost.
Braito.
V Š E C H S V A T Ý CH
; Svátek Všech svátých chce oslaviti všechny svaté, vše
chny, kteří iíunikli pozornosti lidí, kteří jsou spaseni,
kteří jsou blízko Boha.
A
■ Ale napadá mi při tom druhá myšlenka, že tento svátek
jest zároveň svátek triumfu velikosti kněžské myšlenky.
Neboť v tento den může každý kněz postaviti se před ne
beské tvorstvo a říci v dojeti všem svátým: V y jste naše
děti. Můžéme klidně říci všem svátým jako svátý Pavel
Korintským: Ego .vos Christo genui. Já jsem vás zrodil
Kristu.
!
,■
■Tento den velkého triumfu svátých jest svátkem trium
fu kněžské přísluhy. Od kněží dostalo se svátým všech
milostí a sil v jejich snaze o svatost. Kněží je přivtělili
ke zdroji Života ké Kristu na křtu svátém, kněží jim hlá
sali jeho učení, kterým se posvětí, kněží jim podávali
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chléb, kterým, roste svatost, chléb eucharistický, kněží
jim vraceli a rozmnožovali milosti ve svátosti pokání.
Svátek všech svátých připomíná proto i vám, že i vy
přijímáte od kněží. všechny milosti, že jimi se dostáváte
ke zdroji duchovního života. A v :té míře můžete růsti
v duchovním^ životě, v jaké'uznáte jejich objektivní, po
svěcující, protože zprostředkující působivost. Znovu opa
kujeme: Nedostane se blíže ke Kristu, kdo pohrdá, zne
važuje pod jakoukoliv záminkou katolického kněze, pro~tože kněz katolický je nerozlučně spojen ,s kněžstvím
Kristovým, jež jest zdrojem veškerého našeho posvěcení.
ANO , O T Č E !

■ ,

:

Braito.

Ano, Otče, neboť tak se líbilo Tobě, volá Spasitel. To vy
jadřuje celýjeho život. Táhne světem volání, aby duchoVní život byl.zjednodušen. Kristus.přece všechny povolal
za sebou. Proto nemůže býti jeho cesta cestou, po které
i se nedá jiti, i když je to cesta úzká a kamenitá.
Jeho cesta je prostě, cestou Syna, který plní vůli Otco
vu. Jen ji ■plní. K. ní vede lidi. Blahoslaví ty, kteří plní
vůli nebeského!Otce.i V;tom*je podle něho, spasení i krá
lovství Boží. Proto učí nás modliti se k Bohu jako k Otci.
Abychom mu důvěřovali, že je dobrým Otcem, a potom
můžeme klidně volatí: Buď vůle tvá.
i Vůle Boži je vůle nejsvětější. Proto je pro nás jedinou
cestou svatosti. Svatost nevisí v oblacích, nýbrž uskuteč
ňuje se v denním životě.-Denní život skládá sé z úkonů,
které Bůh; přikazuje, zakazuje a pak z toho, co i od nás
chce naším povoláním, různými okolnostmi a nakonec '
i svým dopuštěním.
V tomto smyslu je svatost neobyčejně jednoduchá. Vez
mi všechno, co ti přijde, co je od tube žádáno životem, ja
kožto z otcovské ruky Boží, snaž se všeho upotřobiti k to
mu, aby tě všechno přivedlo blíže k Otci, čti ve všem
o stopách lásky Boží. Řekni „Ano“ ke všemu, i když tomu
právě nerozumíš. Nemusíš si potom lámati hlavu s meto
dami a školami duchovního života. Ponese: tě synovská
láska,-ponese si tě sám nebeský Otec, jak učí sv. Terezié
Braito.
Ježíškova. Nemůžeš zbloudit!
:
DOBŘE P O R A D I T I
Dobře jsi poradil. Přišel k tobě někdo, kdo si nevěděl'
rady. Jsi vzdělanější, zkušenější anebo'klidnější, a proto
vidíš lépe a zřetelněji.- Proto jsi mohl dobře poraditi. Ale
tím jsi nevykonal ještě celou úlohu dobrého rádce. Ještě
vychovej-toho, který sé k tobě uchýlil a radu,-k oné výši,,
která ti dovolila, abys mohl dobře poraditi.
Jinak bude vykonávati tvou radu jen vnějším způso
bem a bude potřebovati -tvé radv ustavičně. Duchovní
vůdcové a-rádcové, kteří takto nevychovávají těch, kté-

rým radí, pletou sami na sebe. biS, protože pak budou
stále nuceni ke každé maličkosti, ke každému kroku raditi. Odnaučí také své svěřence samostatnosti duchpvní
a zvyknou na duchovní dětinství. Vychovejme lidi k du
chovní výši. Jen kdo je na duchovni výši, může dobře
raditi, protože pouze s výšky je dobře viděti do dálky.
,
■“
.. Braito.
MA LOS T N E S V Á T Ý C H
Význačnou vlastností svátých jest jejich žízeň po veli
kosti; po velikosti pravé. Jejich duše žíznila po Bohu ži
vém, jak se modlí v žalmu. Po živém Bohu, po Bohu ži" vém v jejich životě. Nespokojili se, nemohli se spokojiti
se sebou samými. Znali dobře svou malost a ubohost.
Tíhli výše, chtěli více,' než co může člověku dáti jeho já,
které posléze také samo sebou žije tímto živým Bohem.
Nechtíti býti svátým znamená spokojiti se se sebou samým, spokojiti se s tím běžným a prostředním, které oby
čejně nacházejí lidé.’ Svatí cítili v. sobě ono_ povolání mi
losti, kterým povolal Bůh lidi za své děti a ke svému
synovství a k účasti v jeho životě tímto synovstvím.
-Tak nabyli "pravé velikosti,'žé dovedli vystoupiti ze sebe,
nad sebe. Může býti člověk, který nechce býti svátým, to
jest blízký Bohu, může býti velký velikostí lidskou, můžo
totiž mnoho věděti, mnoho umě ti, mnoho ovládati, alo to
všechno; jsou věci, kteří jsou v možnosti lidské, tím zů
stává člověk stále na svém, lidském, přirozeném stupni,
protože" anr věda-ani umění není bez hránic.~Kdó se ale
důvěrně a životně spojí s Bohem, vyrůstá k Božímu, které
je teprve:nekonečné, věcné, které teprve nasytí onu pro
past, kterou Bůh sám vyhloubil v lidské duši a již nenasytí
nic menšíhó’ než životné spojení s Bohem samým.
- Proto, nechtíti být svátým znamená vlastně nedostatek
odvahy, statečnosti a touhy po pravé velikosti, znamená
zřeknouti se „nejvyšší vznešenosti a velikosti. Proto ctíme
svaté jako největší hrdiny, kteří se nevzepřeli zbaběle
milosti, nýbrž; jejímu volání k závratnému a těžkému ote
vřeli svá srdce a především svůj život.
\ .
Tak je nám svátek Všech svátých připomínkou, co do
vedli naši bratří, ,kteří šli před námi touže cestou, týmž
životem,1v týchž poměrech a okolnostech, a přece potla
čili v sobě přirozený druhý sklon pó pohodli, klidu, snad
nosti, lehkosti,; všednosti. Připomínkou a výzvou, aby
chom'se) jich ukázali hodni, abychom šli za nimi, za Kris
tem, nesmlouvavě, a tak'našli jako oni své štěstí v na
plnění duše Bohem, jenž všechno má a jest.
Braito.
M YSTICKÉ CHÁPÁNÍ U T R P E N Í
Pascal napsal, že Ježíš jest v agonii^až do konce světa. ■
Jako se duchovně rodí v srdcích lidských, tak také dále
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jde křížovou cestou a dále je křižován a dále visi na Gol
gotě. Jsme k němu přivtělěni, tvoříme s ním jedno mys
tické tělo. On má dále žiti na zemi. Jako žije a zpřítomňuje se jeho obět na kříži, má se také zpřítomňovati a
obnovovati celý jeho život. Církev představuje, jest mys' tické tělo Páně, a proto se v ní opětuje celý Kristův život.
Tak i ty jsi zavalen bolestí, proto i na tebe Bůh dopouští,
abys visel na kříži své životní bolesti, abys procházel
trýzní a volal jako Kristus k nebi o pomoc. On to řekl
nesčíslněkráte, že nemůže býti jeho učedníkem, kde ne
chce denně bráti svůj kříž, ale ochotně a třeba bez Simo
na Cyrenského, kříž a bolest a úzkou a kamenitou cestu
slibuje Spasitel. Své pronásledováni slibuje mistr svým
učedníkům. Když tvoříme tak'těsné a živé společenství
s Ježíšem ukřižovaným, nemůžem chtít býti údy" změkči
lými a zhýčkanými pod hlavou korunovanou trním.
.Proto celá Církev, tělo Kristovo, musí stále jiti po. kří
žové cestě a čas od času na mnoha místech viseti v hanbě
a potupě a ve zdánlivé porážce'na svém kříži. Tolikráte
Kristus ve své Církvi, jako' by znovu umíral, abychom
byli svědky jeho tajemného, zmrtvýchvstání na místech
a.v poměrech, které všechno jiné než Vzkříšení Kristovo
daly očekávati. Nerozuměl by křesťanství, kdo by se po
horšoval nad onou, agónií Církve, kterou prochází na nej
různějších místech. Nechtěl by svého oslavení, kdo by
nechtěl svůj kříž. Neboť jako Kristus, jenom křížem vešel
do slávy, ani my: nemáme jiné cesty. Ostatně jako dal
Kristus sílu pro vše, co svým dotykem posvětil, tak dal
i nesmírnou, božskou sílu kříži a bolesti, které tolik okusil.
' - - Braito.
v

v
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Z DU CHO VNÍHO ŽIVOTA

B O U S Á R A : .Breviario della bontá et della gioia. Lice,
Torino, 1937, str. 107, cena 2 liry. Kytka krásných, myšle
nek o dobrotě: a radosti ve vzájemném styku s lidmi.
Jsou to stručné myšlenky, ktéré se hodí, dobře vychova
telům jako hesla.
'. :
;
,
,
BARON: Pour que ta vie soit belle. Desclée de Brouwer,
1937,. str. 120. Stručný průvodce mládeže duchovním ži
votem. Pokyny, jak posvětiti a'krásně ztráviti mládi.
Hodí se přo přednášky pro mládež.
CONGAR M. J., O. P.: Chrétiens désunis. Les Ěditions
du Cerf, Paris, 1937, str. XX-404, cena 35 frs. Principy
katolické „všeobecnosti11. První svazek kolekce Unam
sanctam. Jedině Církev katolická se nesúčastnila mezi
křesťanskými vyznáními dvou velkých konferencí „všeobecných“ v. Oxfordě (12. až 18. července) a Edmburku

(3. až 18. srpna). Naše katolické řešení a postoj k celé
této smutné a těžké otázce náboženského rozkolu přináší
tato kniha, hlas míru, loyální a katolický mezi množstvím
názorů.
:■
CASOTTI:CATALANO TTI: U adolescente. Kniha o
mládeži psaná s hlediska vychovatele, kněze a lékaře.'
Kniha plnávhledů a dobrých poučení o mládí a jeho ve
dení a porozumění.
CA1ROLI: N an d o Frigerio. Veritas, Roma, str. 160, ce
na 5 lir. Úchvatný životopis mladíka, horlivého člena
sdruženi katolické mládeže italské. Nový Frassati, který
celým svým životem ukazoval, jak je třeba krásně spo
jití křesťanství se svým povoláním. Frigerio dovedl býti
horlivým agitátorem pro katolickou mládež. Dovedl se
pro její svaz krajně obětovati. Jeho osobní život byl život
vysoké svatosti, hrdinného přemáhání své povahy. Krás-'
ný byl také jeho příklad aspiranta ve škole pro důstojní
ky v záloze, kde působil svým; nadáním, svědomitostí,
dobrotou a zbožnosti. GASBARRI: 11-riformatore di Roma. Societa editrice
internationale, Torino, 1937, str. 220, cena 8 lir. Obsáhlý
životopis svatého Filipa' Neri, jehož reformátorský -'vý
znam pro celou Církev začíná se chápati na všech stra
nách. Připomínáme, že tyto-dny vydali jsme český živo
topis původní od P. Braito. V krásné úpravě bude státi
objemný svazek jen 15 Kč. ~
KORTLEITNER O. P.: Religio veteris testamenti ha
bitu et nationali et universali eminuit. Felicianus Raucli,
Oeniponte, 1937, str. 131. Apoštolu Pavlovi bývá přičítá
no, že z Kristova náboženství původně, národního, urče-,
ného jen židům, učinil náboženství přístupné všem po
hanům.'Proti této thesi ozvalo se již mnoho katolických
exegetů, zabývajících se novozákonními knihami. Tento
spis přispívá k vyvrácení oné these studiem náboženství
starozákonního, poukazuje na jeho ráz národnostní a zá
roveň yšenárodnl a všelidský. To plyne jak z povahy
jeho, tak z knih starozákonních, které mají až dosti míst,
ukazujících všeobecnost .jeho v době mesiášské. Ze pak
v době starozákonní náboženství zjevené bylo jaksi ome
zeno na židy a život podle něho úzce byl spjat s životemnárodním,, to nezastiňuje řečenou všeobecnost, ale v y 
světlení lonolio omezení třeba hledati ,v, daných okolnos
tech historicko-náboženských.f
j , NIELEN: Gebet und Gottesdienst im Neuen Testament.
Eine Studie zur biblischen :Liturgie und- Ethik, gr. 8°,
X X IV u. 356 S., Freiburg im Breisgau, 1937, Herder, geheftet 7.60 Mk., in Leinen 9 Mk. Různá hnutí v životě
Církve a,z nich vznikající písemnictví-bděle bývá sledo
váno. Jiný, způsob, jak možno přispěti k tomu, aby se
hnutí ubíralo správnou cestou, a jak možno zároveň při-
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spětí k jeh o. duchovnímu prohloubení,, je'olilcdnouti se
do minulosti k počátkům křesřanství a tam hledati odů
vodnění a objasnění. Dnes je všem známo probuzené
hnutí biblické a liturgické a také jo známa spousta knih
a knížek je podporující, o nichž však třeba často říci, že
svým zpracováním jsou určeny k brzkému zániku. Toto
nemožno říci o knize Nielově, která nám podává obraz
liturgického života prvních křesťanů na základě studia
novozákonních spisů. A sice omezuje se jen na dobu no
vozákonních spisů. Jedná o modlitbě a bohoslužbě, o prv
ní vsak jen potud, pokud byla úkonem veřejným, zařa
zeným do liturgického života. Dílo se dělí ve dvě části:
v první jsou podány prvky novozákonní liturgie, jež ob
sahují evangelia. Bylo nutné; aby o tom bylo důkladněji
pojednáno, aby se lépe vidělo, "že základ k bohoslužbě
prvních křesťanů dal sám Ježíš Kristus. V druhé'části,
která je vlastně jádro celého díla, jo ukazováno utváření
bohoslužby u prvních křesťanů. Pojednává o společné
modlitbě, společném čtení, zpěvech, o'lámání chleba, o
místě bohoslužby, o účastnících při bohoslužbě. Velmi bo
hatá uvedená literatura poukazuje na to, že dílo vzniklo
po' dlouhém a vážném studiu: Dílo se vřele doporučuje
všem, kteří touží po lepším poučeni o životě liturgickém.
Vněm každý spatří, jak liturgický život nás spojuje s ži
votem prvních křesťanů a zároveň je duchovním pojít
kem všech žijících.
• SVOBODA: Gottes Wort im' Ileute. Seelsorgcrvcrlag,
1937, str. 216, cena 5.60 S. Svoboda, známý kazatel, dává
zde nejzralejší své dílo. Jsou to kázání na všechny ne
děle, časově zamířená, theologicky zdůvodněná, krásně
rozčleněná a přístupně k memorování napsaná. Pojedná
vá o všech moderních otázkách a těžkostech.
• SURANEK: Kněžská sobota-: '• Lidové- knihkupectví
v Olomouci, str. 1.16, cena 6 Kč. První pátek v měsíci je
zasvěcen velekněžskému srdci Pána Ježíše, první soboty
mají býti zasvěceny modlitbám za kněžská srdce nynější
i budoucí, „aby, kdo potká kněze, potkal Krista1*. Knížka
je příručka pro duchovni správce na pobožnosti kněž
ských sobot. V. rámci jednoho roku dává .promyšlené á
procítěné návody k promluvám nebo zmínkám v kázání
a k modlitbám. Obsahově je tak dobře zhuštěna, že po
skytne iniciativní látky na deset let.
— es—•
TOMÁŠEK: Eucharistická 'metoda 'náboženského vy
učování. Lístková příloha. Olomouc, Lidové knihkupec
tví, cena brožury s barevnou přílohou 8 Kč, cena kolekqe praktických cvičení (obrázky) 15 Kč. Katechetická
novinka, kterou nelze dosti doporučit. Eucharistická vý
chova dítěte jo jistě nejlepší cesta, jak získat dítě životu
s Bohem. Autor čerpal ze zkušeností katechetů francouz
ských a'belgických, takže nejde o jakési pokusnictví.

Bylo by třeba, aby tato metoda rozšířila.se co nejvíce a
vedla stále nové zástupy dětí k eucharistickému Kristu!
Veř sačrum, Kuncířova knihovna vybraných knih ná
boženských, vydává v sešitech Arnošta Helia :-'Podobizny
svátých. Sešity po 2.50 Kč s obrázk. přílohami. Jsou to
uměleckou vlohou podané portréty, načrtnuté rukou mys
litele. Nejsou to obvyklé životopisy, na jaké jsme zvykli. :
Hello vybral ze života každého světce jen to význačné,
čím právě žije v paměti země á nebes. Vyhledával typy
zvláště význačné a odlišné, je tu bohatá různost jak svět
ců, tak. podání. Podobizny svátých budou výtečnou, čet- _
bou, bohatou, látkou, k. meditacím.
WEINRICH: Umučeni Páně vyprávěné katy, lidmi a
anděly. Kuncíř, Praha,. 1937, str. 193, cena 20 Kč. „Odlož
knihu každý, kdo čekáš něco jiného než vyznání víry,
shodné s vyznáním setníka pod křížem1*, praví se v úvo
dě. Je to kniha, jejíž původ:musíme hledati v meditacích
a která musí být také-meditována. Autor využívá všeho,
aby nám přiblížil pašijový děj,' naší citovosti, obraznosti,
výstižnosti slova atd. Prožíváš znova utrpení Páně, v tvé
duši je jaksi smutno, ale'pak jistě každý dovede na otáz
ky Ukřižovaného dáti patřičnou, dobrou odpověď. Také
tuto knihu, jako všechny ostatní, vycházející nyní u Kuncíře, upravil Bř. Storm.
^
:
' WIKENHAUSER: Die Kirche ais der myslische Leib
Christi nach d e m Apostel Paulus. Aschendorff, 1937, str.
250, cena 3.30 Mk. Zase jednou kniha, kteráznamená plus.
Když dnes ožila myšlenka o Církvi jako mystickém těle
Kristově, jest důležité prostudovati si řádně tuto myšlen
ku u sv. Pavla, který ji tak obšírně podává, který jr tolik
a tolikráte'zdůrazňuje. Kniha je jakoby doplněním starší
rovněž dobré knihy autorovy o theologii sv. Pavla, Kni
ha musí zajímati všechny, kteří studují otázku Církve.
W OLPERT: Funf Minuten Chrístenlehre. Friedrich
Pustet,„Regensburg, 3 svazky, celkem 540 stran. Spisova
tel ve třech svazcích probírá základní pravdy^ katolické
víry, milosti a mravovědy^ a to takovým způsobem, že
dílo Wolpertovo se stane důležitou pomůckou nejen knežim, nýbrž všem laikům, kteří chtějí prohloubit svůj du
chovní život. Chrístenlehre obsahuje na 150 kratších člán
ků, v nichž ivšechny náboženské pravdy jsou probrány a
oživeny ^příklady. Dílo si přečte s užitkem každý, kdo se
snaží o pokrok ve vnitřním životě.
', nb.
Z RŮZNÝCH POLÍ
ARSENIEW: Der urchristliche Realismus und die Gegenwart. Barenreiter-Verlag, Kasšel, 1937, str. 78, ■cena
2 Mk. Známý královecký náboženský filosof promlouvá
o současné'náboženské situaci. Autor pozoruje, jak znovu
■;■■■
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1
se hlásí myšlenka Boží v lidech a jak si vítězně razí svě
tem cestu křesťanství pře? tolik překážek, jako kvas’nového;života. Mužně •se staví proti novému pohanskému
hnutí i proti naivnímu ;říkání o arijském či jiném Bohu. •
BARG E LLIN I: Bernardino der Rufer. von Siena. Ein
kulturgeschichtliches Bild. Her der, Freiburg i. B. 1937, str.
254, cena Mk 3.20 (4.40). Bargellini je umělec, jeden z nej
mladších sice, ale jeho místo není poslední. Už ten fakt, že
jeho kniha je tak brzy překládána do němčiny. XV. sto
letí se vám 'objeví-v celém svém koloritě, Siena, město
svátých a město umělců, se zjeví vašemu zraku v celé své
kráse. Miluje františkánského ducha a proto si oblíbil sv.
Bernardina, toho hlubokého vykladače velikosti Panny
Marie, velkého milovníka chudoby. Knihu třeba číst. 1
BAUHOFER: Die Heimholung děr: Wétt: Fréiburg. i. Br.
1937, 271 str.yv plátně 4 Mk. Je: úkolem, ba i povoláním
každého křesťana; splupracováti na tom, aby lidé celého
světa byli přivedeni zpět k Bohu, z něhož vyšli. V křes
ťanské západní kultuře vidíme tento úkol aspoň částečně
uskutečněn. T o ;jest krátce smysl tohoto díla. Kniha tato
mluví .jasně k naší době, plné materialistických názorů,
o správném poměru křesťana k světu.
;-J-. . 0 ■ .
BENDISCIOLI: Germania religiosanel 3. Reich. Morceliana, Brescia,- str. 308, cena 10. lir. Nesmlouvavý po
hled na celou náboženskou otázku v ;Německu, pohled,
který se nedal nijak zkaliti současnou italskou politikou.
Probírá historii, jak došlo k těmto, poměrům, jak se jeví
pronásledování, jaké má ovoce a úspěchy a vyhlídky.
Kniha je poctivě „dokumentována. Nemohu najiti lepší
knihu, která, by lépe nás informovala o tom, ~co se děje
dnes v Německu v náboženském ohledu. Kniha poučná
v mnohém směru i pro nás.
BERLINER:, Aus d e m Leben der Judeii Deutschlands
im. Mittélalter:Schocken Verlag, Berlin, 1937, str. 104, ce
na 1.25 Mk. Autor podává v knížce krátký a jasný obraz
života židů v -Německu ve středověku. Líčí jejich přísný
náboženský život, jejich sociální postavení a hlavně jejich
vztah k nežidům. Kniha se zalíbí historikovináboženském
ho života.
BIERBAUM OFM: Kurz und fasslich. Franciskus-Drukkerei, Werl i Westf. 1936, str. 365,'cena 2.80 Mk. Krátká,
a le,obsažná kázání na' všechny neděle církevního roku.
Je zřejmé, že žádný kněz se nespokojí s tímto zpracová
ním jako s kázáním, nýbrž, že na základě tohoto si vybéře
některé myšlenky (jichž je zde mnoho) a zpracuje své ká
zání. Pro ty, kdo se z jakéhokoliv důvodu nemohou účástniťkázání v neděli, může tato knížka stát jakousi náhra
dou nedělního kázání.
„ ' ’ ,
. BIOT-GOETSSEELS-MERSCH:: Inteligence et conduit
de lamour. L ’Éditíon universelle, S. A., 53, Rue Royal,
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Bruxelles, stran 135. Jsou to tři odborné studie dvou lé
kařů a theologa. Dokazují ze svých oborů, že láska á po
hlavní pud se dají řídit rozumem a že jim člověk nemusí
slepě podléhat. Povaha muže á ženy, požadavky jejich
přirozenosti se dají sloučit s nadpřirozenou láskou Boží.
Knihu doporučujeme všem, kdo se zabývají studiem se
xuálního problému.
? :
.V V , •
' ' /
BONTADINI: Saggio diu n u metafisica dell’
esperienza.
Milano, 1938, str.’ 300, cena 20 lir. Čilá katolická univer
sita milánská^ vydává hodnotné knihy ze všech oborů
svých fakult. Přítomná kniha je pokus o metafýsiku zku
šenosti.. Je to prvý svazek, který chce ukázati, že filoso
fie vychází me života, a proto že se musí především snar .
žiti postihnouti život tak, jak se s ním stále setkáváme a
analysovati •ho; Autorovi jest filosofický problém problé
mem .života absolutna a rozumovosti skutečnosti. Proto
se snaží postihnouti, v čem záleží zkušenost a jaký jest
její přínos a smysl. Proto tvoří druhou- část historická
studie, jak tuto věc chápali filosofové všech dób od nej
starších po nejriovější. Zajímavá jest závěrečná'kapitola
o fenomenologii svědomí; Vzácná kniha pro vychovatele.
BORSARA: Breviario della gentilezea. Lice, Torino,
1937, str. 140, cena 2 liry. Velmi dobře udělaný rádce sluš
ného chování, psaný pro věřící mladé lidi. Není to jen
snůšká prázdné etikety, nýbrž kniha chápající křesťansky
ctnost zdvořilosti. •
BUBERl Der Grosse Maggid. Schocken Verlag,-Berlin
SW 19, 1937, str.’ 326, cena 2.85 Mk. Autor pokračuje ve
zdařilých publikacích, týkaj ícich se chassidského hnutí
(cf již vyšlé: :dieJChassidischen Biicher, die Legende des
Baal- Schem)." V této knížce shromáždil četné legendární
anekdoty o jednotlivých zaddicích; duchovních žácích
Baalšema. Dříve však v úvodě podrobně informuje čtená
ře o tím, co to zaddikové byli, jejibh učení (str. 3— 100):
Potom podává jednotlivé legendy , (výměr těchto legend
podává v předmluvě), a sice vybral je; tak, aby dostalz nich jednotný obraz každého zaddika. Takovýchto ob
razců, souvisících i mezi .sebou, podal 17. Začíná s velkým
Rabbi Dow Bár aus Mesritsch. Jak vhodné'podání jednot- .
livých anekdot, tak i vnější úprava knihy činí spis víta
ným.
BUCHBjERGER: Lexikon fůr Theologie und Kirche. IX.
svazek. R[ufina až Terz. S; jakousi úzkostí sledujeme, zdá
se podaří dokončiti toto veledílo a zda se podaří Herderovi převésti je'přes kritickou dobu v Německu. Předpo
slední svazek máme v ruce. Bohudíky. S obvyklou přes
ností, poctivostí á vědeckostí jsou vypracována hesla,
která patří .mezi uvedená slova. Slovník bude dlouho po
můckou a věrným průvodcem i všech kňěží a učenců čes
kých, protože stále nevychází další svazek českého slov-

niku bohovědného. Přítomný svazek soustředil na 2000
hesel, 140 obrázků a map doplňuje toto velké dílo.
Arn Biichertisch, časopis Herderova nakladatelství, při
náší v posledním čísle několik dobrých pojednání o vhod
né četbě zábavné^ výchovné atd. Ukazuje hojnou žeň Herdcrova nakladatelství.
.
CALZIN I •. Benátská, komediantka. Melantrich, Epika.
Nový svazek dobré románové sbírky, kterou pořádá Jan
Cep. Jeho jméno zaručuje dobrou úroveň a dobrý výběr
umělecky psaných románů z celé světové literatury. Calziniho román jest ponurou, historií člověka prázdného,
plného jen sebe. Dobře je v knize zachycena prázdná voltairiánská společnost, je jí zloba, mravní ubohost a-intriky. Zlo jest opravdu vystiženo'jako morová rána. Dopo
ručuji tuto sbírku Epiky, do které vybral Cep, co našel
nejlepšího ve světové literatuře. Tak znovu upozorňuji na
Claesovu knihu Syií po tátovi a Webbové Dům u vody a
Guzmánův Krvavý déšč. ;
'
,
CARBONE:. Praxis . ordinandorum. Marietti, Toríno,
1937, str. 262. Třetí vydání této Praxis je jistě důkazem
její obliby a praktičnosti u kléru. Marietti má při svém
vydavatelství velmi schopné spolupracovníky, kteří'po
střehnou vždy-včas, čeho je zase třeba. Praktická příručka
pro všechny, kdo se připravují na,svěceni, od,tonsury až
ke kněžství.
;
Co uděláme pro zachování a upevnění rodiny? Diecésní
rada Katolické akce, Olomouc, 1937, str. 91. Kněžské kon
ference, které byly letos opět pořádány, na sv. Hostýne,
se obíraly ožehavou otázkou o rodině. Duší těchto konfe
rencí je vždy- neúnavný: a obětavý dr.;Vašek, který také
s P. Dolanským uspořádal tuto: knížku.- Mnohé referáty
jsou opravdu jedinečné a přo kněze jsou velkou pomůc
kou v práci. Nemluvili zde jen kněží, nýbrž i laikové, lé
kaři á profesoři a pod.:Je cenným přínosem, že tyto refe
ráty byly shrnuty a vytištěny, aby se umožnilo ,i jiným
poznati jednak velkou práci hostýnských porad a pořada
telů, těchto kursů, ale zvláště, aby se ukázalo na léky, ji
miž lze dne zachránit rodinu, dnes tak rozvrácenou.
- Divadelní:hry Birnbaumova nakladatelství v Brtnici:
Olivetský,;Svatý; Václav* 5 jedn., 2 ž., 8 m., 6 Kč. Nábo.ženská hra Strom života, čili Od ráje až po Eucharistii,
o obr., autor Pryč, cena 8 Kč. Záborský, Utěk, 3 děj., 7 m.,
5 ž., ukazuje odstrašující zjevy rodinného života, 5 Kc.
Beran, To už je v krvi, veselohra, ,4 ž., 5 m., 7 Kč. Podle
Vrchlického zpěvohra Cikánovy: housle. Konečně hru Ve
slovácké jizbě. •; .
V
FATTINGER: Der Katechet erzáhlt. Verlag Katholische Pressvereinsdruckerei Ried im Innkreis, Oberosterreich, 1937, str. 736.,V češtině máme už přeloženy dva
svazky Katecheta ;vypravuje P- Soukupem.. Ze se osvěd-

čily, je všeobecně známo. Autor připravil nyní ještě třetí
svazek, jenž je opatřen řádným rejstříkem jak jmenným,
tak věcným, takže použití celého díla bude velmi usnad
něno. Katecheti jistě sáhnou rádi po této příručce, než
bude přeložena do češtiny. :
FLANDIN: La révolution'•esf- iriutUé.Flammarion, Pa
ris, 1937, str. 31, cena 1.75 frs. Revoluce, které zachvátily
mnohé země, mely často podivné podklady. Chtivost vlá
dy jednotlivců; neb společností a pod., nikoliv však blaho
celku. Stará-li se stát spravedlivě-o všechny vrstvy ná
roda, jestliže všichni nesou relativně břemena státu, pak
je nutné, aby i relativně byly rozdělovány užitky státu
všem třídám. Bude-li oboustranně dobrá vůle, není revo
luce možná bez škody pro všechny vrstvy lidu.
GERSTER, O. CAP .-. Kurze biblische Realkonkordanz.
Ferdinand SchOningh, Páderborn, str. 612, cena 6.80 Mk.
Sbírka výroků: svatého Písma, bez poznámek seskupená
kolem 325 hesel o Bohu a jeho vlastnostech. Je patrně
pracována výtažkem z velkého díla Luegóva, jehož stopy
jsou patrny zvláště na citátech, které i v této sbírce, jako
v Luegovi, mnohdy nejsou k věci. Účelu, který si sběratel
vytkl, dosáhne dílko velmi dobře, totiž usnadnění rych
lého nalezení hlavních výroků Písma pró kázání, kate-'
chesi a pro biblické kroužky, a to pouze o hlavních předmětech víry a náboženského Života/Vynecháno je vše, co
se týká osoVá reálií historických. Německý text je z pře
kladu Henne-Rosch; ‘
•
:
/
— es—
HANZELKA: Earry Shelmes v boji o poklad. Spol. pod
niky v Přerově, cena 10 Kč. Pohádka o 3 jednáních, úpra
va jednoduchá, dá se provésti na každém jevišti. Vystu
pují víly, čaroděj a vodník, je to však příběh ryze moder
ní s letadly a padáky a jinými technickými vymoženost
mi.
;■
:
'
v . ■
HASENFUSS: Die ‘
m o d e m e Religionssoziologie. SchOningh, Paderborn,'1937, str; 400, cena 14 Mk. Velký, širo
ce a hluboce založený pokus o náboženskou sociologii,
o poznáni vztahů náboženství ke společnosti, jeho vzájem
ného: vlivu, na společnost. Hasenfuss probírá od nejstar
ších názorů filosofických o náboženství a o jeho smyslu
pro společnost a vlivu ná ni. Velflii důkladně jsou; pro
brány teorie školy a tendence moderní. Velmi dobře zhod
nocuje aizachyóuje stanovisko socialismu a komunismu
k náboženství a k jeho významu pro společnost. Konečně
probírá: všechny i nejmodernější filosofy, národohospo
dáře, psychology, jak oni . se dívali na náboženství Jako
ná faktora veřejného života, ať kladně nebo záporně. Kni
ha, která poučí katolíky, kteří se snaží pracovati v socio
logii, cenné dílo pro apologetické účely i pro vysoké
přednášky.
.
I1ESSEN: Der deutsche G e n i m und sein Ringen u m

Gott. Verlag E. Reinhardt in Miinchen, str. i l O, cena 2.20
Mk. Deset přednášek, jež měl autor v zimním období na
nové;kolínské universitě. Jejich účelem je ukázati němec
kému národu hlubokost a duchovost, jaká jemu právě ná
leží. Ukazuje, že jsou opravdovými zrádci národa ti, kdo
se odvažují vyrvati ze srdcí dobrých Němců křesťanskou
víru. A ukazuje jasně, že jen v. pravé Církvi — katolické
— může spočinoutia ustati zápas o Bóha. Neboť je jen
„una sancta catholica et apostolica Ecclesia“, k níž se mu
sejí vrátit všechny zbloudilé a odštěpené údy, nemájí-li
býti vydány k zničení, useknutí a k spálení, jakožto škod
liví parasiti. ' /
i,
'
H O S T O V S K D & m bez pána. Melantrich, Praha, 1937.
Hostovský je umělec slova a symboliky. Jeho nová kniha,
líčící duchovni, bídu moderního člověka, jenž vykolejil
z pevných tradicí a vidí pak svou malost a ubohost, poví
dá daleko více Člověku vidícímu než pouze to, že jsme
ubozí. Hostovský chce říci. jistě více a Dům bez pána ne
ní jen lidská duše, zbavená jistoty, je to i duše národa
židovského, která bloudí a snáší tíhu svého vyhnanství,
své duchovni desorientace. VT,; HRONEK: Dějiny katolické Církve pro školy střední.
Kropáč & Kuchařský, Praha, váz. 15 Kč. V krátké době,
za pouhérdva školní roky, dochází již k druhému vydání
středoškolské učebnice.církevních dějin. Vše, co bylo ře
čeno o prvním vydání'této knihy, když se obievilo na
knižním trhu, mohlo bý býti opakováno , take pri tomto
novém vydání.
HRUBIN: Země po polednách. Melantrich, Praha, 1937.
Poesie svazek 24,'str. 56. IIrubín jako pravý, básník do
vede oduchovnit slova a v tvůrčí básnické; inspirabi je
přinutit k jemné ohebnosti k výrazům myšlenek v tajem
ných hloubkách obsahů á načrtnutých nálad. Vždy znovu
lzo je^číst s novým pochopením, vždy novou skrýš slov
odhalit, vždy hloub proniknout dp duše básníkovy.
Kalendáře: Klaverský kalendář 1938, cena 5 Kč, Brno,
nákl. Družiny sv. Pétra ! Klavera. Misijní „kalendář pro
mládež, cena 1.25 Kč, tamtéž. Družina sv. Petra Klavera
i těmito kalendáři budí zájem o misie,a. přátelé misií bu
dou potěšeni; mnohými zajímavostmi z misií. Podporovat
misie je povinnosti každého křesťana.
, ■
;
- K A L T : Biblisches Reallexikon.- Ferdinand Schoningh,
Paderborn, vyd. 2., dávka 1., str. 575, cena 10 Mk. Pád
ným,důkazem pro vynikající vlastnosti díla K., majícího
dva*velké slovníkové svazky, jest již tato skutečnost, že
za pět let je třeba druhého.vydání. Slovník K. toho za
sluhuje nejplnější měrou. Není to holá snůska citátů, ani
jen prakticky kněžským.potřebám sloužící Sbírka, nábo
ženských myšlenek z Písma sv., nýbrž odborné-dílo znal
covo, jenž sám pořídil překlady textů starozákonních.

Při každém heslu je podán jasný přehled nynějšího stavu
biblické vědy o osobě, miste,-věci, nauce. Velmi cenné
jsou při naukách poukazy na souběžné nauky nebo po
měry dobové nebo dřívější, na dějiny profánní a archeo
logické památky. Rovněž z díla K. jest dostatečná orien
tace o-názorech nekatolických. Při tom lze dílo K. čisti
jako souvislou knihu, bez únavy, se stálým zájmem. Mezi
knihami posledních let v této věci náleží Kaltovu slovní
ku první místo.'
,,V
,
— es—
„Katolické jeviště." Rádce katolických ochotníků, vy
dává „Katolické jeviště11, v Brtnici ha Moravě za vedeni
dp. Jana Filipa, adnu v Nové Vsi n. Pop. Vychází příleži
tostně. Cena sešitu 3 Kč. První číslo přináší statě o úko
lech katolického jeviště a úplný seznam divadelních her,'
vhodných pro katolická jeviště a rozdělených podle ob
sahu s příslušnými; podrobnými údaji. Upozorňujeme na
soutěž na str. 50.:
. ■
. :
KOVÁŘ: V. zapase o pravou zbožnost. Nákl." vlastním,
Praha, 1937, str. 120. Profesor Husovy, fakulty vydává
knižně kapitolky z novozákonní iexegesé, určené hlavně
pro duchovní , církve českosl. a otištěné již jednou ve
Svobodě svědomí. Poněvadž zbožnosti, chápané ve smys
lu autorově, v jeho výkladu N. Z., chybí náležitý dogma
tický podklad, působí mnohdy dojmem pouhého moratisováni. Autor se snaží ovšem dát co nej věrnější obraz novo
zákonní nauky o zbožnosti, ale vidí-li v knihách N. Z. •
knihy čistě lidského původu, jsou pró nás jeho závěry ně
kdy velmi problematické.
L E G R A N D : Apótres et martyrs. P. Téqui, Paris, 1937,
str. 290. Dějiny misionářské činnosti francouzských kneži.
Francouzští misionáři působí v Kanadě, jsou tam mučeni
(bl. Jan de Brébeuf), ale jejich krev je semenem nových,
křesťanů, kteří pod vedením-a povzbuzeni Životem misio
nářů dosahují velké dokonalosti. Dočteme se zde o misio-.
nářích asijských, v ; Indočíně, na Korei, v Mandžusku.
Á můžeme sledovat cesty jiných do Tibetu, do Japonska,
do Afriky. 2ádnékončiny světa se ,nélekají odvážní mi
sionáři a rádi kladou své životy pro víru v Krista. Kniha
povzbuzující a budící zájem o misie.
LEPÁCEK, O. F. M Ernest Psichari. Urbánek, Trnava,
str. 70, cena 5 Kč. Spisovatel.se snaží zpracovat bohatou
literaturu o Psicharim a podat stručně jeho životopis.
Nejprve cliarakterisuje XIX. a XX. století ve Francii. Po•ukazuje na1zhoubný vliv Renanův a na obrození katolicis
mu. Do této doby včleňuje životopis Psicharihó. Podařilo
se mu jasně a výstižně vylíčíti život bohatý na události
a zvlášť jeho podivuhodné obráceni. Tím pronikl Psichari
i na Slovensko.:
.
, LIVIUS: Fragmenta. Paravia, Torino, str. 48, cena 7 lir.
Lenchantin de Gubernatis sesbíral z církevních Otců a ze

světských spisovatelů doklady o otci latinského básnictví.
. Uvedl zachované fragmenty a opatřil je kritickým apará
tem. Odborníkům doporučujeme.
MIRVALD: K r y M o f K o l u m b u s . Iviincíř, Praha,- .1937,
str. 83, cena 15 Kč. Jako třetí svazek Kuncířovy nové kni
hy vychází Mirvaldův Kolumbus. Je ná čase, že se i u nás
trochu pohne s Kolumbovou historií, neboť známe geniál
ního objevitele Ameriky už se všech možných' posic,
v nichž jsme viděli většinou Kolumba jako zkřivenou
"bezpáteřnou figurkuj ale; nikdy jsme skoro nečetli o věří
cím Kryštofu Kolumbovi, který, nepovažuje své objevy
ani za svá díla, ani za: díla náhody, nýbrž za díla Boží
Prozřetelnosti. Proto je to;dílo' záslužné a hodné,co nejvěížíHo rozšíření.
' :
:: ’
M IS C IA T E L L I: Eremi Senesi. -Ticci,-''Siena,‘ ; 1937, str.
130, cena 20 lir. Kdo zná Sienu,'jest vděčný za tuto krás
nou knihu, která vyvolává krásné vzpomínky'na toto: za
sněné město plné duchovníchivzpomínék. Kniha připomí
ná : historii duchovní, která, obklopuje město,1 připomíná
svaté, chrámy, a poutní místa, zalévající Sienu svátým de
chem. Lepty Ambronové krásně doplňují knihu.
Missae- defunctorum. Marietti, 1937. Misál mší sv. za ze
mřelé v novém vydání. Je- yelmi vkusný, ne příliš velký,
zřetelný tisk. Úprava celá je vkusná.: " r .'
’ MORETTI: D e sacris fiinctionibus, Marietti, 1937, str.
586; svazek II. Všichni, kdo mají příležitost nebo povin
nost účastniti se činně slavnostních bohoslužeb, ať už při
recitováni kněžských hodinek nebo při mši sv. přijmou
toto ceremoniále s radostí, neboť se mohou důkladně vzdě- ,
lati o všech rekvisitách, ktěré jsou nutné k slavnostnímu
slaveni služby'Boží, ať už je biskup přítomen, nebo ne,
nebo dokonce celebruje-li sám.
\
. ' MUCKERMANN: V on der Wiederkehr des Welterlosers.
Fr. Pustet, Regensburg, 1937, str. 130, cena 1.90 Mk. Bio
log píše o posledních věcech člověka. Přejímá ze své vě
dy vzácná přirovnání. Jsou to témata jinde ne dosti theo
logicky vždy projednávaná a proto jsme tím vděčnější
biologovi, který je zároveň hlubokým theologem, že napsal
tuto knihu o smrti, o posmrtném životě, o očišťování člo
věka ne dosti očištěného, o nebi a vzkříšení. Hodí se vel
mi dobře pro vyšší náboženské kursy á konference pro
inteligenci.
í;
r ;‘ :
v
PRADO, ;C.< SS. R.: D e libris didacticié^Veteris Těstaménti. Marietti, Turin, str. 276, cena 20 lir. Školní theolo
gické přednášky španělského redemptoristy, sledující při
výuce výlučně praktické potřeby budoucího kněze a ka
zatele. Po stručném úvodu o vnitřní povaze a vnějších
formách hebrejského básnění (18 str.) vybírá autor z kaž
dé mudroslovné knihy; St. zákona průměrně ze čtyř kapi
tol po několika verších, jež kursoricky vykládá, jak co
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do celkového.obsahu knihy* tak co do obsahu těcli úryv
ků. Autor projevuje dokonalou znalost věd biblických a
na mnoha místech značnou samostatnost úsudku, — es—
,
SCHREIBER: Die Sakrallandschaft des Abendlaňdes.
Schwann, Diisseldorf, 1937, str. 40. Dobrá práce dějin ná
boženského cítění'a života v území kolem Pyrenejí, Rýna
a Dunaje. Jest to' jakýsi pokus' o zjištěni legendárních
cyklů křesťanského západu. Dobrý příspěvek k dějinám
náboženského života.,
. ,
,
' SCHULEMANN: Die Botschaft des Buddha. Herder, Freiburg, 1937, str. 198, cena 4.60 Mk, Kniha jest shrnu
tím nauky nejrůznějších budhistických škol především
z nejrozšířenější formy Maháyany. Kniha je podána s ka
tolického hlediska,, ále bez polemiky. Kniha obsahuje his
torické, nábožensko-historické a nábožensko-f ilosofické
kapitoly. Kniha jest vysokou popularisací. Není to kom
pilace, nýbrž dílo napsané na základě prvých pramenů.
Proto má kniha cenu. .
•’ /
, ■
SEIFERT: Jaro, s Bohem. Melantrich, 1937. Asi pěta
třicet Seifertových, básní, jež prozrazují jaksi básníkovu
chvilkovou náladu. Hned zde je ironický-úšklebek, někde
zase se ozývá teskná vzpomínka. Dvě krásné vzpomínky
jsou věnovány J?1. X.Saldovi a J. Pekařovi. Sbírku vydal
Melantrich, kresby jsou od F. Bidla. .
.
S1KI5ER: Das fruhgermanische Christentum. Felizian
Rauch,'Innsbruck, str. 384, cena 4.60 Mk. Kulturní apólo- •
gie křesťanství, u, německého národa. Na dějinných sku
tečnostech se ukazuje, jak ve všech oborech kultury, sou
kromého a, veřejného života křesťanství způsobilo národní
sjednocení německých kmenů a povznesení i zevnější ži
votní úrovně: a bylo od počátku prvkem pokroku. — es—
STAVEB: N a .nejkrásnějším v Fráze náměstí. Nákl.
vlastním, 1937, str. 19,: cena 2 Kč. Patnáct krátkých zně
lek k poctě sv. Václava, jež.byly.otištěny v Orelské osvě
tě. Dá še dobře.použít k, oslavě.svátku sv. Václava při
akademiích a pod.
STORM: Vladařství Růže. Kuncíř, Praha 1937, str. 109,brož. 15 Kč. Stořmova prosa, je v určitém smyslu; jakýsi
druh nového, umění vyprávěčského. Je to básnické vypra
vování, básnické :vidění, které je jaksi z minulosti' pro
mítnuto do dneška. Člověk cítí, jako by byl v kraji rožm
berském,; ovane čtenáře duch století, v němž vladařství
pánů z R)ůže rozprostíralo svá křídla daleko široko. D ílko,
čisté krásy, Jakých se najde málo. Je dobře, že vychází
v úplnosti a v pěkné úpravě (již navrhl sám autor). Do
poručujeme. :•
:.
. V A ŠE K : ; R u k o jet křesťanské ;sociologie... II. ,vydání.
Olomouc,-Lidové knihkup.; 1937, str; 270,.cena 15 Kč. Dru
hé vydání knihy v tak krátké době je její největši dopo- .
ručení. Krátce a jasně dotýká se autor všech problémů

sociologie. Kniha by měla být v rukou všech pracovníků
veřejného života. Materiál, lčterý tu autor snesl, je obrov
ský. Přesné vymezování pojmů, což je největší chvála
knihy, naučí čtenáře správně myslit a mluvit.
VAŠEK DR.: Sociální katechismus. Vydalo sdružení
Katol. omladiny v Brně. Stručný, ale všechny otázky za
chycující a poctivo řešící přehled katolické nauky o so
ciálních otázkách. Nepostradatelná příručka všech kato
líků, chtějících mluviti a jednati v otázkách sociálních.
Kniha zvláště důležitá pro mládež, pro spolky, pro naše
pracovníky a řečníky. Vřele doporučuji. ■
W ATERS: Povídka o starém námořníku. L. Kunciř,
Praha, 1937, str. 92, cena brož. 15 Kč. Vydavatel a nakla
datel Kuncíř obohacuje znova naši literaturu jak beletris
tickou, tak duchovní hodnotnými díly. I tato povídka
o starém námořníku dokazuje, že se čtenáři mohou podat
opravdu dobré a hodnotné věci i napínavým a žertovným
způsobem. Kniha se čte , jako nejnapínavějši román a
přece člověk si po přečtení nemusí říci, žo marně ztratil
čas, neboť se'četbou pobaví a v jistém smyslu vzdělá.
WOLFF: Im, Ringen u m das christliche Ethos. Verlag
Joseph Habbel, Regensburg. Str. 207, cena 2 Mk. Kniha
chcc dáti německým katolíkům pevné hlavní zásady, aby
uměli pevně a osobitě státi v křesťanských pravidlech
mravnosti proti hlasatelům sensačni samostatnosti a ne
závislosti mravní. Všeobecné platnosti jsou kapitoly: Bůh
a štěstí; Smysl sebezáporu; Věčná ženskost a Maria; Na
děje a láska. Nejcennější je kapitola o smyslu sebezápo
ru, jsouc psychologickým zdůvodněním sebezáporu, jako
cesty k vítězné velikosti.
— es—
ZAHRADNIČEK: Pozdravení slunci. Poesie. Melantrich,
Praha, 1937, str. 80. Tyto lyrické básně otvírají pohled na
křišťálové obzory hladové touhy autorovy po světle, míru,
novém zrozeni celého lidstva.,Kouzlo absolutna je neko
nečné, a člověk sám nemá sil dojiti k němu: ,,... plod ze
mi nepatřící nade mnou se kloní, spí vítr, jímž by spad..
(str. 16). Bez ohledu na Ukřižovaného jde svět slepě za
svým bludem: „O město, já tě čet,-los tvůj a cesty své
s cizími osudy napsané na témže listě . . ( 2 5 ) . Jde o no.vou vzácnou sbírku, plnou hluboké intuice, přemáhající
člověka jemně, avšak mužně podanou pravdou.
„ Životem,“ č. 278 „Zižka“ , č. 277 „Husité", po 50 hal.
O době husitské je třeba poučovati lid % poctivých prame
nů, ineboť zaujatí pahistorikové právě této doby používají
k špinění Církve. Dr. Svobodová sepsala tyto dvě brožur
ky podle nejnovějšího historického badání. Tamtéž vyšlo:
„Apoštolát modlitby11 (č. 276). Modlitba je podkladem kaž
dé náboženské práče, proto poučení o'apoštolátu modlit
by je velmi vítané.
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P E T E R L IP P E R T

LITANIE
Bože, Otče, jenž jsi otcem všech, smilu} se nad
námi
Bože Synu, jenž jsi vykupitelem světa ■
Bože Duchu svátý,- jenž žiješ a působíš v. duši r
Svatá Trojice, jeden Bože ve třech osobách
Ježíši, jenž jsi se v chudobě narodil '
•
Ježíši, který jsi se narodil, abys přinesl pokoj
mezi lidi - Ježíši, jenž jsi žil v prostéípráci v Nazarete
Ježíši, v němž-všechny národy světa jedna rodina
v';
jsou
_
Ježíši, v němž všichni lidé bratřími jsou a sestrami
Ježíši, který jsi hlásal chudým radostné poselství
Ježíši, jenž vedeš srdce od pozemského k nebes
kému
:
Ježíši, jenž voláš k sobě všechny, kteří pracují a •
obtíženi jsou
Ježíši, který jsi neměl, kde bys hlavy sklonil.
Ježíši, jenž jsi pro nás byl ukřižován
Ježíši, který jsi nás povolal ke společenství Církve
Ježíši, který nám v den soudný řekneš: Co jste
učinili .nejmenšímu z mých, mně jste učinili.
Od veškeré tvrdosti srdce k lidem, vysvoboď nás,
Pane
■
Ode všeho, co by mohlo pohoršiti tvé nejmenší
Od lásky k penězům
Od veškeré lakoty
Od podřízení se světskému způsobu myšlení
Od; slabosti a nestálosti vůle
Od smyslného poskvrnění
Od veškeré zatrpklosti
;
Od veškerého sobeckého smýšlení a jednání
Pro své sestoupení do našeho těla a do naší krve
Pro své narození v chudobě a bídě
Pro svůj těžký život
:í •.
•
Pro své hořké utrpení a bolestnou smrt
Pro své slavné zmrtvýchvstání a povýšení.

Když se modlíme k Tobě, Otče náš, vyslyš nás,
' Tane.-'
"
.
;
Když rozjímáme o tvých podobenstvích
Když jsme*ponořeni do tvých bolestí a do tvé
smrti
Když se modlíme za všechny lidi
Když se modlíme za muže, kteří si prací dobývají
■.
■■; živobytí
.- Když-se modlíme za ženy, které v bolestech trpěti
’
musí
Když se modlíme za děti, aby byly radostí rodičů
;:
i nebeského Otce
Když se modlíme za všechny bloudící, ,aby našli
království pravdy
Když se modlíme za chudé a nuzné
Když se modlíme za svou spásu a za svůj lid
Když se modlíme, za ztotožnění se s vůlí Boží
j
Když se modlíme za poznání dobroty a lásky
>
"r O- Kristovy '
Když se modlíme k Marii, aby nás přivedla ke
' ' ;
’
Kristu .
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj
' '
> . ■■■•
se nad námi!
\

LÁSKA K BLIŽNÍM - LÁSKOU
K ÚDŮM KRISTOVÝM

j
/ ■
]

Jestliže duchovní život, to jest vrůstání do Krista, jest dílem každého z nás, přece nemůžeme růstí
jinak než ž Krista, to jest z celého jeho tajemného těla. Celý náš duchovní vzrůst děje se ve spo
jení" se všemi ostatními, takže žijeme jejich sva
tostí a z jejich zásluhy ale také tak, že jenom te
hdy, když naplníme k nim zákon lásky jako k li
dům Kristovým, j enom tak můžeme pokr ačo vati
aia cestě dokonalosti. Jsme přece údy onoho Kris
ta , který za všechny dovedl dáti svůj život, a to
-v takových ukrutných bolestech.
Láska ke všem údům Kristova těla, láska k bliž666

\
]
;

ním jest ze základních podmínek duchovního ži
vota a jeho vzrůstu. Právě nauka mystického těla
Kristova dává nejkrásnější podklad křesťanské
lásce k bližnímu.
Nejprve je třeba milovati bližní jako dítky Bo
ží. Jest to stará pravda, kterou krásně vyjádřil
svátý Tomáš, že kdo chce milovati Boha,'musí nut
ně milovati vše, co on miluje, a když miluje vše
chny lidi, i my musíme na ně svou lásku rozšířili,
na všechny bez rozdílu, nikoho nesmíme vyloučiti z této obecné lásky.
;. ■ ;
1 - .
Svatý Jan krásně odůvodňuje křesťanskou lás
ku. Bratři, Bůh je láska a každý, kdo miluje, z Bo
ha se zrodil. Láska k bližnímu jest prostě známkou
Božího života v nás, protože Boží život je poznání
a milování. Kdo nemiluje, praví tamtéž svátý Jan,
v tom nepřebývá Bůh. Kdo říká, že miluje Boha a
nemiluje bratry, je lhářem a pravdy v něm není.
Jako miluje Bůh naše bližní,-protože jsou jeho dě
ti, podobně i my musíme milovati bližní jako děti
Boží, jako vykoupené Kristovou krví. Neboť tak
jsme dětmi Božími, oním svátým společenstvím v
krvi a oběti Kristově.
Mystické tělo Kristovo soustřeďuje veškerou
lásku Boží k lidem. Kdo dobře pochopí tuto vel
kou a svátou pravdu, ten pochopí také celý kom
plex ostatních svátých pravd, ten se také bude
uměti dívati na člověka opravdu jako na dítě Bo
ží. Když isme snoieni v těle Kristově s jednoroze
ným Synem, všichni jsou tím rovněž povoláni za
dítky Bozi.
.•
Nemůžeme si dobře předstáviti užší spojení a
jednotu nás všech než v Ježíši Kristu. Jedna láska
ke všem jej pohnula vtěliti se, jedna láska jej po
hnula dáti se všem za pokrm, za všechny konečně
umříti a se všemi se rozděliti ke konci věků o svou
slávu, která mu přísluší jako jednorozenému Synu
Božímu.
: ’
Neboť my všichni, podle svátého Pavla, nos multi unum sumus. Vy jste tělo Kristovo a úd vedle
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údu. J s te -iidy Kristovy. Jste jedno unum Hen v
Kristu.
.
„■
Naši bližní nejsou jenom lidé vedlo nás, zatížení
touže bolestí a týmž břemenem života dítek Ada
mových, nýbrž tvoříme jednu rodinu v životě samého Krista. To znamená naše společenství v Kris
tu, společenství v jeho synovství, v jeho životě, že
nás v něm B ůh' všechny tak miluje,” jako svého
vlastního Syna.
Toužíme vrůsti do Krista, abychom v něm ukry
li co-nejbezpečněji svůj život, protože víme, že v
něm se náš život může co nejvíce obohatiti, ale ne
můžeme růsti do.tohoto Krista a nemůžeme s e :v
něm skrýti, jestliže zároveň neporosteme ve velké
lásce ke svým bližním, jestliže neztotožníme na
prosto a úplně své bližní s Kristem. Dosti jsme již
bližního od něho rozlišovali, ale'on sám řekl toli
kráte, že po tom poznají všichni i on, že jsme jeho
učedníky, budeme-lř mí ti tuto lásku k bližním. On
ukazuje Pavlovi, že když pronásleduje jeho Cír
kev, jeho samého tím pronásleduje, on výslovně
~volá, ;že cokoliv učiníme dobrého anebo zlého nejmenšímu z jeho, že jemu samému jsme učinili. ' Bez této skutečné a universální lásky k- bližní■ mu, bez takové lásky, která celý život a všechny
zahrnuje, a která celý život ve všech stycích s bliž
ními jak jen mohou nastati, chová se k bližním ne
jako k cizím, nýbrž jako k údům těla Kristova.
Kdyby se tento duch, kdyby'se vžil v nás křesťa
nech, nebylo by možné/ aby se dály tak strašné
přehmaty nelásky, vykořisťování, jak čteme, jak
se dály, a jak se dějí od křesťanů proti slabšímu,
proti tak zvaným proletářům a proti tak zvaným
barbarským národům.
Proto nestačí lásce k bližnímu k tomu, abychom
mohli růsti v duchovním životě, abychom nic vel
kého zlého nepodnikali proti svým bratřím,: nesta
čí, abychom je odbývali nějakou malou pomocí a
almužnou. Jedině tam může růsti duchovní život,
jsou-li si věřící křesťané živě vědomi této'souvis-

losti, této jednoty, tohoto spojení nás všech s Kris
tem. Abychom v každém svém slově, v každém
svém činu, v celém svém povolání, chápali svůj
poměr k bližnímu jako k údům těla Kristova, jako
k. zástupcům Kristovým, jako nakonec Kristu samému.
: v _:
.
Ježíš vyvrcholil svou lásku k Otci tím, že z jeho vůle pro všechny lidi umřel. Kdo chce dále v du
chovním životě, musí podobně absolutní naprostou,
vesměrnou láskou k bližnímu zahořeti. Pak poros
te v duchovním životě. Zajímavé jest, že jenom
tehdy nastává v Církvi pokrok, rozvoj duchovní
ho života, jakmile se rozproudí lásku k bližnímu,
péče o malé a chudé. :
. A dále naše péče o bratry teprve tehdy nabývá
své vznešenosti, jestliže‘jest to láska ke Kristu v jeho údech, je-li to láska k mystickému Kristu. V
tom je rozdíl mezi humanitou a mezi charitou, že
my nevidíme jenom rány a cáry, že vidíme ve
svém bližním i v nej chudším nejkrásnější gloriolú,
totiž Krista v něm. Tak není pro nás nízkého, ma
lého, špinavého, odporného, jen Kristus v bratřích.
Církev je nositelkou těchto krásných, velkole
pých myšlenek. Její> svati se tak chovali k chudým
a slabým.: Pravá láska .proto pramení ze skutečné
ho, živého spojení s: tímto mystickým tělem Kris
tovým. Podle toho poznáme,i zda v něm žijeme..
Což neřekl svátý Jan: „Podle toho poznáme, že
jsme přešli ze smrti k' životu, protože milujeme
bratry ?“
• A konečně; naše dobré skutky, naše láska k bliž
nímu, není osamoceným dobrým skutkem. Láska
všech se slévá v jedno v lásce Kristově, protože je
nom jí je imožná, jen z n í vyrostla. Tak víme, že
naše láska není nějak osamocena, zoufale sama,
nýbrž: že "se na celém světě slévá v jeden tok, kte
rý se jednou, v daném okamžiku rozlije širokým
řečištěm na celou Církev. Tak zrají, velké myšlen
ky v Církvi, tak se šíří a tak doufáme, že i když
rozsejeme tyto myšlenky o těle Kristově a o po669

vinnosti lásky k jeho údům, že tím připravujeme
půdu k velké obnově nejenom duchovního života,
nýbrž také obnově rozervaného světa sociálního.
Duchovni život je vrůstání do Krista. Proto mu
síme růsti ve své lásce k bližnímu, abychom se po
dobali Kristu, abychom dovedli všechny z&hrnouti do své lásky, ke všem se chovati jako ke svým
bratřím, nikoho nezavrhnouti, nad nikým hůl nelámati, neuhasiti doutnajícího knotu, uměti vše
chny snášeti, ke všem býti velkodušný, trpělivý,
všechno všem se státi,, radovati se s radujícími a
trpěti s plačícími. Neboť v nás, jako v údech má
pokračovati život Kristův. Kristus chtěl, aby jeho
utrpení i láska se rozmnožily jeho zásluhou a si
lou, aby se rozmnožily;v nesčíslných jeho údech.
- Proto doplňme a naplňme svou láskou onu lás
ku, kterou chtěl Kristus ještě přes nás,’svět zahrnouti a obšťastniti. ! •
i; s ;
:
Láska Kristova k bratřím byla; taková,, že pro
jejich spasení á záchranu všechno učinil a všeho
se odvážil, Nebyli bychom dobrými údy Kristový
mi, kdyby nás nenaplňovala stejná láska, stejná
horlivost o spásu duší, zvláště když víme, co kaž
dá duše stála bolestí Krista.
Nejsvětější svátost oltářní jest znamením a pou
tem, této jednoty. Jíme z jednoho ,pokrmu a stolu,
z vedné lásky k jednomu Kristu, který nás doko
nale'přivtěhije a jedním životem naplňuje. Nepři
jímá 'dobře:- svátostného Krista, kdo 'se nestará,
aby co nejpilněji a naprosto rozepjal paže všem,
aby se rozhořel láskou;dokonalou a :obecnou. Při• vtělením ke Kristu, jeho nezrušitelným znamením,
přijali jsme účast v jeho kněžství. Proto také v
jeho horlivé snaze všechny přivésti k nebeskému
Otci. To nás zavazuje,; abychom byli podobně účastni vykupitelského díla Kristova a činili co: je
na nás, aby za nikoho netekla nadarmo krév Kris
tova. Život, který jsme přijali z Krista, sáni nás
pudí, abychom se'snažili jej-rozliti, proto ale má
me prvou povinnost sami růsti duchovně, abychom
670

mohli obohatiti své bratry spojené s námi, protože
se v těle Kristově všechno "rozlévá na všechny.
Vždyť neplyne nám z našeho přivtělení jenom po
vinnost, nýbrž také se přelévá do nás síla Kristo
va, ona síla, která získávala miliony lidí. Vždyť on
to byl. který zapálil svatého Pavla, a který zapa
loval, ony skvělé postavy velkých apoštolů, kteří
sami ze sebe,nemohli vykonati tak zázračné a vel
kolepé činy lásky k duším, kdyby v nich nebyl pů
sobil Kristus. Od něho také pro toto své spojení
očekávejme účinek a ovoce. Protožé jsme s ním
spojeni, když jsme s ním spojeni, musí býti naše
láska k duším neomylně účinná i když ne hned »
když na onom místě a .v oněch lidech, jak jsme
chtěli a mysleli.
- Konečně si buďme vědomi, ze všechen život du
chovní tak, jak vychází z Krista, jako se děje v
mystickém Kristu, tak se také do něho vrací. Vše
chno naše posvěcení vrací se na celou Církev. Vši
chni čerpají ze vší svatosti. Cím jsme plnější Kris
ta, tím jsou bohatší naši bratří, neboť máme spole
čenství jednoho života. Všechny modlitby, vše
chno 'utrpení, všechny dobré skutky, všechny zá
pasy a veškerá věrnost rozlévá sé jako rosa, jako
oheň, jako život na naše bratry, které tíni podpí
ráme, osvěžujeme a k další věrnosti, podobné naší,
podporujeme. Vždyť jsme povinni takto vrátiti
Kristu, co jsme od něho přijali. Přijali jsem to ve
spojení s bratřími; přijali jsme tolik milostí, aby
rostli, aby žili, aby vydali ovoce. Kristus hrozí
přísnými tresty lenivým služebníkům, kteří zako
pali své, hřivny} Církev má právo očekávati od.
nás,: žé ji podepřeme, že ji posilníme, posvětímé,
všemi dary a milostmi,,kterými nás ona s Kristem
zahrnula: Chtěli bychom býti příživníky na těle
Církve, jenom přijímati, mnoho a mnoho milostí
přijímati á neoboliacovati tím také Církev zase
Z p ě t? 1

‘

; ■

•Nemůžeme býti dokonalými, hemůžeme: šměřovati k dokonalosti, kdybychom nechtěli pro své
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•bratry, pro -celé; svaté společenství, ze kterého
jsme vyšli, ze kterého žijeme a čerpáme, kdyby
chom je nechtěli 'také'naplniti. To by znamenalo
•umrtvováti, umenšovati milost Kristovu.
; Dnes volá Církev po katolické: akci, která zna
mená žhavý zájem křesťanů o celou Církev, o mys. tické .tělo, aby každý působil na svém místě a ve
svém povolání, aby se učení1Kristovo dostalo k
duším, aby právě to prostředí, do kterého jsme za
saženi, a b y : bylo nasyceno Kristovou svatostí a
Kristovým životem. . ^
■ v.
;•
Tedy: konec duchovnímu .sobectví, které chce
jenom o svou dokonalost se starati a nevidí své
společenství a spojení s bratřími. Bez lásky účin
né k bratřím, není v nás opravdový Kristův život.
Cím více lásky, ale nadpřirozené, k duším, k li
dem, jako k dítkám Božím, které máme přivésti
k životu Božímu, tím více rosteme v Krista, tím ví
ce jsme mu podobnější,'světější.

JAN R U Y S B R O E C K
se narodil roku 1294 v Ruysbroecku nedaleko
Bruselu. Roku 1318 byl vysvěcen na kněze a stal
se kaplanem u sv. Guduly v Bruselu: Roku 1349
.vstoupil k augustiniánům v Groenendalu a zemřel
tamtéž'roku 1381 jako převor. Ruybroeck je nej
slavnější mystik nizozemský. P ro ; své vroucí na
dšení byl zván doctor extaticus. Brojil proti zlo
řádům v Církvi. Sepsal asi 12 knih v řeči vlámské.
Jeho hlavními spisy jsou•.■ Ozdoba, duchovní svat
by, Zrcadlo věčné spásy, Království milujících Bo
ha, Kniha o sedmi branách, Prsten neboli zářivý
drahokam, Duchovní svatostánek. Text^ který zde
podáváme, je z knihy: Zrcadlo věčné spásy.
O čtyřech známkách Boží věcnt lásky.
Hle — čtyři známky Boži \ěčné lásky, známky
tak hluboké a velike, že cele Písmo: sv. od začátku
má v nich svůj původ.

První známkou je, že Bůh stvořil člověka z lás
ky podle svého obrazu a ke své podobě. Druhou,
že Syn Boží, věčná moudrost, vzal na sebe z lásky
lidskou přirozenost a přioděl ji svou vlastní osob
ností. Třetí spočívá v tom, že tentýž Syn Boží, Je
žíš Kristus, zemřel z lásky a vykoupil nás svou
předrahou krví, potom nás očistil křtem ode všech
našich hříchů. Tím nás pozvedl nad naši přiroze
n o s ti spojil nás se sebou v duchu své lásky. Čtvrtou známkou je, že nám dal za pokrm a nápoj své
tělo a svou krev, vše, co přijal z naší přirozenosti
a vše, co mu patří jako Bohočlověku, aby žil v
nás a abychom žili v něm na věky.
Sledujte nyní pozorně tyto čtyři: známky lásky;
vyložím vám je ještě jasněji.
Bůh tolik miloval po celou věčnost svět, že nám
dal svého jednorozeného Syna čtverým způsobem.
Nejprve nás Písmo sv. poučuje, jak Bůh, nebes
ký Otec, stvořil všechny lidi podle svého obrazu
a ke své podobě. Jeho obrazem je jeho Syn, jeho
vlastní věčná Moudrost: „Všecky věci žijí v něm,“
praví sv. Jan, „a vše, co bylo učiněno, má v něm
život11; a tento život není nikdo jiný než obraz Bo
ží, v němž Bůh věčně poznával všecky věci a z ně
hož všechny věci povstaly.
' .
Tento obraz tedy, Syn Boží, je věčný, před vším
stvořením. Ve vztahu s tímto věčným obrazem
jsme byli všichni stvořeni. Neboť nejvznešenější
části, hlavě našich ■mohutností, jsme učiněni podle
živého a věčného zrcadla Božího. Je v ní vyryt je
ho věčný obraz a žádný-jiný obraz nemá zde pří
stupu. Bez ustání zůstává toto zrcadlo před očima
Božíma a zúčastňuje se s obrazem, který je zde vy
tisknuti na věčnosti samého Boha. V tomto obrazu
právě nás Bůh poznal, dříve než jsme byli stvoře
ni a než nás poznal nyní, stvořené v čase, že jsme
pro něho. Tento .obraz lze nalézti podstatně a oso
bitě u všech lidí; každý jej má celý a nerozdělený
a všichni- spolu jej nemají víc než jedinec^ Tímto
způsobem jsme všichni jedno, jsme intimně spoje
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ni v tomto věčném obrazu, který je obrazem Bo. žím a v nás pramenem našeho života a našeho po
volání k bytí.
Přesto se nestává naše stvořené bytí Bohem, ja
ko sě nestává obraz Boží stvořením. Neboť jsme
stvořeni podle obrazu, tó jest, abychom přijímali
obraz Boží, a tento obvaz je nestvořený, je celý
podstatou a vě své přirozenosti je celý přirozeností.
Přirozenost v Bohu je plodnou, patří jí otcov
ství, je Otcem, a prostřednictvím této plodné při
rozenosti Otec je v Synu a Syn je v Otci. Avšak
Syn je v Otci jako Sýn, aniž je od něho odlou
čen, jako trvale zůstávající v božské přirozenosti.
Proto patří přirozenost zcela Otci, který věčně
plodí, a Synu, který je věčně plozen. Syn je druhá
božská osoba věčně plozena Otcem. Z jejich vzájemné lásky vychází jako horoucí plamen Duch
svátý, třetí osoba; která se vylévá do všech tvorů
ochotných jej přijmouti.
■
Vyšší stránka naší duše je vždy ochotna, pro
tože je celáíčistá á b e z obrazů; ustavičně rozjímá
a sklání se k svému původci. Proto je jako věcné
živé zrcadlo Boha, přijímá vždy a. bez ustání věčné
plození Syna a obraz-Nejsv. Trojice, v němž se
Bůh poznává, jak je sám v sobe, svou podstatu
i osoby. Neboť tento obraz je celý podstatou a v
každé z osob je celá přirozénost. A tento obraz
máme všichni jako život věčný, mimo nás, před
stvořením. Podle 'toho má podstata naší duše tři
vlastnosti,'které splývají v přirozenosti v jedno.
První vlastností duše je její nahost, je bez obra
zů; touto vlastností jsme připodobněni Otci a jsme
s ním a s jeho božskou přirozeností spojeni.
Druhou vlastnost lze nazvati vyšší rozum duše;
jo to zrcadlový lesk, kde přijímáme Syna Božího,
věčnou pravdu. Tímto leskem se jemu připodob
ňujeme, avšak v přijetí samém jsme s ním jedno.
Třetí vlastnost nazveme;jiskrou duše: je to in
timní a přirozený sklon duše ké svému" prameni;
zde přijímáme Ducha sv.,1Boží lásku. Tímto intim
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ním sklonem jsme připodobněni k Duchu sv.,
avšak v samém přijetí tvoříme s Bohem jednoho
ducha a jednu lásku.
,
•
Tyto tři' vlastnosti tvoří jedinou, nerozdílnou
podstatu duše, ,živý. základ, vládu nad vyššími'mo
hutnostmi. Podobnost a spojení jsou v nás všech
od přirozenosti; pro hříšníka však jsou skryty vo
svém vlastním základu pod tíhou jeho hříchů.
Chceme-li tedy odhaliti a poznati království Bo
ží, které je v.nás ukryto, je nám třeba vésti v nitru
ctnostný život a zevně život spořádaný a oduševněný pravou; láskou. Následuj eme-li Krista ve
všem, budemese moci prostřednictvím milosti, lás
ky a ctností pozvednouti ňad sebe k nejvyššímu
vrcholu, kde Bůh žije a kraluje. Nemůžeme rozjímati o blaženosti — kterou je Bůh —- ani ji po
znat! přirozeným světlem, ani pomocí nějakého umění nebo nějakým úsilím, nýbrž jedině pomocí
milosti Boží. Proto právě dal Bůh naší duši vyšší
mohutnosti, abychom zdé přijímali jeho podobu,
t. j. jeho milost a jeho dary, které nás obnovújí,
nás pozvedají nad přirozenost a činí nás podobný
mi jemu láskou a c t n o s t m i . \
Tato nadpřirozená’ podobnost s Bohem, kterou
nám dává milost a ctnosti, pozvedá naši pamět až
k bezobraznosti, naši rozumovou stránku k jedno
duché pravdě a naši vůli'k božské svobodě: takto
se stáváme podobnýmřBohu milostí a ctnostmi, a
co přesahuje podobnost, :budeme míti: ve spojeni
s nim v blaženosti. To je první záruka lásky. Daná
lidské přirozenosti Bohem, že nás stvořil podle
svého obrazu a ke své podobě. Jakmile však první
člověk, Adam, přestal poslouchali a přestoupil
příkaz Páně,; ztratil v tomto okamžiku svým hří
chem podobu s Bohem; byl, vyhnán z ráje a příchod
do království Božího byl uzavřen pro něho a pro
nás všechny.
:
To bylo příležitostí, aby nám všem dal druhou
záruku lásky; poslal svého jediného Syna k naší
přirozenosti, aby se stal s námi člověkem a naším
-
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bratrem. A Syn Boží se snížil, aby nás pozvedl; stal
se chudým, aby nás obohatil; vydal sebe pohaně,
aby nás naplnil ctí.
"
Všecka jeho ponížení jej nezmenšila, neboť zů
stal, čím byl, vyjma to, čím nebyl. Zůstal Bohem,
stal se člověkem, ahy se člověku stal Bohem. Vzal
na sebe naši lidskost, jako král béře šaty svých
domácích nebo svých sluhů, takže jsme s ním odě
ni jedním šatem, lidskou přirozeností.
Avšak v téže chvíli, jako jedinou výsadoiij při
oděl svou duši a své tělo, zrozené z nejčistší Pan
ny Marie, královským šatem své božské osobnos
ti. Svou přirozeností nepatří tento šat nikomú, leč
jemu samému, neboť je Bohem a člověkem v jedné
osobě. Abychom byli s ním přioděni,'je nám třeba
•milosti, která nám dává sílu milovati jej tak, že se
zříkáme sami. sebe a opouštíme naši stvořenou ožsobnost. Spojujeme se takto s jeho osobou věčnou
pravdou.
•.
Svou přirozeností, jak víte, jsme všichni dítkami hněvu, jsme vrahové, přeběhlíci z království
Božího. Je to účinek skutku prvního člověka, kte
rý ztratil svou neposlušností milost, již měl přenášeti na. všechny své potomky. Aby Otec zhladil
tento hřích, poslal nám svého Syna; který přijal
naši přirozenost a spolupůsobením Ducha svátého
se stal člověkem. Avšak to ještě nestačilo, aby
nám byly hříchy odpuštěny, neboť Otec je chtěl
potrestáti podle spravedlnosti. Proto vydal svého
Syna nášm rt, aby odčinil hříchy světa; Syn se po
drobil smrti a Duch svátý dokonal toto dílo v lás
ce.': •
■/. . :
■ '
..,■■■■■ V ■’
Je to třetí záruka lásky, která spočívá v tom, že
-nás Syn Boží osvobodil svou smrtí a že nás svou
předrahou krví vykoupil a zaplatil za nás před
tváří svého Otce. Díky jeho smrti, že žijeme. Byli
jsme jím očištěni v prameni krve a vody, který
vytryskl z jeho boku; jeho krev nás vykoupila a
voda nás spojila s jeho :Duchem v lásce. Tak zů
stáváme bez přestání v něm, netvoříme s ním v du-

chu, leč jeden život. To nám ukazuje voda, která
se dává do vína v kalichu, kde se promenuje v je
ho krev; neboť v této vodě, smíchané při proměňo
vání s vínem, vidíme lid Kristův, který je s ním
spojen a žije v jeho krvi; je to život, který nikdo
nemůže ,míti ani jej poznati, néní-li věřícím křes
ťanem, spojeným s Kristem v lásce.
Konečně je čtvrtá záruka lásky, kterou zane
chal Kristus, svým vyvoleným přátelům, kteří žijí
v něm. Tuto záruku poznáváme podle toho,, že
Kristus nám chtěl dáti jako výživu a podporu du
še pokrm a ňápoj velké ceny, své tělo a svou krev,
které právem náležejí jen jemu jedinému. On také
skutečně řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v:něni; nezemře, ale bude věč
ně žíti.“ Což se musí chápati duchovně o životě po
dobném životu andělů a svátých, kteří mají Krista
za pokrm a nápoj a nepoužívají k tomu ani zubů
ani úst. Neboť Kristus je živý chléb nebeský; Otec
jej poslal na svět a jím e'jej s láskou a živíme se
jím duchovně jako andělé a svati v nebi a jako
Kristus sám ve své lásce nás všechny stravuje v
sobě.
:
V V- ■. *'v
A proto, stráviti a býti stráven znamená míti
věčný a blažený život v Kristu^ a kdykoli myslíme
s láskou na milovaného Krista, je'vždy znovu po
krmem a nápojem. Za to ti, kteří si tak počínají,
mají mnohem větší toiihu po svaté svátosti, záro
veň více schopnosti a pohotovosti než jiní; neboť
milují prostředky a zkušenosti Církve sváté, které
Kristus zavedl a nařídil ke své cti a k užitku;své-,
ho lidu.-Rovněž bez ustání se zdokonalují á posi
lují v milosti a ve všech ctnostech, jak v nitru,
tak zevně.] Neboť vše, čím oplývají duchovně v ni(tru,’ 'přijímají -ještě rzevně r-nejsvětější -Svátosti. Jsou svati, protože přijímají, jsou ještě světějšími,
poněvadž mají;'toto dvojí spojeno; jim dodává" největší svatosti. ■
"
■■■_■■
X- Ti však, kteří přijímají nejsvětější Svátost ne
hodně, ve stavu smrtelného hříchu, sami si proná677

sejí své odsouzení. Co ,pak se týče těch, kteří jej 1
nepřijímají ani duchovně ani svátostné, ti jsou 1
před Bohem mrtví; žijí pouze podle přirozenosti ]
bez milosti..
:
,
Sekl jsem, jalc jej máme přijímati, jak jej požívati a býti stráveni.
P. A N T . GALA O. P.

VÝVOJ E U C H A U I S T I C K É O B Ě T I

■ .Není třeba dlouhých důkazů k tomu, abychom
viděli, že správné chápání mešních modliteb a ob
řadů je možné jen tehdy, když rozumíme historic
kému vývoji :mše svaté. Neboť Božský Spasitel,
který ;ustanovil eucharistickou oběť, nevymezil
všechny mešní obřady: a modlitby do nejmenších
podrobností, jak'tom u bylo u starozákonních obě- j
tí, nýbrž'svěřil tento úkol své Církvi. Církev vždy. fj
pečlivě dbala o to, aby bylo přesně zachováno, co
naleží k : podstatě eucharistické oběti. Ale vedena ,
Duchem: sv., ozdobila podstatný obětní úkon Ta- j
dou: modliteb;a obřadů,- aby jimi výrazně nazna
čila, že mše svátá je obnovou oběti kalvarské. Mše
svátá pri;šla tedy dlouhým'vývojem. Kdybychom
nepřihlíželi k dějinám mše svaté, někdy bychom
nemohli vůbec porozuměti té neb oné části mše
svaté, nebo vzájemné souvislosti jednotlivých čás
tí. Je tedy třeba všimnouti si také historického vý
voje mše svaté. '
1.
Předně je třeba zjistit, jak vypadala první
eúcharistická oběí při poslední večeři. Podle zpráv
evangelia byly -při poslední večeři dvě hlavní čás
ti: proměňování a přijímání. U sv. Matouše čte- i
me: „Když pak večeřeli, Ježíš vzal chléb, a požeh- j
nav jej, a dav učedníkům svým, řekl: „Vezměte a J
jezte, toto je tělo mé.“ A vzav kalich, poděkoval 1
a dal jim řka: „Pijte z toho všichni, neboť toto je |
krev má Nového zákona.**1
]
- Ale kromě těchto dvou:hlavních částí vidíme už ]
1 Mat. 26, 26—28.
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při první eucharistické oběti také obřady nepod
statné. Kristus při poslední večeři umývá apošto
lům nohy,!a vysvětluje jim smysl tohoto úkonu,
jak čteme u sv. Jana: „Kdo se vykoupal, nepotře
buje, leč jen nohy si wnýti, pak je zcela čistý.“2
No počátku eucharistické oběti při poslední večeři
tedy vidíme jakýsi očistný obřad, jemuž v dnešnímši svaté odpovídají stupňové modlitby.
Mimo to čteme;v evangeliích, že Kristus „podě
koval11,3 to jest pomodlil se! stolní modlitbu. Z to
hoto díkůčinění se pak vyvinula slavná eucharistická modlitba, která v dnešní mši sluje preface a
kánon. ■
' ■ •• ■
. :
Dále Čteme v evangeliích, že Kristus „rozlámal
chléb“ a dával jej učedníkům. Že toto lámání chle
ba bylo považováno za úkon velmi důležitý, je pa
trně z: toho, že mše svátá se prostě nazývala „lá- mání chleba".4
•’
' •
Konečně íz evangelia sv. Jana se dovídáme, že
Kristus při poslední večeři, také kázal, ve spojení
s eucharistickou hostinou pronesl svou památnou
řeč na rozloučenou.5
Vidíme tedy, že už při první eucharistické oběti
kroměs podstatných částí byly ;také části nepod
statné; a z nich se potom postupně vyvíjeli mešní ,
obřady, jimiž Církev chtěla ozdóbiti podstatný obětni úkon, a zároveň buditi posvátnou úctu k to
muto přesvatému ta je m s tv í.- ’ V
2. Jak asi vypadala eucharistické oběí v., době
apoštolské? Musíme ;si ji předstáviti velmi prostě.
Byla to asi pouhá reprodukce slov i úkonů Kristo-;
vých,; jak si je apoštolé zapamatovali. Zda užívali
ještě nějakých jiných modliteb a obřadů, nelze
zjistit. Je však jisto, že první křesťané slavili eu- ■
charistickoú oběť s velkou úctou.; A poněvadž věJan 13, 10.
' '
,
‘
3 Ř ecky: evAoyetv, ív y o ^ ie r tir . Z toho pak vzniklo
slovo Eucharistie.'
Sr. Mat. 25, 26, 27; Mar. 14, 22, 23;;
Luk. 22, 19; I. Kor. 11, 24.
•< Sr. Skut. 2, 42, 46; 20, 6, 11. . •
s Sr. Jan, hl. 11— 17.
' ;
'
2
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. děli, že Kristus ustanovil Eucharistii při obřadné
' hostině velikonoční, proto s; eucharistickou obětí
spojovali hostinu lásky, zvanou agape. Shromáž
dili se v domě některého věřícího, přinesli s sebou
i jídla, a nabízéli-si jé, a tak si projevovali vzá
jemnou lásku; po hostině pak slavili eucharistie-!
koil oběť.
:
Písmo svaté mluví často o eucharistické slavnosti, která bývala spojována s hostinou lásky.
- O křesťanech jeřusalemských čteme ve Skutcích
apoštolských: „Trvali: pak v učení apoštolském a
ve společenství lámání chleba a :na modlitbách."®
„Denně ta-ké trvali jednomyslně v chrámě, a lámajíce po domech chléb, přijímali pokrm s veselím a
prostotou srdce.117
_
A ó křesťanech maloasijských čteme rovněž ve
Skutcích apoštolských: „Když jsme se v neděli
shromáždili k lámání chleba, mluvil k nám Pavel,
Poněvadž chtěl nazítří odejiti, protáhl řeč až do
půlnoci. . . A vyšed nahoru,
chléb, pojedl, a
mluvil ještě dlouho až do svítání.118 ;
Z tohoto úryvku se tedy dovídáme, že eucharistická/slavnost se kónávala večer nebo v noci; a
bývala spojena s hostinou lásky á s kázáním.
Sv. Pavel pak v 1. Kor. 11, 17—34 ostře vystu
puje proti některým zlořádům, které se začaly ukazovatí při agápách. Někdy se totiž přiházelo, že
se někteří přejedli nébo opili; a i když ťo nedošlo
tak daleko, přece bylo zřejmé, že po hostině nelze
slaviti;eucharistickou ’oběť s‘ náležitou zbožností a
usebráností. Proto už v prvním století byla eucharistická slavnost oddělena od agap. Hostina lásky
se konávala večer; až ve 3. století úplně zanikla.
Eucháristická slavnost však byla přenesena na rá
no, a byla;pro ni předepsána lačnost jako reakce
proti zlořádům, které se objevily při agapách.
■ 6 Skut. 2, 42. — Je dokázáno, že lám áni chleba tu znamená obřad večeře Páně. (Sr. Jacquier: Les A ctes des
Apótres,- Paris 1926, p. 87.)
7 Tamtéž, 2, 4 6 .— 8 Tamtéž. 20, 7— 11.
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3. Další vývoj eucharistické oběti je zazname
nán ve Sktucích apoštolských; čteme tam: „Denně
trvali jednomyslně v chrámě a lámajíce po domech chléb, přijímali pokrm s veselím a prostotou
srdce, chválíce Boha a majíce; přízeň u všeho li
du.1*?.První křesťané měli tedy dvojí bohoslužbu:
čtení, modlitby a zpěvy konali.v synagoze společ-_
' ně se židy; eucharistickou slavnost konali však
odděleně od židu, v domech křesťanů. •
:
Židovská bohoslužba za doby; Kristovy vypa
d a la ' pravidelně takto: Po několika modlitbách,
na které lid odpovídal „Amen“, následovala dvě
čtení, a to z Thory (ze zákona Mojžíšova), a z pro-:
roků. Mezi čtením byly přednášeny zpěvy. Po čte
ni byl podáni výklad, čteného textu Písma..
To všechno konávali křesťané.společně s židy v
synagogách. T když se později odloučili od židů,
podrželi tento zvláštní způsob modlitby, na nějž si
zvykli už od mládí, a pokřesťanili jej. Kromě Sta
rého zákona četli totiž i Nový zákon. A když pak
byly agapy;odděleny od eucharistické oběti, spo
jovali křesťané čtení Písma se mší svátou. Nynější
mše katechumenů povstala'tedy z; bohoslužby ži
dovské, jak ’ je patrné z jejího složení: epištola,
mezizpěv, evangelium, kázání.
4. Nejdůležitější svědectví o mši svaté v 1. sto
letí máme v listě papeže Klementa ke Korintským
(kolem r. 96), a ještě důležitější v Didache (Učení
dvanácti apoštolů). •
■;••••
V listě papeže Klementa ke Korintským se mlu
ví o přinášení obětních darů (c. 44, 4), o díkůčinění
za díla Boží (c. 59) a o trojím Svatý (c. 34).
i
Avšak důležitější je svědectví Didache (z konce
1. století). Uvádíme z ní aspoň nejstarší mešní mod
litby:.'„Cjo se týče eucharistické slavnosti, říkejte
při ní tuto eucharistickou modlitbu: Nejprve při
•kalichu: Otče náš, děkujeme ti za svátou vinnou
révu tvého služebníka Davida, kterou jsi nám dal
poznati skrze svého Syna Ježíše. Tobě buď sláva
9

Skut. 2, 46.

;;

•
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na věky. Při chlebě: Otče náš, děkujeme ti za život
a poznání, které-nám dáváš skrze svého Syna Je
žíše. Tobě buď sláva na věky. Jako tento chléb byl
rozptýlen na horách a v jedno shromážděn, tak má
býti shromážděna, i tvá Církev z končin země do
. tvé říše; neboť tvá je sláva i moc skrze Ježíše Kris- ]
ta na věky. Z vaší- Eucharistie nemá: jisti a piti 1
každý, ‘nýbrž jen pokřtěni ve jménu Páně, neboť *
v tomto, smyslu’řekl Pán: Nedávejte svaté psům. ;
■Když; jste se nasytili, děkujte takto: Děkujeme j
ti, svátý Otče, za tvé svaté jméno, jemuž jsi při- *
pravil příbytek v našem srdci a za poznání, víru |
a nesmrtelnost, které jsi nám dal poznati skrze i
svého Syna Ježíše. Tobě budiž sláva na věky. Ty, ‘
■všemohoucí Pane, jsi všechno'stvořil pro své jmé- )
ho, týs dal lidem pokrm a nápoj k požívání, aby ti
děkovali. Nám však dáváš ze své milosti'duchovní
pokrm a nápoj; a* věčný“iiv o t "skrze svého Syna.Předně ti děkujeme, že jsi všemohoucí; tobě budiž
sláva na věky. Rozpomeň se, Pane, na svou Církev, 1
aby byla uchráněna všeho zlého a. zdokonalena
v lásce’. Shromáždi ji se čtyř-stran světa do své
říše, kterou jsi jí; připravil; neboť tvá jest moc
i sláva na věky. Ať k nám přijďe;milost a tento 1
svět pomine! Sláva Bohu Davidovu! Kdo je svátý, i
přistup. Kdo není, změň .své smýšlení (t. j. lituj)! \
Marariatha (přijď, Pane náš)! Amen. — Prorokům j
dovolte děkovati, kolik chtějí.1*10
Uvedené modlitby jsou vlastně nejstarší mešní
kánon.
■■
5. Nejdůležitější svědectví o mši svaté z druhého
síoZeří máme v I. Apologii Justinově (kolem roku
155). Slavení eucharistické oběti-tam Justin popi
suje sice stručně,; ale velmi-výstižně. I z tohoto
stručného popisu lze snadno poznati, že tehdejší ;

1(> Didache IX, 1— 10, 6. — -Jak dokázal Ed. von der
J
Goltz ;v díle: T íschgebete und Abendm ahlsgebete in der
1
altchristlichen Kirehe, L eipzig 1905, tyto m odlitby jsou
|
křesťanské napodobení židovských stolních modliteb. —
|
Mešní formulář nebyl ještě ustálen. U vedené m yšlenky , |
mohli „proroci" (pneum atikové) rozvíjeti. podle, libosti.
J

mše se .v hlavních rysech podobala dnešní mši:
„Když pokřtíme toho, který z přesvědčení přistou
pil k naší víře, vedeme jej do shromáždění těch,
kteří se nazývají naši bratři a konáme tam společ
né modlitby sami za sebe, za novokřtěnce a za vše
chno lidstvo na celém světě, a vroucně prosíme,
abychom po poznání pravdy.byli učiněni hodni zůstati zbožni a ctnostni a zachovávali přikázání,
abychom dosáhli věčné spásy. Když skončíme mod
litby, pozdravujeme se navzájem polibkem míru.
— Pak je představenému bratří přinesen chléb a
kalich s vodóu a vínem.;Ten obětní dary přijme a
vysílá chválu a slávu Otci všehomíra skrze jméno
Svna a Ducha svátého a vzdává d ík y /£v-/vcíqk>t(k)
za to, že jsme od něho byli obdařeni těmito dary.
Když skončí modlitby a díkůčinění, všechen pří
tomný lid to stvrzuje, volaje: Amen. Amen je slo
vo hebrejské a znamená: Staň se! Když předsta
vený vzdal díky a všechen lid je stvrdil, pak jáhni,
jak sé u nás nazývají, rozdělují .každému z pří
tomných k- požívání chléb,' nad nímž bylo prone
seno díkůčinění (rov sviuQMizTi&évTo^t. j; z promě
něného chleba), a víno s vodou, a odnášejí z toho
i nepřítomným.1411
:
■'
Jakýsi doplněk k uvedenému popisu eucharis
tické oběti podává Justin tamtéž v hl. 67: „V den
jmenovaný podle slunce (v neděli) shromáždí se
všichni, kteří bydlí v městech nebo na venkově,
ke společné slavnosti a pak jsou předčítány Pa
měti apoštolů (evangelia) nebo spisy proroků, po
kud čas dovoluje. Když předčítající skončí, před
stavený má promluvu, v níž důrazně vybízí, aby
tato “krásná nauka byla uskutečňována v životě.
Nato všichni společně povstaneme a modlíme se.
Po skončení modlitby, jak bylo už shora řečeno, je
přinesen chléb a víno s vodou; a představený koná
stejně modlitby a díkůčinění, jak nejlépe dovede.
Lid projevuje souhlas, odpovídaje: Amen; a pak
sé rozděluje to, nad čím byly proneseny díky (ť.
11 Justin, A pologie I, 65, 1—5.
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j. to, co bylo proměněno) a všem nepřítomným
z toho donesou jáhni.11
Z tohoto popisu si můžeme vyťvořiti obraz, jak
asi v hlavních rysech vypadala římská mše koiem
roků 150: Eucharistická obět jest už oddělena od
agape a jc spojena se čtením Písma a s promluvou.
První čtení bývalo obyčejně 7,0 Starého zákona;
druhé pak z Nového zákona, z evangelia. Mezi
prvním a druhým čtením se zpívalo. Tato první
část bohoslužby, přejatá od židů, byla ukončena
delší modlitbou. Jak tyto modlitby vypadaly a co
bylo jejich obsahem, můžeme poznati hlavně z orací ■Velkého'pátku; byly to modlitby za celou Cír
kev, za duchovní i světskou vrchnost, za různé
církevní stavy, za nepřátele, za nevěřící a za celé
lidstvo. ■ . ■ ■
._
V
druhé části oběti se zřetelně rozlišovaly tři
části: obětování, slavnostní eucharistická modlit
ba s proměňováním a pak rozdělování Eucharistie.
Obětování začínalo polibkem míru, podle slov
Páně: „Přinášíš-li dar svůj k oltáři, . . . smiř se
s bratrem svým.111" -Výslovně•se,praví, že chléb a
víno s vodou byly biskupovi 'přinášeny & biskup
tyto dary přijím al..
Eucharistická modlitba byla přednášena hlasitě
a lid, na ni odpovídal: Amen. Určeny byly jen.
hlavní myšlenky; celebrant si. je pak rozváděl, po
dle libosti.
, • •
:
Vidíme tedy, že kolem roku 150 byla římská mše
v hlavních rysech táž jako nynější mše.
6. Nejdůležitější svědectví o mši svaté se třetího
století máme v Hippolitově Apoštolském podání
(z roku 218), jež obsahuje různé liturgické a disci
plinární předpisy. Popisuje také biskupskou mši
(c. I, 8—34): „Když se stal biskupem, mají mu
všichni dáti polibek míru. Jáhen mu má přinésti
obětní dary. A. když biskup vložil ruku 11a obětní
dary, má s díkem říci: Pán buď s vámi všemi!
A shromážděný lid ať odpoví: I s duchem tvým.'—
12 Mat. 5, 23.'
. ■'• •

Á dále: Vzhůru srdce! A. lid odpoví: MámeJ e u Pá
na. — A dále: Děkujme Pánu! A shromážděný lid
řekne: Je hodno a spravedlivo. Ještě jednou ať se
modlí tímto způsobem a pronáší tuto modlitbu při
svaté oběti: Děkujeme ti, Pane, skrze tvého milo
vaného Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám v po
sledních dnech poslal jako Spasitele a Vykupitele,"
jako Zvěstovatele tvé vůle. On jé Slovo, vycháze
jící od tebe; Jím jsi všechno stvořil podle své vůle
•— S nebe jsi jej poslal do lůna Panny. Stal se člo
věkem a spočíval pod jejím srdcem. Jako tvůj Syn
byl zjeven Duchem svátým, aby vyplnil tvou vfili
a lid získal pro tebe, když rozpjal své ruce na k ří-.
ži. Trpěl, aby vysvobodil trpící, kteří v tebe věří.
Byl vydán utrpení podle tvé vůle, aby zničil smrt
a rozvázal okovy ďábelské, vstoupil do pekel a
vyvedl svaté,'aby splatil dluhv a otevřel bránu
zmrtvýchvstání.
:
.
Vzal chléb, děkoval a pravil: Vezměte a jezte;
to, je mé tělo, které bude za vás vydáno.
A po
dobným způsobem vzal také kalich se slovy: To
je má krev, která bude vylita za vás. Kolikrátkoli
to konáte, konejte to na mou památku. ; ' *
: Ná památku jeho smrti a jeho zmrtvýchvstání
obětujeme ti tento chléb a kalich, a děkujeme ti,
žes nám dopřál státi před tebou a vykonávati kněž
ský úřad.
'
, Vroucně tě prosíme, abys seslal svého svátého
Ducha na obětní dary této Církve a abys jej udě
lil všem, kteří z nich požívají, aby jim to prospělo
ke svatosti:: aby byli naplněni Duchem svátým a
v pravdě a stálosti ve víře aby tebe oslavovali a
chválili ve tvém Synu Ježíši ■Kristu, v němž tobě
budiž slá v a 'a moc ve tvé Církvi; nyní i vždycky
a po všechny věky. AmenV‘
Podle popisu Hippolitova římská mše ve 3. stol.
sé v hlavních rysech shodovala s dnešní mší..O prv
ní části mše nepraví Hippolit nic. Ale při druhé
části podává celý mešní formulář. Při obětování
je tu zase polibek míru; pak přinášení darů. Máme
685

zde nejstarší text římského kánonu, který pochá
zí pravděpodobně z 2. století, neboť Hippolit zavr
huje všechno novotářstvi a.přísně se drží tradice.13
— Dovídáme, se -tu i o rozdělování sv. přijímání,
o formuli při podávání, o díkůčinění j o požehnání,
které na konci uděluje biskup a o propuštění shro
mážděných. : .
Z uvedených textů je tedy patrné, že ve; 3. sto
letí je římská mšě už tak dalece vytvořena, že se
ve všech hlavních částech shoduje s dnešní mší.
P. R E G IN A L D M. D A C ÍK O. P.

D O M I N I K Á N S K Á Š KOLA MYSTIKY
11. Láska 1 liturgické modlitbě.
Druhá karakteristická známka dominikánského
duchovního života je láska k liturgické modlitbě.
Studium pravdy bv zůstalo suché, kdyby nebylo
svlažováno modlitbou. Svatý Dominik si byl dobře
vědom toho, že jen mužové vědy a modlitby mo
hou být-také velikými apoštoly. A protože měl na
mysli dát Církvi apoštoly hořící láskou ke Kristu,
bylo potřeba, aby vychoval muže vědy a muže mod
litby. Proto přejímá od dosavadních'řádů zvláště
od . řádů. kanovnických, hlavně od premoristrátů,
slavnostní modlitbu chorovou,; při níž má dominikán asimilovat pravdy, získané pilným; studiem.
Studium má být podkladem k hluboké -modlitbě
a modlitba: má pak vyústit v apoštoláte, který vy
chází z náplně rozjímavé modlitby. To byla myš
lenka svátého Dominika v celém svém: rozsahu.
Bylo řečeno zcela správně, že liturgie, je metoda
autenticky stanovená Církví, pomocí níž by. se du
še připodobňovaly Kristu. Je mnoho metod du
chovního života podle jednotlivých škol. Jedny ve
dou člověka více k pohledu na jeho vlastní bídu,
vášně, chyby a hříchy a učí ho,, jak by z nich po
vstal a se vyšinul výše k svému Bohu. Je to, řekl
Sr. Parsch: Mošserklíirung, Klostcrneuburfr 1935,
str. 46. .
■

bych, jakýsi pohleď zdola nahoru. Není pochyby,
že v jistých chvílích je každému potřeba tohoto
pohledu. — Je Však možný ještě jiný pohled, je
možná jiná metoda: míti stále na mysli nikoliv bí
du duše, nýbrž krásu Boží, velikost a dobrotu Je
žíše Krista a v něm pohlížet na celou nejsvětější
Trojici. Uvážíme-li nyní, že. milostí žije křesťan
v Bohu a Buh v něm, uvědomíme-li si myšlenku,
kterou stále zdůrazňoval křesťanům sv. Pavel, že
jsou chrám Boží a Duch svátý přebývá v nich —
a to jsou myšlenky, ze kterých vychází s hlediska
theologického dominikánská mystika — pak chá
peme, proč tolik zdůrazňuje■<liturgii. Je to právě
liturgie, která ji učí stále patřit na Krista v jeho
tajemství, takže liturgie v celé své šíři je jakoby
prodloužení života a tajemství Ježíše Krista, litur
gií žije stále mezi námi, před naším zrakem, a vede
náš k tomu,' abychom'se mu svým životem snažili
připodobnit. V:tom smyslu mluvil Bůh Otec svaté
Kateřině: „Věz dobře, má dcero, že všechna tajem
ství, všechny úkony, vykonané na tomto světě mým
S lo v e m p ř e d s ta v o v a ly to, co se děje v duši
mých služebníků."
Tak jako, milost je účast na přirozenosti Boží,
tak- svatost křesťana je účast na svatosti Boží.
A proto státi se svátým znamená státi se účastí to,
co byl Kristus přirozeností,'čili snažit se všemožně
o to, „aby se život Ježíše Krista zjevil na nás,“
jak to řekl svátý Pavel, aby v nás, jeho údech, byl
dokonalý obraz naší hlavy. — „Když jsem vzal na
sebe vaši přirozenost,“ pravil kdysi Ježíš svaté Ka
teřině, „stal jsem se podoben vám.- A proto neustá
vám pracovat o to, abych vás učinil podobné sobě,
pokud ]jste toho: schopni, a snažím se obnoviti ve
■váSichiduších'.Všechno■to, čo se událo v mém těle./* ••
Nuže, toto připodobňování Kristu se uskutečňu
je nejdokonalejším způsobem právě v liturgické
modlitbě. Nejde ovšem o nějaké bezmyšlenkovité
odříkávání liturgických textů. Myšlenka tu musí
odpovídat slovu a melodii, všechno theologické po687

žnani, získané hlubokým hledáním pravdy, najde
teprve zde své. náležité -•prožití,' 'theologie rozumu
se tu mění v theologii srdce, a když poznání roz
umové zapálí láskii srdce,: stačí už jen: jediný krok
k tomu, aby dominikánská daío uskutečnila ideál
sv; Dominika: nesla'světlo nevedomvm a rozlévala
lásku tam, kde nejvíce chybí.
: / '
Modlitba v duchů dominikánsko mj štiky — a
můžeme říci, že tak na ni pohlíželi všichni, kdo mi
lovali liturgii — znamená rozmluvu adoptivního
dítka se svým nebeským: Otcem. Je to modlitba
■kolektivní, modlitba s ■Kristem a skrze Krista. Při
ní še cítí každý jako součást celé Církve, celého
tajemného Krista. Člověk zapomíná’na svou ubo
host,’protože jde k Bohu s .Kristem, nejde sám a
proto se nebojí, že by mohl být zamítnut. Touto
modlitbou je provanut celý: den. A konec liturgic
ké modlitby vokální, která bylá proniknuta vědo
mím spojení š Kristem, je začátkem ještě hlubšího
rozjímání o tajemstvích Krista, o nichž nám stále
mluví liturgie podle jednotlivých ročních dob. Pro
to můžeme pozorovat n dominikánských, světců
právě tak velkou lásku k'liturgické modlitbě jak
prožití tajemství Kristových. ;Není to, jistě náhod
né, že řád má mezi svými světci tolik svatých, jimž
se dostalo stigmat a podobných mimořádných pro
jevů zvláštnípřízně Boží, upomínajících, na trpí
cího Krista: Vyrostli všichni z této lásky k litur
gické kolektivní modlitbě, ikterá je naučila potírat
v sobě sklony egoistické, individualistické, a při
vedla je k takovému spojení s Kristem, o jakém
platí slova svátého Pavla: „Jestliže: žiji, už nežiji
já, nýbrž žije ve mně Kristus.'1
:v • <
- Mnohé jiné školy duchovního života zabývají se
především pohledem na. člověka, zkoumají stále
•jen jelio nitro a usilují všemožně o to, aby zničily
a potlačily všechny nezřízené sklony lidské duše,
které odhalují tínitó pohledem. Je to cesta obtížná,
trudná, která vyžaduje stálý boj a při tom člověk
nevidí vždy, jaký bude výsledek jeho boje; je má

lo povzbuzován v. tomto boji, protože stále vidí jen
sebe a svou bídu, která jej činí malomyslným. —Dominikánský duchovní život jde, řekl bych, opač
nou cestou: učí upírat zrak především na Boha a
jeho dokonalosti, učí především milovat Boha a
vidět v něm všechnu sílu, jaké potřebuje člověk
k boji zá svatost života. Tento stálý pohled na Boha je sám sebou očisťující a duše jde radostně
k svému Bohu, cítí v sobě svobodu dítek Božích,
která ji činí tak'šťastnou. Není ani tato cesta bez
boje, ale stálé vědomí přítomnosti Boha a jeho
vlastností,1na něž duše stále pohlíží, á při tom veliký cíl, jaký si duše vytkla, dodávají jí síly v tom
to boji. Krásně ťo řekla svata Kateřina, že domini
kánská -mystika je rozkošná zahrada, prozářená
krásou a radostí. ■ :* '
V
: Možno tu upozornit i na tu skutečnost, že mod
litba růžence byla' vždy v řádě pěstována a jeho
členové byli největšími šiřiteli této modlitby, kte
rá še stala během času nejlidovější modlitbou Cír■kve. I kdýž jde o modlitbu spíše rázu soukromého,
vychází v jistém'smyslu z týchž předpokladů jako
modlitba liturgická, protože i jejím cílem je pono
řit'modlící ¥e duši v tajemství života á smrti Ježíše Krista, prožívat s ním znovu, všechny okamžiky
jeho života a vest duše. aby se připodobnily co
nejvíce vé svém smýšlení a jednání svému vzoru
Ježíši Kristu; Je-li svátý Dominik (a není-li on, je
jim řád)původcem modlitby růžence v té podobě,
jak jej mánie dnes, totiž pokud znamená rozjímání
u příležitosti ústní modlitby, a to rozjímání o ta
jemstvích Kristových, pak je to jen jasný důkaz,
jak šlo řádu o to, aby myšlenka proniknout sebe
a proniknout také všechny věřící co nejhlouběji
naukou o smyslu Kristových tajemství v životě
křesťana nabyla co: nejkonkretnější formy. Růže
nec se stai jakousi lidovou dogmatikou a při tom
pomůckou vést duše k hlubšíniu. duchovnímu živo
tu pomocí rozjímavé modlitby, bez níž není mysli
telný hluboký duchovní život. /
,
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III. Apoštolát, plod dominikánské kontemplace.
V
církevních hodinkách na svátek svátého Do
minika čteme, žeí z kanovníka, to jest z řeholníka,
oddaného chorové liturgické modlitbě, učinil apoš
tola. A svátý Tomáš vyjádřil tento rys dominikán
ského duchovního života přesnými a hlubokými
slovy, která se stala, heslem řádu: contemplata
aliis tradere: sdělóvati druhým výsledky rozjímayélio života.
;:
Každý život, dosáhne-li své dokonalosti, přináší
plody. To platí jak o životě nestvořeném, jaký je
, v Bohu, kde znamená božskou plodnost,; jejímž vý
sledkem je tajemství nejsvětější Trojice, tak také
v životě stvořeném. Je-li život, dokonalý, je plod1
ný. A plodem života mystického je apoštolát.
Kontemplace jako: taková není sice podřaděna
apoštolátu jakožto prostředek k 'cíli, jako na při
klad zběžné studium k nějakému kázání. Je ale
pramenem činnosti jak příčina, která v sobě obsa
huje činnost jako účinek. Nejvyšší hodinou .'apoš
tolátu : je hodina, k d y : se apoštol spojí Si Bohem
v modlitbě. Z toho jednotícího spojení má pak sestoupiti k lidem, maje duši plnou světla a lásky,
aby jim mluvil o Bohu a vedl je k němu. Proto po
važuje svátý Tomáš život výhradně aktivní nebo
jen výlučně kontemplativní za méně dokonalý než
život smíšený,- život vpravdě apoštolský, který
• spojuje v dokonalé harmonii prvky obojího. Apoš
tol musí být kontemplativní jako byl Kristus a je
ho apoštolé, aby. mohl rozdávat: jiným užitky, své
kontemplace. Proto chtěl svátý Dominik praktic
ky to. co vyjádřil krásně svaty Tomáš, že apoštol
musí kázat z plnosti kontemplace — ex plenitudine contemplationis. A pak rozumíme, proč svátý
Tomáš staví život smíšený nad život čistě kontem
plativní nebo: čistě aktivní, protože tak jako více
je, praví, osvěcovati nežli pouze míti světlo, tak je
dokonalejší dávati druhým i výsledků své kon
templace než pouze těžit z ní pro sebe.
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• Apoštolát, tato třetí karakteristická známka do
minikánské, mystiky, musí být chápána ovšem v
duchu myšlenky zakladatele řád u ,av e smyslu to
ho, co řekl ;sv.-Tomáš. Pak :némůže být apoštolát
na,,újmu kontemplativnímu prvku dominikánské
mystiky, nýbrž jej musí spíše podporovat. Apošto
lát musí být s ijedné strany plodem m odlitby'a
s druhé strany praktickou kontemplací duše, žijí
cí z-mystiky dominikánské.Ponechávat si plody studia a modlitby jen pro
sebe, mohlo by znamenat sobectví. Proto řekl svá
tý Tomáš, že žádná služba není Bohu tak milá a
žádná.oběť tak příjemná jako pečovat o spásu du-.
ší. To znamená-dávat sebe a. dávat své, a to je
obět, která může být dosti bolestná. Je to však věc
zcela normální, aby duševní živo!,, zvláště život
modlitby, výkvetl touto obětí. '•
Má-li se; však udržet; apoštol v rovnováze, musí
mu být apoštolát nutně praktickou kontemplací.
jNa Boha totiž můžeme pohlížet dvojím způsobem:
buď v něm samém — pokud to; ovšem lze člověku
zde na. zemi —f a nebo v. nesmrtelných duších,
v nichž na nás patří jeho obraz. Apoštol musí proto
pěstovat'tuto praktickou kontemplací, která by
mu zjevovala Boha v jeho bližních. Musí si být
hluboce vědom;oněch míst Písma, kde: se:Ježíš zto
tožnil s údy svého tajemného těla, musí se učit
pohlížet na každého jako samého Krista, jemuž
slouží slovem Božím tak jak mu sloužil snad před
chvílí slavně konanou modlitbou v choru. Jedině
takto chápaný apoštolát není na újmu životu rozjímavému, nýbrž jej ještě podporuje.---Takové jsou základní prvky dominikánské mys
tiky,' dominikánského duchovního .života, který je
velmi náročný a protiví se jakémukoliv minimismu. Není pro duše malé a malicherné. Ty jej ne
pochopí, protože jej nemohou-pochopit. Je to život
velkorysý a vyžaduje lidi velkodušné. Svatý Do
minik přijal, co našel ve stávajícím řádě věcí, to
nejkrásnější; liturgickou modlitbou; a přidal k ní
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zákon stálého studia a povinnost apoštolátu. Tím
vytvořil dílo,-jaké tu dosud nebylo. Není, bohužel,
mnoho, kdo jo chápou v celé jeho kráse. Je pouze
pro duše vyvolené. Ale kdo je pochopil, nemůže je
nemilovat, i když tato láska k němu znamená mno
hou a těžkou obět.
P. EM. S O U K U P O. P.

SPRÁVNÁ MODLITBA
Božský Spasitel nám dal na životní cestu pra
vidlo: „Je třeba vždycky se modliti a nikdy neustávati.“ Věc takové důležitosti, nesprávně po
chopena, musí neodvratně působiti '<•poruchy v
křesťanském životě, *snadno i poruchy v základech.
Necháme se tedy poúčiti od Sv; Tomáše Akvinskéh o . o správné modlitbě. Co j e modlitba, proč se
modlíme, jaký je řád modlitby^ V tom trojím jsou
pravidla na upravení modlitby, by byla správná a
účinná. ......
Modliti podle jazykozpytců má původní vý
znam „mluviti“, protože má stejný kmen se slo
vem „mluviti“. Modlí se, kdo mluví k Bohu, řečí
svou mu projevuje, jaké myšlenky a city jsou v
jeho duši. Ať je to. řeč rtů nebo řeč myšlenek. Je
tedy ; modlitba vrcholný projev inteligence -člově
ka. Jako, je ^mězi lidmi považován za méněcenné
ho, kdo vůbec nemluví, "nebo kdo .neumí mluviti
náležitě,- •tak".v celém řádu tvorstva je méněcenný
člověk, který se nemodli, protože svého ducha ne
chává nečinného vůči Bohu. Nemodlí se kámen,
bylina, zvíře,'poněvadž nemůže mysliti, postrádá
rozumu; přece však konají vše, k čemu jsou urče.ny, všechny své sily a schopnosti uskutečňují po
dle zákona tvůrcova, všemi výkony se podrobují
Božímu plánu. Člověk mimo to vše má ještě ducha
a proto rozumovou a duchově citovou stránkou se
>musí podrobiti Božímu plánu užíváním svého du
cha vůči Bohu. Bůh jest nejvyšší a stále do všech
podrobností života zasahující příčina všeho, pro

čež člověk musí .rozumem, řečí ducha projeviti Bo
hu svou poddanost, že jej uznává za původ všeho,
co má á chce míti,:že jest na něm závislý, že Boha
nejdokonalejšího ctí a miluje, že vědomě chce konati jeho vůli, že je mu líto přestupků nejvyššího
zákona, musí řečí ducha pověděti Bohu, čeho'vpotřebuje a co si přeje.-Jako tělo musí dýchati, aby
dostávalo potřebných sil k životu, tak člověk mu
sí mluviti kB ohu mluvením ducha, modlitbou, aby
jeho duše a tím,celá jeho bytost byla živá, jakožto
bytost jiná než ostatní tvorstvo. Nikoli proto, aby
se Bůh dověděl, čeho člověk potřebuje nebo jak
mu je, nikoli proto, aby Boha dojal a pohnul ke
změně záměrů věčných, nýbrž proto, že takový: je
Boží zákon a řádu lidského života, aby byl skuteč
ným životem lidským a ne pouze životem zvířete
nemluvícího, protože nemyslícího.
Jako jest ustanoveno tvůrcem přírody, že ze
mře zvíře, které nebude hledati potravy nebo kte
ré-vejde-do podmínek jeho životu nepřiměřených,
protože má poznávací schopnosti a pudy, které je
vedou v plnění úkolu, přiměřeného své povaze,
tak je zákonem tvůrce přírody, že člověk, nadaný
rozumem,:musí býti vědomě a náležitě spojen s Bo
hem, v konání úkolu sobě vlastního. Náležitě, to
jest, s projevováním rozumovým své poddanosti,
oddanosti, úcty, lásky, a potřebnosti.
Není'tedy modlitba žebrání, není poučování ne
bo dojímání Boha,:není vylévání citů, nýbrž ne
zbytně nutný vrcholný čin rozumné duše člověka,
aby člověk vykonal cele uplatnění své bytosti v
řádů" stvoření;.aby nebyl ve své nejvyšší, stránce,
totiž duchové, zakrnělý. Proto teprve tehdy je člo
věk celý ve své hodnotě duševní a rozumové, když
se modlí. Proto již podle^přírodního zákona je znehodnocen: člověk;tím, že se nemodlí, neboť neumí
.mluviti v nejvyššim ,oboru života: a pozorovateli
celého dění ve vesmíru by takový člověk musil se
zdáti přihlouplým, jako člověk, který neumí promluviti k nadřízenému, na němž je závislý a s nímž
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musí býti ve styku, aby mohl dobře vykohati svůj
úkol. Jako je znehodnocen, kdo nemluví tam, kde
jakýkoli řád žádá, aby promluvil na důkaz své in
teligence, poddanosti, oddanosti, ochoty plniti své
- poslání a na projev prosby a pochopení potřebné
ho pro svůj úkol; aby mlčením neprozrazoval svou
buď omezenost nebo nedostatek úcty a poddanos
ti a'pochopení pro řád. .
To je' tedy modlitba člověku, co dýchání živo
čichu.. Proto by se musil modliti člověk i kdyby
nebylo křesťanství, prostě každý člověk, již pro-,
toj že je rozumem a svobodnou vůlí opatřen, do
dílny vesmíru postaven a nedostatkům vystaven,
nejsa vesmíru pánem. Čímž je vysvětlena ona zá
hadná skutečnost, ale skutečnost vždy znova v
každém případě dokázaná, že duchovně člověk ne
omylně bez modlitby úpádá a že!jeho duchovní-a
mravní úroveň se shoduje s úrovní jeho modlitby.
Kdo se nemodlí, prostě porušil rovnováhu plánu a
proto;upadá.1Sv.Tomáš řekl: „Protože člověk má
rozum a protože má nad sebou Boha, musí se modliti“ (2. II. 83, 10). .
Znajíce zákon modlitby a její povahu, víme
snadno odpověď na otázku, proč se modlíme. Pro
to se modlíme, abychom vykonali smysl zákona o
člověku, ňejdokonalejším tvoru. Proto se modlí
me, abychom vykonali lidským způsobem svou po
vinnost k Bohu, výrazem své poddanosti, učiněným
duchem,,výrazem svých duševních citů úcty a od
danosti; výrazy své nrosliv, která u člověka nesmí
býti němá, nýbrž: lidským způsobem; svérázná, to
tiž projevená iřeěí aspoň myšlenky, kterou Bůhduch vnímá, jako člověk vnímá řeč. Proto praví
sv. Tomáš, ze Bůh stanovil tákový zákon, že urči
té věci od něho člověk1obdrží,, když se o ně tako
vým způsobem prosbou přihlásí,-jinak ne.
Modlíme se také řečí rtů. Jako zevnější ruch a
zrakové1dojmy a' sluchové ' postřehy připomínají
člověku ponořenost do zájmů pozemských a podrobenosť jim, tak užití jazyka v modlitbě obrací

Celou pozornost celého člověka k zájmům spojení
s nej dokonalejší bytostí ňadzemskou. „Modlíme se
listy, bychom roznítili vnitřní cit duše.“ Aby totiž
všechna pozornost byla soustředěna na. tento vý
raz podrobenosti, oddanosti, uctivosti, závislosti a
potřebnosti vůči svetú nadzemskému. Aby také tě
lesná stránka poznávací byla:postavena do služeb
těchto projevů. K svátým pak se modlíme také jen
proto; aby z jejich zásluh, z jejich přímluvy .se náš
projev staLiBohu milejšími Modlíme se zajisté též
proto, abychom si vyprosili. Ale ne hlavně a pře
devším proto; to* jest jen jedna složka, a to ještě
nikoli hlavní. Hlavní je projev poddanosti, úcty a
oddanosti. Ten projev musí nésti naše prosby.
• Rád modlitby jest nejdokonaleji vyjádřen v Ot
čenáši, který podle sv. Tomáše je především mod
litbou; poučnou;: ostatně i apoštolové sami o pouč-:
nou modlitbu prosili:.„Pane, nauč se nás modliti.“
Apoštol Pavel napsal::,;Vizte, jakou lásku nám
dal Bůh, žé se jmenujeme a jsme dítky Boží.“ Ne
zmůže nic tak probuditi v člověku city uctivé pod
danosti a oddané lásky, jako toto první slovo Ot
čenáše. Ty projevy pak jsou všechny v Otčenáši
dále naznačeny v seřazení podle hodnoty, takže i
když se modlíme jinými slovy než Otčenáše, jeho
řád musí býti zachován v každé modlitbě. Tu již
bude mluviti sv. Tomáš sám: (2. II. 83, 9). Kdo si
jeho slova podrobně promvslí. pozná více, než by
mohl pověděti výklad.
• - :
„Modlitba Páně je nej dokonalejší, protože po
dle slov Augustinových, jestliže se modlíme správ
ně á vhodně,.nemůžeme nic. jiného říci, než co jě
řečeno v této modlitbě Páně. Poněvadž totiž mod
litba jest jako tlumočník naší touhy, jen to m od-.
litbou správně žádáme, po čem můžeme správně
toužiti. V modlitbě Páně však se nejen žádá vše,
po čem iMžeme správně toužiti, nýbrž i tím pořa
dem, 'jakým máme toužiti. Takže ta modlitba ne
jen učí žádati, nýbrž také upravuje náš cit. — Nej
prve toužíme po cíli, potom po těch, která vedou
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k cíli. Naším cílem, pak jest Bůh. K němu náš cit :
směřuje jqdnak, pokud chceme slávu Boží, jednak i
, pokud chceme požívati jeho slávy. První; jest mi
lovati Boha pro něj samého, druhé jest milovati
sebe v Bohu; A- proto se klade první prosba: Po
svěť se jméno tvé, a druhá: Přijď království tvé.
- K řečenému cíli pak nás vede přímo a hlavně
zásluha našich dobrých skutků, kterou si zasluhu
jeme blaženost poslušností Bohu; a o tom se praví:
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Pak jsou
prostředky, pomáhající nám k zasluhování. Sem.
náleží: Chléb náš vezdejší dej nám -dnes. Ať, se
rozumí o chlebě svátostném,;jehož;každodenní uží
vání prospívá člověku a v němž se také rozumějí
všechny ostatní svátosti; nebo ať se rozumí; o chle
bě tělesném, což je každý dostatečný pokrm. •—Pák jsme vedeni k blaženosti odstraněním překá
žek. Ty pak jsou tři. Nejprve hřích, který vyluču
je z království.;A sem patří: Odpusť nám naše vi
ny. Za druhé!pokušení, které nám překáží zachovávati vůli Boží; k tomu náleží: A neuvoď nás v
pokušení; čímž neprosíme, bychom nebyli pokou-'
šeni, nýbrž abychom nebyli pokušením přemoženi.
Za třetí překáží trápení tohoto, života, které brání
dostatečnosti života; a o tom se praví: Zbav nás
zlého.“ ,
.
' •Správná modlitba je tedy skutečné povzneseni
nad zemí. Třebaže je také prosba žádoucích věcí
od Boha, i tyto žádoucí věci musejí státi pod vli
vem onoho povznesení nad zemí. Aby předmětem
modlitby byl vždy nejprve a nejvíce náš poměr
poddanosti; uctivosti a oddanosti Bohu. Y modlit
bě nesmí převládati nikdy naše osobnost, nýbrž
. naše podrobenosť Bohu a naše city oddané lásky.
Prosby pak musejí býti zcela podrobeny tomuto
nezbytnému poměru člověka k Bohu. Proto je sa
mozřejmá ona podmínka proseb: jakuty chceš, Bo
že můj. Jestliže to prospívá spáse mé duše, oč pro-
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Z květů a smaragdů
za svěžího jitra vybraných .
uvijeme věnce
v tvé lásce rozkvetlé
a jedním mým vlasem spletené.
r
' -■
*'
Jak v den sňatku nevěsta ukazuje ženichovi.
své šperky a vnady, aby se mu zalíbila a rozkoš
mu způsobila, a ženich nevěstě své bohatství a své
přednosti, aby se jí zavděčil a ji rozradoval, tak
zde v duchovním sňatku vycházejí najevo ctnosti
a vnady choti duše a,převzácné přednosti a půva
by Chotě Syna Božího a oni se z těch pokladů me
zi sebou těší,‘jednak z toho, ze každý z nich svojí
poklady chotě obojího, jednak z toho, že při je
jich uplatňování jsou si vzájemně, cílem. Duše to.
obracejíc se k-Milenému, líčí stran pokladů svých,
nazývajíc je obrazně květy. a smaragdy (t. j. Čer
stvou zelení, vhodnou do věnce).
„Z květů, a smaragdů za svěžího jitra vybra
ných." Květy jsou tu ctnosti v duši, smaragdy
jsou dary, které má od Boha. „Za svěžího jitra,11
t. j. v mládí, jež je „svěží jitro11 života, anebo v
duchovní vyprahlosti a obtíži, jež jsou jako „svě
ží 1jitro** zimní. „Yybraných,**protože i v mládí
jsou cennější pro větší překážky od náruživoští a
od nestálosti než u věku pozdějším, i ve vyprah
lostech a obtížích jsou cennější pro větší lopotu a
větší pevnost svou než v době útěchy.
: „Uvijejme věnce.“ Ctnosti a dary se, hned ja k .
se jich nabývá, již v duši k sobě-řadí a přimykají,
jednak samy sebou, jednak, a to hlavně, láskou,
jež je vazivo dokonalosti; když se jich tedy na
bude úplně,, je v duši již také úplně „uvit věnec“
dokonalosti, v němž se duše i Choť ve společné
lásce, kterou má jeden k druhého, kochají, jsouce
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tím věncem ozdobeni, a to kochání obojího v těch ;
ctnostech a darech jednotlivě a souborně je jako- ;
by ustavičné nové slastné „vití věnce11 z-nich. A
duše praví v množném čísle ,-,uvijeme“, protože
při nabývání těch ctností a, darů, a celkové doko
nalosti z nich byli čiriní i duše i především Milený.
„V tvé lásce rozkvetlé.11 „Rozkvět,11 t. j. milost
a sílu a cenu, mají dobré skutky a ctnosti z Boží
milosti a lásky, bez níž by před Bohem byly ves
měs nejen nerozkvetlé, nýbrž i suché a bez ceny,
i když by třebas byly s lidského stanoviska doko
nalé.
•
„A jedním mým vlasem spletené.11 Ten „vlas11
duše je její vůle a láska, kterou má k Milenému, a
ta láska jednak má a zastává stran ctností a daru
v duši týž úkol, který má nit ve věnci: ona to pev
ně seřadí,-a semkne a „spléte“ >ctnosti a dary v du
ši u „věnec11 dokonalosti, jednak ona je v duši vů
bec udržuje,a zachovává. „Jedním11 vlasem, proto
že její vůle a láska je již osamocená, odloučená
ode všech ^ostatních vlasů, to jest nenáležitých a
cizích lásek.
I Bůh i duše tedy podávají přínos i ke kráse to
hoto věnce: Bůh mu ji dává láskou, kterou on má
k duši — a duše ji udržuje a zachovává láskou,
kterou ona má k Bohu.
• Jak krásný však ten věnec jest a jakou sílu a
velebnost a,vnadu duši skýtá, na to nenachází sv.
Jan náležitých výrazů.
XXXI.

.

• ,

.

Tím jediným vlasem, •
kterýs pozoroval jak mi na šíji vzlétá;
. popatřils mi na něj na šíji
a jim jsi zůstal jat,
a jedním z-mých očí jsi byl zraněn.
"Láska duše není pouzí nit, která splétá kvítí je
jích ctnosti u věnec dokonalosti a víže jej k duši.
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I sám Choť Kristus je květ na lučině a lilie v údo
lí, a vlas lásky duše jej k duši víže a s ní spojuje.
Není tedy pochybnosti, že vlas, který způsobí, jed
nak semknutí ctností v jednu dokonalost a jejich
zachovávání v duši, jednak takové spojení s Bo
hem Chotěm, musí býti velice silný a jemný, a pro
to du^e vykládá v této sloze vlastnosti tohoto své.ho krásného vlasu" a praví trojí. ,
Za prvé, že ta láska, v níž jsou ctnosti semknu
ty, není než jédiná láska silná, protože taková mu
sí vpravdě býti, má-li je zachovati. To vyjadřuje
prvními dvěma verši „Tím jediným vlasem, kterýs
pozoroval jak mi ,na šíji vzlétá11. „Vlas“ je láska
duše k Milenému; „šíje11 znamená sílu duše (PS
22, 6); je tu tedy láska se silou. Neboť na to, aby
láska k Bohu zachovala ctnosti, nestačí, aby byla
„jedna11 (PS 30, 9), „jediná11, t. j. osamocená, od
loučená ode všech nenáležitých a cizích lásek, bez
jakékoliv libosti a útěchy a opory od tvorů, nýbrž
musí býti také silná, aby jí nemohla žádná protiv
ná náruživost na žádném místě věnce dokonalosti
přetrhnouti. A obojí tu vlastnost láska duše již
má umrtvováním činným a trampotami vytrpěný
mi, psychologicky přirozenými i nadpřirozenými
(o nichž podal výklad ve Výstupu a v Noci). .
Ylas. lásky na šíji síly „vzlétá11, ježto v síle du- še vzlétá tato láska k Bohu s velikou silou a leh
kostí, aniž se při čem zdrží. A jak na šíji vzlétá
vlas vánkem, tak také vánek Ducha svátého hýbá
tou silnou láskou a povznáší ji, aby vzlétala k Bo
hu. A Milený „pozoroval11, jak jí ten jeden vlas
vzlétá na šíji, t. j. cenil si tu osamocenou silnou
lásku duše.
■ , -• ■
'
Za druhé tu praví duše,: že Bůh byl tímto vlasem
její lásky, vida jej osamocený, a silný, velice za
ujat. „Popatřils. mi na něj na šíji a jím jsi zůstal
ja t.11 Éfih totiž tu osamocenou, silnou lásku duše
nejen „pozoroval11, t. j. si cenil, nýbrž na ni i s lás
kou „popatřil11, t. j. zamiloval si ji a spojil a semkl
jí květy věnce dokonalosti, ježto již měla sílu, aby
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jej v duši zachovávala. A ne jen nějak si tu lásku
- zamiloval, nýbrž tak velice, že jí „zůstal ja t11, za
jat — protože ve svém milosrdenství nás napřed
miloval a naši lásku ke vzletu povznesl a jí chtěl
býti ja t/.'.
Za třetí praví duše, že si ji Bůh přeněžně zami
loval, an viděl čistotu a dokonalost její viry: „A
jedním z mých očí jsi byl zraněn.11 „Okem“ je zde
míněna víra a věrnost duše vůči Bohu, a jak výše
mluví duše o jen jednom v lasu /tak zde mluví jen
o jednom oku, protože víra a věrnost vůči Bohutaké musí býti osamocena, nesmí býti míšena s ně
jakým jiným ohledem nebo zřetelem; sice by ne
dospěla toho účinku^ aby „zranila11 Boha láskou.
Jeho „zajetí11 láskou k duši skrze vlas její lásky
se totiž okem víry utuží v tak těsné pouto, že mu
pro velikou něhu náklonnosti způsobí „zranění11
z lásky. Tím však Bůh i duši uvede také ještě dále
do své lásky/
■
. Oko víry a vlas lásky tu naznačují spojení, ve
kterém je duše s Bohem co do rozumu a co do vůle. Nad tím spojením tu duše plesá a děkuje za ně
svému Choti, že si ráčil ceniti její lásku a víru a
býti jí zaujat, ba zajat.
POSELKYNĚ.

O VELIKOSTÍ Z KRISTA
A O O B N O VĚ V Š E C H V Ě C Í
Všichni, kdo jsou velcí Kristem, žijí už jenom
z víry, protože musí trpět hladem po Bohu. A den' ně usilují o to, aby milovali ten hlad — hlad, který
bolí — pro nesmrtelnou radost všech bratří a ses
ter, a cítí se zavázáni k největší vděčnosti za hodi
ny, kdy jej zesiluje každý’projev jejich já a bra
tří —. Vědí, že jenom vysíleny zmlknou v nich hla
sy, pro něž až dosud neslyšeli zřetelně Lásku, a že
jenom vysíleni se Jí vzdají — vědí, že se Jí ne
vzdávají sami, ale, že se Jí jimi vzdává celý svět.
A radují še, že lidé, s nimiž se stýkají, vkládají na

jejich ramena kříž z jejich a svých vin — a objí
mají jej ne už rukama svýma, ale rukama Kristo
výma, a neobjímají v něm kříž svůj, ale Kristův,
objímají jej tiší, začínajíce v sobě tušit -—a vidět
vjakoby z d á l k y - Jeho muka — muka, která svět
nechápe — a o jejichž hlubinách On mlčel.
Jejich program je prostý: Dávat všechno Kristu
Kristovýma rukama. Tak přetvářejí" a naplňují
svoje místo, svoje prostředí a svůj,čas. A neustále
znova a znova a z hlubších a širších hlubin, o nichž
snad před chvílí ještě nevěděli, je volá k Sobě
Láska a neustále mocnějším a mocnějším proudem
Svého života se jimi vlévá Kristus ve Svoje tajem
né Tělo.
' ■
•;
Tak jimi sílíme Kristem — sílíme na svém mís
tě, ve svém prostředí a ve svém čase— sílíme k po
hybům Jeho rukou, jimiž podle Jeho vůle Mu smí
me dávat všechno pro nesmrtelnou radost bratří a
sester.
■ ■■
Krásná a závazná je tato víra, víra, že Kristem
nikdy neboj ujem o Boha jen pro,sebe, že bojujem
o Něho zároveň ve všech sestrách a bratřích a že
všechny boje, které kdy Kristem byly, jsou a bu
dou bojovány, pro naše vítězství byly a jsou a bu
dou bojovány. Tak krásná a tak závazná je tato
víra, že poznáváme zblízka a ná každé vteřině —
cenu tak velkou — že kdybychom se nesměli ne
ustále pó celý život na zemi vrhat s pláčem a šťast
ni důvěrou do náruče milosrdenství Lásky, marná
by byla naše víra, že milujem, a marná by byla na
še naděje, již na kolenou hledáme v Kristu oka
mžiky, které jsme Mu nedali, pro nesmrtelnou ra
dost lidstva.
, Ano, musíme se chtít stávat den ze dne svátými,
musíme'chtít být velkými Kristem — musíme, jest
liže nechceme: se nakonec stát nepřáteli Božími,'
protože každé poznání Boží vůle nás zavazuje.
A chvála Bohu, že víme, že jenom tehdy jsme ra
dostnými nositeli Krista ve všech lidech, když se
za cenu každé oběti chceme stát Jeho přibitýma
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rukama. A chvála Bohu, že víme, že bychom byli
lidskými ďábly, kdyby nás nedržela milost — kdy
by nežil Kristus. A chvála Bohu, že smíme slyšet
Jeho sladkou výzvu: „Proste a bude vám dáno.“
Dávat všechno Kristu Kristovýma rukama: myš
lenka tak hluboká, myšlenka, jíž smíme obejmout
celý vesmír ve všech jeho okamžicích a vložit jej
do náruče Boží. Dávat všechno Kristu Kristovýma
rukama: výkřik duší, které mají v sobě mír — mír
z milosrdenství Božího — při nejnebezpečnějších
zápasech nad závratnou propastí své nicoty—- vý
křik, jímž musíme uchopit sviij dnešek, jestliže
chceme'žít.
Chvála Bohu, začínáme jej už slyšet nad slzami
a nad rozbouřenou lidskou společností — začíná
me u zpovědnic vidět klečet věřící i mimo dobu
velikonoční a Tělo Páně už taky nepřijímá denně
jenom kněz. Ale tohle všechno teprve začíná. A tak
si začínáme uvědomovat v sobě povinnost k tako
vým činům, jakých byli schopni první křesťané,
u nichž nikdo nepravil nic býti svým, ale bylo jim
všechno společné. . . Ale teprve začínáme. A ještě
jsou místa, kde jsme nezačali dávat — vždyť my
dáváme téměř neznatelně Kristu i-adost a touhu
dnešního člověka — my jsme nedali Ki-istu hmotu,
my jsme nedali Kristu přírodu.
Pravda, hledáme v přírodě stopy po činnosti
Stvořitele, ale zapomínáme chtít ve všech lidech
věřit, že jsme je nezahlédli jen pro sebe, ale pro.
všechny v Kristu. A zapomínáme zachycovat nád
heru země Kristovýma očima pro nesmrtelnou ra
dost všech bratří a sester.
A prohlubovat a šířit máme přece tuto víru
v bratřích — máme přece chtít v nich věřit, že ti,
kdo mají všechny pohledy na vnější krásu země
zastřeny tmou, ztrácejí v čase radost z barev a
forem proto, aby nás v nebi oblažovali nejhlubším
viděním smyslu. sténání, jímž je stižena příroda,
naplněném v obnovených nebesích a zemi a tvor
stvu bez bolesti umírání — a oblažujíce nás, obla

žovali sebe. . . a stejně tak smíme chtít v nich vě
řit, že ti, před nimiž jest ztlumena říše tónů ve
vnější ticho, jsou povoláni, aby se v nás jednou
nejtišeji vposlouchávali v hudbu obnovených po
hybů, aby se z ní v nás nejvíce radovali a takto
aby byli jí nejvíce obšťastněni... ano, smíme a
máme chtít v nich naplnit tou vírou všechny boles
ti — vírou, že každému z nás je něco odepřeno,
aby., měl Kristus v nás volné místo pro své Srdce.
Dnešní člověk chce na zemi ráj, ale cítí, že je
bezmocný, když chce odstranit ze světa bolest ■
—
ví, že může odstranit některé z jejích forem, ale
jakmile je odstraní, že se objeví nové a nové. Dej
me dnešního člověka Kristovýma rukama Kristu,
dejme Mu jej,* vždyť touží být vzkříšen, a vzkří
šený radovat se z obnovy věcí — vždyť touží po
Kristu — a neví dosud, po Kom že to touží.
Ano, jenom Kristem můžeme pronikat do hlubin
tajemství Troj jediného Tvůrce, jenom Kristem mů
žeme býť s Ním sjednoceni a myslím, žé síla Jeho
života v nás bude uměrna tomu, jak jsme se sna
žili dávat Kristu sebe a všechno své a všechny lidi
a všechno jejich tvorstvo a vesmír a vítězství an
dělů. ■
. ‘
.
FELIX TIMMERMANS

FARÁŘ Z K V E T O U C Í V I N I C E
IV. kapitola.

.

'

Když byli navštívili vinný sklep, kde dal farář
zaznívati jako na klavíře svým mystickým fanta
siím, osvětlujenyní Michalovi krásnou symboliku
Církve; od granátových jablek s tisíci seménky,
rudě vyšitých na zlatých mešních rouchách kněž
ských až po význam zvonů a jejich zvuků. Rozvi
nul jako slavnostní průvod celou liturgii, celou
nádheru církevního roku.
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Michal"poslouchal zbožně a pozoroval s tichou
úctou růžovou tvář farářovu.
. Sedí spolu v. kvetoucím sadu, u stolu, na němž
je položena odpolední svačina s ředkvičkami a
holandským sýrem v přívětivých.barvách..Zahra
da je bílá jako beránek. Všecky ovocné stromy
jsou přetíženy květy, bujné a husté, jako květák,
a něžné vůně toulají se a proudí jim kolem hlav.
Vzduch je tichý jako rybník, větry odpočívají
za pahorky. Ale zdá se, jako by se měl spustit ti
chý déšť. Slunce visí jako banán žluté za jemnými
mraky a kos se protahuje na riejvyšším vrcholku
hrušně a zpívá po čerstvé vodě.
„Slyšte!‘‘ praví farář, „kos.prosí: Asperges me!
Ásperges me!“
Celá zahrada je jako slavnostní procesí. Jablo
ně, hrušně a třešně stíní jako baldachýny, svěží
trávu, na níž se to hemží chudobkami: švestkové
stromy jásají skoro rudě mezi celou touto divuplnou bělostí; tam leží Madonin plášť z pomněnek;
čérvenožluté tulipány běží v kruhu jako plameny
pochodní a fialky mají žár biskupských rouch.
. Z obavy před mšicemi z minulého roku jsou vše
cky natřeny vápnem.
; V pozadí, mezi pni stromů, prosvítá růžový štít
fary a celý jásající jarní vzduch zrcadlí se věrně
v: rybníce; v němž občas zaráží zlato rybky.
Jakmile snědl chléb s máslem, pokračuje farář
ve svém .vyprávění: „Jak jste viděl, jest naše víra
palác plný symbolů, které jako drahocenné kleno
ty zdobí svaté pravdy. Jsou skřínkou, v níž září
božství našeho Spasitele. Jsou zlatými galeony, v
nichž k nám přichází vonné koření Orientu. Jsou
lahví, která chrání víno ducha.
„Avšak, také příroda je mi symbolem, Michale.
Mám štěstí, že ve všech věcech vidím symbol naší ,
víry, a ťo je velké štěstí.11
,
,Jakou má tento muž panenskou duši,1 pomyslí
Michal se zadumanýma očima. Vzdychne; v něm
jest vždycky všecko šedé a bez klidu; jeho celá

bytost prahne po venkovském tichu, po krajinách
s trochou vody.
'
,,Ano,“ mluví farář ztlumeně dále, „oheň, který
plane v krbu a večer v ..lampách rozkvétá, je mi
znamením Boží dobroty. Voda v řekách předsta
vuje žíly Kristovy, které občerstvují zemi, a poto
ky jsou apoštolové a učedníci, kteří nesou radost?
né poselství hluboko do země a žíznícím rostlinám
mléko poskytují.
, •
Květy představují naši Milou Paní; jsou její
čistou tváří a zároveň jejím bohatým pláštěm, je
jí svátou vůni a kobercem pro její nohy.
Každý západ slunce, který oblohu ohněm jako
víno rudým rozpaluje, kouzlí mi před oči umírání
na kříži a v každém východu slunce plesá- vzkří' šení. /
■
.Když vidím osamělý topol na poli,'myslím na
meč anděla v ráji. A pahorky, které se tam vlní
nahoru a dolů, jsou naše.touha-po nebi; vzlétající
skřivan, jest Jakubův žebřík, vichřice je burácení
našeho svědomí, noc je svátá trnová koruna a kni
ha se sedmi pečetěmi.
Pro mne je celá příroda rouchem Božím a ozdo
bami tohoto roucha; stromy, hvězdy, vody, kraji
ny a plody, ptáci a oblaka, všecko mluví bezděčně
o jeho. nádheře, o jeho životě a jeho bolesti. Je to
pro mne hudba, šumí jako varhany. Je to věčné
Laudate Dominům!"
Farář se odmlčuje unaven dlouhou řečí, sní a po
zoruje včelu, která šplhá po žlutém hyacintu.
/ „Pane faráři," praví Michal váhavě, „a co když
nevěříme v-Ježíše?"
„Pak je příroda krásná," odpovídá farář trochu
překvapen, „ale pozorována skrze víru jest ještě
krásnější,-pakteprve poznáme její hloubky . . . pak
odkryje duše v každém stéble radost Páně; pak se
díváme skrze přírodu jako skrze průzračné vody
indické, v nichž se stkví krása korálů, mušlí a pe
rel."
Michal přivírá oči, zatíná zuby do spodního rtu,
705

jako by se namáhal to všecko pochopit, obrací po
malu hlavu a pohlédne s povzdechem farářovi do
očí.
Jen to řekněte/1pomáhá farář, neboť pozoruje,
že Michalovi leží něco na srdci.
„A co potom bolest," praví Michal, „bolest, kte
rá je neukojitelná a jako úkladný vrah se plíží do
všech lidských srdcí? N eštěstí. . . b o l.. .“
„Ach, Michale, většinu bolesti si působíme sami
svou špatností. A když Bůh nás nechává trpěti,
pak ví dobře proč, pak je to hořký lék, který nám
má pomoci. On sám prošel mořem bolestí; bolest
skrze něho výbrusu je klenot naší duše. Je to pro
vás snad mystérium, neboť ani to váš rozum ne
chápe. Ale nemyslíte, že stále hledíme do noci mys
téria? Boží konání tvoří mystický koberec, z něhož
my vidíme jen spodní stranu; je plna nepochopi
telného zmatku, ale jsme přesvědčeni, že horní
strana je krásná a "dobrá. Kdo toto dovede věřiti
z plna srdce, pokorně jako dítě a věrně jako pes,
ten putuje do světla, a jemu se otvírají průvany
plné naděje v temnotách.*1
Michal upírá zamyšleně zrak na pahorek. , 1
Farář nechává působit svá slova jako kapky
oleje na rány.
Potom je ticho, v němž je slyšeti pouze pokojné
zvuky zahrady: pějícího kosa, květ, který se hou
pe, mouchu, která bzučíc poletuje v slunečním pa
prsku. ,
„Koberec,11 šeptá Michal jako ozvěna, která se
nese jeho myšlenkami.
• „Ano, Michale,11 opakuje farář, „krásný kobe
rec.11'- ■:
.
Opět je ticho. A tiše jako ve snu mluví farář:
„Slyšel js te -už někdy krásnou hudbu, Michale?
Jistě jste slyšel; hrajete na klarinet, že ano? Tedy,
slyšel jste již takovou hudbu-;která nás unáší jako
v oblaku blaženosti, která opojně tančí kolem nás
jako zlato a stříbro; hudbu, která se pomalu rozvírá jako širý kraj z ranního soumraku; hudbu,
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která jako drahocenné vůně se vlní, měnivá, tající
a nyjící, tak, že štěstí již nemůže vydržeťv našem
pomíjejícím těle a v slzách se nám dere z očí? >'
Potom, Michale, kde je váš rozum? Řekněte po
tom také, že jsou to noty vedle sebe seřazené? Ne,~
to je duch, Michale. To je duch, který mluví, žije
a vítězí. Pro toho, kdo ji má a jejím zvukům na
slouchá, je víra hudbou, k te r á ...
Nemluvím příliš nesrozumitelně ?“ táže se farář
náhle.
„ N e , cítím, co chcete říci, a le . . . “ Michal se
opravdu neodvažuje své myšlenky vysloyiti a po
zoruje první; kapku deště, která se rozstřikla na
jeho ruce.
„ •
Hleďte! prší,11 zvolá farář. „Půjdeme domů?11
„Nevadí-li vám to, můžeme zůstat.11,
„Jak by mi to mohlo vadit! Kapky, které tu pa
dají, políbily dříve vůni hrušňových květů, a toho
si musíme dovést vážiti.11
Chvíli naslouchají dešti, který volně .ťuká na
listy a květy, A potom se farář táže: „Neřekl jste
před chvílí ,ale1.?11
■'
„Ano!11 praví Michal těžce s počátku, ale pak
jasněji svou rozpačitost přemáhaje, „něco, věřím,
vábí mne k základu, morálce, podstatě vaší víry,
avšak dogm ata. . . ta nemohu strávit.11
„Pomohu vám,“ přerušuje ho farář s úsměvem.
,;Je to Církev, co vás ruší, prozřetelnost, svátosti, ,
kněžské svěcení a především zpověď, mše svátá,
úcta k svátým. Znám to. Ze toto namítnete, věděl
jsem dřív, než jste" včera opustil Lier. Víte však,
že dogma a morálka se mají k sobě jako příčina a
iičinek? Dogma je svíce, na níž hoří plamen Boží.
Chybí-li jedno z obou, panuje tma. Vy chcete býti
o všem přesvědčen až do skrytu své duše, všechno
míti osvětleno ve věčném světle. Znám to, je to váš
hlad po Bohu a můžete se těšiti, že ho máte.
Hledáte ono světlo, které každé mystérium roz
jasní přes slupku symbolu. Chcete v sobě cítiti ví
ru jako velké, živé světlo. Ale to vám nemohu dáti,
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Michale; to vám nedá ani nejlepší theolog, to vám j
nedá nikdo. Abyste měl toto vnitřní světlo, abyste j
obdržel tuto zářící milost, musí se vaše duše cele ;
obrátiti, pak musí přijíti paprsek shůry, který ve
vaší duši plamen roznítí.; A abyste toto - obdržel,
o to musíte prošiti, na své duši pracovat i. bez od
počinku bojovati se svou duší proti svému tělu,
všecky chtíče přemáhati, aby všecko ve vás bylo
čisté pro ten paprsek. P ak se probudí zlatý motýl
a jeho kukla sé rozbije! A to všecko je, Michale,
přece tak podivuhodné! Neboť byli takoví, kteří
právě, když měli v úmyslu dílo Boží rozbiti, tento
paprsek obdrželi jako svátý Pavel a svátý Nor
bert! . .
Jiní nesou ho v sobě již při svém zrození; padají
jako květy ze zářících rukou Božích přes ohradu
světa-a šíří svou líbeznou vůni na zemi. Paprsek
může přijíti nepředvídajícímu uprostřed úplné lho
stejnosti a také v neštěstí může se náhle státi svět
lem. U většiny nepřijde však nikdy. Jak to chcete
vysvětliti? Je to opět jeden z. tajuplných stehů
v božském koberci, který nazýváme prozřetelností.
Ale víte, co byste měl učinit, Michale? a to je nejlepší prostředek, abychom se; stali účastnými to
hoto světla a na vzdory vší theologii není jiného
prostředku. . . “
- „A to je?“ táže se Michal, pln žádosti se zvedaje,
jako by náhle mohl víru uchopiti do svých rukou
jako něco skutečného, jako zralý plod.'
„Jen klidně seďte, Michale,“ usmívá se farář a
s dětskou vážností, s rozevřenými pažemi praví:
„To jest prostě, slepě věřiti."
, "
Zatím-co farář dopíjí svůj šálek, klesla vřelá
touha Michalova do ochablosti, ale to netrvá dlou
ho a on hořce odporuje: „To je právě to, co nemo
hu .. . právě toto ,slepě1 se mi zdá tak nesmyslné,
tak žalostné a nedůstojné.-Máme přece rozum;
abychom ..."
”• ••
: •
.
, Farář ho zkoumavě :pozoruje. Slzy se derou Michalovi do očí. A potom to náhle z něho vybuchne,

y cárech slov. Bouří a srSí to z něho ve vášnivém
zoufalství.
.
„Oh! Jsou tisíce, kteří věří a přece ,mají zlé srd
ce' a své duše si neváží. Nebo jsou formy víry jen
prostředky, které mají sloužiti k tomu, aby držely
vášně mas na uzdě? Přemýšlím marně o tom, Má
celá bytost prahne po tom, Boha prožiti. Ale for
m y,dogm ata nenávidím. Držím se celou silou pantheismu, poněvadž nemá ani forem ani dogmat.
Němá ani jmen ani zákonů, modlí se k neznámému
Bohu, který je vše. Tato myšlenka mne dojímá a
přece nenalézá má duše klidu. Pantheismus mně
neuspokojuje, ale vaše víra zrovna tak! A přece
musí být něco, v čem může srdce lidské nalézt klid.
Věřím naprosto v zázrak, věřím v plamen, ale ne
ve svíci, o níž_ jste právě mluvil. Není každý člo
věk svící, na níž plamen může hořeti? Oh, pobí
hám v bludné zahradě a všude narážím na slepou
zeď mého vlastního já!
Z hlubiny mého srdce vystupuje touha moci vě-řiti, ano slepě jako uhlíř věřiti. Rád bych se do
ní vrhl, v ní se utopil, ale rozum je jako provaz,
který mne drží zpět a říká: ne, ne, ne! Oh! miti ji,
plnou víru, mí ti jen tak prostě a v sobě nositi jako
kytici, áž duše hyne štěstím! Pane faráři, co mám
dělati, abych to mohl? Nemohu ji tak obdržeti, svou
vůlí, svóu žádostí? Ukažte mi nějakou úzkou ces
tičku, vy, jemuž se mír duše z očí usmívá! Hle, vy
ji máte, dejte mi z ní aspoň drobeček, jen jediný
a já ho rozmnozim svou vůlí, svou velkou láskou
k Leontině!. . . ”
„Nuže,“ praví farar dojat a uchopí Michalovu
ruku, „jediný drobeček, který vám mohu dáti, je
má modlitba a tu vám d ám . . . Michale.11 Hlas váz
ne farářovi v hrdle. Hledí mezi hrušněm ina čistý,
modrý kus nebe, který se otevřel za tenkými, še
dými mraky a jímž vrhá slunce svazek paprsků.
Krásné vytržení zmocňuje se faráře, od jeho jasné
ho pohledu táhne se neviditelné vlákno až do hlu
biny nekonečného prostoru. Celá jeho duše hledí

očima do prostoru, za prostor. Ne jeho oči hledí,
ale jeho duše. Tak tu dlouho sedí a dívá se ve
zbožném nadšení do hlubin nebes, a kolem něho
padají dešťové kapky stříbřité v paprscích slunce.
Chvějící.se úsměv bloudí na jeho rtech. Zcela lehce
zahaluje ho velké, jasně zářící štěstí, které jeho
srdce medem zalévá. Jeho moudré oči spočívají
teple a upřímně na Michalovi. Tiskne jeho ruku
a šeptá slova, která jsou ještě těžká štěstím: „Vaše
dobrá vůle vám pomůže!“
Přeložil A. B.
P A U L C L A U DEL

SVATÝ PAVEL
Beránku Boží, jenž jsi slíbil, že Tvého království
násilníkům dostane se,
přijmi svého služebníka Pavla, jenž TFděset
hřiven nese —
pět, jež jsi hul svěřil, a druhých pět, jichž nabyl
ř ' - ^ .sám.
Ty jsi obezřetný Pán, jsi přísný na toho, kým jsi
milován;
dej mu však přece jeho Boha, neboť on nedal ti
své ubohé srdce jen zpola!
Otče Abrahamův; uhas žízeň toho bleskem sraže.
ného, jenž po nápoji volá!
Mojžíš starý pouhého stínu Tvé přítomnosti tak se
,
poděsil, že děl:
Vzdal se‘alespoň trochu, bych strachem nezemřel!
Ale Pavel jako svatostánek bez pukliny a jako
.... smírčí oběť čistá
7.a živa společnosti Tvé slávy neodmítl dozajista
a nevzpíral se,být člověkem, nad nímž v podoben, ství žasne prorok starý,
řka:;Kdo z vás bydleti bude s nesnesitelnými žáry?
0 Bože, pro nás všechny je tvrdý osten pravdy
.
však ten, kdo jej pevně stisknul, roztál v prostotě
úžasné.
•
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Vida Boha, vidí s ním i nevděk tohoto,světa a bez
práví mnohá,
bere na své lidské srdce utrpení věcného Boha.
Ježto Bůh nemá hlasu, on je hlasem, jenž mluví
pevně a jistě.
Ježto Bůh nemá masa ni krve, zde je mé tělo, aby
trpělo na Tvém místě
a aby doplňovalo, čeho v utrpení Ježíšově nebylo
dost.
.
. -- ■
Jako plamen či jako výkřik je prost,
.
prost jako ostrý meč, jenž tělo od ducha oddělí,
když mezi ně se vráží,
prost jako oheň, jenž sžírající alchymií prvky váži,
prost jako láska, která věc jedinou jenom ví.
Jde, kam ho Vítr vede, neznaje oddechu a n i,
únavy,
z jednoho konce světa na druhý, jako oheň, jejž
přes moře vrhá vichřice vzteklá!
Tvá láska je jako oheň smrti, Tvá horlivost je
tvrdší pekla.
A vida všechna ta slepá děťátka, národy beze křtu
mříti, -•
’
pláče a lomí rukama a prosí, aby směl místo nich
• zavržen býti.
J á rovněž.s tímto sťatým tě prosím, můj Spasiteli,
slituj se s těmi, jež miluji, v bázni, by ve své ne
věře nezemřeli
a zaslechli jako já před hodinou, kdy Rozsudek :
'
bude vynesen,
tvůj hlas, jenž jim říká: Pavle, já jsem ten Ježíš,
kterého stále pronásleduješ jen!
DR. P A V E L Š K R A B A L

«P řeložil Otto F. Babler.

AMEN
Amen je jedno z hebrejských slov, kterých se
dodnes užívá v liturgii. Denně vyslovujeme toto
slovo na konci modliteb. Někdy se vyskytuje sna
ha nahraditi je slovy „staň se“, což sice. není do
slovný jeho překlad, ale smysl v tomto případě je
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dosti vystihnut. Amen vlastně znamená to, co je 5
pevné, víry; a důvěry hodné, spolehliyé. Přidává
se pák na konci modliteb ná příklad Otčenáše ja
ko peěeť důvěry ve vyslyšení. :
'
Tento zvyk zakončovat modlitby slovem amen
je v Církvi prastarý. Tak činili již první křesťa
né, kteří přejali ,tento zvyk ze synagog. Ovšem v
ústech křesťanských znělo toto amen na konci
modliteb mnohem skutečněji a nově pro novou
^naději ve vyslyšení, opírající.se o Ježíše Krista.
Stará synagoga teprve čekala na příchod toho,
který ji měl: zahrnouti ,v době mesiášské velkými
dary. U nich.bylo amen vyslovováno v naději a
důvěře, že Bůh splní jednou, co slíbil skrze proro
ky. Pro křesťany však bylo již vše vyplněno v Je
žíši Kristu, „nebo ke všemu, cokoliv bylo Bohem
zaslíbeno,5zní v něm (v Kristu) „ano“.“ (2. Kor. 1,
20.) Pro toto mohli již křesťané s. radostnější důr
věrou modliti se k Bohu za účast na duchovních
darech Ježíše Krista.-Oporou jejich naděje byť již
Spasitel sám. V tomto smyslu i sv. Pavel končívá
svoje přání věřícím amen na př. Filem. 26: „Milost
Pána našeho Ježíše Krista (buď) s duchem vaším.
Amen.“ A. zmíněný již verš 2. Kor. zakončuje
takto: „Proto i skrze něho zní naše „amen“ ke slá
vě Boha skrze nás.“ .
Než zdá se, že první křesťané byli více zaujati
slávou díla vykoupení a také našeho výslyšení.
Tak psal sv. Pavel Efes. 3, 21: „Jemu sláva v Cír
kvi a v Ježíši Kristu po všechna pokolení všech
věků. Amen.“ .Toto amen. na konci vyjádřuje ne
jen souhlas s tím, aby Bůh byl slaven pro dílo vy
koupení, ale také přání, to nejvznešenější, jaké
lidské srdce může chovati, aby sláva a oslava Bo
ha nikdy nepřestala a věčně zněla. Sv., Pavel by
však nepsal o slávě Boži a. nepřidal by k němu tak
nadšené amen, kdyby nepoznal slávu tohoto díla
vykoupení na sobě a Církvi. Proto jeho amen na
konci těchto chvalozpěvů je také ujištěním této
slávy v lidech a přáním; aby z nich nikdy nevymi-

zela. Ostatně již ve.Starém zákoně přidávali amen
k takovým chvalozpěvům, jak možno viděti v I.
Par. 16,' 36: Jak teprve znělo při chvalozpěvech
prvních křesťanů! ...
Sílu slova amen, pokud znamená něco pevného,
spolehlivého, možno viděti v jeho užívání při tvr
zeních. Když na příklad David ustanovil za svého
nástupce Šalomouna a nařídil svým jeho nastole
ní, tehdy, Banajáš, chtěje Davida ujistiti, že jistě
se tak stane, pravil: „Amen! Tak néchť dí Jahve,
Bůh pána našeho krále.“ (3. Král. 1, 36.) S podob
ným ujištěním a zároveň souhlasem měl říci lid
amen při prohlášení zlořečení na různé. vinníky.
(Deut. 27, 15—-26.) ■
'
'. y
:. /
■ Zvláštním dojmem působí-'.'Jeremiášovo "amen,,
jimž přisvědčil Hospodinu, že skutečně vyplnil, co
slíbil Izraelitům (Jer. 11, 6). Tu znamená, amen'
prostě/naše „ano“, když se do něho vloží všechna
síla tvrzení pravdy. S amen v témže smyslu setká
váme se dále ve Zjev. sv. Jana 22,- 20. Apoštol to-' .
tiž, chtěje dáti poslední pečeť pravdivosti slov té
to tajemné knihy, jaksi roztoužený ze zjevení, kte,.rého se mu dostalo o příchodu Páně, praví: „Kdo
ó-těchto vydává svědectví, praví: „Ano, přijdu
brzy“, na což odpovídá Ja n a za ním Církev: „ Amen, přijd’ Pane Ježíši!“
.'Hojně užíval slova amen Ježíš Kristus, aby zdů
raznil pravdivost a jistotu svého tvrzení. Často je
nacházíme ve formuli: „Amen, pravím v ám . . . “
Zvláštností při tom,je, že Ježíš Kristus klade amen .
před svoje tvrzení a ne na konci, jak se to dálo vé .
Starém zákoně a u rabínů. Kristus se totiž neod
volává na žádnou autoritu, ale sám svou osobou
■stojí za |pravdivostí svého tvrzení a dodává svým
výrokům nezvratné, jistoty.Svým „amen“ zná se .
přede všemi a vždy ,k tomu, co tvrdí. V tomto du
chu dává sv. Jan ve Zjev. 3, 14 Kristu název Amen.' Praví: „Hle, co praví Amen, věrný a pravdi
vý svědek,' počátek všeho stvoření.** Jako by ho
nazval naprostou pravdou, a typem věrnosti.
■
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VÝHLEDY
P AR AD OX K O M U N I S M U
Kom unism us, staví na naprostém hm otařstvi. V ychází
z něho, a chce hm otařstvím spasiti a v y léčiti svět.. A le za
rohem se mu vyšklebůje vlastn í jeho podstata. V šechna
zla, která chce komunismus léčiti a k terá 'b y la a jsou
skutečným i zly, povstala jediné z hm otařstvi, ž toho, že
ti, kteří si říkali křesťáné a měli moc a vládu v rukou,
křesťany nebyli, nýbrž prakticky, často, i teoreticky v y 
znávali hm otařstvi. H m otařstvi jim dalo zápom enouti na !
Kristovo učení, hm otařstvi jim n e d a lo .v id ě ti v lidech,
.i v nejubožejších, bratry v K ristu, k nimž m ám e1p o v in -1
nost právě křesťanskou pom oci jim, usnadniti jim život,
dobyti jim spravedlnosti, aby snáze uvěřili v K rista a
jeho učení. Had, háda-li n ep o zře. . . M aterialismus chce
léčit následky, které sám v jin ých :podobách napáchal.
Má teď slovo. Prozatím dokonce mnoho slov. Snad proto
dopustil Bůh je h o já d ě n í, v m aterialism u kom unistickém ,
aby mohl ukázati, že je právě tak bezm ocný a zhoubný
jako otec jeho, materialism us dědů našich, materialism us
liberalistický.
'
.
Braito.
O SVATÉ K N Ě Ž S T V Í

-

S vatý farář A rský napsal: Po Bohu kněz je všechno.
N ejedná se nám o naše osobnosti, ale každé snižováni
kněze znamená svoláván í trestu na národ největšího, aby
mu totiž chyběli kněží. A by chyběli k n ěží k hlásání slo
va Božího, kněží k udílení svátostí, k n ěží ke zprostředko
vání m ilostí a svátostí. Kněz totiž je účasten svátého
k něžství K ristova, proto že nem á svého vlastního kněž, ství. J est jen jeden kněz, protože jen jedna obět. Obět
K ristova a jeden kněz Kristus. Jako ale Kristus chtěl, aby
jeho obět na kříži byla dále zpřítom ňována nekrvavým
způsobem na zemi, tak chtěl také, aby byli lidé, kteří by
měli účast na jeho svátém k n ěžství a zpřítom ňovali je
také přes staletí. A bude to také poslední Ite m issa est póslcdniho kněze, jež dá signál ke zm izení tohoto světa a
k otevření k rálovství Božího naplněného.

Stále procházíme krisí kněžských povolání. Stále jich
není dosti pro všech ny potřeby věřících. Proč není dosti
kněží? V přírodě vidím e, jak Bůh je štědrý v zrní a kla
sech, které zmnohonásobní zrna. Proč k líčí tak málo
kn ěžských povolání u nás? Přibližují se k nám hodně stu
denti; Již se!nebojí kněze, um ějí v něm najiti nejlepšího
rádce a přítele. Proč se ale sami bojí obětí, proč sami neuchopí kněžské povolání? N ezapadá mnohé zrno Božího
-v o lán í nejenom ve studentských duších, nýbrž i v duších
našich rodičů na tvrdou, hluchou a neúrodnou půdu? P o
kud si nebudou křesťané vědom i, co mají v knězi, potud
nebudou křesťanské rodiny prošiti o dar svátého kněž- stv í pro své děti jako o .n e jv y š ší m ilost. Pokud nebudou
si věřící vážiti nadpřirozeného života m ilosti, pokud si
nebudou jasně vědom i, že jest pouze jedno nutné, Bůh
v duši a v našem životě,-potud nebudou si také vědomi
v elk é nutnosti a potřebnosti k tomu katolickém u kňěž-,
ství,’ které jest kněžstvím a prostřednictvím K ristovým .
Bez tohoto pochopení všechna hnutí a práce a podnikání,'
yšečlino, bude marné, protože když nebude těch, kteří b y .
• duše sytili K ristovým slovem i a K ristovým tělem, proč
budeme někoho shromažďovati, proč . budeme někoho
k náboženském u životu volati, když nebude dosti kněží,
ab y mohli rozdávati sílu, rozmnožení a prostředky k to
muto náboženském u křesťanskému životu?.Jednou se obrátí národ zbavený Boha, zbavený světla
a chleba Božího proti křesťanským rodinám, proti kru
hům a skupinám m ládeže a studentstva, které nepocho- .
p ily, že nejkrásněji může k v ět a cělý rod odkvésti jen na
oltáři, které nepochopily, že jsou povinny, že b y ly p ovin 
n y ucliopiti hlas volání ■Božího i volání duší a potřeb
Církve: a dáti své děti kněžství. N e, jak to dělávaly ma- m inky let minulých, že zasvěcovaly děti na kněžství, ale
ab y d oved ly v dětech sv ý ch , v členech svých udržeti
sm ysl pro krásu největší, pro krásu života obětovaného
v e službě tělu Páně, jeho E vangeliu a bratřím, v .
K dyž pozorujete, čem u ,se dnes lidé dovedou klaněti,
jak é m odly zbožňóvati, jaké propadají pověře á jakou
h loupost dovedou opěvovati, napadá vám pravdivost ji
n ých strašných slo v , svatého faráře Arského: Ponechte
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farnost dvacet le t bez kněze a budou se tam klanět hovadu
\
^\
- Mladí: Sm ilujte se nade mnou aspoň v y , přátelé moji.
Tak k vám volají hladovějící po pravdě, bloudící i hleda
jící, hříšníci i svati. Chcete něco velkého? N ení nic větší
ho než býti alťer Christus, druhý K ristus, jak definovala
kněze sienská apoštolka Kateřina.
B raito.
O J E D N O T U KATOLÍ KŮ
N a všech stranách se ozý v a jí v. poslední době hlasy pro
jednotu katolíků! N edávno zaniklý S ep t, týdeník fran-'
couzských katolíků, se zabýval; častěji touto otázkou a
věnoval jí dokonce celé'jedno číslo; belgická revue Orien' tations přináší velkou studii tohoto problému .v t . 10. n. 9.
V šechny tyto sn ahy-vycházejí z faktu, který je všeobecně
známou smutnou zkušeností, m luvící o nejednotě v k ato
lickém táboře. K dyby šlo jen o nejednotu v názorech, ne
bylo by ještě zle; ale tato nejednota názorová, bohužel,
působí tolik vzájem ných obžalob, z n ejvětši části nespra
vedlivých, protože jedna strana se n esn a ží:pochopit dru
hou.'Z evšeobecňuje se, pom louvá se, u p írá,se tomu nebo
onomu právo, které mu dává příroda i Bůh. To jsou sku
tečná fakta, jichž jsme stále svěd k y. Jedni i drúzí o sobě
tvrdí, že: jsou nej věrnějším i křesťany, ale' že jejich duše
je plná nenávisti proti těm, k d o,m ají jiné m ínění než oni
o veřejném životě, na to nikdy.nemyslí.' To je' jim už věc
ták, samozřejmá, že se nad ní nedovedou vůbec zariiyslet.
D otýkám e-li se zde: tohoto, problému, vším ám e si ho
především s hlediska křesťanské m orálky, na kteréžto
hledisko se velm i často zapomíná. Jsou i dnes křesťané,
kteří se dom nívají, že hlavní v ěcí je politick ý úspěch, a
to zá každou cenu,’i za cenu lá sk y nebo spravedlnosti. :
Máme-li. si u čin it;p o n ěk u d jasno v těchto spletitých
otázkách,: je třeba m ít na m ysli "jisté zásady katolické
morálky, po případě katolické nauky vůbec, které mají
ovládat náš vnitřní i v n ější život. P odle těch to zásad by
chom si mohli pak konkrétně, odpovědět na dvě otázky:
V čem musíme být nutně za jedno a pak v čem není ab
solutně nutná jednota katolíků, i k d y ž by byla třebas žá
doucí a teoretickv vzato krásná.

1. Každému je jasné, žé všichni katolíci musejí být jed
notní ve své víře. To je požadavek tak absolutní, že z ně
ho není nejm enši výjim k y. Stačí pochybovat jen o jedi
ném článku .k atolické víry, aby byl někdo ipso facto v y 
loučen ze společenství věřících. Zavrhuje-li kdo jen jeden
článek, zavrhuje jistým způsobem vlastně všechny, pro-tože zavrhuje neom ylnou autoritu Boha, jenž je původ
cem zjeveného náboženství a na němž . závisí všechny
pravdy viry.
■■
,;
.;
Podobně musíme b ýt všichni zajedno ve sh aze'a touze
h á jit svou víru způsobem přiměřeným každému jednotliv
ci. Tím, že jsme ú d y jednoho tajem ného těla, jednoho spo
lečen ství s Kristem, m usí nás všech n y p ln it touha pra
c o v a t pro celé tělo. Vždyť jsme částí tohoto těla a proto
nesm íme ohtit žit jen sami pro sebe. Zájmy celého těla
Církve m usejí být naše osobní zájm y, pro něž pracujeme
každý^na svém m ístě a podle sil, jaké nám Pán Bůh dal.
Jednota v e víře, jednota ve sm ýšlení církevním, jedno
ta v apoštolských tužbách je nám naprosto nutná, a kaž
dý, kdo pracuje^jakým kóliv způsobem proti této jednotě,
dopouští se hříchu na své vlastn í Matce, bojuje proti tělu,
jehož je údem. T rhat-jednotu v íry a trhat tuto jednotu
snad ve snaze o získáváni K rista a podávání K rista těm,
kdo ho nemají, znamená, rozdělovat Krista. A proti těm,
> kdo takto jednají, bojoval už sv. P avel. Cožpak je roz
dělen Kristus?
,
. .
'
2. K aždá jednota znamená obět, protože vyžaduje pod
řízení; poddanost, a to je v žd y bolestné. I víra je obět,
-o čemž nikdo nepochybuje,~a je obět i tehdy, když je ra
dostná. Ostatně což nemůže b ý t obět radostná? I člověk,
k terý m iluje obět, touží v . jistých okamžicích nebo v jis
tý ch věcech b ýt svobodný, protože absolutní spóutanost
a podřízenost by mohla znamenat větší omezení svobody,
k te r á ž e přece darem Božím, než je přípustné zákonem
přirozeným i božským . A proto existu jí mnohé věci i pro
katolíky; jejichž život víry je život oběti, které jsou jim
svobodné, v nichž od nich nikdo nemůže a nesm í vynuco
v a t jednotu, ť k d y ž by snad tato jednota byla zdánlivě
k dobru a teoreticky vypad á velm i krásně. I když theo
lo gové hájili po všechny v ěk y základní články víry a

střežili se úzkostlivě odchýlit se od nich třebas jen v nejmenším bodě, zachovali si v žd y svobodu v jistých názo
rech na výk lad těchto článků. Tím vzn ik ají jisté školy
theologické, a kdo by to -za zlív a l katolické theologii, že
není ve výkladu vžd y jednotná?
Podobně je tomu i ve veřejném životě katolíků. Jsou
povinni zachovávat jednotu ve víře, ale nikoliv v meto
dách, jak tuto víru šířit. M usejí být jednotní v apoštol
ských snahách, ale nikoliv v názorech p olitick ých nebo
v názorech, jež še tý k a jí způsobů, jakým i se m ají tyto
apoštolské touhy uskutečňovat. Církev n ik d y nám věří
cím nebrala tuto svobodu a proto nemá nikdo práva nám
ji brát ať už ve jménu jak ék oliv ideologie. Tam, kde ne
prom luvil neom ylný úřad. Církye nebo alespoň výslovn é
přání církevní hierarchie, tam nemá nikdo práva brát
katolíkům jejich svobodu, vnějších projevů. /B ů h je jen jeden. Víra je jen jedna. A le je mnoho cest,
jak můžeme sami d ojít k Bohu a k hluboké víře a jak tam
můžeme přivést jiné. Církev schválila mnoho metod, do
poručila mnoho cest, a mimo to je jich je ště -c e lá řada,
které výslovně-nedoporučila, ale které nikdy nezavrhla.
V šechny tyto cesty jsou pro katolík a d ovolené a nemá
nikdo práva ani v e jménu jed n oty brojit proti tomu, kdo
Be ubírá jinou cestou než. je obyčejná, vyšlap an á cesta
druhých, třebas nem yslících, jdoucích prostě tak ,-jak v i
děli, jít své předchůdce. .
'
r>
,
...In omnibus autem charitatem habete, psal sv. Pavel
křesťanům. V e všem pak m ějte lásku. Láska spojuje,'tak
jako nenávist, žárlivost, závist a podobné nectnosti roz- dvojuji. Víra, a láska m usí sp ojit i ty k atolíky, kdo jsou 1
rozděleni vzhledem k pracovním metodám, ideologiím , po
litickém u nebo hospodářskému sm ýšlení. Máme přece
všichni jeden cíl, k němuž vede nesmíriiě mnoho cest.
Házi-li jeden druhému kam eny na cestu jen proto, že ne
jde jeho cestou, závidi-li jeden druhému, a žárlí, že jeho
cesta je spojena s větším i úspěchy, je to jen zbytečné ztě
žování cesty. A ten, kdo tak činí, uškodí druhému, a sobě
neprospěje. K dyby si to všichni k atolíci uvědom ili, že je
jich sila je ve víře a v křesťanské lásce, a k d yb y m ísto
pohrdáni, podceňování, štvaní, rozm azávání a zevšeobec

ňování jednotlivých chyb pomáhal jeden druhému, i když
jsou třebas opačných názorů vzhledem k jistým otázkám,
které přece mohou b ýt předmětem diskuse, udělalo by se
daleko více dobrého než se dělá.
R. Dacik.
M Y S T I K A J AKO N A U K A A Ž I V OT
V
poslední době je možno pozorovat ve vzdělaném svě
tě stále větší rozkvět m ystik y. D oba racionalismu a pře
p jaté techniky m inula. Zásluhou mnoha m odem ich theo
logů zase oživla v Církvi snaha o věd eck é'zp ra co v á n i:
různých otázek z m ystik y a o šíření těchto zásad v du
chovním životě. Ták na př. jsou známá jm éna Saudreau,
Poullain, Arintero, Garrigou-Lagrange, Gardeil, Tanquérey,''D e Guibert átd. Kromě těchto sam ostatných studii
mnoho přispělo k tom u m ystickém u hnutí vydání růz
ných k lasických textů z tohoto oboru. Nem alou zásluhu
též m ají četná odborná díla z.ex eg ese, z dogm atiky, morá lk y .a psychologie, na základě kterých bylo možno v ě 
decky zpracovat různé ú sek y m ystiky.
■ Zatím co však, ve většině případů, se jednalo o práce
z jed notlivých úseků m ystiky, v poslední době konečně
došlo k íja k ési, řekli bychom, Summě m ystické theologie.
Je to práce benediktina P, Magera,1 jenž odborným způ
sobem zpracoval takřka celou m ystiku. Svou knihu roz-_
dělil na dva díly. V prvním ukazuje m ystiku jako nauku
a vědu, zdůvodňuje její existen ci-n a základě poměru du
še k Bohu, jež nachází své štěstí a svou dokonalost v n ej
intim nějším spojení s Bohem. H lavně; však zdůrazňuje,
že m ystick é spojení s Bohem je jen rozvoj křesťanského
života, proudícího z m ilosti. K e skutečném u m ystickém u
životu ved e Písm o svaté, život Církve, vrouci prožíváni
liturgického života. To všechno spěje svou povahou ke
stálém u pokroku duchovního života až k jeho vyvrcho
lení. Možno ted y nazvat m ystick ý život* mimořádným ne
de iure, nýbrž de facto, pro nedostatek dobré vůle u mno
hých křesťanů. .Dary Ducha svátého jsou dány s m ilostí
p osvěcu jící všem , jejich úkolem je však v ésti duši k nej"
užším u sppjeni s Bohem jak, v poznání, tak v lásce. Jestli-'
1
M ystik a is L éhre und Leben, 8° (491.str.), Innsbruck,
Tvrolia, cena 10 M k . ,
•

'

■
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'ž e u některých světců n evyniká jako obyčejně tento 'mys
tický ráz duchovního života, jé to proto, že buď s e n nich
neprojevil na venek, anebo se uplatňoval v jiné formě.
Mimo tyto principy duchovního života zabývá se Mager
též jiným i projevy m ystick éh o; života, jako jsou vidění,
cxtase átd. Konečně též ukazuje roli m ystik y ve společ, nosti, v Církvi a ve všeobecném , dění náboženského ži
vota. .
:V
V
druhé části podává autor m ystiku jako život. Studu
je některé velké p ostavy jako sv. A ugustin, Bernard,
František z A ssisi, sv. Tomáš A., Terezie z A v ily ,'J a n od
Kříže a též některé m odernější p ostavy. Ukazuje rysy
m ystického života různých řádů a škol.
Práce Magerova je skutečně odborná. N ení ani eklektikem ani kompromistou, nýbrž vych ází z p evných zásad
theologie. ,
■■•
; Je tedy m ystika n a u k a j život. O pravdový prohloubený
život křesťana jak v poznání, tak ve spojení s Bohem
láskou. V šichni jsou ted y k n í povoláni, kdož jsou v ští
peni na Krista. J e totiž třeba,'aby ti, kdož b yli vštípeni
na Krista, též s ním. rostli až k ,p ln o sti K ristově. Mftžeme
tedy jen s'r a d o stí .konstatovat, že celé ono hnutí .po »
zvroucnění náboženského života okolo časopisu Na hlu
binu je v přímém spojeni s oním m ohutným proudem
v celé Církvi, jehož jsmo svěd k y hlavně v poválečných
dobách.
P .š v a c h .
NOVÉ A TRADI ČNÍ P RVKY V POSVÁTNÉ
ARCHITEKTUŘE
,

•

Na ó. týdnu posvátného umění ve Florencii promluvil
biskup Constantini, o příčinách úpadku kostelního stavi
telství. Příčin je několik. Předně je to rozvoj m echanic
kých pomůcek a prostředků, které v ý tla čily uměleckou
m editaci o rozměrech a m ožnostech díla. Zjemnělý život
odňal sílu k překonávání ob tíží,: racionalism us ochudil
obrazotvornost. Na m ísto tvůrčího plánu nastoupila ne
patrně zvariovaná šablona, z um ělců, se stali řemeslníci.
Honba za novým stylem vtisk u je moderním stavbám ’
pečeť clitěnosti a um ělosti. Cím je esperantb m ezi jazyky,
tím je dnešní sloh mezi slohy ostatním i. Železobeton
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ovšem poskytuje nové možnosti ve stavbách. Je však
• otázka, zda jsou; tyto možnosti žádoucí pro stavby chrá
m ové. U stadia nebo obchodní haly rozhoduje na prvním
m ístě účelnost, ále přénesenim požadavku čiré účelnosti
do posvátné architektury se ochuzuje duševní život člo
věka. Člověk nežije pouze účelně — biologicky, potravy
potřebuje i duševní život. J ejí nemalou částí jsou estetic
k é zážitky. N ičivě zjednodušené tvary .n evyh ovu jí této
nezbytnosti.
A rchitekti stavějí rádi chrámy, lák á je ú čast na jejich
trvání, ale chápou provedení stavby příliš podnikatelsky.
N ebýti nevyhnutelné potřeby m ísta pro bohoslužbu, bylo
by lépe počkat se stavbami, až pominé názor, že musíme m ít n ový styl, odlišný ode v šech jiných, a názor, že, náš
sloh m u sí-vytvořit rozum, jako gotiku v ytvořila přehna
ná zbožnost, a baroko náboženský fanatism us. '
■ L áska k tradici dokáže víc, než b y se m yslelo. Zbytečné
jsou obavy, že nastane přílišná jednotvárnost. Papír a
inkoust jsou na celém světe skoro stejné a přece se na- ,
psané knihy liší nadmíru zřetelně. K . Chlad.

PRACOVNA
MA R I Í K J E Ž Í Š I ! (K 8. p ro sin ci. 1
Žárlivě se d ívají protestanté na Marii, jako by ubírala
ú cty Ježíši. Staří zarputilci jejich dokonce nám spílali, že
se Marii klaním e, m luvili vztekle o mariánském modlář
ství.
".v-'"'
' '
: Škrtají dlouhá staletí živ o ta křesfanského, která v y 
rostla z Písm a i z působení Ducha sv. ve svátém obecen
stv í věřících, staletí života, k terý se opíral o <m ateřské
srdce Marie P anny. My vím e, že by bez Marie nebylo J e
žíše. J ejí tělo dalo základ člověčen ství Kristovu, ted y .
i jeho kněžství, oběti a vykoupení. Bez jejího těla a bez
její krve nebylo by svátostného těla K ristova ani jeho
Krve. Věčně stojí přeď nebeským Otcem obět Kristova,
věčně y olá k němu prolitá krev Ježíšova. Tělo z jejího
těla, krev z její krve. Jak možno na toto zapomenouti?
Žádné dítě nesm í zapomenouti na tělo a krev své mat
k y . D ěti B oží tím méně, když právě Tělem Jezu Krista,
t e d y T ě l e m z jejího těla stali jsm e se sy n y Božími. Proto
je Maria m atkou všech vykoupených, všech, kteří se v je
jím Synu stali sy n y Božími. Č lověčenství K ristovo je úhelným kamenem Svatého
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společenství synů Božích, Církve. Maria dala toto Slově- j
čenství. Tak je i Matkou celého tajem ného T ěla K ristova :
a protože je nejblíže H lavě :— Kristu, právem ji nabývají -i
Otcové: Hrdlem Církve.
J e velká, ale pro K rista. Kristus je její velik ostí. Pro
něho je N eposkvrněnou. Pro jeho zásluhy á pro důstoj
nost, která m u p říslu ší. Ctíme ji, ale jako Matku Kristovu.
K ristus je středem příčiny její velik osti i moci. Mocná je
proto, že je Matkou N ejm ocnějšího a že je nejblíže deltě
božství. Cím kdo je blíže zdroji, může z něho více načerpati.
"
.
Milujeme ji, ale jako m onstranci Ježíšovu . Pro toho, je
hož počala, zrodila, živila á posléze obětovala v mukách
■mateřského zdrceného srdce nebesům .a nám. Jsou jí po
jm enovány chrámy, ale v y sv ěcen y a zasvěcen y jejímu
Synu. Proto n ejvětší oslavovatelé Mariini byli nejvrouc
nějším i, ap oštoly jejího Syna;
,
V ím e, že n á m .v Marii chtěl ukázat Bůh, že v něm je
také láska mateřská, lásk a,velk éh o, širokého mateřského
srdce, že Bůh zapálil tak ovou lá sk o u ' m ateřskou srdce
Mariino, že dovedlo se za nás vy d a ti m eči Sim eonovu, že
má té sladké lá sk y mateřské ještě více. Nemóhl nám Otec
nebeský dáti úplnějšího znam ení sv é lásk y, než když
nám .d al Syna umírajícího láskou za nás a Matku trpící '
nesmírně, protože m ateřsky s tímto um írajícím a jí obě
tovaným Synem.
.
On umřel za nás. A le i Maria umřela pro nás. Neměla
umříti, když b yla vyň ata z proviny A dam ovy. A le musila,
umříti, p rotože,m y toho. potřebovali. J e jí Syn měl trpěti.
a umříti. Potřeboval tělo sm rtelné a podrobené bolesti.
Proto m usila býti a b yla podrobena bolesti a smrti, aby .
tělo, které On z ní přijal, mohlo utrpením á smrtí ža nás
zaplatit a vykou p it. A le ona by nem ěla umřít ani trpět!
Matka m iluje obyčejně vroucněji děti, pro které musila
mnoho trpěti. Maria za nás.trpěla mnoho. Pro nás a místo
nás. Proto jí můžeme důvěřovati a svěřiti svůj život, tře
ba pokálený. Ona už za něj dávno bolesti odtrpěla. Česká
modlitba nebojí se za vzlyk at k Marii: Matko, Matičko.
Důvěra, až m odlitba b ý v á v ú zkostlivém výk řik u lidského
dítěte k lidské matce. Kéž výk řik k Marii: Matičko, mat
ko naše svátá, dobrá a velká, křičí důvěrou k Bohu, že
můžeme všechno od něho očekávat, když nám dal tako
vou Matku.
•
. P . S ilv : M. B raito O. P.
OVOCE SVATÉHO PŘI JÍ MÁNÍ
.
_
N ezřídka si stěžu jí věřící, kteří denně přistupují ke
stolu Páně, že proto neprospívají v duchovním životě.
Jistě to není vinou Ježíše, kterého přijím ají. Může to býti
jenom jejich vinou.
N ejsvětějgí svátost je totiž pokrmem života. Ale,' ne
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stačí jen m echanicky Spasitele přijmouti. Když jest Eu
charistie pokrm života, .ten dobře přijímá, ten přijímá
s užitkem , kdo přijímá Spasitele svým životem , kdo ho
přijímá d o s v é h o skutečného 'života.' Kdo otvírá Spasiteli
svůj život, kdo se snaží právě v síle této svátosti o to,
aby jeho život, denní život, do kterého se vrací, život
jeho povolání, aby b yl životem , v němž je K ristus Pánem ,
'k d o se snaží přeliti Ježíšovo učení do svých zásad, slov
i skutků. Eucharistie je totiž jako pokrm živ o ta zrnem,
které potřebuje dobrou a připravenou půdu, aby mohlo
v zejiti a vyd ati užitek; K dyž budeme takto přijím ati Spa
sitele, když nebude propast, nýbrž pokračování mezi svá
tým přijímáním a dalším životem , bude nám nejsvětější
S v átost jistě pokrmem života, živ o t náš se jistě stane
tímto pokrmem lep ší a sv ě tě jší,. stane se více životem
Kristovým . Zde vyúsťujé ovoce svátého přijímání, aby
o nás platilo P avlovo slovo: Žiji, ale nežiji více já, nýbrž
žije ve mně K ristus.
,
B raito.
PROŽIJME SVOU KATOLICITU
Církev je katolická nejenom protože je rozšířena po
celém světě a zahrnuje všech n y národy;' Proto také je
k atolickou pro svou vnitřní katolicitu, pro svou schop
n o st všechny lidi a doby á potřeby zachy ti ti a všem dáti
odpověď K ristovu na všech n y otázky.
. J est katolickou, protože má srdce široké a otevřené ja
ko její Hlava, K ristus. J e st jejím úkolem v ložiti do všech
duší sobě svěřených nekonečně tajem nou přítom nost Bo
ží, a jeho L ásky.
'
■ A te h d y . teprve jsm e dobrými katolík y, máme-li onu
šíři srdce, které dovede miti starost a úzkost a péči o v še 
chny, které dovede všechny chápati a ke všem se skláněti.. T ehdy teprve jsm e dobrými k atolík y, není-li nám
cizí žádná bolest a žádný problém naši doby. Protože
tolika k atolík ů m "b y ly lhostejné sociální otázky, proto
zbylo tak málo katolíků á proto se tyto otázky řešily bez
nich a tedy proti Kristu.
Budeme dobrými katolíky, až otevřem e sv é srdce obec
ně, k atolick y, až pocítím e, ale prakticky, na svém místě a
pro své povolání a síly svou spoluodpovědnost za bratry.
; .
B raito. :
PRAKTI CKÉ ZVLÁŠTNÍ ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
Svatý Ignác mistrně sestavil potřebu a pravidla tohoto
zvláštního druhu pom ůcky k duchovnímu životu, totiž
; tak zvané zvláštní zpytování svědom í, totiž zpytování
detailní, v.jedn om úseku, v jednom bodu, v jedné otázce
duchovního života. V edle obecného zbytování, kterým se
prochází a kontroluje celý den po všech stránkách se
\ ech hledisek, je dobré zp ytovati svůj život především

„

'

. ; '
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na jednom nejohroženějším useku svého duchovního života.
■ -'V ;■ '
' Ale; je třeba dávati dobré pozor. abychom tím neroztříštili zase svůj duchovní život. \N ás duchovní život totiž
na žádném úseku nestojí. V šechny jeho úseky, všechna
jeho hlediska potřebují stálé pozornosti a práce. Proto
není lepšího předmětu pro toto zvláštn í zp ytován í svě
domí, kterým^ se má říditi,- opravovati, zrychlovati pohyb
duchovního života, není lepšího předmětu a zároveň také
metody, než soustřediti celou-starosť v duchovním životě
kolem plnění vůle Boží. On n ám 1nejlépe rozumí. Jeho
vůle jest nám nejlepším ukazatelem . Jeho vůle jest nejv y šší dobro a štěstí naše. K dyž ji plníme, rosteme. Proto
je dobré soustřediti kolem této základní otázk y svůj du
chovní život a všech n y pom ůcky jeho, ted y také zvláštní
zpytování svědom í. V jiných totiž detailech duchovního
života můžeme lehko propadnout! illusi.- Kdybychom- se
totiž třeba cvičili v trpělivosti, mohli bychom se snadno
dáti svésti okolností, že když jsm e zdraví, odpočinutí, do
cela snadno odolávám e i větším nárazům, kdežto fysická
únava rozmnožuje p očet našich' poklesků. Chci říci, že
kontrolování duchovního života, hodnocení chyb a po
kroků jest podrobeno tolik a okolnostem a tolik a detailům,
že myslím, že nám těžko jest se rozhodnouti, kde je plus
a kde je porážka, a jak v elk é je v ítězstv í a jak třeba
zhodnotiti zdánlivý či skutečný sestup. - .
Kdežto, když soustředím e se na cvičení v plnění vůle
Boží, kdy se budeme vytrvale zkóuníati, jak jsm e vůli
Boži plnili, jak jsme sé pro ni rozhodli; jak jsm e ji oce
ňovali jako n ejv y šší naše světlo a štěstí, v tom již není
tak snadno možný om yl. A bychom totiž se cvičili a sebe
pak zpytovali y tom ,-s jakou obecností, s jakou rozhod
ností a plností a pak i radostí jsme přijím ali a plnili to,
co jsme poznali jako vů li Boží. T oto pak zp ytován í za
hrne na,ráz všechny-ctnosti, celý život, všech n y příhody a
případy a přece s určitého h led isk a :a přece z jednoho
bodu. A le tím zasahujem e duchovní živ o t v jeho bodu
ústředmm. Potírám e nepřítele svého hlavního, jímž jest
naše vlastní vůle, která se nedá lépe říditi, vésti," než na
prostým oddáváním se svaté vů li Boží. 1
Toto cvičení má posléze hluboký kořen a duchovní sílu,
když si uvědomíme, že ten, kdo plni- vůli Boží, stává se
duchovně spřízněný s Kristem,' že "ten, kdo plní vůli ne
beského Otce, stává ge. příbytkem Otce i Krista, jak on
sám vyjádřil, že přijde k tomu s Otcem, kdo plní vůli
Otcovu. K dyž plníme lépe a lépé vů li Boží, můžeme spo
jovat i stále dokonaleji svůj život s obětí naprosté posluš
nosti Ježíše Krista.
■
:
K dyž říkáme, že duchovní život je st životem prožitého
syn ovství Božího, spojením našeho života, života údu těla

K ristova s životem hlavy jeho, Kristem a že-j e to život
z vnitřního důvěrného přebývání Boha v nás, pak v š e 
chny tyto tři cesty se uskutečňují v důsledném a stále
věrnějším plnění vůle Boží, tak jak jsem to naznačil.
P lněním vůle B oží sžívám e se s životem Krista, jehož
život bylo jen hledání a plnění vůle Otcovy, pro kterou
vystou pil „v poslušnosti až na kříž. Plněním vůle Boží
sjednocujem e se životně s Bohem, jehož život jest jeho
svátá vůle, a tak se také staneme ditkami Božími, které
věří nejenom v Boha, nýbrž také Bohu a proto všechno
berou z vjeli o ruky jako děti věřící Bohu, že to s nimi nej
lépe sm ýšlí.
'
.
Braito.
BOŽÍ V N U K N U T Í
M ilostí posvěcující jest podle svátého Tomáše Bůh
v člověku objektivně, jest v člověku jako dobro, které
máme v jeho účincích zakoušeti, a jako světlo, které
osvěcuje, prohlubuje naše duchovní, nadpřirozené po
znání. Nemůže přece Bůh v nás býti nečinný, a když duše
jest bytost rozumová, nemůže býti nečinně ani v rozumu
ani ve vůli. K obojímu m luví Bůh, obojí si přetvořuje,
přitahuje kv sobě. Toto světlo a t o t o ' přitahování vůle
k lásce Boha skrytého, skutečně přítomného v nás po
svěcu jící m ilostí nazývám e někdy vnuknutím i. Již v při
rozeném řádě známe tato hnutí jako hlas svědom í. V nad
přirozeném spolužití s Bohem přítomným tajemně v clověku jsou rovněž podobná hnutí, vnuknutí, osvícení roz
umu i vůle.
V
' - ' vi
J
Bůh si nás jimi přitahuje. Mluví k nám, v a ru je,n á s,
vábí nás, volá .nás, chce něco od nás. Obyčejně k nám
takto mluví, když se jedná, abychom něco obětovali,
opustili, co je nutné k důvěrnějším u přiblížení se člověka
. k Bohu. Tento B oží hlas jen jde někdy tiše duší jako
vánek, jin d y -se hlásí neodbytně. J e st to volán í milosti,
která potřebuje se rozvinout v duši, která jsouc něco ži
vého chce žiti v duši, chce růsti, tíhne lépe řečeno ke
vzrůstu.
. .: '
■ ■’
' " :
Kde bychom již dnes mohli býti v duchovním životě,
jak bychom dnes již mohli rozuměti Bohu, kdybychom
uposlechli tohoto vnitřního hlasu! K dybychom uposlechli
volán í žalmu J estliže dnes u slyšíte jeho hlasu, nezatvr
zujte srdcí svých! Kdo ví, zda bude. se opakovati tento
B oží hlas.'Č lověk, který nedbá Božího vnuknutí, připra
vu je se o tuto velkou B oží pomoc. Kolikráte pak vzdy
chají lidé, že nem ají světla, že nemají vůdčí m yšlenky,
že ani po slovech duchovního vůdce nevidí lépe. Nezapo
mněl jsi snad na toto světlo svých kroků? Nezapomněl jsi
snad na to, že hlavním tvým vůdcem je Bůh, přebývající
intimně v tobě, intimně k důvěrnému obcování s ním.
Nebudeme-li jako maličtí, k hlasu Božímu, jako děti,
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které na slovo poslouchají svého Otce, neučiníme kroku
,v duchovním životě. Nebudeme vid ěti na cestu, zbloudí
me, ztroskotám e a proto nevejdem e do k rálovství Božího.
Búď u čelivý k hlasu Božímu!
:
B raito.
N E H L E D E J DALEKO
,
,
M usuimanský m ystik vypravuje, jak hledal Boha. V y
šel ven do světa ar ptal se přírody, umění, krásy i lidí,
' ptal se vichrů i jitřních červán k ů ,.věd í-li neco o Bohu.
A le nikde ho nenašel. V šude vid ěl jenom jeho stopy. Tak
se vrátil smutně do sebe. A k d yž se vrátil c e lý do sebe po
■své marné výpravě, našel Boha uvnitř svého nitra.
.. ^Hledáme tolikráte, jak bychom vyk on ali něco dobrého,
něco velkého, něco křesťanského. Bůh ale od nás nechce
ani, abychom úporně teprve hledali. V Ježíšově modlitbě
máme tuto vůli Boží, tuto m ožnost něco velkého najiti a
učiniti ve svém životě a ze svého života, totiž ve slovech
Buď vůle T vá.
.
.
Tak buď T vá vůle, jak mne nachází denně, v denních
slabostech i denních překvapeních, která překvapují pře
devším tím, že vytou žen é překvapeni a něco mimořádné
ho a velkého stále nepřichází..T ak buď T vá .vůle, ja k mi
ji zjevuješ mými schopnostm i i neschopnostm i. D ržet se
jí, jít při ní jako na krajíčku cesty znamená nespadnouti
do přikopu.
Chtěli bychom se rozběhnouti, sam i,'něco velkého uči
niti. Přem ýšlím e kolikráte o tom velkém a neobyčejném .
K dyž pak ale opravdu se za tím rozběhneme, dopadá to
obyčejně velm i smutně. Jeden přelud a sen za druhým se
rozplývají. Vidíme, jak jsm e ubozí. Právě nás Bůh poko
řuje naší neschopností tam, kde . jsm e se chtěli rozběh■nouti za něčím velik ým podle svého střihu,' podle své
vůlé.
:
;V ' ■N aše velik ost znamená přivinouti se velice k vů li Boží,
prostě, upřímně docela. Jen B oží vůle je velk á, protože
nechce, nic menšího, než sebe, nesm írného, nekonečného,
věčného, dobro samo. Proto. k"do uchopí tuto vů li Boží,
přenáší-její v elik o st do své všednosti. N ení m alý, proto
že chce velkou vů li Boží, protože i nejm enší skutek, spo
jen ý takto s vů lí Boží, v y ú stí v cíli, k terý Bůh mu sta
novil sám, v Něm totiž samém. , ' •
, Proto se cvič, chceš-li růsti v duchovním životě, v tom
říkati nejenom srdcem a rty, nejenom ve chvílích, k d y se
ti to právě hodí a libí, nýbrž i v okam žicích, okolnostech
a skutečnostech, které se protiví cele tv é p ýše a tvému
změkčilému já, uč se říkati k e všem u čím d á le, tím plněji
a životně skutečněji Buď vůle T vá, ne má, ale T vá vůle ,
se staň. ■■ ,
’ ■■
■' Tímto naprostým vyplněním vůle O tcovy naplnil Kris
tus n ejv y šší úkon lásk y k Otci. Křesťanská dokonalost ■

i

, ■

jenom v lásce vrcholí. Proto nem áš ani ty jiné cesty, než
sk lonití se před svátou vů lí nebeského Otce I
Braito.

ROZSÉVEJ ŠTĚSTÍ
N ení nic krásnějšího pro člověka, než učiniti někoho
méně sm utným. Proto jsou dobrodinci umělci, kteří do
vedou přenósti svou tušenou krásou člověka přes pro
pasti bídy a smutku.
Proto jsou dobrodinci největší, kteří dovedou ještě v í
ce: nejenom učiniti někoho méně smutným, nýbrž ho i pří
mo naplniti radostí. A to je ú kolem všech bratří. Úkolem
křesťanů. B y lo ‘ nám řečeno: N este břemena jedni dru
hých a tak naplníte zákon Kristův. N ehledejte dlouho.
Uchopte prvého smutného člověka ved le sebe. V úřadě,
. v dílně, v e škole. P osílá vám ho Bůh sám. A vás posílá
k němu, abyste šli k němu s poselstvím K ristovým . On
nem ohl jiti kolem žádné bolesti, aby ji neléčil.
Chce dále takto působiti ňa světě. Skrze nás. Každý
křesťan má jako K ristus ujím at se dětí, stírati slzy, sy tit
hladové, u čit nevědom é a všem zoufalým zvěstovati po
selstv í nebeského Otce. Kdo jde lhostejně kolem bratři,
není křesťanem, nenaplnir zákona lidstva. N ení křesťa
nem, kdo s n i o pom stě, m oci a slávě a nevidí skutečnost
bídy a hladu, obojího hladu! N ení křesťanem, kdo blábolí
o lidstvu a o jeho právech a přišlápne prvého slabého
člověka, kdo chce sloužit národu, ale je mu lhostejné,
zda členové toho národa budou trpět pro tuto horlivost
0 národ, kdo horuje pro Církev, ale pro její skutečné údy
m áji tvrdost, jízliv o st a soudy nad soudy.
, Braito.
V Z H Ů R U A D A L E KO
- Jezd il jsem mnoho o prázdninách po táborech student
ských, exerciciích a kursech a všude, v Cechách, na Mo
ravě i na S lovensku jsem se setkával s lidmi, kteří táhli
jak potulní ptáci, stále - dále, a tolik jich spěchalo do
"Tater, n a Šum avu,-do Krkonoš. M ezinárodní vlak y od
v á žely tisíce do tajem ných dálek. Jistě, že je v tom mno
ho opičení, že mnoho těchto lid í prostě jen jde z a ‘modlou,
požírají kilom etry a jdou k moři a do Paříže, protože
oni na to m ají a paní vrchní adjunktová tam také byla,
ale přece jen .vid ím v tom něco hlubšího a tajem nějšího.
1 v husách se někdy na podzim projeví staré touhy a p o
k o u šejí se někdy velm i-sm ěšně o jakýsi rozlet. N ení to
jen m óda a snobství, jež ženou lidi do dálek’ a k výškám .
Cítím v tom onu vrozenou lidskou touhu žádosti po pa
horcích věčn ých , touhu dostati se v ý še, nad sebe, nad
svůj-m alý svět, nad svůj om ezený obzor. To je touha po
nekonečném a věčném , která se ozývá v oněch husách
m oderních zem í a blátem ukoptěných lidí. Nenechme kři’ četi nadarmo toto lidské srdce, které se takto prozrazuje,

i když si to nechce otevřeně přiznati. N enechm e také
. mládež, která potřebuje těchto dálek a v ý š e k ke svém u
duchovnímu vzrůstu, nenechm e' j e ' propadnoutí onomu
naivnímu požírání kilom etrů, ani onomu styk u s příro
dou, který se projevuje m nohdy n a v ěšen ím ' nem ožných
hadrů na sebe a připravení si jídla >v lesích. Ujměme se
skautů, studentských prázdninových táborů, a snažm e s e 
je duchovně naplniti, naplniti duchovním i nesm írnými
obzory, vésti mladé k duchovním výšinám . Jin ak se ce
lé toto hnuti, které se začíná líbiti i k atolické m ládeži a
katolickém u studentstvu,, zvrhne, jako se zvrhlo v še, od
čeho katolíci utekli nebo z čeho se dali v ytlačiti, aby pak
budovali něco „svého11, tolik rát bědně okopírovaného.
'
.........
B raito.
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Z D U C H O V N Í H O ŽI VOTA
-AUFFRAY: Un sain t tra versa la France. Ed. Em. Y itte,
Lyon 1937, str. 264, cena 13 frs. T ím to , světcem je dnes
tolik uctívaný sv. Jan Bosko. J e zde míněno jeho puto
vání Francií r. .1883. P estrost příběhů, jež nalézám e v této
knize, potěší čtenáře. D očítám e se zde tolik krásného
o Donu B oskovi, tolik zajím avosti a příběhů z jeho ži
vota,'že neodložím e knihu, dokud ji nepřečtem e.
BANGHA ADALBERT, S. J.: W e lt und V berw elt. F elizian Rauch, Innsbruck. Str. 216, cena 4 Mk. V lastně, je
to nejm odernější apologie nadpřirozená a p sych ologick y
a historicky odůvodněné, hodnocení hodnot nadpřirozená
a , ned ostatečn osti. pouhého přirozená. Buduje důkazy
. pravdy, že člověk je dítě nadpřirozená; věčnosti; způso; bem, který vyhovuje i -nejnáročnějším u m ysliteli, seřazu
je originelní důkazy věčnosti, věčného Boha, věčného
určení života lidského, nezbytnosti Církve. Současně jsou
ukázány- pravé zdroje a konce veškerého naturalismu.
Kniha krásně'hrdého katolického sebevědom í,
— es-— : ;
BAUR OSB.: W erde Licht! Herder, Freiburg' im Breis- gau 1937. I. díl, str. 400, cena 3.40 Mk. Tímto svazkem
dokončeno skvělé liturgické dílo benediktina P . Baura
o církevním roce. Jsou zde delší liturgické úvahy nejen
na neděle a zasvěcené svátk y, ale i na všed n í dny a sv á t
k y Svatých, jež jsou rozvedením ; textů mše svaté a ap li
kováním jich na křesťanský život. Autor zdůrazňuje hlav
ní m yšlenku dne a každou úvahu k o n č í překladem m ešní
- orace. Mše sv. je středem našeho života a čím hlouběji
vniknem e do její liturgie, tím větší a jasn ější světlo ozáří
naši duši. Proto nadpis tohoto troj svazkového díla je:
W erde Licht! D oporučujem e vřele všem našich Hlubinářům, kteří se mohou duchovno osvěžit a velm i získat váž
nou m editací této knihy.
—NB.—

BEEKING JOS.: G laubensfreude. Felizian Rauch, Innsbruck. Str. 120, cena 1.80 Mk. Zkušenost neúprosně, doká
zala, že. jen tehdy je m ožn ýrozm ach náboženského života
do šířky i. hloubky, kd yž křesťan nalezne radost na svém
křesťanském životě. Autor ze své kněžské zkušenostní
znalosti ukazuje, jak a kde lze nalézti hlubokou radost
v. modlitbě, eucharistii, zpovědi, v soustavném pěstování
duchovního života.
— es— ;
P. BONNEFOY OFM.: Un précurseur d e la d évo tio n
au C hrist-R oi. L e T . R. P . C h rysostom e U rrutibéhéty,
OFM. E ditions Franciscaines Paris XIV. Mezi apoštoly,
šířícím i pobožnost a úctu k Ježíši Kristu Králi, je nutno
na prvém m ístě jm enovat Savonarolu, k terý zasvětil své
m ěsto K ristu-K ráli.: V řádě františkánském také kvetla
úcta ke Kristu Králi ještě před ustanovením zvláštního
církevního svátku a P. U rrutibéhéty byl jedním z horli
v ý ch apoštolů. této iú cty . Brožurka jedná na 19 stránkách
o této věci.
COURBERIVE JEAN DE: D eva n t le tom beau. Spes,
Paris 1937, str. 250. T heologie pojednání o smrti a záhrob
ním životě na základě Písm a i učení Církve. Courberive
není již neznám ý českém u čtenářstvu. Jeho kniha o mlče
ní již ■obohatila naši náboženskou literaturu. B ylo by
dobré přeložiti i tuto knihu.
D A V A L : M arie C laire d e J esu s H ostie. Monastěre des '
Clarisses, Marseille 1937, str." 270, cena 10 frs. T oto byla
žena statečná, s mužnou; duší, žena,, která se nedala zlomiti, když se zhroutilo celé její životn í dílo a ,k d y ž je
m usila budovati znovu. J e jí živ o t d ává nahlédnouti do
svaté dílny B oží v duších, ukazuje, jak B oží m ilost pře
tavuje a používá všech povah ke svatosti a ke sv. svým
plánům. Při tom dovedla býti m ateřsky dobrá a pečlivá.
J a k dovedou si Francouzi napsati živ o t všech svých v el
k ých kněží a řeholnic. A m y stále m arně'volám e po tom, aby klášterní sestry a kněží nám pro V ítěze napsali v y 
nikající postavy, jež každá diecése a , každá kongregace
chová. Jak ý příklad b y to byl pro naše doby, které čí
hají přímo na příklady a vzory.
i ■
DUHOUROAU: Frangois ď A ssise. Ed. Spes, Paris 1936,
stn 381. J e to zvláštní věc, že zájem o Chudáčka Božího
neutuchá.-Stále a stále nachází své ctitele a obdivovatele
u křesťanů;i nekřesťanů, je h o ,v elik á sv atost stále plane
jako zářivý m aják v tem notách lidské bídy. Autor zde
probírá dosti obšírně a důkladně život velkého světce, po
d ává zde mnohé zajím avosti svým -způsobem . Knížka o
milém světci Františkovi dovede vžd y p otěšit a povzbu
dit..,
..."i.
ENGERT J.: W ege zu G ott. Schoningh, Paderborn, str.
96, brož. 1.70, váz. 2.50 Mk: Vůdčí m yšlenkou těchto apo
logetických pojednáni jest podání důkazů o poznání Bo-
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Iia,"ukázání hranic přirozeného poznání, o podstatě a ce
no d u še.„D eu m et anima.m scire cupio.“
ERB: Zeugen G ottes.. Mit 10 Bildern v . Braun. Gr. 8°
(XX u 402 S.), Freiburg im Breisgau 1935. Herder 5.40
Mk. A lfons Erb zpracoval a rozšířil sv é články v časopi
se, které vzbudily v e lk ý zájem a pozornost a vyd al je
knižnč. Celkem. 55 životopisů světců, v elk ý ch postav Círk
ve sv., mezi nimiž jsou i tři dom inikáni. K aždý světec se
liší domovinou, postavením , povoláním , věkem, karakterem — ale všichni jdou za jedním cílem: co n ejvíc m ilo
vat Boha a jemu jediném u sloužit. Kniha ukazuje, že
svati byli lidmi jako my, měli stejné chyby a pokušení
jako my, ale nakonec to všechno dovedli přemoci a zvítčziti, a právě v tom je musime následovat. Kniha se stane
u žitečn ou 'všem těm, kteří hledají pro svou duši velk é
vzory. ,
• . . ' r: . .
...■/■:■
GEMSER B.: SprUche Salom onos. J . Mohr, Tíibingen
1937, str. 85, cena 3.80 Mk. J e to dalsi dávka protestant
ského Handbuch z um Alt; T est. V úvodu třeba si všim nouti pojednání o moudrosti u židů a střízlivého posta
veni autorova k vlivům moudrosti neizraelské na tuto
moudrost. V překladu textu samého, obsahujícího části
z tak různých dob, čte se plynně. N a ’jeho úpravu podle
textové kritiky poukazuje ve výkladu. Třeba upozorniti
na mnohé jeho. jem né postřehy líčen í svatopiscova. V y 
spělejší v exegesi najdou v knize .mnoho nové lá tk y pro
.výklad.:.
'■
' '
_ HíLGER: D as Buchlein vóm lieben B rot. Verlag Laumann 1937, Diilmen, 64 S. 2 Mk. V knížečce, která je
určena pro děti, spisovatel pojednává krásným slohem
a obrazem o trojnásobném tajem ství chleba: o přiroze. ném zrnku na poli; 6 lásce mezi lidem a konečně o nad
přirozeném chlebě života, k terý věčná L áska nám dává
v Eucharistii. Vřele doporučujem e kněžím a katechetům ,
kteří v hodinách náboženství pozved ají mladé duše k B o 
hu. ■.
-í ..,./■■/ —NB—
HLOND KARDYNAL: L isíy p a stersk ie. Nákladem In-.
stitutu .Akcji K atolickiej, Poznaň 1936, str.' 205. 2 e si
i dnes váží věřící svých opravdových vůdců — biskupů,
ukazuje nádherné' v y d á n í-p a stý ř sk ý c h listů kardinála
lllon da. Pořídila K atolická akce. Je otištěno celkem tři
nácti listů, jejichž obsah ukazuje, že lid -může důvěřovat
svému vůdci. Kardinál, ukazuje svým věřícím příčiny ná
boženského úpadku, varuje, upozorňuje; povzbuzuje. V ší
má si dělníků, zdůrazňuje zásad y katolick é m ravnosti.
Jistě by neuškodilo ani nám, kdybychom m ěli n ějak é souhrnné vydání listů našich pastýřů.
*•
yj
■ ' KRETCHMAR: D er E eim w eg zur K irch e. Steffen, Limburg 1937j str; 80, cena 1 Mk. Opět jedno sv ěd ectví člově
ka, který k nám přišel z protestantství a jenž líčí svůj pří-

vchod ke katolictví jako nutnost člověka, který přímočaře
šel a hledal jistotu spočinutí v Těle Kristově, které ne
může býti rozděleno. Učí právě svým příkladem neviděti
lidské v Církvi, nýbrž obejmouti božské a tomu se svěřiti
a to m ilovati. .
KUCKHOFF: Christus und der Mann. Laumann, Dttlmen in W estf. 1937, str. 200, cena 2.40 Mk. P řivést muže
blíže ke Kristu, k práci pro Církev je dnes velm i aktuální.
Vidíme, že k ostely jsou velm i málo navštěvovány, muži,
na kázáních muže skoro neuvidíte. Cím se to stalo, že muž ,
se tak odcizil Církvi? Je to jistě tím, že jaksi sám nemohl
poznat, kde by se mohl zachytit, kde by mohl pracovat
tak, jak by to odpovídalo jeho povaze a síle. Tato kniha
ukazuje mužům pravé hodnoty, ukazuje cestu a rozřešení
poměru muže ke Kristu. Zvláště zajím avé jsou kapitoly:
-Farizej, Jidáš, Petr, Nikodém, Jan Křtitel, sv. Josef, hla
va nazaretské rodiny. Cenný přinos pro . náboženský ži
vot mužů.
'
: •;
LANGBEHN: B riefe ctn B isc h o fK e p p le r. Herder 1937,
str. 65, cena 1.50 Mk. V elký biskup Keppler byl prvním,
jenž podal ruku malíři a konvertitovi Langbehnovi. B ylo
záslužné vydati jejich intimní krásnou "korespondenci, ve
■které se zračí jasná, zdravá a k Bohu tak statečně se pro
b íjející povaha Langbehnova, jenž u čil něm ecké k atolíky
katolické hrdosti. Kniha je zároveň odrazem duševních
pochodů vracejícího se člověka. ;
. LAROS M.: D er C hrist in der g eistigen E ntscheidung
d er Z eit. I. Teil: D er g eistig e Anspruch der Z eit an den
C h r is te n .Bonifacius-Druckerei, Paderborn, str. 96, cena
kart. 1.30 Mk. D nes nejdůležitějsi otázka pro křesťana je,
jaký m á-býti jeho poměr k době a jejím novým proudům,
ab y se jimi nedal strhnout, ale dovedl čerpat jen to posi
tivní. Cistě n egativní poměr k době jest pro křesťana ta
k é nebezpéčný, neboť přišla hodina pevné a čisté katolicity, vyžadující jasného pohledu k. rozeznání dobra a zla
u nepřátel. — II. Teil: D ie religiosen A ufgaben d es Chris
ten an d er Z eit. Str. 112,- cena kart. 1.50 Mk. N aše žité
křesťanství jde vstříc zkoušce ohněm. Musíme vnitřně
upevňovat svou víru, zvlášť některé pravdy a články z je 
vené, na př. problém Boha a V ykoupení a především po
znat, co potřebuje a co žádá doba od křesťana dneška.
LATHOUD A. A.: Soeur Jeanne A yn a rd . Ed. Emm.
V itte, t y o n —P aris 1937, str. 200, cena 13.50 frs. P odivný
, je Bůh1 ve. svých, svátých. Jedni pro Bohá kladou život
prolitím m učednické krve, jiní zase prožívají mučednic
tv í duše, jež b ývá kolikrát těžší a bolestnější n ěž m učed
n ictví těla. Tento životopis nám ukazuje duši, jejíž život
byl naplněn obětí a bolestmi. Umírá ve veku 40..1et na
kažena nemocí. Obět lásk y je obět nejkrásnější a nějvíce
povzbuzuje.
-

MAÍIIEU, STD: V itae sa n c tita te ex cella tis opo rtet.
K. Beyaert, Brugae 1937, str. 150. J estliže je každý stav
povolán k svatosti, pak obzvláště stav kn ěžsk ý. Každý
kněz má p ovinnost stálé se snažit o dokonalý život. Au
tor usnadňuje kněžstvu práci, k d yž mu poukazuje na
prostředky, jimiž je možno dosáhnout ,svatosti. Jsou to
jakási monita papežů P ia X. a X I. Od tonsury až po k něž
ství a až k smrti doprovází kněze tato péče o vlastn í po
svěcení. Tolle, lege!
, '
ORSENIGO: Der hl. K a rl Borromňus, Herder, Freiburg
1937, str. 438, cena-brož. 6.20 Mk, váz. 7.60 M k Překlad
z italštiny zachycuje živ o t světců v v rámci církevní ob
novy tridentského koncilu. Jen stručně se dotýká episod
známých odjinud, zato si důkladně vším á nedosti přesně
známých skutečností z pastorační práce světco v y . Jeho
vůdcóvský charakter vyn ik á jasně ze zmatků doby. Ka
rel Borromeo, člověk v elik ý, pokorný sluha Páně, sebeobětujíci hrdina, učenec, diplomat, reformátor a světec
nebyl dosud lépe perem zachycen.
PĚTERSON: Zeuge der W ahrheit. Hegner, L eipzig
1937, str. 100, cena 3.20 Mk. T heologické krás'né pojed
nání o m učednické m yšlence v křesťanství. J e st to dobrá
kniha k výchově ke křesťanskému heroismu, v níž se nám
jeví m učednictví jako podstatný rys a podstatná součást
katolického života. H odí se neobyčejně dobře pro rozjí
mání pro mladé kněze a pro mladé křesťany vůbec, aby
se učili bráti na sebe kříž K ristův jako n ejv ětší slávu svou
—a nehledati v křesťanství a křesťanstvím slá v y jiné.
PLUS SJ: Měre Marie-M adeleine. A p oštolát de la pri•ěre, Toulouse 1937, str. 155. Je zvláštní, že v poslední do
bě se vyd ává ve Francii mnoho životopisů lidí, kteří se
: snažili poctivě o dokonalost křesťanského života, af. už
to byli laici nebo řeholní osoby. Zvláště, životopisů řeholníkfl jo velm i mnoho. Matka Marie M agdalena je zakla
datelkou řádu Trpícího Srdce Ježíšo v a a zde máme v y 
psán její život se všem i strastmi, jež jsou nutné v životě
velkých lidí, kteří jdou za ideály.
. .
GUARDINI: D er E ngel in D an tes G dttlich er K om odie.
Hegner, Leipzig 1937, štr. 140, cena 3.50 Mk. J e málo lite
ratury o andělích jak v theologii, tak také v běžné ná
boženské četbě. Guardini vystupuje v této studii přes
anděly k nejhlubším problémům lidským a'náboženským .
Když uvážím e, že tuto andělskou theologii čerpal'D ante
ze. Summy, jsme vděčni Guardinimu za to, že zase pře
vedl do moderní theologické m luvy tyto přínosy Danto." vy pro lidskou a náboženskou m yšlenku. Jsm e knihou
přesazeni do zcela nového, krásnějšího světa.
STADLElí: QuelqxCun m’a tten d . Spes, Paris 1937, str.
200, cena 10 frs. T ep rve z francouzských a něm eckých
překladů se dovídám e, jak bohatá je soudobá maďarská

náboženská literatura. Tato kniha je překlad-z maďaršti
ny. A je to záslužný překlad velm i dobré věci. Kniha pro
dívky, kniha o jejich dívčím i jejich náboženském i mrav
ním životě. Yelm i krásné jsou k ap itoly vychovávající
k touze po apoštolátu. H otové přednášky a exhorty pro
dívčí mládež plné obsahu i krásné fórmou.
, T a k k o n á ro k ka to lík . V y d . K atol. ak ce've Štramberku
1936. P oslední den v roce má b ý t dnem díků a modliteb
za přijatá dobrodiní, bohužel však se stal dnem neváza
nosti a veselosti, v y b o ču jící zhusta z mezí slušnosti. Jak
má katolík prožít tento děn, ukazuje tato příručka.
'■ VERDIER: U é g lis e d e v a n t le m onde m odem e. Flamm arion,'Paris 1937, str. 50, cena 1.95 frs. V elký kardinál,
jehož postava jest opravdu úměrná době i diecési, kterou
řídí, ukazuje tu modernímu člověku, co všechno ještě
dnes znamená Církev pro moderního člověka, co všechno
mu ještě dnes právě ona jediná dovede říci a dáti. I toto
by mělo býti známo našem u čtenářstvu.
in w endigen Reichtum . T exte unbekannter Mystiker aus dem Kreise Meister Eckharts. Jakob Henger,
L eipzig 1937, str. 150. V ydal A lois Demf. Eckhart, otec
nčm ecké spekulace, mocně působil na daleké široké okolí
a určoval mu směr v sm ýšlení. N ejenom ve známých spi
sech Taulerových, Susových a R uysbroekových poznává
me stop y úžasného m etafysika, ale i ú všech ostatních
m yslitelů 14. století jev í se jeho vliv. A lois Demf podává
veřejnosti sbírku dosud neznám ých m ystických pojedná
ní některých žáků Eckhartových, která je dalším oboha
cením něm ecké m ystiky. Kdo zná Eckharta, nebude se
d iviti vysoké, a při tom přesto prosté spekulaci jeho žáků.
W A LTER -. D ie H errlichkeit d es christlichen Sterbens.
Herder, Freiburg 1937, str. 104, cena 1.60 Mk. Kniha líčí
život m ilosti v křesťanovi až do posledních okamžiků,
kdy se vyvrcholuje m ilosti posledního pomazání. Křes
ťan m usí vy u žít této m ilosti posledních chvil k dokonalé
mu posvěcen í pro věčn ý život. N a smrt ovšem musí být
příprava po celý život a je jisté, že nám Pán vše, co
jsm e pro svou poslední hodinu učinili, přičte v oněch
těžkých okam žicích k dobru. Křesťanská smrt je bez hrů
zy, plna slávy.
'
. ,
ZUNDEL: U é va n g ile iňterieure. D esclée de Brouwer,
Oeuvre St. A ugustin, St. Maurice, Suisse, 1936, str. 140.
Básníjc a theolog zároveň se zam yslil nad některými
stránkami evangelia a řekl nám způsobem nezvykle hlu
bokým, co viděl. J e to kniha theologa, jenž vidí; neroz
umuje, nýbrž p atří.-T ak ový -je ostatně Zundel ve všech
svých knihách. Přinesem e brzy -nejkrásnější z nich.

Z R Ů Z N Ý C H P OL Í
BENĎISCIOLI: N eopaganesim o ra zzistá . Morcelliana,
Brescia 1937. Znamenitý odborník a znatel dnešních ideo
vých směrů a politických poměrů v N ěm ecku přináší
■ v této knize důkladný, rozbor duchovní a politické situ
ace třetí říše. Ukazuje, jak celé N ěm ecko je prostoupeno
přízrakem nového p ohanství — výlučnou věrou v před
nostech a nadřazenosti germ ánské rasy. Ukazuje, jak se
zvedl oprávněný odpor theologů a zejm éna varovný hlas
Církve proti pověře krve a rasy. V ý v o d y autorovy jsou
průkazné a kniha vyn ik á jasným podáním.
CERNOCKY dr.: M oderní p sy c h o lo g ie .P x Q v o v 1937.
Kniha Černookého je souhrn p sychologického moderního
badání. Předpokládá, ovšem znalosti moderní psych olo
gie u svých čtenářů; není to ted y system atické probírání
problémů, nýbrž jen souhrn novějších výzkum ů v oboru
duševna. Stručnost podání a zvláštn ost v e vybírání slov,
kterým i autor překládá do češtin y výrazy cizích p sych o
logů, jsou Často na úkor jasnosti. Kniha svým způsobem
. a svou metodou se podobá něm eckým příručkám, na př.
„P edagogie der G egenwart“ a j., které v y šly u Kronera
v Lipsku. Je to přehled literatury, p sych ick ých problémů
a ř e še n í, ne dosti kritick y zhodnocen. V náboženské p sy 
chologii, zvláště je patrný nedostatek, kritického zhodno
ceni moderních p o zn a tk ů .: Velmi důležité jsou v knize
poznatky o pramenech nevěry: nepřesvědčení, bezzájmovost a neschopnost věřit, jak je autor zdůrazňuje. Tomismus má mnohem více hloubky a přesnosti principielní,
, že stačí Lna porozumění novějších problémů a nezdravých
jev ů víc než autor připouští. Pro tom isnius platí spíše
; - princip poznáni zdraví duše a podle něho soudit o ú ch yl
k á c h . Samostatně tvořená slova autorova nepřidávají jas
nosti podání psychick ých problémů a jejich řešení, které
* už samo sebou je v moderní psych ologii pramalé. M. H.
DEVROYE: B ossu et d ir e c te u r ď á m e s .Casterman, Pas ris 1937, r str. 198. Otázka velkého kazatele, duch. spisovatélé B ossueta : je příliš_ složitá, aby mohla b ý t vyře
šena jednou studií. Autor probral jeho korespondenci a
' některá jeho menši dílka a na základě tohoto materiálu
nám ukazuje B ossueta jako učitele duch. živ o ta a vůdce
duší na spletitých ~cestách k Bohu. Nejde- jen o uspořá
dání textů, nýbrž o skutečnou studii, velm i dobře p o d e -.
přenou texty, logick y uspořádanou, která ukazuje tohoto
velkého muže opět s jiné strany. .
,; :
, GORDILLO: Comppndium th eo lo g ia e, o rien talis. Romae, Pont. Instit. Orientale 1937, str. 275. Jd e o příručku, '
kterou vydal profesor pro sv é žáky. Jsm e však v elm i,
rádi, že. ji máme, protože nenajdete nikde tak krásně po
hromadě v&e, co je třeba v ěd ět s hlediska k a to lick é theo-

logie o theologii východních církví. Stručnost, jasnost a
* přehlednost jsou vlastnosti této k n ížk y /k terá jistě přine
se mnoho užitku zvláště studujícím theologie.
HUBSTER SJ: Le Christ d eva n t la Cité communiste.
Spes, Paris 1937, str. 168, cena 10 frs. V těchto konferen
cích autor ukazuje, jakým nebezpečím ohrožuje komunis
mus n yn ější dobu, a jakých léků je třeba užiti k odvrá
cení tohoto z la ;- ukazuje, že nutno v olit mezi nábožen
stvím K ristovým a náboženstvím hmoty, technikou.
LEDIT: La religion e e il comunismo. V ita et pensiero,
Milano 1937. Znamenitý odborník jesuita P. Ledit, vyda
vatel protibolševického časopisu „Lettres de Rome“,
v této knize analysuje poměr komunismu a náboženství.
U kazuje na principy komunismu a shledává jej naprosto
bezbožeckým , vším á se jeho m etody protináboženského
boje a konstatuje, ž e ’ tento neochabl, ba naopak stal se
urputKjjším a rafinovanějším , takže oklam ává zahranič
ní pozorovatele. V knize je snesen důkladný materiál
dokumentární.
V
■ LOWENSTEIN dr.: D er psych isch e R estitu tio n seffek t,
das Priázip der psychisch bedingten W iederherstellung
der ermiideten, der erschopften und der erkrankten Funktion. Benno Schwabe-Verlag, B asel 1937, cena 8 šv. fr.
Kniha je velm i odborně zpracována a přináší liěkolik po
znatků o psychickém vlivu,, který může způsobit v una
veném člověku osvěžení. Unavená činnost může být afek
tem nebo jiným i počitky sm yslovým i obnovena. Kniha
má vzácné a nové poznatky psychologické.
NECHVÁTAL Fr.: M agnetová hora. Melantrich, Praha
1937. P oesie sv. 27, str. 148. Po prvé se mi dostal do ru
k y soubor N échvátalových básní, které, mohu říci, mne
okouzlily. Jsou stm eleny ve tři oddíly: Kalné víno, V y
pálená'zem ě a P olibek jihu, napojeny silou i něžnosti lá s
k y (Má lásko,* 27, 54, 56), strhující kouzlem svých gest
(Chci všech n y muže, co jich pod oblohou, ke svému kříd
lu připnout v strmý let, vždyť jako já i oni také mohou
blankytem viry sen svůj napájet), toužící po oddechu a
Síle zažehnout nové ohně k rásy (teď, P an e můj, svou
dlaň mi v hloubi prostři a setři k aždý šrám a vrat mi starý
smích, 94, sem drsnou harfu pro píseň B erá n k o v u . . . ) ,
s reflexy, dějů španělských (T ví malí, věrní vstali, T y '
Kriste nej chudší, T y nesm rtelný králi, by prošli po dru
hé Tvok nejkrásnější dráhu pro duše svobodu, pro sv ě
ta rovnováhu).
,
OHNĚT: Farář z F aviěrsu, román křivd y a vítězství.
Přel. Jar. Demasi. V yd. Spol. podniky v Přerově, str. 260,
cena 20 Kč, v á z .-28 Kč. Francouzský román z kněžského
života. Jem né a psych ologick é je propracování zvlášf
hlavních osob vynikajících u šlech tilostí nebo zlobou. Abbé D aniel po trpké zkušenosti zrazené lá sk y zříká se svět-

ských radostí,, staví obětní oltář kněžského povolání, aby
se věnoval trpícím tohoto světa. U jařm en-svým těžkým'
křížem je vydán na pospas urážkám, hrozbám a násilnos
tem. A však nízkost okolí ušlechtilého kněze jen jej v y v ý 
šila a ukázala celou vzn ešen ost jeho povahy, neznalou
všech lstí, jimiž se proti němu pracovalo.
RAHNER: D ie G ottesg eb u rt. D ie Lehre der Kirclienvater von der Geburť Christi im Herzen des Glaubigen.
F. Rauch, Innsbruck 1935. Jde o zvláštní otisk článku, pu
blikovaného v, Zeitschrift fur kath. T heologie 1935. Autor
zkoumá vs patristické tradici p rvky pro výraz a sm ysl
zrozeni Boha v duši, jak oin ěm ráda m luví m ystika ně
mecká 14." a 15. století, zvláště šk ola E cckehartova. Stu
die je velm i dobře dokum entována a přináší h o d n o .sv ět
la do této otázky.
ZUCKER HANS: S tu dien zur judischen Selbstverioaltung im A ltertu m . Schocken-V erlag, Berlin SW 19, str.
200, cena neváz.' 6 Mk, váz. 7.50 Mk. Autor projednává historicko-právnicky otázku židovské sam osprávy v době
po vyhn anství až do prvních století po Kristui To je v ět
šinou doba, k d y židé již nem ěli takovou neod vislost od
jiných států jako za dob královských: Než právě tato
doba je velm i, zajímavá, jak totiž židé -spravovali sebe
sam y: podle Zákona i při nadvládě perské, heilenské a
římské. P ojednání autorovo o tom je, v ě d e c k é :a jasné.
N ení tak snadné ukázati av dokázati, kdo v té době měl
tuto moc v rukou, sledovati její p osloupnost a její nové
utváření. Zajímavě, odvolávaje se v žd y na dokumenty,
projednává otázku gerusie a pak vznik Farizeů a: Sadu
ceů a jejich různý v liv při sam osprávě. Možno zde viděti,
jak duchovní a světsk é p ojetí sam osprávy v y v o lá v á růz
né směry a třenice.'Soudní moc přichází n ejvíce na pře
třes v,,době Herodů a pak řím ských prokurátorů. Zde pro
jednává autor i procesy soudní, jež známe z novozákon-'
ních spisů, jichž používá jako jednoho z důležitých pra
menů pro posouzení moci Synedria. Z procesů se sv.
Pavlem a Jakubem autor čerpá dosti látk y, ne tak z pro
cesu K ristova snad i proto, že v tex to v é kritice sta v í se
za liberálnější protestanty.: D a lší: p olovici spisu věnuje
Velkému soudnímu dvoru v Jerusalem ě, , dále Akadem ii
v Jabne po zboření Jerusalem a a patriarchátu. T ato doba
velkých učitelů židovských, ač je nejasná a také prame
ny pro" ni nejsou tak -h ojn é a přesné, je ve spise podle
možnosti jasně podána.
.
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Ž ivotem : Zachraňte národ! Zbrojíme a stavím e p ev
nosti p ioti vnějším u nepříteli. Vražda z m ilosrdenství.
Život sv. V ojtěcha. ,
•
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