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Katechetů a „Katechetská Příloha“.
(Novoroční úvaha.)

Dnes, v úvodním slově k ročníku IV. »Katechetské Přílohy« mimoděk vyvybavuje se mi myšlenka: »Zdaž důležitá pro nás „Katechetská Příloha?“«
Zodpovědění otázky té vysvitniž ze slov následujících.
Uznáváno jest všeobecně, že úkol učitele náboženství na školách v době
nynější důležitější jest jiného odboru kněžského úřadu, že jest obtížný, zodpo
vědný, ježto v něm spočívá budoucnost křesťanského ducha lidu. A tu při této
důležitosti úkolu, táži se: jsou již všechny otázky vyskytnuvši se při vyučování
náboženství rozřešeny? Nepřináší-li doba nová, nové poměry stále opět a opět
nové otázky ? Anebo není třeba, aby katecheté tužby své, snahy a zkušenosti
mezi sebou vyměňovali, sdělovali, vzájemně se podporovali a v platnost uvedli
odborové umění své? Či poměry katechetů v přítomnosti i v budoucnosti tak
stkvěly, že nepotřebují úpravy? Zdaž spravedlnost prostoupila společnost lidskou
tak, že není třeba obávati se, aby sympatie, známost a vše, co v okřídleném
slově doby naší nepotismu se základní, nebránila katechetovi v jeho spravedlivém
postupu ? Opovědí k otázkám těm netřeba.
Kdo směr práce naší sledoval, spozoroval, že na prvém místě namnoze
projednávány otázky paedagogické, jež odnášely se ke katechetovi jako — ke
knězi. Věc ta na bíledni. Vždyť katecheta, který by na svůj svátý úřad ne
patřil, jako na úřad duchovního správce svěřených dítek — budoucí Církve
bojující — při nejmenším zdá se mi, že by velice chybil. Neboť on především
předstupuje před žáky jako kněz Kristův, žáci v něm vidí kněze Církve Kristovy,
vidí v něm rozdavače milostí Kristových a tudíž pravého správce duše — quasi
parochum svého. A protože tato duchovní správa u žáků, hledíc k různému
vzdělání, k různé vyspělosti žactva podléhá rozličným specifickým ohledům, na
místě jest, aby slovem i písmem poukazovalo se, by to, co pochybeno, se
zamezilo, a opět použito bylo to, co se osvědčilo. Vždyť jedná se o to, co
každému srdci kněze nejbližší — o spásu duší nesmrtelných. „Noscamus quid
simus et quod profession sumus, actibus monstremus, ut nomen congruat action i,
actio respondeat nomini“. (Concil. pragense caput I.)
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Na druhém místě jsme učitelé. Je-li při každém oboru důležito, jak se
vyučuje, tož zajisté tím více jest to důležitější při vyučování náboženství. Již
předmět sám toho vyžaduje. Neboť v. náboženství vyučuje se nejvznešenějším,
božským pravdám, které k životu věčnému vedou. Který katecheta nevyciťuje,
jak dalek jest od svého ideálu a kdož by z nás neprosil na počátku každé
hodiny Ducha sv., by ku pomoci přispěl světlem a ohněm svým nejen jemu, ale
i žákům ? V osnově vyučovací sice hlavní body vyučování podány, jakési zá
kladni mezníky vyznačeny, avšak hledě k methodice vyučování náboženství, ne
překročily se dosud určitá všeobecná stanoviska. Ovšem, že vyučování nábo
ženství jest podstatně individuelní, t. j. každý po svém způsobu vyučuje a také
svým způsobem vyučovati má. Neboť jen to, co s osobností učitelovou srostlo,
oživeno, jen to, co osobním zápalem se učí, semenem v půdu dobrou padajícím.
Kdo pravým katechetou býti chce, musí chuť a zkušenost k povolání tomu míti,
musí, abych tak řekl, k tomu býti zrozen. Přes to však vyučování náboženství
katolickému jest uměním, kterému třeba se naučiti a proto jest potřeba napomáhati začátečníku umění tomu, ani ne tak ve všeobecném rozhledu, jako spíše
v jednotlivých bodech, které zkušený katecheta již vypracoval. A počet methodicko-didaktických otázek, jež na pečlivé zpracování čekají a o jichž zpracování
různé náhledy a názory existují, že dosti značný jest, nikdo neupře.
Úkolem nemalým pro katechetu dále jest, aby stále trval na výši vědecké.
Tím rozumím, že nedostačitelno pro katechetu, aby spokojoval se s tím, co
učitelem náboženství jej činí, totiž, aby se jen v theologii vyznal. Tu jest mu
státi na oné vědecké výši, která jej znalým činí věd s náboženstvím souvisících.
Žáci měšťanských a vyšších tříd slyší v literatuře, v dějepisu, ve vědách pří
rodních mnohé, co úzce s náboženstvím souvisí a tu na katechetovi jest, se
znání to s náboženstvím spojití. Myšlenky, jež dnes na ethickém i sociálním
poli září, hýbou světem a proto nemají katechetovi býti neznámými. Zde musí
učitel náboženství s to býti, aby schopen byl vystoupiti, vysvětliti, říditi, čeliti.
A když nemožno, o čemž nelze pochybovali, jednotlivcům, aby v těchto oborech
náležitým způsobem se vyznali, má spolek náš přednáškami a »Katechetská
Příloha« článkami pomáhati. Z příčiny té míním v »Příloze Katechetské« even
tuelně v hlavním čísle v přípaných pojednáních podati, co vědecké bádání spra
covalo v rozličných výše naznačených oborech.
To úkolem naší »Přílohy«. A »Příloha katechetská« tehdáž tohoto vytknu
tého cíle . dosáhne, jest-li kollegové ze všech končin dle sil svých práce se
zúčastní, nikoliv jen jako předplatitelé »Vychovatele«, nýbrž zvláště jako jeho
spolupracovníci. A práce nám společná jistě úkol náš katechetský nám zpří
jemní. Namítnete snad, jak mnohdy sám slýchávám, že tichá práce katechetova
neuznávána. Připouštím, ale dodávám, že nebyla by správnou, poctivou práce
katechetova, kdyby jen pro zevnější vyznamenání pracoval, které mnohdy neod
povídá záslužné práci, závisící častokráte na pouhé sympatii či antipatii informu
jícího aneb na okolnostech jiných.
To neodstrašuj nás! Vědomi poctivě vykonané práce odměnou nejlepší.
Nuže — cit solidarity prostup nás, spoj nás v jednotu, v níž nejen síla
ale i výsledek, na nějž čekají tak mnohé tužby.
V jednotě ku předu ve jménu Páně pro právo, pravdu a spravedlnost budiž
dnes tužbou novoroční nejen mou, ale i každého, komu věc katechetů na
srdci leží.
—dl.
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Názor na svět ve škole.
Napsal Dr. IGN. STEINOCHER.

Poznati Boha jest účelem človeka zde na světě. Dvojí cesta vede ho ku cíli,
nejprve vrozená idea Boha jeho v duši, vložená v nitro člověka Bohem samým,
a ku této cestě aprioristické pojí se druhá, aposterioristická, vycházející z poznání
skutků Božích a to hlavně poznávání světa, stvoření světa všemohoucností Boží,
z řízení a spravování světa božskou prozřetelností. Z díla stvořeného přichází
pak duše lidská dle zásady příčiností na stvořitele a tedy ku poznání Boha.
(Řím I. 20.) Ovšem toto přirozené poznání jest nejasné a nedokonalé, jen jako
v zrcadle a v podobenství, čekajíc naplnění a zdokonalení svého ve vidění Boha,
»tváří v tvář«. (I. Kor. XIII. 12.)
Položití pevný základ poznání Boha z věcí stvořených a připojiti toto po
znání ku idei Boha, vložené v duši lidskou, jest první povinností učitele nábo
ženství, jemuž svěřena prostá duše dětská. Vývin duševních vědomostí žákových,
pokračující s rostoucím množstvím poznatků, musí provázeti a podporovali pomoc
katechetova a snaha jeho, již poznatky tyto stále doplňuje výklady svými, aby
jaksi v duši žákově postupem let školních stále jasnější nastávalo světlo, aby
pak při odchodu ze školy v život veřejný odnášela si duše dojem celistvý, úplný
a zaokrouhlený názor na celé svoje okolí — na celý svět, a s názorem tím
i nutné jeho důsledky, víru v Boha, v Jeho všemohoucnost, jíž svět stvořil,
i prozřetelnost, jíž ho stále zachovává, řídí a spravuje.
Vlivem světa zevnějšího množství dojmů vniká v duši člověka, tvoříc v jeho
nitru celé skupiny představ, jež sdruženy a spojeny v jeden celek, tvoří celkový
názor duše na celý svět, člověka obklopující. Ovšem není slovem »názor« míněn
pouze dojem zrakový, jak by slovo naznačovalo, nýbrž názorem představujme
si celek sdružených představ všech smyslů lidských, jimiž člověk se cítí býti
nepatrnou částí celého, všehomíra jej obklopujícího, vidí závislost svojí na celém
svém okolí a s celým okolím svým závislost na bytosti nejvyšší a absolutní,
v nitru svém pak sám rozumem svým jest schopen činiti si důsledky vědomí toho.
Duše vjímá však svět vnější svým vlastním, individuelním způsobem, takže
tentýž vjem u různých osob právě tímto spůsobem se různí; každý hledí jakoby
svým vlastním sklem na svoje okolí a tudíž i představy tím vzniklé dle různého
vnitřního stavu člověka značně mnohdy se různí. To nutno míti na zřeteli při
tvoření názoru na svět v duši žákově a výklady náboženskými upravovati půdu
pro pochopení světa, jeho původu, trvání a konec, aby žák při každé příležitosti
viděl svět celý jako dílo Boží a ze stvoření a řízení světa poznával Tvůrce a
Zachovatele. Všecky dojmy o světě vnějším nutno pak spojovati v duši s vrozenou
ideou Boha tak, aby ji jaksi doplňovaly a potvrzovaly, nikoliv aby snad jí byly
na odpor. Poněvadž jediný Bůh jest tvůrcem i našeho nitra i celého našeho okolí,
není možným odpor mezi tímto dvojím směrem ve smyslu objektivném, ve skuteč
nosti; nastane-li však přece snad nahodile ve smyslu subjektivném v duši člověka, je to
vždy důkazem, že vnější poznání nebylo správným, pravdě odpovídajícím, poněvadž
není možným, aby odporovalo idei Boha vložené v duši lidskou. Nutno tudíž
hledati chybu ve vnějším poznávání, nalézti ji a opravenou srovnati v ladný
celek. To-li podaří se člověku, pak hledí na celý svět jako na jediné celistvé
dílo téhož Tvůrce, jehož mu hlásá vlastní jeho nitro; v řádu a pořádku, panujícím
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v celém vesmíru, vidí téhož Boha svého a uznáva povinnost, nutné z poznání
toho jakožto důsledek plynoucí, aby vůli svoji lidskou této nekonečné autoritě
božské podrobil plněním přikázání Božích.
Dějiny lidstva od dob nejstarších již svědectví podávají o tom, že z názoru
na svět plynulo jednání celých národů, ba celého lidstva. Kde vidíme zachovanou
původní ideu monotheistickou, jejíž obsahem jest jeden Bůh, stvořitel a zachovávatel všehomíra, všude jeví se nám pevná víra v tohoto jediného Boha a
vědomí závislosti úplné na něm, tvůrci a dárci všeho dobra, vyjádřené v ode
vzdání se v božskou prozřetelnost a v plnění rozkazů Božích. Naproti tomu
sekundární pojem polytheismu, vyrostlý ze zatemnělé původní idei monotheistické,
setřel na mnoze úplně pevnost víry v Boha, jakožto všemohoucího tvůrce světa
a odvrhl zcela povinnosti jemu sloužiti spůsobem, jak původní názor neúprosně
žádal. Bohové polytheismu jsou spíše dokonalí tvorové, člověku podobní, vy
žadující na něm sice vnější úctu, ale nikoliv přísnou, neodvolatelnou poslušnost
ve vyžadování toho, aby člověk svobodnou, vůli svojí mravní dobro konal a zla
se varoval. Čím více pak původní názor na Boha, stvořitele a zachovatele světa
blednul v nitru lidstva a ustupoval názoru více méně materialistickému, zaměněn
základ, na němž položeny svobodné skutky vůle lidské, jež zapomenuvši na
ideál mravního dobra, Bohem do svědomí vložený, bezstarostné lehkomyslnosti a
převrácenosti své bez ohledu na Boha jednala dle zásad, svojí vlastní libostí
stanovených. Člověk přestal považovati se za dílo božské všemohoucnosti, odvrhl
od sebe autoritu Boží i prozřetelnost a sám sobě stal se zákonem. Nutně dů
sledky tyto vyplývají jeden ze druhého.
Proto také otázka sociální hledíc odůvodnili samostatnost člověka a rovnost
všech lidí, nutně v rámec programu svého pojmouti musela určitý názor světový
a s ním ruku v ruce jdoucí pojímání dějin. Všemohoucnost Boží, zřejmá ve stvo
ření světa odvržana materialismem, prozřetelnost, jíž Bůh celý svět zachovává,
řídí a spravuje, nahražena materialistickým pojímáním dějin, jež vysvětlovány
stálým přirozeným vývinem, utvářením se protiv a třídním bojem. Myšlenka soci
alismu, opírajíc se o tyto kameny základní, ovšem vyrůsti musí v budovu zcela
jinou, nežli jest soustava pravd náboženských, a názor na svět, jeho původ
i vývin jest pak zcela odchylným od názoru, položeného na základu náboženském.
Právem nutno požadovati, aby ve škole v dětskou duši vštípen byl pravý
názor na svět, jakožto dílo Boží, aby duše dětská nejen věrou svojí ale i roz
umem svým, znenáhla se vyvíjejícím chápala závislost svoji na Bohu, aby pře
svědčena byla o tom, že bez vůle Boží na světě nic se státi nemůže, aby ve všech
skutcích svých stále přikázání Boží měla na zřeteli.
(Pokračování.)

Promluva na slavnost Zjevení Páně.
Napsal JAN ŠMEJKAL, katecheta.
»A všedše do domu nalezli dítě s Marii, matkou
jeho a padše, klaněli se jemu.“ (Mat. 2., 11.)

Zjevení Páně — tak nazvána jest již odedávna dnešní slavnost. Zjeviti se
znamená : patrným se učiniti lidským smyslům nebo duchu. Kolik milionů hvězd
koluje na obloze nebeské, ale proto, že zjevný nejsou oku našemu — neznámy,

Ročník IV.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 5.

pro nás neexistují. Co platný nám neznámé poklady země, co bohatství skrývá
moře ve svých propastech a přece jako by ho nebylo. A cože platný nejkrás
nější myšlenky, důmyslné poučky, moudré naučení knih mudrců a badatelů,
jestliže jich nečteme, jestliže nám nezjeveny?
A právě tak věc se má se zjevením Páně. Sv. apoštol národů píše: »Nebo
co známého jest o Bohu, zjevné jest jim ; Bůh zajisté jim to zjevil. Nebo nevi
ditelné vlastnosti jeho, ze stvořeni světa, skrze ty véci, kteréž jsou učiněny, roz
umem pochopené spatřeny bývají, totiž jeho věčná moc a božství, takže nemohou ■
míti výmluvy (Rím. 1, 20.) pohané jakoby nemohli poznati Boha, jenž »nenechal
sebe samého bez svědectví, dobře jim činil s nebe, dávaje deště a časy úrodné,«- takže
i pohané z toho poznati musili Boha svého, který »přebývá ve světe nedostupném.«
Dnešní slavnost nové zjevení Boží hlásá nám, nežli, které, stvořením světa
se stalo, »zjevení se milosti Boží, Spasitele světa, všem lidem« (Tit. 2, 11.), »zje
vení se života věčného, kterýž byl u Otce,« zjevení se »Slova, kteréž tělem učiněno
jest, aby přebývalo mezi námi.«
Dosud jedině svátá rodina a pastýři betlémští věděli o »radosti, která bude
všemu světu« a proto nutno bylo událost tuto též celému světu zvěstovati.
A z příčiny té přichází mužové cizí s nádherným průvodem do města velikého —
sídelního Jerusalema — ptají se po novém králi, jehož právě zrození zjevují.
Církev sv. rozšiřuje pak toto zjevení Páně na trojí zjevení a to ; zjevení Páně
mudrcům od východu, zjevení Synovství Božího při křtu v Jordáně a zjevení
božské moci a slávy při prvém zázraku v Kani Galilejské. Pozastavme se u udá
losti dnešní, a poznejme v ní vznešený její význam.
» Vstaň a osvěť se Jerusaleme, nebo přišlo světlo tvé a sláva Hospodina nad tebou
vzešla. I chodili budou pohané ve světle tvém a králové v lesku východu tvého.«
(Is. 60, 1.) Tak s plesáním vítá v duchu prorok Isaiáš budoucí Církev. Král věčné
slávy přišel na svět, aby se zasnoubil s chotí svou a králové »z Tarsu a ostrovů
dary přinesott a králové z Arabie a Sáby obět přivezou« (Ž. 71.), jakožto dar
svatební. Ale jak dověděli se o Něm v takové dáli?
»Viděli jsme hvězdu Jeho na východě.« A kterak rozuměli hned, co znamená
hvězda? Byliť žáci proroka Balaama, který již za času Mojžíše předpovídal též
o hvězdě, která »vzejde z Jakoba«, a ten, který ležel v jeslích svítil na nebi
a který jim zevnějšího světla poslal skrze hvězdu, osvítil jich svým světlem Bož
ským. A tak šli a vejdouce v město královské, táží se : »Kde jest ten, který se
narodil, král židovský?«
Proč, vy králové pohanští hledáte krále židovského ? » Viděli jsme hvězdu
jeho a přišli jsme se klaněli Jemu.« Co vás táhne k nemluvněti, k robátku,
o kterém na celé vaší cestě nevěděla duše živá? Za dávných časů sice přišla tam
od vás královna ze Sáby, aby slyšela moudrost Šalomouna, nikoliv ale, aby se
mu klaněla. Vy pak hledáte krále nověnarozeného, krále říše již hynoucí ? Ano,
neboť víra nám praví, že On jest králem všech národů a věků. A že tato touha
pobízela je, uzříti div divoucí, neostýchají tázati se po něm v sídelním městě, ve
kterém na trůně král-vetřelec, cizinec, ukrutník. Z té příčiny strach Herodův,
neboť čteme v písmě : »Uslyšev pak to Herodes král, zarmoutil se i všechen Je
rusalem s ním.« Že se ulekl král, tomu se nedivím, neboť bál se o stín své
vlády, na kterou milostí Římanů byl dosazen a jak ze Suctonia víme, kolovala
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tehdá po celém východe pověst hlučná, že mocný panovník vyjde z Judska. Než
proč se třásl celý Jerusalem s ním. Vždyť měl raději plešatí, Bohu díky vzdávati
za Messiáše, jehož otcové jich toky slzavými vyžadovali, jímž na vrchol slávy
měli na světě povýšeni býti? Nedivme se. Což neděje se tak i mezi lidem našim?
Když se mu dobře daří, když v radostných písních tráví p-ozemské statky své,
přidrží se i největšího nepřítele Krista a národností, jen aby nemusel vykročit
z pohodlného žití svého. A tak i tenkráte židé-pokrytci raději podali ruce ohav
nému cizinci, který nenáviděl náboženství i národnost jich, jen aby se nestala,
nějaká změna, by se nezavedlo nic nového, byť by se jednalo o slávu národa
a spasení duší. Však ošemetný tyran Herodes lstivě skrývá, co zamýšlel již ve
svém srdci.
Svolává radu, knížata kněžská a učitele, a táže se jich, kde by měl Kristus
se naroditi? Tu se otvírají knihy, přemítá se v nich, vyhledávají se svědectví
a nalezeno, že zrozen má býti v Betlemě Judově. (Mich. 5.) O vy nevděční, o vy
pokrytci ! Víte-li z písem, že Kristus má se v Betlemě naroditi, proč tam ne
chvátáte? Proč jiným ukazujete cestu, a sami nechcete po ní kráčeti? A jestli
nevěříte ani písmu, ani hvězdě, co se lekáte? Tak plní se, co prorokoval Isaiáš:
„Hle, zjevuji se lidu, který nevzýval jméno mé.“ Z dalekých krajin přichvátali
pohané, nábožnou dychtivostí Krista hledajíce a synové jeho domácí, tak blízcí
Jemu, netouží uzříti Jej ! Jedině — slyšte — Herodes projevuje takové přání.
*Kdo tajné povolav mudrců, pilné se jich vyptával,* kteří pak vyslyševše
krále, odjeli a hvězda, kterou byli viděli, předcházela je.
»I zaradovali se radosti velikou,* neboť jim svítila nyní dvojím světlem :
vlastním a prorockým. Již přibližují se k Betlemu, již přeskočí rázem hvězda
město, již stojí u osamotnělé chýše a hle stkvěleji a třpytivěji sálají paprsky z ní,
jako by říci chtěli: »Zde jest, koho hledáte.« Ohromeni stojí cizinci, přemítajíce
zdali možno zde nalézti cíl touhy, krále velikého !
Slézají z velbloudů svých a »všedše do domu, nalezli dité s Marii, matkou
jeho.* Leká se vznešených cizinců ostýchavá máteř. Když pak oni projevují vůli
spatřiti krále židovského, beře ona své drahé rozeňátko z úzkých jesliček, uka
zuje ho, a oni vidouce milostnou tvář dítěte nebeského, chvějí se bázní posvát
nou a padše, klaněli se Jemu a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato,
kadidlo a myrrhu. — Překrásným vzorem nám tři sv. králové, jak i my Krista
hledati máme. Žádná obtíž, žádná překážka nezdá se jim býti přílišná, nic neodstrašuje je od hledání, jim není kamenem úrazu stáj, chatrné jesle, chudé plénky.
A čí pomocí přemáhají to vše, vírou, jejížto znamením byla hvězda nebeská.
A tato hvězda sv. víry svítí stále vedouc nás světlem prorockým i evange
lickým do Betlema — domu chleba, kde nám ukazuje Téhož ve způsobe chleba
ukrytého. Všímáme si i my krásné hvězdy té a dáváme se vésti světlem jejím?
Odpovězme si sami. Já dnes vybízím vás, abyste pilně dbali drahocenného po
kladu — víry, neodříkali se ji a kdyby vám někdy zmizel svit hvězdy té nebeské
a vy se potáceli ve tmách nejistoty, vzpomněli si na víru sv. tří mudrců, majíce
na paměti útěchyplná slova velikého apoštola: » Protož, kteříkoli dokonalí jsme,
tož smýšlejme; a pakli v něčem jinak smýšlíte i to vyjeví nám Pán.“ (Tit. 3.) Amen.
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Promluva na L nedeli po Zjevení Páně.
Napsal \*.

Minulou neděli zřeli jsme před sebou Ježíše ještě jako útlé nemluvňátko
betlémské, které ve všem na pečlivou máti, Pannu Marii a starostlivého pěstouna
sv. Josefa bylo odkázáno. Dnes vyličuje nám již sv. Evangelium téhož Krista
jako jinocha dvanáctiletého.
O mládí jeho, o jeho pobytu v tichém domě Nazaretském nepodává nám
písmo sv. zpráv pražádných. To vše náleželo jen v úzký kruh svaté rodiny.;
a neuznal Otec nebeský za vhodné o těch blahých okamžicích mládí Ježíšova
podati zpráv všemu světu. Teprv o Kristu dvanáctiletém vypravuje se nám pa
mátná událost, jak ji dnešní sv. Evangelium líčí.
Rok dvanáctý v krajinách východních jest rokem významným v životě kaž
dého člověka. Tím rokem přestává býti nerozumným děckem a stojí již na prahu
života jinošského. V tom věku povinnen byl každý jinoch israelský plniti zákon
Boží, který velel, že »každý muž israelský o třech významných slavnostech
v roce do chrámu jerusalemského přijíti má.« Proto také Ježíš poslušen jsa zá
kona, béře se na pouť do Jerusalema. A vidíme též, že i svati ošetřovatelé jeho :
Panna Maria a sv. Josef nestřehou jej tak úzkostlivě, jako byli dříve činili. Ale popřávají mu více volnosti, tak že Ježíš odlučuje se od nich, v chrámu sám prodlévá, ba
zůstává v Jerusalemě i tehda, když oni již vracejíce se domů, sv. město opouštějí.
I z vás mnozí již překročili 12 rok svého života, a ostatní rychle k němu
dospíváte. Pomněte, že i vy v tomto věku přestáváte býti nerozumnými děcky,
ale že patříte již k dítkám odrostlejším. Mnohé povinnosti, jež máte k Bohu
a k lidem, obzvláště k svým rodičům a k sobě, tím více v tomto věku doléhají
na vás. A je všechny svědomitě plniti, toť jest úlohou vaší nejhlavnější.
V tomto věku musíte již opravdově začíti : vzdáti se všech hříček dětin
ských a nerozumného jednání, a opravdově se snažiti o to, co svátý zákon Boží
vám velí, co zdobí ducha a šlechtí srdce. Máte již úsilovně o to se starati, jak
byste se stali Bohu milými a bližnímu prospěšnými. Vždyť v mládi jest základ
celého života budoucího; neb jen na ušlechtilé mládí následuje utěšený věk do
spělosti a blaženého stáří.
Vizme, co sv. Evangelium dále praví : »Když pak, vykonavše dny sváteční
domu se vraceli, zůstalo pachole Ježíš v Jerusalemě, — a rodičové jeho nevěděli.«
Lid totiž po různu v zástupech domů se vracel, a oni se domnívali, že by
s přátely a známými k domovu šel. »A hledali jej mezi příbuznými a známými.
A nenalezše, navrátili se zpět do Jerusalema, hledajíce ho.«
Jak bolestná to byla chvíle pro blahoslavennou Pannu ! Ztratilať Syna
svého, svou největší radost, svou naději a útěchu jedinou !.
Co Kristus byl Marii, matce své, to jste i vy svým rodičům. Ve vás vidí
oni své druhé »já,« ve vás skládají všechny své naděje do budoucna. Vy máte
býti jednou útěchou a podporou jejich stáří, vy máte býti jim tou sladkou od
měnou, že starajíce se o vás, nepracovali nadarmo. A my, kteří vás spolu
s nimi k životu dospělému připravujeme, ve vás rovněž chceme zřítí ovoce usi
lovné a mnohdy i trpké práce naší. I my čekáme, že slova naše, v srdce vaše
padající, vydají jednou užitek stonásobný vám a svědectví o práci a námaze naší
před světem.
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Hleďte, ať naděje, jež ve vás všichni kladou, jednou též se vyplní. Ať ro
diče vaši i my nedožijeme se na vás sklárnám'. Byl by to hrozný ortel nad vámi,
kdyby jednou rodičové musili zaplakati : »Ztratili jsme dítě ! « bolno bylo by
i nám, když bychom zřeli, že snahy naše byly marný a práce naše bezvýsledná.
V chrámě po třech dnech nalezli Spasitele a s ním vrátili se domů. Tichá
dědina Nazaret hostila Ježíše svého dále. — A opět o životě jeho mlčí sv. písmo.
Ježíš ve skrovné chýši chudého pěstouna neznám a nepoznán žil skrytě až do
30. roku věku svého. Jen jedinká věta dává nám poznati život jeho, ana praví :
»A Ježíš prospíval moudrosti a věkem a milostí u Boha i u lidí.«
Život jeho byl tedy neustálým pokrokem v moudrosti a milosti. Dorůstaje
dle těla, prospíval též moudrostí ducha svého a byl milý Bohu i všem lidem.
Budiž proto i vaší snahou prospívati před Bohem i před lidmi moudrostí
a milostí. Snažte se pokračovat! i ve vědomostech i v lásce Boží, aby jednou
i v knize života vašeho, až v den soudu z ní čisti vám bude svůj výrok Kristus
Spasitel, o vás bylo psáno, že v životě svém jste prospívali moudrostí i milostí
před Bohem i před lidmi. Amen.

Promluva na den nejsvětějšího Jména Ježíš.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.

S posvátným klidem oslavuje každoročně Církev své svaté. Uprostřed bojů
a bouří, jež vůkol zuří, Církev klidně ve svých chrámech vzpomíná svých vy
volenců. Každého dne důstojně slaví památku svých zesnulých členů, kteří byli
jí k ozdobě a ve kterých nejlépe spatřuje svoji velikost a svoji slávu. A právě
dnes slaví slavnost jednu z největších ; slaví jmeniny svého Zakladatele a Tvůrce,
Ježíše Krista. •
Drazí přátelé ! Ježíš Kristus jest největší jméno v dějinách člověčenstva.
Nejslavnější mužové světa byli by dávno již zapomenuti, kdyby pomníky, paláce
a jich hrobky, nebo písemná svědectví nebyly nám zachovaly po nich památky.
A kdyby jednoho dne všechny památky o nich svědčící byly zničeny, navždy by
i oni vymizeli z paměti lidské, svět by o nich nevěděl. Jako by nikdy jich ani ne
bylo. — O Ježíši, světa Vykupiteli, však pravda tato neplatí. Kdyby všechny
pomníky jeho, křesťanské chrámy byly zbořeny, On přec žil by dále. Žil by ve
své Církvi, jež potrvá až na konec světa. On žije stále v srdcích svých vyzna
vačů, a to jest pomníkem jeho nezničitelným. »Ježíš Kristus včera i dnes, onť
i na věky.« (Žid. 13., 8.) Uvažme dnes, kdy svátek Jeho světíme, význam jeho
v dějinách.
1. Archimedes, sestaviv po dlouhém bádání svůj kladkostroj a vida, kterak
nyní nejmenší silou největší břemena zvedati může, zvolal v radostném nadšení :
»Dej mi pevný bod, kam bych se postavil a celý svět ze základů pozdvihnu.«
Byloť to ovšem nesplnitetné přání a nemožný čin, zeměkouli s její dráhy svésti.
Ale Ježíš Kristus pohnul světem a nežádal k tomu ani pevné opory. On
Svatým svým učením svět obnovil, zlepšil, přetvořil.
A aby tento převrat byl patrnější, nepopiratelný, nezpůsobil jej, dokud na
zemi žil. »Když budu povýšen od země, všecko potáhnu k sobě,« pravil s božským
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klidem, svědčícím o jeho vševědoucnosti. (Jan 12., 32.) A pověděv tak, zemřel
opuštěn na kříži. Ale potom, když opustil zemi, když zdálo se, že dílo jeho
odumřelo a s ním zašlo, tehdy teprve vstalo ono z hrobu, v němž myslili, že již
na věky pochováno jest, krásný pomník jeho — Církev, plná nekonečného života
a věčné svěžesti.
Ježíš naukou svou dal dušem lidským jiné názory, jiné naděje a radosti.
Světu ve vlastních hříších zoufale umírajícímu dal jiný směr a nový život. Ježíš
se stal milníkem věků, počátkem nového letopočtu, zakladatelem naší vzdělanosti,
dárcem nejdokonalejšího náboženství. Práci, jež byla světu pohanskému potupou,
povznesl a posvětil. Učil lidi znáti se jako bratry a syny téhož Otce nebeského,
aby týmž dechem lásky všichni se vzájemně milovali, naučil svět trpělivosti, po
koře a sebezapírání.
Vizme jej, an sedí na hoře a káže shromážděnému lidu : Blahoslaví chudé,
blahoslaví lkající, slibuje věčnost, blaženost těm, kdo jsou čistého srdce, a kteří
protivenství trpí pro spravedlnost. Slova tato byla jako zrna zázračná. Kdo vy
počte, kolik požehnání z nich vzešlo ? Chudí nalezli v nich útěchu, lkající radost,
z nich vzešli všichni mučenníci a všichni dobrodincové lidstva. Každé slovo jeho
rtů bylo símě nekonečného pokroku, bylo pramenem nového života.
2. Musili bychom se vžiti v dobu pohanskou, abychom náležitě dovedli
oceniti význam učení Ježíšova pro celý svět. Když sv. Pavel, přišed do Athen,
jal se mluviti v areopagu, na veřejném náměstí, kde soudy se konaly, sami
mudrcové řečtí přišli naslouchat slovům jeho. Jako zvuky cizí, nebeské, zněla
jim slova sv. Pavla, že největší povinností člověka jest láska, protože z lásky
k lidem Spasitel umřel, že má dobře činiti, protože Ježíš bude jej jednou souditi,
že nemá báti se smrti, protože Ježíš přemohl smrt a člověk jest určen k životu
věčnému. Slyšíce tak, povážlivě kroutili hlavou, s těžkými myšlenkami o slovech
Pavlových vraceli se domů. A v mnohé hlavě náhle jako by se vyjasnilo. Sou
dili jinak o životě a jeho účelu. Nové světy a nové pravdy jako by se náhle
před nimi otvíraly a oni — stali se křesťany.
Všechna nynější vzdělanost a horoucí její touha po stejné spravedlnosti ke
všem lidem, po osvobození a blahobytu nejnižších tříd, po lidumilství a míru,
zrodila se z Ježíše. A i ti, kteří ztratili víru v Ježíše, zachovávají jeho mravo
uku, zapomínajíce, že od něho pochází.
Císař Napolen v těch několika milostiplných letech, jichž mu Bůh popřál na
ostrově sv. Heleny, aby rozjímal o své minulosti, marnosti světa a věčnosti, rád
zahloubal se v dějiny a hledal v nich muže neznamenitejší. Postavy dávného
věku jako by kráčely kol zraku jeho. Viděl Caesara, šlechetného Aristida, Sokrata,
Scipiony, patřil na všechny, jež jako muže největší ať výboji, ať pracemi ducha,
dějiny poznamenaly. Ale na všech vedle ctnosti, spatřoval i chyby a náruživosti.
Jedině obraz Ježíše Krista utkvěl na mysli jeho jako vzor dokonalosti a on volal
v nadšení: » Ten jediný upoutal na sebe všechno lidstvo.«
On jako největší výbojce duší podmanil si ne národ jeden, ale lidstvo ve
škero. Po devatenácti stech letech duch jeho jest nevyčerpatelný. I slunce má
své skvrny, jedině Ježíš září všem věkům jasně, královsky, beze skvrny.
A jakož pevně věříme, že Ježíš smrtí svojí lidstvo z okovů hříchu vykoupil abrány
života věčného znovu nám otevřel, rovněž tak zříme před sebou onu zázračnou
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skutečnost, že Ježíš naukou svojí založil nový věk lidstva, způsobil převrat ne
tušený, neslýchaný, nezastavitelný. Založil novou společnost, spočívající na sou
citu k chudým a na stejné důstojnosti všech.
V životopisu sv. Krištofa se vypravuje, kterak on, muž statné postavy,
usadil se na břehu řeky a přenášel pocestné z jednoho břehu na druhý. Jednou
zjevil se mu Ježíš jako malé děcko a prosil, aby jej dopravil přes řeku. Krištof
vezme děcko a opíraje se o hůl, vstoupil do řeky. Ale v tom okamžiku tíha dí
těte roste, řeka čím dále více se zdvihá a rozvodňuje, jako by v ní někdo hodil
celý svět. Sv. Krištof vzývá Boha, volá Ježíše, až konečně napínaje poslední sílu,
dosáhl druhého břehu. »Kdybych snad celý svět na ramenou nesl, nebyl bych
více zkusil,« oddechl si světec. A dítě k němu dí : »Krištofe, tys nesl více nežli
celý svět. Nesl jsi Pána světa. Já jsem král Ježíš Kristus.
Drazí přátelé ! U vypravování tomto spočívá hluboká pravda, vzácné na
učení pro nás. Kdo nosí v srdci svém Ježíše, ten překoná všechny nesnáze
a obtíže na pouti svého života. Kdo ctí a miluje Ježíše Krista, tomu i nejtěžší
povinnosti jsou snesitelný, ten neklesá, nemalomyslní, nezoufá, neboť. Ježíš jest
s ním, a proto dojde též šťastně až k pevným břehům života věčného. Amen.

Promluva na IIP neděli po Zjevení Páně.
»Pane, chceš-li, můžeš mne očistili.«
(Mat. 8., 2.)

Dnešní Evangelium vypráví nám o dvou zázracích vykonaných Kristem na
konci prvého roku jeho učitelského, úřadu. Kristus sestupuje s hory blahosla
venství, setkává se s dvěma nešťastnými, kteří znajíce laskavost i dobrotu srdce
jeho a všemohoucnost slova jeho, které byl zjevil, za pomoc jej žádají, malo
mocný a setník tetrarchy Heroda Antipata, jehož služebník leží v Kafarnaum
těžce nemocen. Zdržme se déle u prvé události a promluvu dnešní jí věnujme.
»Když Ježíš sestoupil s hory, šli za nim zástupové mnozí, a hle, malomocný
přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, chceš-li, můžeš mne očistili.« (Mat. 8., 1. . . .)
Malomocný se dovolává slitování našeho Spasitele! Malomocný, jaký to nešťastný
a politování hodný člověk ! Byloť malomocenství vskutku nejobávanější a nej
horší nemocí, kterou obyvatelé východních krajin stiženi byli.
»Kdo poskvrněn malomocenstvím, oddělen hude dle usouzeni kněze, bude
míti roucha rozpáraná« — na znamení nejhlubšího smutku — »hlavu odkrytou,
ústa šálem zakrytá a volali, že poskvrněn a nečíst jest. Po všechen čas, v němž
malomocný jest, sám bude bydleli za stany« (Levit. 13., 44.j, tak zněl zákon Moj
žíšův, tak též dělo se putování Israele pouští. Když pak národ vyvolený dobyl
zaslíbenou zemi, bydleli titö nešťastníci před hradbami vesnic a měst. Nebezpe
čenství a povaha této nemoci vyžadovala podobných nařízení. Vzpomeňmež si
jen na Joba, na dojemné líčení, které písmo svaté vypisuje o jeho útrapách
a bolestech. Vzpomeňme si, jak mezi všemi zly, kterými Pán národy navštěvoval,
malomocenství nejhorší a nej strašlivější, to proto — že nejen prostupovalo tělo,
ale i útrapy duševní objevilo, jak viděti na Jobovi, o němž písmo sv. dokládá:
»že vnitřním pokušením trápen, svého obydli vzdálen, bez pomoci ležel, žehraje
na den, kdy na svět přišel.«
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Zlé jest malomocenství. Daleko však horší jest malomocenství duše — hřích
to v různých útvarech i zjevech svých. Nedát se malomocenství tělesné zakrýti,
ježto zjevno jest; kdežto vnitřní zkaženost a nicota dá se před okem lidským
krýti, ano, i mnohdy sám člověk mravně zkažený o stavu svém se klame. Tě
lesné malomocenství ničí bezcennou součást bytosti lidské, která i jinak za krátkou
řadu let svému rozrušení za oběť padá, kdežto mravní špatnost obraz Boží v člo
věku ničí a pustoší a tím jest zkázonosnější. Může tělesné malomocenství býti
příčinou smrti, kdežto mravní zkáza duši věčnou smrt určitě chystá, podobajíc
se ohni, který vše dychtivě i zhoubně ničí. — O, zkoumej duši svou, zdalj
v hlubinách její nenachází se podobný hřích, který vzrůstá, vzmáhá se, hojí žá
dostivosti, žádostí očí, těla a pýchy. »Píši vám mládenci,« napomíná sv. apoštol Jan
dorůstající mladíky, »že jste silni a slovo Boži zůstává ve vás a premohli jste
zlostníka. Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-li kdo svět,
není lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jest žádost těla, žádost
oči a pýcha života, kteráž není z Otce, ale jest ze světa.« (1. Jan 2., 14.—16.)
A jak patříš do nitra svého, patři též kolem sebe, zda-li v úmyslu nemáš sblížiti se s člověkem, který Kainovo znamení hříchu na čele nosí, o kterém jsi se
přesvědčil, že pln jest duševního malomocenství —nevěry, nemravnosti a věrolomnosti.
Viz však ! malomocný nachází pravého lékaře a pomocníka v nouzi. „Můžeš
mne očistili«, praví pln víry a naděje k Pánu, neboť vzpomíná si zázraků, jichž
byl Týž vykonal před krátkým časem, které věhlas připravily jeho všemohoucnosti od hranic Arabie až k Libanonu, od moře až k břehům Jordánu. V my
šlenkách vidí velkého proroka Jana, jenž o něm svědectví vydává, před očima
tane mu královský úřadník v Kafarnau, jenž uzdraven, aniž by byl pán v blíz
kosti jeho. — Viz, jak tento tělesně chorý po uzdravení touží a jak touha jeho
učí ho v nouzi poznávati pravého lékaře a pomocníka.
Uč se z toho i ty, při malomocenství svém duševním, u Něho pomoci
a ochrany hledati, kde ji vskutku nalezneš, jako ji nalezl malomocný. Neobmezená jest důvěra malomocného, ale obmezena prosba jeho : »Chceš-li, můžeš mne
očistiti.« — Kéž bychom my též podobně se modlili : »ne jak my žádáme, ale
jak Ty chceš, náš Pane a Bože.« Snad prospěch a sobectví brání vyslyšení
prosby, snad krátkozrakost a sebeklam nutí ku prosbě, která pro blaho mé ško
dlivá a zkázonosna! Zdaliž i Pán uprostřed útrap a bolesti nemodlí se: »Nemá,
ale tvá vůle se staň!?«
Pán vyslyšel pokornou prosbu nešťastníka, vztáhl ruku svou, dotkl se ho
a praví: »Chci, budiž čist.« Neutíká puzen ošklivostí a hnusem, nestrachuje se
před nákazou, jako jiní činí. Božská láska a milosrdenství ztělesněné v osobě
Kristově k nemocnému se blíží, nezná ošklivosti, hnusu, bázně, jest to obětavá
láska, která v každém trpícím člověku vidí obraz Boží. Toť láska Krista, tvého
Spasitele, v pravdě křesťanská láska !
A zanikla-li pak tato láska obětavá, účinná v Církvi? Nikoliv! Duch její
v tichém a požehnaném působení od mnohých zneuznáván dále žije a se zacho
vává. Žije ve škole i v rodině, v chrámě i v žaláři, v chatě i v paláci, ve válce
i v míru, v moru i v hrozných nemocech. V nemocnicích nalézáš tohoto ducha
lásky, v blázincích, v chorobincích, v ústavech hluchoněmých, slepých, v chu
dobincích, v útulcích pro zpustlé a mravně zkažené obětavá láska Kristova září.
Tak stará se Kristus o umírnění bídy svými vyznavači a jemnou rukou hojící
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balsám vlévá do žhavých ran člověčenstva jako milosrdný Samaritán bez rozdílu
národnosti a náboženství. V pravdě vznešené a andělské to povolání. Jakého
uznání žádají tito pomocníci Boží lásky? Žádného. Vděčný pohled, vroucí prosba
nešťastníkova jest jim nejkrasší odplatou a odměnou.
Malomocný zázračným slovem Kristovým očištěn: »Viz,« praví Pán, »abys
to žádnému nepravil: ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžiš
na svědectví jim.« (Mat. 8., 4.) Příčina, proč si Kristus tak počíná, patrna. Chce
ujiti slávě lidské, zná nenávist knězi, kteří by ze záští k Němu nedali mu svě
dectví očistění. Než slova: »»Jdi, ukaž se knězi,« platí i pro tebe, jsi-li duševně
malomocen, to jest těžkým hříchem stižen. Obrať se ku knězi, kterému Pán vý
znamnými slovy moc dal : »Amen, pravím vám, cožkoliv svážete na zemi, bude
svázáno i na nebi, a cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.« (Mat.
18., 18.) A opět: »Přijmete Ducha svátého : kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí sejim,
a kterým zadržíte, zadržaný jsou.« (Jan 20., 23.)
A učiníš-li tak, jakmile malomocenství své zpozoruješ, obrátíš-li se s ne
zlomnou vírou, opravdovou důvěrou, s lítostí a dostiučiněním, s bázní, a úctou
k svátosti pokání, i tebe oblaží Spasitel slovy promluvenými k malomocnému :
»Chci, bud' čist, odpouštějí se tobě hříchové. Jdi v pokoji.« (Luk. 7., 48., 50.)
Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Členská
schůze spolková konala se ve středu, dne
26. m. listopadu v čítárně Katolické besedy.
Předseda koll. Zák uvítav přítomné, pou
kázal k tomu, že jest na čase vzhledem
k blížícímu se zasedání sl. sněmu, aby i katecheté podnikli případných kroků k tomu,
aby jich spravedlivé požadavky na úpravu
platů a právních poměrů sl. sněmem vy
řízeny byly. Sneseno k předním zastáncům
našim mezi poslanci jakož i k J. Jas. k nejvyššímu p. maršálkovi vysiati v případný čas
před zasedáním sněmovním zvláštní deputaci.
Deputace se účastní koll. : Kulhánek, Strnad,
Smejkal, Pešek, Schreiber, Železný, Žák. —
Důst. p. prof. Dru. Ant. Podlahovi sneseno
navrhnouti zatím k vydání pomůcek učeb
ných k náboženství obraz stvoření světa
v šesti dobách, archy Noemovy, svatostánku,
chrámu Šalamounova. — Na vánoční stromek,
jejž pro chudé dítky Katolická beseda každo
ročně pořádá, přispěli přítomní obnosem
10 K. — Druhá členská schůze konala se
nato ve • středu, dne 12. m. prosince. Na
programu byla úrada o modlitebních kni

---------

hách a zpěvníku pro školní mládež. De
batováno bylo velice čile. Rozhovoru účastnili
se mimo členy spolku též někteří hosté.
Jednomyslně doznáno, že ze stávajících Mo
dlitebních knih a zpěvníků potřebám nejlépe
vyhovuje zpěvník vydaný péčí katechetů
pražských a okolních za vrchní redakce prof.
X. Dvoraka. Tím ovšem nevylučují se zpěv
níky jiné, na mnohých školách zavedené.
V prvé řadě však proneseno přání, že jest
si přáti, aby modlitební kniha a zpěvník pro
mládež, mají-li nabýti všeobecného rozšíření,
byly pokud lze nejlevnějši. — Na to před
nesli kollegové : Kulhánek a Železný zprávu
o výsledku své návštěvy u některých pp.
poslanců. Všudy byli ujištěni snahou při
změně zákona o platech učitelských vžiti
též spravedlivý ohled na katechety. —
K návrhu koll. Peška bylo sneseno pořádati
členské schůze častěji a to za tím účelem,
aby v nich nový katechismus, nyní za
vedený, po stránce věcné i formální byl
probírán a přičiněny býti mohly i některé
pokyny methodické.

Za příčinou změny roku redakce přeje všem pp. katechetům, jakož i všem
příznivcům a zastancům jich, vyplnění veškerých tužeb, přáni, požehnání Božího
pracem a snahám, andělskou spokojenost v denním živote a veselou mysl ve sví
zelích, které během roku člověka stihnou.
Tiskem i nákladem družstva Vlasť.

ÚNOR 1901.

KATECHETSKA
PŘÍLOHA
»VYCHOVATELE«
Ročník IV. ☆ Číslo 2.

Rediguje JAN SMEJKAL.

Některé myšlénky o kázni a methodě ve škole.
Již častokráte v těchto listech poukázáno bylo, jak důležitá kázeň ve škole.
Slovem kázeň nerozumím, jak již mnohdykráte jsem řekl, otrockou dressuru a
strnulý, tupý pohled žákův na učitele, ježto a vím to ze zkušenosti — dítě ne
vidí pak v katechetovi učitele učení lásky, mírnosti a něhy, nýbrž svého krotitele,
před kterým se třese, vědouc, že volnější pohyb byl by trestán, ono soustře
ďuje zájem svůj ne na učícího, ale na tupé sezení, a nedovoluje mu na nic ji
ného mysliti, než na to, aby ticho školní světnice sebe menším pohybem nebylo
porušeno. Pozorujme takové děti. Dle poznámek svých, které si' činím během
roků o dětech, přicházím k tomu náhledu, že pravdivá jsou sto va ta. Žák takový
obyčejně nijak nevyniká, ač na první pohled zdálo by se, že každým dechem
lpí na slově učitelově. Jest-li pak katecheta sám k tomu nepřičiní se, aby my
šlénky jeho soustředil k svému výkladu, prázden vychází žák ze třídy, raduje
se, že opět jeden školní den zmizel. Kdysi byl jsem náhodou přítomen počínání
katechetovu, který v dressuře viděl vrchol kázně. Ku konci hodiny ve druhé
třídě řekl: »Pozor! — Jedna!« — a žáci uchopili bibli. »Dvě« — žáci ji přilo
žili k prsoum. »Tři!« a bible byla ve škamně. — —
Pěkné myšlénky o kázni, jakož i o počínání učitelově, pronesl' Dr. J. Kaňka,
c. k. školní inspektor pražský. Sdělím je v krátkosti, abych dokázal, že ani
školní inspektoři takovou dressuru nežádají, ba naopak, za škodlivou ji mají.
Zmíniv se o působení učitelstva vůbec, praví : »Působení pražského učitel
stva tím výše třeba ceniti, čím více vlivů mimoškolních rušivě zasahuje do kázně
a v mravní vývoj mládeže školní. Tu je skutečně nutno, aby učitel bedlivě
stál na stráži a zejména dbal, aby děti včasným přicházením do školy zvykali
si školnímu řádu a dozíraje před vyučováním i v respiriu výstřelky nekázně po
tlačoval a po případě hrozící nemravnosti zamezoval.
Pravá kázeň ve škole nejeví se zajisté ve složených rukách na lavici a ve
strnulém, tupě hledícím oku, to jest jen známka dressury, pravá kázeň nejeví se
také, dovedou-li dítky na povel knihy vyndavati a skládati, péro zdvihati a opět
pokládati — pravá kázeň jeví se v planoucím zraku, jenž na ústech učitelových
visí, onom zanícení pro učitele a pro předmět, jenž žáka uchvacuje a nedovo
luje nic jiného činiti a na něco jiného mysliti, než právě na to, co učitel vy
kládá. V takovém okamžiku, v takové chvíli máme posvátné ticho ve škole, jehož
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bychom jindy sebe úsilnějším napomínáním a káráním nedosáhli, v tu chvíli zavládá samočinnost, jaké se nedodělá žádné domlouvání : proč se dnes nehlásíte ?
Již toto domlouvání jest špatnou známkou duševní kázně. To kouzlo, jímž
kázeň tuto budíme, není nové, již. Herbart je vyslovil, po něm mnozí opakovali,
na něm Linde (Persönlichkeitspaedagogik) založil celou svou velmi pěknou knihu.
Herbart nazval to zájmem, Ulehla podivem. Pravé vyučování, pravá práce ve
škole počíná, dovede-Ii učitel ve škole vzbuditi zájem. Jen ten učitel, jenž před
mět dokonale zná, pro něj nadšením plane, jenž povolání své miluje a jenž ko
nečně výklad svůj dovede slovy nadšenými, plynnými, procítěnými provázeli, jen
ten učitel dovede také u dětí zájem a tím lásku ke škole a učení vzbuditi. Ano,
zájem vzbuditi musí býti první starostí každého učitele. Na bludné cestě nachází
se ten, jenž slovy hartusivými, nevlídnými, klečením a vystavováním, anebo po
bíháním mezi lavicemi, šuškáním, potahováním dítek za ramena a jinými pro
středky kázeň utužiti hledí. Ať se mu podaří konečně přiměti děti ke klidnému
sedění, k tomu je nepřivede, aby myšlénky své soustředily k jeho výkladu,
k tomu je nepřivede, aby se také něčemu naučily a pro život něco si ze školy
odnášely.
Osobnost dítěte z pravidla se podceňuje, vše prý záleží na methodě a po
stupu oněch známých Herbartovych 5 stupních. Kdyby tomu bylo skutečně tak,
pak nám zůstává nevysvětlitelno, proč mládež naše při zdokonalené methodě,
při té kvalitě a kvantitě práce poměrně málo ze školy do života si odnáší, proč
všechna naše napomínání a naučení ji opouštějí, jakmile práh praktického života
překročila? Kdyby toho příčina vězela jen ve vlivech společnosti, pak by opravdu
k naší hanbě byl vliv školní'příliš krátký. Mám za to, že škola, starajíc se příliš
o vzdělání rozumové, nedostává osobnost dítěte do své moci, ač již od časů Festalozziho ukládá se paedapogům stejně také starati se o vzděláni citu a vůle
chovancovy. Osobnosti dětské nikdy nezmocníme se pouhým vzděláním rozumovým:
co se čistě rozumově, abstraktně, pojmově probírá, zůstává studené a nemá
schopnosti zase mimo rozum některou mohutnost duševní vznítiti. Vzděláváme-li
pouze rozum a pouštíme-li vliv na osobnost žákovu, kde máme záruku, že vedle
nebo za učením školním vlastní schopnost chovancova nevzrůstá, nevedená, ne
živená, nikdy nenasycená a proto každý okamžik připravená naučené pravdy zapříti, jakmile s některé — třeba velmi nízké — strany naskytá se jakýsi druh
nasycení duševnímu životu? A bohužel skutečné zjevy tomu nasvědčují, že
mládež naše odnáší si ze školy všeliké vědomosti a hotové pravdy, že však její
osobni život živí se spodními proudy. A na tento osobní život může jen působiti učitel
opět svou osobnosti. Je-li učitelem harmonicky vyvinutý člověk, jakým má být jednou
i jeho chovanec, nejsou-li veškeré jeho vědomosti jen vnější majetek na něj nale
pený, nýbrž majetek s bytostí srostlý, v duši a srdci kořenící, části jeho bytosti,
pak při vyučování neanalysuje suchopárně, nýbrž vkládá do látky své já, všechen
svůj osobní zájem, všechen svůj cit, své nadšení a rozohnění, svůj obdiv z činu
krásného jako své opovržení z činu hnusného. Dítky jsou strženy učitelem,
neboť tu působí člověk na člověka. Co dětem v takových hodinách »duševního
posvěcení« — se sdělí, to stává se jejich majetkem, srůstá s jejich celou bytostí,
v takové chvíli může se působiti na cit a vůli dětí, poněvadž duše jejich jest
rozechvěna, účastenstvím se přímo třese, sémě uložené té doby do tak zkypřené
půdy, vzrůstá v odhodlanost zápasiti pro nejdražší ideály lidstva. Takové chvíle
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vyvolávali jest vděčnou úlohou pravého paedagoga, suché, mrtvé rozbírání pře
nechejme učenci, jemuž jest látka předmětem vědění a jenž s látkou tím věde
čtěji bude zacházeti, čím osobní zájem vzdálenější. Učenci jest látka — mohli
bychom snad říci — věcí rozumu, vychovateli však věcí lásky, srdce.«
Zdaž nejsou to slova plnou měrou i nám platící? U nás namnoze zapomíná
se na cit a na osobnost, kterou pěstovati též rovnoměrně s rozumem třeba, u nás
chválen jen ten — a to bohužel příčinou toho — jehož žáci rychlostí blesku
dovedou sršeti definice, kdežto ten, jenž pilně pracuje, cit s rozumem pěstuje,
nepochopen. A přece pouze rozumový postup pravd tak abstraktních,' o kterých
se v náboženství mluví, po většině stavěn na sypkém písku, na kterém vše, jak
mile větříček nasycení duševního života zavane, se bortí, a hroutí, na kterém vše,
jakmile narazil sebemenší příval nevěreckého okolí, klesá v ruinu, při čemž sémě
úmorné pěstěné hyne, hyne, až zahyne.
To měl jsem za hodna upozornění. Práce, úloha katechetova jest veliká,
obtížná, zodpovědná. Každý zajisté pracuje z nás dle svých nejlepších sil. Kéž
by doba naše též dovedla práci jeho uznati a zjednati mu přiměřené postavení,
ve kterém by spokojeně s plnou vervou své duševní síly pracovati mohl na roli
duší nejněžnějších a to tak, že by se nemusil strachovali, že by nevěra, i kdyby
sebe větším orkánem dorážela, mohla pohltiti duši, za kterou jednou zodpoví
dali bude.
—al.

Názor na svět ve škole.
Napsal Dr. IGN. STEINOCHER.

* Dokončení. *

Ve škole ovšem duše dětská je stále vedena vychovatelskou péčí učitelů
svých, rady a pokyny jejich jsou jí vodítkem, ale jakmile opouští školu a do
spívající člověk uprostřed lidstva ponechán se svými názory, aby pak kráčel
bez vůdce a jednal bez rádce, pak názor na svět, získaný ve škole, musí mu
býti směrodatným pro pojímání celého okolí, pro rozhodnutí se v nejistotě, zkrátka
pro celé jeho životní zásady a jednání, z nich plynoucí. Jest sice článek o stvo
ření světa a Boží prozřetelnosti jen částí celku, tvořícího náboženské vědomí člo
věka, avšak nedá se upříti, že mnohé zajisté nauky náboženské, získané ve
škole, během doby mnoho ztratí na určitosti své vé vědomí lidském, až konečně
zatemňují se v paměti jeho.
Pak ovšem názor na svět, maje předmět tak konkrétný, jest trvalým, a čím
více dospívá člověk, tím více možno názor tento rozšiřovali a přispůsobovati výši
vědomostí a vzdělání jeho.
Učivo náboženské již dle zásad paedagogických činiti má v každém roku
školním jakýsi zaokrouhlený celek, jakýsi pevný řetěz, v němž ovšem v každém
roce jiné články nad ostatní vynikají, a tu nutně zmínka o stvoření světa stojí
na pokraji rozhovorů náboženských. Zdá se, že nová naše osnova učebná upu
stila od tohoto požadavku, avšak vzdor tomu katecheta již z důvodů psycho
logických přičiní se, aby sám doplňoval i to, čeho nutně nežádá osnova, ale čeho
přece nezbytně potřebí ku doplnění celkového obrazu v duši žáků.
2»
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Aby názor na svět, kladený ve škole v duši detskou, vzrostl v budovu
mohutnou, nutno již v prvním roce školním položití pevné základy, jež pak třeba
čím dále tím více podchycovati, zcelovati a upevňovati. Dítko šestileté, sotva
octlo se v prvé třídě školy obecné, poznává ovšem jen v nejhrubších obrysech
pojmy: Bůh, svět, stvořiti; výklady náboženské přesvědčují jeho nitro, že vše,
co kolem sebe vidí, jako celek jediný slove »světem«, dítko vedeno jest k tomu,
aby celý vesmír považovalo skutečně za celek jediný, jenž není snad výsledkem
náhody, ale dílem jediného Tvůrce, jenž všemohoucností a nevyzpytatelnou
moudrostí svojí vše z ničeho stvořil, jako analogicky veškeré dílo lidské doved
ností a mocí původce svého povstává. Celý děj stvoření a jednotlivé periody jeho
není možno na počátku prvého roku školního číselným počtem zařadovati již z té
příčiny, že dítky do čísla sedm ještě nepočítají. Jednotlivé děje stvoření tudíž
vyvíjejí se logicky pouze jeden za druhého a' vzájemně se seřaďují, aby z nich
vyzníval výsledek: Vše vůkol nás Bůh mocí svojí stvořil, — Bůh jest všemo
houcí. Tak uložena budou jedn itlivá ' období stvoření světa v duši dětské po
dobně, jak tkvěla jakožto zbytek prazjevení ve starobylém podání lidstva, dříve
ještě nežli Mojžíš napnul je na rámec hexahemera, aby odůvodnil a silněji motivoval
zákonné a všem závazné ’ svěcení sabathu, dne sedmého. V duši dítka takto
zasazený názor na svět jakožto dílo Boží je pak jedním z hlavních bodů v nábo
ženské jeho vědění a vědomí, názor tento pak potřebí víc a více rozšiřovati a
prohlubovati. Tak děje se hned ve druhém roce školním, kde možno již zcela
přesně rozděliti číselně děj stvoření světa na šest dnů a objasniti představu Boha,
stvořitele a zachovávatele světa, v duši žákově ještě více, než učiněno ve třídě
prvé. Vrátiti se nutno ku ději stvoření světa při stručném výkladu dekalogu,
ano i slova matky makkabejské, řečená ku nejmladšímu ze sedmi synů, jsou
dobrým potvrzením výkladu podaného.
Soustavně a katecheticky možno vyvíjeti pravý pojem Boha stvořitele a
zachovávatele světa teprve ve třídě třetí, kde na základě katechismu podává se
přesný výklad slova »stvořil«, zbavovaný ponenáhlu všeho roucha antropomor
fismu, v nějž bez odporu až dosud byl zahalen. Pak teprve pojem veškerenstva
se před duševním zrakem dítěte dělí na dva mohutné díly, svět duchový a hmotný,
jak jeví se to v nás samých i v celém okolí našem. Třídy čtvrtá a pátá nemohou
mnoho přičiňovati ku detailnímu prováděnu pojmů těchto, neboť osnovou určena
jest jím úloha jiná.
Hlavní doba, kdy na poli tomto katechetovi jest pracovati, naskytá se na
škole měšťanské, kde ku naučeným článkům náboženským ze školy obecné při
stupuje výklad obšírnější, odůvodnění, přednesení a zároveň vyvrácení námitek.
Snad již ve škole mnohdy zanesen bývá v mysl lidskou zdánlivý rozpor mezi
biblickou zprávou Mojžíšovou a výsledky zkoumání vědeckých, což bývá pak
příčinou, že rozšiřující se vědění žákovo opouští původní svůj názor na svět
a přidává se ku názoru novému, kterýž odporučuje se mu v těsném spojení
s názory jinými. Nanejvýš záhadno jest zavčas upozorňovati na zdánlivý tento
rozpor, snad ještě dříve, nežli by vzniknouti mohl, a ukázati hned úplnou lichost
jeho; neboť všecky t. zv. námitky, činěné proti kosmogonii biblické vlastně
námitkami ani nejsou, neboť Církev katolická sama, považujíc vypravování Moj
žíšovo za populární zprávu, lidu přístupnou a srozumitelnou, vědecký výklad
volně ponechává jednotlivci. Body, jež považovati dlužno za závazné ve víře
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katolické, jsou pouze tyto: akt stvoření »z ničeho«, svobodná vůle Stvořitele,
jeho nevystihlá moudrost, stvoření v určitém času (vylučující věčné trvání světa)
a konečné účel stvoření. Vše ostatní ponecháno disputaci a hypothesám, a růz
nost výkladu není nikterak námitkou proti zprávě biblické.
Proto v náboženské vědění žákovo ku názoru na svět připojiti se musí
aspoň základní theorie výkladu stvoření světa a vždy ukázati potřebu, k jakým
důsledkům theorie každá vede. Lépe je zajisté, když žák z úst svého katechety
uslyší názory různé, které pak později v životě veřejném jistě dojdou sluchu jeho,
uslyší i vyvrácení názorů těch, nežli když duše, naplněná sice věrou v Boha,
obrněná důkladnou znalostí článků věroučných i mravoučných, vydá se na
cestu světem nepřipravena právě v tomto bodu na různé námitky, s nimiž najisto
se střetne v životě svém; pak pochybnost snadno najde zde místa, stupňujíc
se ponenáhlu v nevěru.

Promluva na neděli Devítník.
Napsal JOSEF THIR, kaplan v Tábore.

„Co zde stojíte, celý den zahálejíce ?<
Mat. 20., 6.

Za starých dob počínala již dnešní nedělí posvátná doba postní. V upominku na to vstupuje kněz k oltáři v rouchu pokání a svaté Evangelium vypra
vuje nám krásné podobenství o vinici Páně. Svět tone ještě v radovánkách, církev
svátá pamatuje již nás na věčnost a na radosti, které nepomíjí. Na velkém tržišti
světa vážně zaznívá její hlas: »Co zde stojíte, celý den zahálejíce? pojďte i vy
na vinici mott.* Pojďte a pracujte, krátká jest práce a námaha, veliká a věčná
bude odměna vaše !
Ku práci je každý zrozen, ku práci pozemské, která přináší blaho na
zemi, a ku práci na spasení své duše, která zajistí mu věčnou slast tam na nebi.
Ku práci dal člověku Bůh dary těla a duše, ku práci dal sílu jeho rukoum
a bystrost jeho oku, ku práci dal mluvu v ústa jeho, a rozum a vůli v duši
jeho. Práce není pokutou a trestem hříchu, yždyt Adam již před pádem svým
vzdělával ráj — jen námahy a obtíže při práci byly smutným dědictvím
hříchu.
S obdivem zastaví se člověk před velkolepými budovami, jež zbudovala
lidská práce, žasne nad skvělými výzkumy, jimiž duch lidský podmanil sobě ty
velké, nesmírné síly přírodní, raduje se a těží z té velké říše vědy a práce a za
pomíná, co potu lidského a námahy vše stálo, co bádání a úmorné práce ducha
tu bylo obětováno.
Jak zahanbiti musí ty smělé výtvory prací lidských lenocha, který k nim
nepřiložil ani rukou svých, ač spojenými silami všickni povinni jsme pracovati
k blahu nejen svému, ale i svých bližních? Jak těžko prohřešuje se člověk ta
kový nejen proti Bohu, který vše ku práci stvořil, sám jsa věčná, nikdy neustá
vající ctnost, jak prohřešuje se tím proti bližnímu svému, když sám ničeho ne
pracuje, jen namáháním jiných upokojuje svůj hlad, krvavým potem ostatních
ukájí svojí žízeň.
Hle, v té velké říši přírody kol nás všude ruch a šum, od prostého mrave
nečka, jenž lopotí se na zemi až do orla, jenž smělým letem nese se k nebi, od
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prostého kvítka, jež v ústraní se rozvíjí — až k velikým palmám, jež vyrůstají
na výšinách — od malého prášku této země až k nesmírným světům hvězdným
tam nahoře — vše plno života, práce, rozkvětu, vše koná úkol svůj—jen člověk
lenivý stojí tu zaháleje — nedbá, že rychle- plynou hodiny jeho života — že
snad již jedenáctá odbila — a blíží se k dvanácté hodině věčnosti, nedbá a ne
pracuje — vše kolem něho rozvíjí se a rozkvétá u požehnání, on ale dospívá
k záhubě jak časné tak i věčné.
O drazí mojí, vzpomeňte si na varovný hlas dnešního svátého Evangelia :
»Co zde stojíte, celý den zahálejíce?« o vzmužte se, unikejte zahálce, která je po
čátkem všeho zlého.
A při práci o blaho pozemské — nezapomínejte na práci, na spásu duše
— blaho nebeské. Ta vaše duše, tof ta vinice, na níž dnes volá vás Pán. Draho
cenný je plod vinice pozemské, drahocenná je réva cností a skutků dobrých, jež
v duši vaší mají vyrůsti pro nebe. V potu tváře své, snášeje břímě dne i horka,
pracuje vinař, vzdělává, chrání a ušlechťuje vinici svou, ale sladký je jeho odpo
činek, když v podvečer usedne uprostřed vinice své a okusí sladkého plodu,
který podává mu réva, která dozrála — by utišila jeho strast a oblažila jeho
trudy.
A podobně »s bázní a třesením«, s bdělostí a modlitbou pracuje člověk na
spáse duše své po příkladu Krista Pána, jenž potem i krví svou štípil vinici pro
spásu duší od hory Olivetské až k hoře Kalvárské, na níž vypěstoval drahocenou
révu velebné svátosti oltářní. Ale práce ty jednou pominou, pomine doba bojů
a pokušení, nastane doba vítězství, velkého a věčného odpočinku, kdy doplakány
budou slzy lidské, dokonány kříže a bolesti a člověk v říši věčného míru tam
nad hvězdami, piti bude z kalicha blaha neskonalého.
Tak jako veliký Caesar vytrhnul se ze života pohodlí a rozmařilosti, jaké
mu poskytoval Rím a rychle v prudký vrhl se boj, takže za nedlouho senátu
římskému mohl zvěstovati : »Přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem,« tak čiňte
i vy, spějte z pohodlí a radovánek tohoto života ku práci vážné a s radostí
jednou v nebi zvoláte :
»Přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem.« Amen.

Promluva na L neděli po Devítníku.
Napsal

* * *

Podobenství Spasitelovo, jež na neděli dnešní se předčítá, plno jest svátých
pravd a hlubokého významu. Evangelický hospodář, rozsévaje semeno na roli,
k setbě připravené, nalézá mnohé překážky své práce. Zrno v potu tváři vypě
stěné, pečlivě vyčištěné, zrno nejlepší rozsévá na poli svém, a hle! jedno padá
vedle cesty, jiné na skálu a jiné mezi trní, — a to všechno hyne, nevydávajíc
užitku pražádného. Co tu překážek, co obtíží vidí rozsévač! Jak velká část jeho
práce a namáhání jest marna!
Rozsévačem míní tu Spasitel každého hlasatele pravdy a práva: kněze,
učitele, vychovatele a všechny, kdo čistou a pouhou pravdu jiným ku vzdělání
rozšiřují. A jako ten rozsévač s překážkami zápoliti musí, a nesmí čekati, že
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každé to zrno se ujme a vydá hojný užitek — tak každý vychovatel, každý pě
stitel mládeže na to musí býti připraven, že mnohá jeho slova, jeho rady
u .mnohých žáků na prázdno vyzní, a že všechno namahání jeho bude marno.
Rozsévači překážejí': cesta- ušlapaná, tvrdá, na které símě buď pošlapáno, buď
ptactvem sezobáno jest, tvrdá skála, na které rostlinka uchytiti se a kořínků za
pustili nemůže a trní, jež dusí a nedopřává vzrůstu semeni klíčícímu.
Uvažujme dnes, které jsou překážky, jež učiteli a vychovateli bráni, že nemůže všechny své svěřence tak vychovati a vypěstili, jak toužebné si přeje a hor
livě se přičiňuje. — Odhalme upřímně překážky zdárného vychováváni mládeže.
1. Půda nezkypřená, cesta tvrdá, ušlapaná, nepřijímá do sebe setby. Žák
z domu otcovského pro školu nepřipravený, rodičemi svými všelijak zhýčkaný,
— jest také tou tvrdou půdou, na které všechno přičinění učitelův bez užitku,
bez výsledku se jeví. Jsou případy — a kéž by jich raději ani nebylo — že
v domácnosti škola se zlehčuje; buď učitelé se tupí, o nich se neslušně a ne
uctivě mluví, aneb jich práce se podceňuje, aneb dokonce křivě posuzuje. Jsou
případy, kdy mnohá nařízení školy v domácnosti za neprospěšná se prohlašují,
a tak mnohý dovoluje sobě posuzovati, čeho neumí a čemu sám nerozumí. Ba,
stává se, že doma žák vidí pravý opak toho, co ve škole se děje, slyší právě
opak toho, co ve škole jako pravidlo života bylo mu vykládáno. Takovým jed
náním dítko se kazí, smysl pro pořádek a právo se otupuje, a srdce žáků jest
pak jako ta tvrdá, ušlapaná půda, na níž dobrá rada a nauky učitelův se neuchytí
a neujmou.
Na svých cestách apoštolských přišel sv. apoštol Pavel ke Galatům, kmeni
maloasijskému. Drahnou dobu rozséval tu slova Boží, lidu, a četné pokřtil. . Ale
sotva krajinu opustil, přišli někteří falešní učitelé, kteří ihned jali se sv. Pavla
zlehčovali, a koukol mezi pšenici rozsévajíce, mnohými bludy sv. učení promísili.
Sv. Pavel, dověděl se o neblahém tom působení některých svůdců a spraved
livým hněvem naplněn, napsal Galatským list, v němž takto dí : »A kdyby snad
někdo, a třeba an ěl s nebe kázal vám mimo to, co my jsme vám kázali, proklet
buď. Známo zajisté činím vám, žeť evangelium, kteréž kázáno jest ode mne,, není
podle člověka; neboť, aniž jsem já ho přijal, ani se mu naučil od člověka, ale
skrze zjevení Ježíše Krista.« (Gal. 1., 8., 11.)
A slova ta v mnohém ohledu platí i o nás. Ne výmysly své, ne nauky své,
ale slovo Boží, naučení pravdy věčné, a neklamné výsledky dlouholeté zkuše
nosti tu ve škole vám podáváme. Kdo slova naše zlehčuje, práci naši podrývá
a podkopává, ten koná práci neblahou, zlověstnou, za níž nepoděkuje mu nikdy
národ a neodmění jej Hospodin. A my nic jiného si nepřejeme, než aby domá
cnost byla oporou školy, rodiče podporou učitelův. Kde tak se děje, tam blaze
rodičům, kteří dočkají se dítek zdárných, blaze učitelům, ani uvidí utěšený vý
sledek svého dlouholetého namahání, a nejblaženěji ovšem dítkám, které odrostou
pak jistě v lidi dobré, povahy šlechetné a mravů bezúhonných.
2. Vizme však jinou překážku dobrého vychování mládeže. Zrno mezi trní
padlé nevydává užitku, neb trní spolu rostouc, dusí je. Nemůžeť klas spolu
s trním růsti ; ale toto útlý klas obtáčí, oplétá, a konečně zničí. — Trní, toťjsou
špatni přátelé, zlí druhové, v jichž společnosti žák žije, aneb jichž vyhledává.
Není nad přítele dobrého, a nad obcování s lidmi dobrými, ušlechtilými. V dobré
společnosti duch lidský nabývá poučení, povzbuzení a ušlechtění. Ale ve spolku
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s lidmi zlými, s druhy nehodnými, v obcování důvěrném s lidmi sobě nerovnými,
věkem i povoláním rozdílnými — tam všeliký jemnocit a mravnost jen zkázu trpí.
Zlá společnost v malé chvíli dovede zničiti všechno, co my po řadu let jsme úzkost
livě pěstili. Nejznamenitější sochaři, stavitelé, malíři, po dlouhá století pracovali na
zdobení a krášlení města Říma. Největší díla umělecká vytvořili a tak Řím učinili
prvním městem světovým. A přišli Vandalové, a v několika hodinách skoro
všechnu tu krásu proměnili v trosky a zříceniny. Co vypěstila století, to zničeno
v několika okamžicích. — A přec jen stavět, vzdělávat, vychovávat — tot jest
umění, tot zásluha lidská, — kazit, ničit, tot bídné povolání.
Zlá společnost, ve které byste se octli, pojednou dovede vás svésti s pravé
cesty, s dráhy poctivosti, mravnosti, — na cestu hříchu a nepravostí, na cestu
zkázy a záhuby vlastní. Proto znovu vás varujeme : Střežte se lidí zlých, špatné
společnosti.' Jako trní každý z daleka se vyhne, aby oděvu neroztrhal, tak i vy
varujte se nehodných, aby nezničily ve vás ono vzdělání a ušlechtilost duševní,
k jaké my vás vezdy vedeme.
3. Třetí překážkou rozsévači byla — tvrdá skála. Zrno, jež na ni padá, ne
může vzejiti, ježto nemůže zapustiti kořenův. — Tvrdou skálou, o níž všechna
naše slova jen se odrážejí, jest tvrdohlavost, uminènost a jistá vzdorovitost mlá
deže. Od malička spíše k zlému než k dobrému každý člověk jest nakloněn. Toť
všeobecný následek — jak víra naše nás učí — hříchu dědičného. — Již v tom
nejmenším děcku, které ještě v klíně matky si hoví, jeví se první známky: nepo
slušnosti a umíněnosti. — Chce pr^vésti své, a nerado se podřizuje vůli rodičů.
A běda tam, kde přílišná a nepravá láska rodičů, tyto vrozené vady dítka
přehlédá. Běda dítku, kterému ve všem se hoví a povoluje! Takové dítko vzrůstá
v chybách svých, přináší je s sebou do školy, — a tu jest již obtížno a ne
snadno odporným chybám je odnaučiti. — A vina není na nás, vina jest na těch,
kteří majíce zrak přílišnou láskou zkalený, chyb těch přehlédli. A jaký jest toho
následek? Jako na skále zrno nevzejde, tak i v duši vzdorovitostí a umíněnosti
plné všechno povzbuzování a vychování se neujímá.
To jsou ony tři hlavní překážky zdárného vychování: zlehčováni školy
a učitelů v domácnosti, zlá společnost, a konečně uminènost a vzdorovitost mlá
deže. A jestli kdo vůbec s vámi to nejlepší smýšlí, jestli kdo upřímně v lidi do
konalé vás vychovati se snaží — jsou to vaši učitelé. Co nám v snahách našich
vadí, co nám jest překážkou, víme dobře. — Poznejte to i vy, hleďte překážky
vašeho vzdělání překonati, jim se vyhnouti a pak každé slovo naše přinese užitek
stonásobný ne nám, ale vám — pro celý život. Amen.

Promluva na II. neděli po Devítníku.
‘Co chceš, af tobě učiním?* On pak řekl:
‘Pane af vidím.“ I řekl Pán Ježíš: ‘Pro
hlédni, vira tvá iě uzdravila,* Luk. 18, 41.

Slavně a hlučně zahájen byl r. 1095 církevní sněm v Clermontu. Neoby
čejné množství lidu shromážděno. Tu vystupuje na tribunu řečnickou papež
Urban II. a ohnivou výmluvností líče strastiplné postavení východních křesťanů,
o jichž utrpení poustevník Petr Amienský děsný obraz podal, tak dovedl na
dchnout! přítomné, že mysl i srdce jedině k Jerusalému upoutaná, podnět dávají
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k památným křižáckým výpravám o osvobození křesťanů z rukou nelítostných moslemínú. — Dnes též Církev slovy nadšeného Evangelisty mysl naši obrací na cestu
k Jerusalemu, na kteréž Pán učenníkům svým umučení a smrť předpovídá, na
kteréž blíže Jericha uzdravuje zázrakem velikým žebráka-slepce, prosícího Ho
o uzdravení. A prosba tohoto slepce : »Pane ať vidím«, zdá se mi, nésti se stále
i v dobách našich, ježto i nám všem po celý téměř, život volatí jest k Pánu :
»Pane ať vidím.«
Veškerá minulost lidského pokolení, veškeré osudy malých i velkých národů,
osudy jednotlivců jsou pro nás knihou poučnou, Bohem samým danou. A nedovedeme-li v této knize živých obrazů čisti, nevidíme-li v nich prst Boží, cestu,
po níž kráčeti máme, tápáme ve tmách, nevidíce v osudu jiných osud svůj. A tu
třeba světla, třeba zraku a to tím spíše, ježto svět dnešní namnoze slepotou raněn
nevidí a nepoznává pravdu Boží, nepoznává krásu a potřebu ctností křesťanských,
nepoznává velikost hříchu, nepoznává základních pravd svátého náboženství, ne
poznává důstojnost a cíl člověka, a jestliže nepoznává, nedivno, že nemůže se
žádati, aby na trní dozrávaly pro nás hrozny a na bodláčí fíky, že nemůže se
sklízeti pšenice, kde se rozsíval koukol. A tato slepota jest pro nás vidoucí
a věřící nejvýš nebezpečna, neboť rozšiřuje tmu mezi lidmi a víme, že tmy způ
sobují, že ani vidoucí nevidí, neboť kdo vidí v čiré tmě? Aby vás tudíž tato
duševní slepota neučinila duchovně slepými, hle škola bystří rozum i cit váš, učí
vás volatí prosebně k Pánu : »Pane ať vidím«, ať neztratím víru, neztratím rozum,
ať poznám vždy svůdce, který mne trhati a moje štěstí kaziti chce, ať znám
přátely své, ať neoddávám se nepravostem, které kdybych chtěl vypočísti, znesvětil bych zajisté toto místo posvátné. Neboť mnohý z vás, jak na žáka pilného
se sluší, na místo, aby učením se pilně obíral a v učení se duchem vnořil a z něj
po čase jako potápěč některé pravdy na prospěch lidstva vynesl, maří den po
dni věcmi, jež okrádají ho o čas. Zdaliž takový vroucí prosbu denně vysílati
nemá k Bohu: »Pane ať vidím?« A naopak, kdo trochu prohlédá život lidský,
ten školu považuje za chvíli, kdy lidský život se zušlechťuje, zpříjemňuje, on
žízní po pravdě, oddává se jí celou duší. Ovšem i on hleděti si může zábav,
zábav však slušných neumrtvujících tělo ni ducha, i on hleděti si může přátelství,
přátelství ale takého, v němž mravy a pěkné způsoby se tříbí. Obyčejně se soudívá, že pěkné způsoby jsou zvláštním příznakem- lidí urozených, pansky vycho
vaných a pohybujících se spíše ve vyšších než v nižších třídách společnosti.
Avšak není příčiny, proč by i nejchudší třídy neměly navzájem dbáti pěkných
způsobů, právě jako nejbohatší. Člověku lze býti uhlazeným a vlídným třeba by
měl jmění po skrovnu. Se zdvořilostí se daleko dojde a přece zdvořilost nic ne
stojí; jest to nejlacinější zboží na světě. Jest to nejskromnější krásné umění
a přece tolik užitku a radosti působí, že by téměř učenosti rovnati se mělo.
Lahodné způsoby jsou nejlepší pomůckou úspěchu v životě ; ba mnohým ne
podařilo se lecos jen proto, že neměli uhlazených mravů. Jestliže drsnost a hru
bost v řeči zatarasuje dvéře, zavírá srdce: působí vlídně, pěkné slovo jako kou
zelný prach. Vlídnou řečí více získáš než sečí ; řeč uctivá bez prospěchu bývá.
A právě proto neměl by den uplynouti v životě vašem, ve kterémž by nesepjali
jste ruce jeden i druhý, prosíce Boha : »Pane ať vidím co ku prospěchu duši
mé, co ku prospěchu budoucím dnům mého života.«
Prohlédnutí, jasné poznání všeho, což věděti máme, jest to první, čeho máme
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na zemi potřebí. Máme-li jednou jako dospelí jednati, nesmíme o věcech důle
žitých smýšleti jako děti. Staral se Bůh, abychom jednou v dospělosti věku od
ložili, co bylo na nás dětinského, nerozumného. Řekl i k Synu svému : »Dal jsem
tě v smlouvu lidu, za světlo národům, abys otevřel očí slepých a vyvedl ze zavřeni
vězně a z domu žaláře ty, kdo sedí ve tmách « (Is. 42, 7 j A proto k nám apoštol
Páně volá: »Nechoďte, jako i pohané chodí v marnosti smyslu, svého, majíce za
slepený rozum temnosti, odcizeni jsouce od života Božího skrze nevědomost, kteráž
- je v nich pro slepotu srdce jejich.« (Etes. 4, 17—18.) Kristus, světlo pravé, kteréž.
osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět, neodepře nám v nižádné případnosti života daru poznání toho, budeme-li vždy ve víře jeho, v tom, co nám
ke spasení našemu zjevil, hledat osvícení. Nyní ovšem na vás jest pracovati a to
pilně pracovati. K zaslíbené zemi přichází se jen trpělivým kráčením ku předu.
Prvé nežli možná kannanejských hroznů okusiti, zapotřebí s vděkem z rukou
Božích přijati mannu, prvé nežli možná vejiti v zemi mlékem a medem oplývající,
musí se v potu tváří pracovati, bojovati, a vše co blaho duše i těla tuší oddalovati. A tak i na vás jest nyní práce, abyste jednou z ní radovati se mohli.
A ježto nyní osvícení ducha vašeho třeba, abyste poznali, co duší vaší prospívá,
což zbývá nám než denně volatí: »Pane at vidím!«
Stane-li se tak, i vy uslyšíte: »Prohlédni, víra tvá tě uzdravila.« Pak nebude
třeba vám si naříkat: »Cekali jsme na světlo, a aj tu tma. Makáme slepí stěnu
a jako bez oči hmatáme v mrakotných místech jako mrtví.« A aby tak se nestalo,
obracím se při ukončení promluvy své k vám, kteří letům a silám mladosti se
radujíce, domníváte se, že vám to uškoditi nemůže, pakli že opustivše cestu
přímou, stezku ctnosti a kázně, těkati budete cestami křivými, cestami rozpásané
nevole, cestami nekázně, cestami tmy, bojíce se světla, domnívajíce se, že při
takovém počínání zbude ještě času dosti, obrátiti se na dráhu ctnosti a spásy.
Nezapomeňte, že kvítko radosti, jež si utrhnouti hodláte na cestě křivé, onoť
uvadne, jakmile si je utrhnete a s jeho květem ta tam jest i radosť vaše, ne
zůstavíc po sobě jenom žal a boj, bázeň a úzkosť, slzu a pláč. Nezapomeňte
toho, nepodobejte se farizeům, jímž Pán řekl : »Na soud světa jsem přišel, aby
ti, kteří nevidí, prozřeli, ti pak, kteří vidi, byli oslepeni.« Což slyšíce, v hrdosti své
namítají: »A což jsme my snad také slepí?« (Jan 9.) A Pán odpovídá: »O kéž
byste byli slepí« t. j. kéž byste svou neumělost a slepotu poznali, tuť byste
hříchu neměli, neboť byste se snažili slepoty duchovní se zhostiti. Ale pravíte, že
vidíte, hřích větší máte.
Poznejte i vy nyní, že nyní pro vás doba jest, kdy snažiti se máte slepoty
duševní se zhostiti, každé chvíle využitkujte ku svému prospěchu, žádný den
nechť nemine, abyste nemohli říci, že ztratili jste ho. Síly k tomu dodá vám
modlitba, dodá vám prosba k Pánu, jenž na slova prosícího »Pane ať vidím«,
odvětil: »Prohlédni, vira tvá té uzdravila.« Amen.
-al.

Promluva na I. neděli postní.
Napsal BOH. J.
„Odejdiž, satane!“ Mth. 4., 10.

Jsou okamžiky v životě lidském, které mocně působí na život náš, na skutky
naše a jednání. Jsou i doby v církevním roce, které mocněji a dojemněji mluví
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k srdci človeka, než doby jiné. Doba taková jest i doba svatopostní. Ony krásné
písně : »Již jsem dost pracoval,« »Matka pláče, ruce spíná« zajisté bolestné do
týkají se srdce našeho. Doba svatopostní, doba pokání a shromáždění mysle při
pomíná nám, že dílo našeho vykoupení, o němž Kristus pracoval, se dokonalo,
že brány nebes otevřeny těm, kdož jimi vstoupiti chtějí. I Kristus celým životem
svým nás učil, On příklad dal nám co a jak činiti máme, abychom k životu věč
nému došli, vždyť ne nadarmo volal : »Přiklad zajisté dal jsem Vám, abyste jako
já činil, i vy činili.« A v posledních okamžicích života Spasitelova slyšíme slova
a vidíme osoby, které výstrahou jsou nám. A o osobách těch a slovech Spa
sitelových krátce uvažovati chci v nedělích svatopostních. *) Počínám ve jménu
Páně k našemu poučení a povzbuzení.
Pán Ježíš, když po krajinách palestýnských chodil a učením svým, které
mnohými divy a zázraky potvrzoval, a kterým mnohé duše Otci svému nebe
skému získával, fariseové a zákonníci nechtěli v něho uvěřiti, ano všemožným
spůsobem snažili se Krista u lidu zlehčiti, než, marně. Lid viděl v Něm svého
dobrodince, Jeho svatost a zbožnost získávala mu srdce všech, zázraky, kteréž
činil, utvrzovaly lid, že On, velikým je prorokem od Boha seslaným. Proto tím
více fariseové a zákonníci nenáviděli Ježíše Nazaretského. Když pak ve třetím
roce veřejného působení svého vzkřísil Spasitel Lazara, a když pověst o tomto
zázraku roznášela se od města k městu, a když opět tím více posluchačů kolem
Krista se shromažďovalo, rozhodli se nepřátelé Ježíšovi vykonati dílo, kterým by
překazili další působení Jeho. Sešli se v radu a tázali se vespolek : »Co učiníme,
neb člověk tento činí mnohé divy. Necháme-li Ho tak, všickni v něho uvěří.«
I usnesli se Jej usmrtiti. Bylo to v době svátků velikonočních, kdy tisícové lidu
přicházeli do chrámu Jerusalemského, aby dle zákona Mojžíšova súčastnili se
obětí a modliteb ve chrámě Šalamounově. A v těchto zástupech Židů bylo mnoho
přívrženců Ježíšových a těch báli se fariseové a zákonníci, aby snad se nevzbouřili, kdyby Pán Ježíš násilně byl jat a souzen. I odhodlali se vykonati tajně,
čeho veřejně vykonati se neodvážili. Proto hledali někoho, kdo by jim poradil,
kdo by jim pomohl vykonati dílo bezbožné. A našel se člověk takový ? Žel Bohu,
našel se, a člověk ten byl Jidáš, jeden ze dvanácti apoštolů, kterého vyvolil Pán
Ježíš k tomu, aby jednou rozsíval símě slova Božího. Jidáš vešel do rady ži
dovské a pravil: »Co mi chcete dáti a já vám Ho zradím.« I dali mu odměnu
Krve, 30 stříbrných. Marně varoval jej Pán při poslední večeři, ano, Jidáš přijal
z rukou Páně Nejsvětější Svátost Oltářní, kterou při poslední večeři Pán Ježíš
ustanovil. Jidáš poddal se ďáblu, lakotou svou stal se z apoštola zrádcem ! Až
když vykonáno viděl dílo své, když tajně, v noci, na hoře Olivetské Pán zajat
byl a na smrt odsouzen, zmizela láska Jidášova k penězům, peníze krve jej pá
lily a on vrátil je těm, od nichž je přijal, odešel a osidlem se oběsil. Mohl se
ještě obrátiti kajícně k Spasiteli a Pán byl by mu zajisté odpustil, vždyť krátce
před tím milost svou mu nabízel, ale on ji odmítl. Ďábel držel oběť svou a již
ji nepustil, tak nekajicně dokonal apoštol, zrádce mistra svého.
A i dnes doba je zlá. Ďábel opět všemožným spůsobem rozprostírá sítě své.
Dnes také podobní jsou fariseové a zákonníci, kteří snaží se ze srdcí křesťanů
*) Lze volně si upraviti pro jednotlivou neděli. Cyklus těchto svatopostních promluv
během času bude doplněn.
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vyrvati Krista a jeho účení. Špatným tiskem, špatnými řečmi i príklady snaží se
Krista zajmouti a odstraniti. Lichocením a hrozbou snaží se svět a synové jeho
vykonati dílo zkázy. Všemožným spûsobem snaží se odvrátili křesťany od Spa
sitele. I na Vás, snad již nyní, ale jistě v životě pozdějším učiněn bude útok,
abyste opustili prápor Kristův, abyste zapřeli tu víru Svatováclavskou. O, pama
tujte na slova- Spasitelova : »Kdo mue vyzná před lidmi, toho vyznám i já před
Otcem mým, jenž jest v nebesích.«- Všecky ztráty na světě, které nás snad po
tkají, nejsou ničím. Ale ztratiti Pána, ztratiti sv. víru, jest ztratiti duši svou ; bez
Boha, bez víry není života věčného, jest jen věčná smrt. Chraňte se hříchu,
abyste neučinili sebe nešťastnými a neuvedli se na pokraj záhuby věčné, a ať
cokoliv Vás potká, neztrácejte důvěry v Boha, Bůh nedá Vás zkoušeti nad síly
Vaše, ale dá Vám i milost, abyste vše mohli snésti, On vše dobře učiní a k do
brému konci přivede. Patřte na Krista. Trpěl za nás a On volá k nám : »Pojďte
ke mně všickni, kteří pracujete ar obtíženi jste, a já Vás občerstvím.« On pomůže
Vám, aby ďábel nesvedl duši Vaší, aby nevběhla do záhuby věčné, ale došla za
Ježíšem k životu věčnému. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Dne 16.
ledna konána členská schůze, k níž thema
dané »o methodě ve vyučování novému ka
techismu« přivábilo veliké množství členů.
Théma za ochuravělého předsedu uvedl
J. Smejkal. — Všeobecně poukazováno na
vhodnější rozdělení katechismu starého, na
těžkopádnost definic dětem nepřístupných,
na prosáklost katechismu hemžícími se ger
manismy. Leč pozdě bycha honiti. Kate
chismus jest přikázán a nezbývá již jiného,
leč požádati na příslušném místě, aby při
novém jeho vydání i k přání katechetův se
přihlédlo. Po tomto všeobecném bolu pro
bírány jednotlivé otázky, při nichž o me
thodě vyučovací hovořeno, lepší, rozumu
přístupnější postup zaznamenáván, neboť
když má býti katechismus účelnou knihou,
nestačí pouhý školní výklad k nesnadno
pochopitelným slovům tištěným, s nimiž dítě
počítá, jim se učí a snad nerozumí. Tak
probrán bude celý velký katechismus. Před
sedající 'sděliv ještě své vyřízení o stavu
úpravy poměrů katechetských o 7. hodině
schůzi zakončil přáním, aby i příštích schůzí
se členstvo tak hojně súčastňovalo.
Členské příspěvky složili: Vldpp. a
dpp. : Gerlach Dvořák, farář v Kmětnovsi,
Václav Müller, c. k. profesor v Praze, dr.
Jan Budař v Klatovech, Frant. Halbich na
Smíchově, Frant. Nelibá v Košířích, Frant.
Holeček na Kr. Vinohradech a Petr Jiříček
v Dašicích u Pardubic; dpp. Tomáš Coufal,

---------

farář veVeltrusích (20 K), Max Biedermann
v Příbrami, Jan Volf v Klatovech, Frant.
Klenka v Bohdanči, Emanuel Polák v Ro
kycanech, Karel Pejša v Sedlčanech, Jan
Sandera v Chrudimi, Frant. Žundálek v Žižkově, Frant. Kadeřábek v Českém Brodě
(8 K), Frant. Curda a Frant. Suchomel ve
Vršovicích, František Příkop, c. k. pro
fesor v Jičíně, František Břicháček v Písku,
Jan Smejkal, katecheta v Praze-VII. —
Dpp. členové se žádají, aby nemeškali za
pravili členský příspěvek, který přijímá po
kladník spolku kat. Václ. Železný, v Praze
na Karlově č. 1871-11.

Konkurs. Místo katechety na gymnasiu
v Ml. Boleslavi. Žádosti minist. prostřed
nictvím c. k. zemské školní rady do 12. t. m.

Dotaz redakce. Jest snad některému
důst. p. katechetovi znám — ať již z vlastní
či cizí praxe — specielní výnos školních
úřadů (některé c. k. okresní či zemské šk.
rady), jímž se stanoví, že katecheta na ně
které škole dekretem ustanovený s povin
ností i na jiných školách vyučovat! katol.
náboženství až do nejvyššího počtu hodin
zákonem stanovených, jedině na škole, při
níž jest ustanoven, jest striktně vázán porad
sboru učitelského se účastnili, a ke školám,
na nichž počet svých hodin doplňuje, této
povinnosti nemá ? Prosím dpp. kollegy za
laskavou zprávu.

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE,

BŘEZEN 1901.
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Působení na cit ve výchově nábožensko-mravní.
Uvažuje JAN SMEJKAL.

Již v minulém čísle poukázáno bylo, že nemalou jest příčinou, proč mládež,
mnohdy po prvním kroku ze dveří školy, spodními proudy společnosti uchvácena,
kořistí se stává nejen atheistických individuí, nýbrž mnohdy přímo staví se proti
náboženství, že při podávání, vštěpování pravd a to pravd zvláště tak abstraktních,
jichž náboženství podává, příliš přihlíží se k rozumu, k úmornému memorování,
k bezrozumnému odříkávání definic, při čemž osobnosti chovancovy, jeho indi
viduality se nedbá, se neuchvacuje čili zkrátka řečeno, že příliš vzdělává se
rozum a ne též přiměřeně k tomu cit a vůle. V tom právě veliký úkol kate
chetův, aby dovedl naukou svou prostoupili celého člověka, aby dovedl uchvátili
žákovo »já« pro pravdy podávané, aby dovedl nauku Kristovu a život dle ní
postavili žáku, jakožto basis, na níž by on stavěl pak vše ostatní, čeho k cíli
tohoto života mu třeba. Zde důvod, proč školy jezuitské takových morálních výsledků
dosáhly a věru, kdyby mnohdy zase v extrem nevešly ve pěstění citu a vůle,
že by vzorem býti mohly v působení svém. Dovede-li katecheta nauku svou
vštípiti posluchači tak, že řidítkem mu v životě, pak práce jeho nebyla marna,
pak dosáhl kulminačního bodu odkazu jemu daného božským učitelem, slovy :
»Jděte a učte.«
Leč k věci. Při úvaze o předměte daném, neprve mane se nám otázka,
pokud vzdělávali jest nám cit ve vyučování náboženství a důsledek pak z ní,
kterými prostředky možno ho dosíci.
Častokráte lze nám pozorovali při čtení různých úvah, k předmětu našemu
se vztahujících, a to i v seriosních článcích, že pocit zaměňován s citem, ač
z psychologického stanoviska stavy jsou to zcela různé. Jsou zajisté city du
ševní stavy trpné a účinkují na duši tak jako pocity na tělo. Zejména mravní
cit, jenž, jsa podstatou lidského svědomí, i částí, jest citu náboženského. S mrav
ními city náboženské představy v úplném souladu jsou, ježto představují nám
Boha jako ideal svatosti, jako mravného zákonodárce, jako nejvyššího soudce
nad hříchy. Kde tento soulad, tam náboženské představy mravními city objas
ňovány, tam vzkvétá cit pro krásu, cit pro blaho vezdejší, cit pro pravdu, cit
pro blaho věčné.
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Pohlížíme-li na cit, jako na jednotlivý akt, jako na schopnost mohutnosti
citové vůbec, pak říci můžeme, že náboženský cit jest schopnost náboženskými
představami pohnouti duši k přiměřenému citu a u mládeže užiti prostředků,
kterými by dosáhla této schopnosti. Tím výchova citu náboženského se stává
nevyhnutelná k výchově ducha křesťanského, kterýž veškero myšlení i jednaní
mládeže pronikati má. Nesmí se přehlédnouti, že city působí na snahy a tyto
opět na vůli, čímž člověk k jednání přinucen. Vizme jen, jak k slušnému cho
vání vůči dobrodinci vůle člověka vedena jest citem vděčnosti, jako cit hněvu
prochvívá vůli proti utrhačům na cti a pod. A totéž děje se i při citech nábo
ženských, které, když mravní snahy vzbudily, vůli nutí, abychom s dětinnou
láskou Boha ctili, dobrému svědomí se těšili a očekávali život věčný.
Máme-lí však v paměti jen abstraktní náboženské pravdy, aniž by tyto
nějak na cit působily, nemají tyto pravdy na vůli naši zcela žádného vlivu. My
sice dobré známe, ale přece zlé konáme, protože poznané pravdy jsou jen v pa
měti naší, aniž by srdce při tom něco dojímalo, cítilo. Což zřejmo z příkladů.
Jak mnoho znamenitých bohoslovců bylo špatnými křesťany, jak mnoho těch, kteří
hloubajíce stále na mrtvém písmě buď bible či v jiné náboženské knize, apostaty
se stali.
Náboženskými city vypěstiti se má hlavně ctnost, kteráž nadvládu obdržeti
má nad vším ostatním, aby čeliti mohla smyslným žádostem, rozkošem a jiným
nectnostem. Málo se dotkne zlosyna rozumný důvod k odvrácení jeho od
špatných skutků, jestliže srdcem jeho nezachvějeme. Poštěstí-li se však nám
vybaviti v jeho srdci city, které by svědomí jeho výčitky činily, zhnusí se mu
hřích, on rozhodne se zanechati zlých skutků a ovládati své žádosti. Vizme jen
kazatele v chrámě. Vzdělává-li řečí svou pouze rozum, přece, byť i řeči jeho
byly sebe krásnější a důkladnější a tím i cennější, nepůsobí tolik, jako ten, jenž
při dosti mělkých myšlénkách dovede udeřiti na struny srdce, kterými v poslu
chačích vzbudí takové city, jež v dobrém předsevzetí se zakotví. Není tudíž
pochyby, že nábožensko-mravní výchova mládeže též na výchově náboženského
citu spočívá, při čemž však, by uvarováno bylo všech krajností, jistých zásad
nutno Šetři ti.
(Pokračování.)

Promluva na II. nedeli postní.
Napsal T. PLHAL.

»Pane, dobře jest nám zde býti.^

Krásný, utěšený zjev oslavuje dnešní sv. Evangelium. Místo divoké pouště,
na niž jsme minule Syna Božího viděli, vede nás sv. Evangelista na horu, obe
střenou nebeskou jasností, kde není žádného pokoušejícího satana, naopak kam
přicházejí z ráje spravedliví, starý zákonodárce Mojžíš a obnovitel zpustošené
církve židovské Eliáš, aby rozmlouvali s božským zakladatelem zákona nového,
Ježíšem Kristem. A události té účastni tři apoštolově, které Pán obzvláště miloval.
Ti nebeským zjevem tak rozradostněni, že Petr z oplývající radosti srdce svého
volá : »Pane, dobře jest nám zde býti.« Proč Petr tak rychle zapomíná na svět,
na vnadnou krásu jeho, na rozkoše, které člověka k hroudě zemi vížou, tak že
nerad se s nim loučí? Odpověď snadna. Petr viděl to, co oko lidské na zemi
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nikdy nevidělo, slyšel to, co ucho jeho nikdy neslyšelo, slovem Petr poznal
v částce velebnosť Ježíše. A tato událost' tak radostná se nám připomíná v době,
kdy veškera mysl naše obrácena ke Kalvárii, kde tragedie světa dochází svého
vrcholu? Ano, neboť i na kříži oslaven Ten, v jehož kříži i oslava a chlouba naše.
A že i na kříži oslaven byl Spasitel náš, předmětem bud' svatopostni úvahy naši.
Tělesným okem viděl-li kdo Krista pnícího na dřevě kříže, viděl ovšem
muže bolesti, poníženého a pohrdaného jako nejposlednějším z mužů. Vždyť již
žalmista Páně, kladl mu v ústa jeho :» Já jsem jako červ a ne jako člověk, poha
nění lidí a povrhel obce. Všichni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ohrnuji své
pysky proti mně a potřásají hlavami. Zbodali ruce moje i nohy moje a upjali
mne tak, že sčísti mohou všecky mé kosti. Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv
metali los.« A aby předce patrno bylo, že z uložení Božího trpí vše to Kristus,
aby učiniti mohl zadost za hříchy celého světa, že trpí, jakož o něm David před
pověděl, volá na kříži počátek onoho prorockého žalmu: »Eli! Eli! Lama sabachthani, t. j. Bože můj, Bože můj, proč Jsi mne opustil!« I zdá se nám skutečně,
že opustil Bůh Syna svého, ježto pomoci od nikud nejde, on umírá a duši svou
v nevýslovných bolestech vydechuje.
Pohleďme však okem víry na kříž na Kalvárii a tajemné oslavení jeho
spatříme. Židům na potupu káže Pilát ve třech tehdáž nejživějších a nejrozšíře
nějších řečech nápis přibiti na kříž : »Ježíš Nazaretský, král židovský.« Pilát
nevědomky nástrojem se stává k oslavení ukřižovaného Ježíše, jenž skutečným
jsa králem všech vyvolených na kříži trůní, s něho panuje, s ním přijde jednou
soudit živé i mrtvé, jak sám praví o vítězství svého kříže: »Až budu povýšen od
země, všecky potáhnu k sobě.« (Jan 12, 32.) A vskutku, pně na kříži, táhne k sobě
národy celého světa, kteří koří se Jemu — Ukřižovanému.
Pně na kříži, oslavuje sebe vítězstvím nad knížetem temností. Na kříži
zahlazen hřích, na kříži úpis dluhu roztrhán, na kříži kníže tohoto světa pokořen,
na kříži smrť přišedši pro hřích na svět zničena, na kříži smíření a milosť
vstoupily v život.
Pně na kříži oslavuje sebe vítězstvím nad srdci lidskými. Lotra jednoho
zavrhuje, druhého na milosť přijímá, jednoho vysvobozuje z milosrdenství, druhého
zatracuje ze spravedlnosti, jednomu otvírá brány rajské, druhého nechává klesnouti
v zahynutí.
Pně na kříži, oslavuje sebe zázraky po vší přírodě. Všecko stvoření koří se
Ukřižovanému a uznává Jej za svého pána. Když sklonil svou néjsvětější hlavu,
aby připustil jaksi smrti k Němu přistoupili, nebe se zachmuřuje a čirá tma ob
klopuje Jerusalém, jako by slunce, nebe i země nechtělo patřiti, jak umírá Bůhčlověk, země se třese, hory se chví, skály pukají, vydávajíce tak způsobem svým
skřek nad zatvrzelostí lidskou, která Boha-člověka křižuje, opona chrámová se
trhá, označujíc ukončení působnosti své, hrobové se otvírají, vydávajíce kořist’
svou, mrtví vstávají a ukazují se v lidu, mrtví vstávají a Pán života umírá.
Pně na kříži, oslavuje se divy milosti své. Umlkají rázem diví rouhači
shromáždění okolo kříže, a vidouce pobouření živlů nebeských i pozemských
ustrašeni bijí se v prsa a sklíčeni s hlavou sklopenou až k zemi odcházejí, aby
uvažovali o události tajemné, ano ti, kteří ještě před chvíli až do ochraptění
volali: »Ukřižuj ho«, vyznávají »Jistě syn Boží byl tento.« A když později apošto
lově křiž hlásají světu veškerému, jenž zatvrzelým židům byl k pohoršení, po
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hanům pak k bláznovství, řítí se modlářství chrámové a šalebné věštírny
a znamení kříže trůní nad domy pohanskými, umučený vládne a panuje po všech
končinách země. Vše nalézá hrob svůj v proudu času, trůnové se vyzdvihuj;
a zase zacházejí, kříž jediný neseslaben překonává bouře tolikerých věků do
temnosti dnů, nesa svou zář a trůnem jsa věčné pravdy, vylévá jas svůj do
temnosti nevěry.
A bude stkvíti se kříž a vítěziti nad mocnostmi nepřátelskými po všecky
věky až do dne Páně, dokud nepřijde hodina, kdy opět zatřese se země, živlové
se zbouří, kdy hvězdy padati budou s nebe a trouba volající mrtvé z hrobu
zavzní.
Hle, kterak na kříži oslavil sebe Pán ! Nuže miluj ho, miluj učení o kříži,
miluj Ukřižovaného, neboť Ježíš na kříži rozpjatý rukama svými láskou i tebe
obepíná. Spisovatel jeden vypravuje o mládenci z rodu vznešeného, jenž náru
živou hrou a prostopášností o veškeré jmění se připravil. Jednoho dne, vida se
l^ýti na mizině, zuří a zlořeče vybízí Boha, aby ještě hůře sním naložil, v jeho-li
to moci. A vskutku ještě večer zlomiv si nohu, v bolestech na lůžko jest položen.
Leč patrný soud Boží nepohne ho ještě k lítosti. Zlořečí dále : »Bůh nalézá za
líbení v mé zkáze, nuže, nechť mi uloží, co nejhoršího, nechci míti podílu
s vyvolenými.« Když takto zoufale si počíná, přistupuje služebník k němu
a šeptá mu : »Pane můj, jeden z vašich nejlepších přátel žádá si s vámi se
rozloučiti. »Kdo to jest?« táže se. Tu vyňav služebník ze záňadří kříž s Ukřižo
vaným a dí : »Hle, tento jest váš nejlepší přítel. Ježíš Kristus nechce vašeho zahynutí,
ale vše dobré vám žádá. On mohl dávno vás zavrhnouti od obličeje svého
a neučinil toho, neboť i za vaši duši krev Jeho prolita.« Zaražen, hluboce pohnut
upírá rouhač zrak svůj na kříž, takže roztály kry ledové jeho zatvrzelosti a slzy
lítosti odčiňují hřích.
A vy byste nechtěli milovati toho, jenž tak také miluje vás. Představte si
jen tu nesmírnou lásku Boha-člověka k nám a jsem přesvědčen, že k tomu Kristu,
k jeho nauce se přitulíte a s dnešním sv. Petrem i vy k němu zvoláte: »Pane,
dobře jest nám n Tebe bytí!« Amen.

Promluva na III. neděli postní.
Napsal

'
»Pán Ježiš vymítal zlého ducha, a ten
Luk. 11, 14, 28.
byl němý.*

Za časů Spasitelových a vůbec v starých dobách, dříve než moc ďáblova
nad světem zlomena byla, zhusta vyskytovali se lidé ďáblem posedlí. Byli to
nešťastníci, kteří stále jen svůdného hlasu ďáblova poslouchajíce, hřích na hřích
páchali, ve služby ďáblovy vstoupili, až tento konečně opanoval zcela nejen jich
duši, ale i tělo. Ďábel sám vstoupil v člověka takového a jeho duše i těla jako
nástroje svého užíval.
Jako kdys v ráji ďábel v hada vstoupiv, skrze něho k prvním rodičům
mluvil, tak týž svůdce později, nabyv vlády nad lidstvem, v lidi sobě oddané
vstupoval, je sobě zcela podmaňoval a jako duši zatvrzelosti a nepřátelstvím
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proti všemu, což bylo Boží, naplnil, tak často i tělo neduhy, jako oslepením neb
němotou ranil.
Smutný byl pohled na nešťastné takové lidi. Jedni zuřili hněvem, jiní roz
umu pozbyvše, jako šílení si vedli, jiní pozbyli zraku neb řeči. Dle hodnověr
ných svědectví, byli mnozí kněži židovští, kteří důvěrnou modlitbou k Bohu
toho dosáhli, že ďábel opustil člověka posedlého. —
Dnes zříme Spasitele, an zástupem přátel i nepřátel svých obklíčen, vše
mohoucím slovem svým kázal ďáblu z člověka odejiti, čili jak písmo svaté dí :
ďábelství vymítí. —
A jak k tomu chovali se zástupové? Každý tak, jak o Kristu smýšlel. Ti,
kdož slovy a skutky jeho přesvědčeni, pevně věřili, že jest Syn Boží a zaslíbený
Messiáš, vidouce nový div, u víře své znovu jsou posíleni. Poznávají, že Kristus
jest Pánem a velitelem duchů zlých — a »diví se.«
Fariseové však, ti zapřísáhlí nepřátelé Spasitelovi, aby dojem zázraku seslabili a div popřeli, praví lidu: »Tento vymítá zlé duchy pomoci Belzebuba, knížete
zlých duchů.« Jako by říci chtěli: »Kristus — jest pekla spojenec, jest svůdce,
který se samým ďáblem ve spojení vešel. —
A konečně jiní, kteří až dosud lhostejni byli ke Kristu, nevidí ve skutku
jeho žádného zázraku, »pokoušejí ho, jiného znamení s nebe hledajíce a mluví
v tom asi smyslu: Toť není žádný veliký div, posedlé uzdravovat, toť i mnozí
synové naši činí, — učiň zázrak větší, buď na slunci neb na obloze — a pak
uvěříme tobě. —
Tak různě mluví o divu Spasitelovu. A Spasitel? Odmítá rouhavou řeč
jejich a dokazuje, jak jest nesmyslná. Odpovídá v podobenství řka: »Každé krá
lovství samo proti sobě rozdělené zpustne a dům na dům padne. Jestli že pak
i satan proti sobě rozdělen jest, jak obstojí království jeho?« —
Žádná říše, žádné město, kde svornosti . není, kde obyvatelé v rozbroji
a hněvu proti sobě jsou, navzájem se potírajíce, nemôž’ obstáti. V domácích
válkách a vnitřních bouřích zanikne. A mníte, že ďábel, ten chytrý a lstivý
svůdce od počátku světa, tak jedná, že by sám proti sobě bojoval? Ten zajisté
vlastní svou říši, kterou v lidech posedlích si založil, nezničí. Vždyť zlý zlému
neuškodí, „vrána — vráně oči nevyklube.« Tak vyvrací Ježíš nesmyslnou řeč
jejich, jakoby ďábla ďáblem vymítal. —
A k tomu poukazuje na kněží jejich, kteří ve jménu Hospodinově zlé
duchy vymítali, podotýkaje: »Jestliže pak já skrze Belzebuba zlé duchy vymítám,
skrze koho je vymítají synové vaši?« Fariseové pevně věřili, že jménem Hospo
dinovým tak činí. A totéž vidouce Spasitele činiti, bez příčiny, z pouhé zlomy
slnosti tvrdí, že pomocí ďábla zlé duchy vymítá. Jaká to zloba v jich řeči, jaká
zaslepenost! Proto poukazuje na jednání jich Ježíš připojuje: »V den soudu
synové vaši vlastní, kteří ve mně věří, kteří jsou vaše krev, vašimi soudci
budou.«
Takovými slovy dokazuje Spasitel, že nelze ďábla ďáblem vymítati, ale
pouze ve jménu Božím. A chtěje z toho dovoditi, že vymítaje ďábla, ukazuje se
Pánem jeho a tudíž Bohem samým, pokračuje v podobenství novém: »Když
silný ozbrojenec ostříhá sině své, v pokoji jsou ty věci, kterými vládne. Pakli-by
silnější než on přijda, přemohl jej, všecku jeho zbroj, v níž doufal odejme a loupež

Strana 30.

Ročník IV.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

jeho rozdělí.« Jinými slovy: »Silného může jen silnější přemoci a vlády zbaviti;
ďábla může jen ten, kdož mocnější jest jeho, poraziti. A to jest Pán sám, který
říší duchů dobrých i zlých vládne, — Hospodin Bůh.« Tak dokazuje Ježíš jas
ným soudem rozumu, že on, vymítaje ďábla — Bohem jest. —
A proto též poukazuje dále na přísloví, jež často říkávali: »Kdo není se
mnou, proti mne jest, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.« Nemohou za
jedno býti ti, jichž skutky si odporují, nemůže spořivý s marnotratníkem se
sbratřiti. Těmi slovy chce Kristus říci: »Já, když ruším to, což ďábel vystavěl,
když moc jeho,lámu a vládu jeho potírám, nemohu přec býti jeho společníkem
a tovaryšem.« —■
Těmito řečmi vyvrací Spasitel řeči odpůrců svých — Fariseů. Ukazujena nesrovnalost a vnitřní odpor, jaký v slovech jich vlastních se jeví. —
Slepci o barvách mluviti — tot zbytečno; on nepochopí. I Fariseové, ne
přátelstvím proti Spasiteli zaslepeni jsouce, nechápali slov jeho, ale v zatvrzelosti své setrvali i na dále.
A Ježíš, jenž prohlédá okem svým srdce a ledví člověka, znal i zatvrzelost
a zlobu jejich a v novém podobenství věští konečně jich pád a záhubu, vypra
vuje dále: »Když ďábel vyjde z člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpo
činuti. A nenalezna di: Vrátím se do domu svého odkud jsem vyšel; a přijda,
nalezne jej chvoštišťem vyčištěný a ozdobený. Tehdy jde a přijme k sobě jiných
7 duchů, horších nežli jest sám a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci
toho člověka horši nežli prni.«
Slovy těmi chce poukázati Spasitel, jak Bůh národ židovský od modlářství,
jež jest dílem ďáblovým, očistil a k poznání pravého Boha přivedl. Ale nyní,
když Krista uznati nechtí, zly duch ještě v horši podobě k nim znovu se vrací
— a tak sami v zaslepenosti a zatvrzelosti své v záhubu a odsouzení se řítí. —
Ten jest asi smysl dnešního vypravování. Ďábel, jenž kdysi lidi posednouti mohl, dnes ovšem již takové moci nemá; Kristus-Spasitel svou smrtí na
kříži zlomil vládu jeho nad světem. Leč pokoušeti k zlému a v zatvrzelost, jež
v záhubu věčnou vede, člověka uváděti — tot i nyní jest z dopuštění Božího
v moci jeho. Proto neustávejte nikdy volatí k Bohu slovy modlitby Páně : »Ne
uvoď nás v pokušení.« Hleďte vždy s pomocí Boží na cestě ctnosti a křesťanské
dokonalosti pokračovati, aby i o vás neplatila slova Spasitelova, že poslední věci
člověka mnohdy horší bývají prvních. Amen.

Promluva na IV. nedeli postní.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.
•»Tedy vzal Ježíš chleby a- rozdával
sedícím.«
Jan. 6., 11.

Kdo bedlivě slovům sv. Evangelií naslouchá a hlouběji snaží se vniknouti
v jejich smysl, tomu zajisté podivným zdá se býti, že Ježíš, který často blaženost
věčnou v nebesích k svatební hostině královské, k hodům nádherným přirovná
val, hladovící lid zde na zemi přece jen pokrmem nejjednoduším sytil. Největší
zajisté bylo jeho přání, aby život zde na zemi byl odleskem království jeho na
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nebi, aby lidé aspoň částečně okoušeli zde onoho blaha, jejž v království Otce
jejich je čeká — a zatím sám pokrmem všedním, každodenním zapuzoval hlad
jejich. Jak onen velký slib o nevýslovné blaženosti v nebesích s jednáním jeho
dnešním máme srovnati ?
Blaženost nebeskou přirovnávaje k hostině královské, nechce nikterak říci,
že by vybrané pokrmy a skvostné hody byly odplatou nebešťanů. Štěstí a blaho
vyvolených Páně jest čistě duchovni. Tělo proměněné, oslavené, pokrmů nebude
potřebovati. A nasycuje zde na zemi lid po království Božím prahnoucí prostým
chlebem, chce nám naznačiti, že nemáme vyhledávali pokrmů vybraných, vzác
ných, nýbrž se stravou nejjednoduší máme bráti za vděk.
Prodleme dnes u těchto slov a uvažujme krátce o jednoduchosti pokrmů
a zlých následcích touhy po stravě zvláštní, vybrané, čili mlsnosti.
1. Řecký mudrc Sokrates, procházeje se na tržišti athénském, kde nej
vzácnější lahůdky bývaly vyloženy na prodej, říkal: »0 těch ubohých lidí, kteří
k nasycení svému tak různých věcí potřebují. Ti Bohu jsou nejpodobnější, kdo
nejmíň potřebují, neboť Bůh nepotřebuje ničeho.« Slovy těmi chválil zajisté ty,
kteří jednoduchým, prostým, pokrmem se spokojovali. —
Prostý, jednoduchý pokrm člověku nejlépe prospívá. Zachovává jeho tělesné
zdraví, udržuje v čilosti a mravnosti i jeho duši. — Známá jest všeobecně ona
až veliká skromnost a jednoduchost Sparťanů ve stravě. Polévka z chleba a krve
zvířecí byla jich všeobecným, řekl bych národním jídlem. Dětem svým mimo
tuto dávali jen chléb, mléko a vodu. A dokavad při své jednoduchosti v stravě
setrvali, byli národem statným, čilým, byli na postrach všem svým nepřátelům.
Jakmile od své jednoduchosti upustili, poklesli duševně, zchoulostivěli tělesně
a veta bylo po jich slávě a samostatnosti.
Bůh jest nejlepší a nejpečlivější hospodář. Dal nám v prostých darech přírody
pokrm a nápoj nejprospěšnější. Voda jest nejlepší nápoj i lék, plody obilin jsou
nejvydatnější pokrm. Vždyť přece sama věda lékařská to uznává a tím bezděky
obdiv a největší dík vzdává Tvůrci světa. Věda učí, že nejpotřebnější látky
a prvky, které člověk k uchování života svého potřebuje, a to ve způsobu iiejpřiměřenějšim a v poměru nejlepším v chlebu se nalézají. —
Prostý, jednoduchý pokrm udržuje též člověka při zdraví a prodlužuje dni
života jeho až k hranicím nejkrajnějším. Znamenitý toho doklad spatřujeme na
sv. Pavlu Thebánském. Aby ušel pronásledování a mukám, jaká křesťané od
pohanů zakoušeti musili, prchl na poušť. Jeskyně byla jeho příbytkem. Ovoce
palmy bylo jediným jeho pokrmem, pramen poskytoval mu nápoj. A hle! Deva
desát let žil takto na poušti. —
A nač hledati příkladů v minulosti? Přítomnost sama nás s dostatek poučuje.
Pohleďme na lidi střídmé, prostou stravou se živící, na venkovany. Co je ucho
vává při stálé svěžesti duševní a pevném zdraví? Vedle čerstvého vzduchu jest
to zajisté prostý, jednoduchý pokrm, střídmost a nevyběračnost v jídle i v nápoji. —

2. Všimněme si však též mlsnosti a vyběračnosti v jídle a zlých následků
jejich. Každé dítko od nejútlejšího věků ji jeví. Jest to vrozená žádostivost těla
a očí, následky hříchu dědičného, jak naše věrouka učí. A bohužel! Jak často
se tato náklonnost dítek k mlsnosti u jich rodičů přehlíží a za malichernost po
važuje! Ba převrácená jich láska mlsnost dítek ještě podporuje. A přece: kde se jedná
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o vychováni dítek, o vytvorení poctivé, pracovité a spokojené povahy, tam nic
není nepatrného, nic malicherného. —
Víte co z nepatrné mlsnosti u dítek povstává? Touha po životě pohodlném,
nechuť ke práci, rozmařilost, podvod, ba i krádež. Co svedlo nerozumné hochy,
jak dočítáme se, že skříně obchodnické obcházeli a odtud všeliké pamlsky brali ?
Snad již zakořeněná v nich náklonnost ke krádeži ? Nikoli. Mlsnost to byla. —
Co svedlo dívky, že doma na rodičích peníze si vyprosily, a je pak za malicher
nosti utratily, aneb dokonce peníze doma vzaly ? Jich mlsavost. — Co mnohého
nerozumce k tomu vedlo, že neznámé plody přírodní jedl, a tím v nebezpečí
své vlastní zdraví, ba i život uvedl? Vrozená mlsnost. — Co svádí mnohou
i dospívající dívku k nešetrnosti a rozmařilosti? Vyběračnost v jídle. A nač dále
všechny ty neblahé následky mlsnosti vypočítávati? Nikterak nepřeháníme, když
dime, že zkaženého zdraví, rozmařilosti, nepočestného života, nepoctivosti v jed
nání u mnohého dospělého byla jediné ta příčina, že mlsnosti u věku svém mla
dém nedovedl krotiti. —
Lord Byron, slavný básník anglický, nejvýš nešťastný a nespokojený v ži
votě svém, sám s pláčem se přiznává: »A proto života mého zdroj byl otráven,
že z mládí srdce krotit nižádný mne neučil.« — Kdo nedovede záhy potlačiti
v sobě choutky po různých pokrmech, nedovede později i ostatní touhy a žádosti
krotiti, sejde se dráhy poctivosti, a veta po jeho štěstí. Vždyť pravé štěstí jedině
ve spokojenosti i s málem se zakládá.
Na vás, milé dívky, na něž jednou péče o krb domácí a přípravu pokrmu
připadne, v prvé řadě jest, abyste záhy přemohly každou vyběračnost v pokr
mech, každou mlsnost. Slavný jeden muž krásně dí: »Jestli-že na toho muže
máme pohlížeti jako na dobrodince svého pokolení, který učiní, aby dvě stébla
rostla tam, kde dříve rostlo jen jedno ; dlužno nám neméně i onu dívku míti
v úctě, která šetří a hledí co nejvíce využitkovati potravin, jež jsou plodem
lidské práce.« (Smiles)
Proto, volám znovu, varujte se vší mlsnosti! Ježíš, ten otec náš nejlaska
vější, který z lásky k nám i život svůj za nás položití se nerozpakoval, při vší
lásce své k lidstvu přece jen chlebem, pokrmem nejprostším jej sytil. V jeho
království nemá nikdo umírati hladem a nikdo též umírati následkem labužnictví.
I ti nejchudší mají v říši jeho přijati býti a nalézti pokrmu pii bratrských ho
dech vzájemné lásky. On jako Bůh jest nejlepším živitelem lidstva stále ohrože
ného, že hladem zemře na tomto světě. Potřebujeme chleba vezdejšího, ale ne
můžeme ho míti bez prace a přičinění, kterým si ho dobýváme a zasluhujeme,
bez šetrnosti, která hospodaří s ovocem práce, bez skromnosti, která nevybírá
a netouží po zvláštnostech, bez spravedlnosti a poctivosti, která zabezpečuje
každému jeho majetek, a bez lásky, která rozdává všem potřebným a hladovícím.
Těchto ctností vždy si važte, v nich snažte se prospívati, a tak budete vždy
choditi v přikázáních Hospodinových. Amen. —
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Promluva na V. nedeli postní (smrtelnou).
Napsal B. JIR.

» Bože můj, Bože můj, proč Jsi mne opustil?*
Mat. 27, 46.

Blíží se hodina třetí. Tma rozprostírá se po celé zemi. Lid s hrúzou táže
se, co vše to znamená, co se děje. Na hoře Kalvárii shromáždění kolem kříže
vidí, kterak končí jejich dílo, ale nikdo z nich nevrhá se na kolena, nikdo z nich
nelká nad vinou svou. Jen Spasitel volá: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil?« Než slova ta nejsou slova člověka zoufajícího nad nešťastným osudem
svým, nejsou to slova člověka nešťastného. Slova ta pronáší Spasitel ve velikých
bolestech, slova ta pronáší Vykupitel v okamžiku smrti, kdy duše již již loučí
se od těla. Slovy těmi chtěl ukázati nám Spasitel, jak mnoho trpěl pro spasení
naše, chtěl nám ukázati, co vše snášel, aby opět otevřel nám bránu nebes, která
hříchem Adamovým nám byla zavřena.
Avšak mnozí volají tak, když do neštěstí upadnou, když dotkne se jich
ruka Boží. Děsným úkazem doby našije tak úžasný počet sebevražd. Ba dospěli
jsme až tam, žé nejen mládež sotva škole odrostlá, ale bohužel i mládež školní
zbavuje se života, toho pokladu, jejž Bůh nám svěřil, abychom pracovali v tomto
životě a život věčný si získali. A mnozí z příčin mnohdy tak malicherných toho
daru Božího se zbavují. A kdo tu vzpomene na výstražná slova Spasitelova :
»Pracujte dokavad jest den, nebo přichází noc, kde již nebudete moci pracovali.«
Není pevné víry, tudíž také není naděje v prozřetelnost Boží, a proto když
neštěstí neb nehoda doléhá na člověka, tu on, nemaje pevné podpory, klesá;
domnívá se, že Bůh jej opustil, že Bůh naň zapoměl a proto vlastní rukou
zbavuje se života. Než ne Bůh opustil tebe, ale ty Jeho, můžeme zvolati na
člověka takového. Bůh dopouští na nás nehody a neštěstí, aby nás zkoušel, aby
pak tím větší odměny dáti nám mohl. Vždyť i anděly, které v nebi stvořil, kteří
z jeho rukou vyšli a kteří dokonalejší jsou nás tvorů, zkoušel, aby se přesvědčil,
zda nebe si zasluhují. Zkouší tedy i nás. Jednoho jest potřebí, volal Kristus,
a to jedno jest spasiti duši svou, získati ji života věčného. Jak smutný jest
odchod z tohoto světa lidí těch, kteří sami života se zbavují. Chtějí zbaviti se
neštěstí časného, ale upadají do neštěstí věčného, které žádným pokáním již
napraviti nemohou, co jest nedokonáno, zůstane již nedokonaným.
Jestli snad chudoba jest toho příčinou, že mnozí života se zbavují, vizme
jen Spasitele. Syn Boží byl, ale jako chudé dítko ve chlévě se narodil, za lůžko
měl jesle, vystlané senem a slamou. Matička jeho chudá neměla ani čím by nahotu
jeho přikryla. A když vyrostl, tu volal Spasitel; »Ptáci mají hnízda, lišky dou
pata, ale Syn člověka nemá kam by hlavu položil,« a na kříži, o šat svůj - oloupen
Spasitel umírá.
Či snad příčinou toho pohana, potupa a posměch? Spasitel tak byl proná
sledován a tupen, když již mezi nebem a zemí pněl, ani tu neumlkla ústa rouhavá
a hle, on vše jako beránek tichý snášel a neotevřel úst svých, aby jim zlořečil,
ale k Bohu Otci volá: »Otče odpusť jim, neboť nevedí co činí.« Proto buďme
stateční. Mnohé kříže a těžkosti na nás čekají snad v životě, i na nás snad
naplní se přísloví: Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Sám Kristus
volá k nám : »Chce-li kdo za mnou přijití, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj
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u následuj mne.« Mnohé snad jsou kříže, které sesílá neb sešle na nás Pán
nesme je trpělivě a s odevzdaností do vůle Boží, nesme je za Ježíšem. Křížem
k spasení. A ten Bůh spravedlivý a vševědoucí, on neuloží nám více než můžeme
snést. A kdyby se nám zdálo, že klesneme, že kříž svůj neuneseme, s důvěrou
a s oddaností volejme : »Bože mocný, Bože silný, posiluj víru mou, posiluj kle
sající naději mou ; ne má, ale Tvá vůle se staň.« A ten Pán všehomoucí, o němž
psáno: »Protože ve mne doufal, vysvobodím ho.« On nám pomůže, on nás vytrhne
z těžkosti, neboť když nouze největší, pomoc Boží nejbližší, on zaslíbil nám :
»Tehdáž obrátí se zármutek Váš v radost', radovoti se bude srdce vaše, a radosti
vaši žádný neodejme od vás.« Amen.

Promluva k prvnímu sv. přijímání.
Napsal JAN SMEJKAL, katecheta.
*A nyní dítky zůstaňte v Něm, abychom,
až se ukáže, doufáni měli a nebyli od Něho
zahanbeni v přišli Jeho.«
Jan I. 2, 28.

Buďte mi dnes vítáni, vy mladí křesťané, v nejkrásnější této chvíli vašeho
žití, ve chvíli přijímání Těla a Krve Syna božího ! Buďte mi dnes vítáni, i vy ostatní, kteří
jste s dítky těmito spojeni vírou a láskou Kristovou, buďtež mi dnes též vítáni
vy křesťanští rodičové a pěstounové jich, kteří je radostným srdcem svými dítky
zvete ! Ano, vaše to dítky ! Jak mnoho krásného ve významu tom. Vaše to
dítky, život ze života vašeho, vaše nejdražší jmění, váš nejlepší poklad, naděje
vaší budoucnosti, útěcha vašeho stáří ! Vaše to dítky, s nimiž dnes bych
přál si, abyste duchovního podílu brali na posvátné této hostině.
Leč nejsou ony jen vaše, jsou spolu dítky Toho, jenž nejdobrotivějším
Otcem nade všemi, jsou dítky Toho, kterým vaším dírkám onoho Ducha vlil,
v němž k Němu volatí mohou: »Otče náš«. A dôležito jest, byste toho nezapoměli, že vlastně tomu náležejí, jenž vám jich toliko na čas svěřil a z nich,
t. j. z vašeho chování k nim, účet žádati bude, že náležejí vlastně Tomu,
jemuž jste jich zasvětili na křtu svátém, volajícího k Vám: »Nechte ma
ličkých přijití ke mně, neboř jejich jest království Boží.« A v tom, že jsou dítky
Kristovými, v tom naše útěcha, naše radost.

Rodičové křesťanští ! Zdaž jste vždy ve světle tom na ně shlíželi, zdaž jste
vždy svou útěchu a lásku hledali v té lásce a péči, kterou jste, nad nimi bděli,
o ně se starali, za ně se modlili ? Byl pravý a hlavní cíl vaší péče, vaší starost
livosti, vaší lásky, vaší modlitby, aby vždy byly zalíbení Boha trojjedinného ?
A tomu-li tak, pak blaze vám a vy s radostí a s potěšením můžete v této velké
chvíli na ně patřiti, kdy ony smlouvu novou činí s Ježíšem Kristem, v nejsvětější Svátosti. Dnes můžete před celým shromážděním jaksi blahým vědomím
říci: K čemu jsme jich byli vedli, k tomu ony v té drahé, krásné chvíli se sami
zasvěcují. A proto ve vašem smyslu volám k dítkám těm s miláčkem Pána
Ježíše: »N nyní dítky zůstaňte v Ném, abychom, až ze ukáže, doufání měli,
a nebytí od Něho zahanbeni v příští Jeho.«
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Ano, tak píše sv. apoštol v listu svém. Koho tu míní ? Žádného zajisté
jiného, než Toho, komu celé srdce své daroval od okamžiku, kdy křestitel Páně
na Něho poukázal, žádného jiného, než toho Mistra, kterého opustiti nemohl,
když všichni Ho opustili, Jehož viděl umírati, slyšel Jeho krásnou závěť, v níž
mu matku svou odporučil, Jehož v prorocké nadšenosti zřel, když již ostatních
apoštolů na světě více nebylo. Ó, vidím v duchu toho ctihodného kmeta, vidím
toho apoštolského biskupa na stolci svém v Efesu, vidím Miláčka Páně, kterak
ještě na sklonku večera žití svého v mladistvé nadšenosti volá: »0, přijď, přijď
můj milý a drahý Mistře,« vidím vetchého starce, osláblá pravice k posledu se
zvedá, aby požehnání vylila na všechny, jež stali se dítky Božími skrze Pána
Ježíše a tu zdá se, jak bych ho slyšel volatí: »A nyní dítky zůstaňte v Něm.«
Posluchači moji ! Jak vznešený to obraz horlivého, slávou Kristovou ozá
řeného apoštola Páně.
Než rcete, jak má se ta věc s vámi....
Jste mnou ovšem ještě dnes vedeni ke Kristu a tudíž jako mládež jste
v Něm. Já vás vedu k Pánu Ježíši, učím vás Jej znáti, Jej ctíti, Jej milovati,
a tak k Němu vás přivádím, než jedno mi nelze učiniti, způsobiti, jedno přesa
huje síly mé — a to jest, že nemohu způsobiti, by u Něho a v Něm jste
zůstali To závisí předně od milosti Ducha sv., o niž nepřestaňte prošiti Otce
v nebesích každého dne, a která vám dojista dána bude a pak od vaší vlastní
dobré vůle. Budete-li chtíti — nepochybuji — že zůstanete v Něm. A co jest
to »v Něm zůstati?« »Zůstati v Něm« jest denně jako kvítek, jenž kalíšek svůj
po paprsku slunečním obrací, srdce své paprskům milosti jeho otvírati, by vás
prostoupila sv. bázeň, pravá lítost. »Zůstati v Něm«, t. j. v poznání jeho lásky
růsti, vždy pevněji k Jeho vznešeným pravdám přilnouti. »Zůstati v Něm«, t. j.
i tehda, když ze školy vystoupíte a svých dobrých učitelů opustíte, ano, když
dávno ústa má, která vás Jej učila znáti a milovati, umlknou, když i tehdáž
uprostřed světa bezvěreckého a uprostřed lidí nekřesťanských zachováte ten nej
dražší poklad duše své, zachováte svou víru, mravnost a ctnost. Ano, tehda —
tehda, až vás opustí ti, kteří vás zvali dítky svými milými, tahdáž platiti vám
budou slova apoštolova v plném znění: »A nyní dítky zůstaňte v Něm, abychom,
až se ukáže, doufání měli, a nebyli od Něho zahanbeni v příští jeho.«
A s tímto úmyslem »zůstati v Něm« po celý život, přistupte dnes k hodu
nejsvětějšímu, a Ten, který dnes tělo vaše obydlím svým si činí, své království
věčné za příbytek váš vám připraví, aby zůstal stále s vámi, když vy zůstali
jste v žití svém v Něm. Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. V pře
dešlém měsíci každou středu konány byly
členské schůze s rozhovorem o methodickém
výkladě velkého katechismu. Na rozhovoru
účasť brána živě členy, a bohatosť výkladu
mnohými myšlénkami rozšířena. Způsobem
tím probrán bude celý katechismus, aby
postup a práce jednotlivců zkušenostmi dru
hých byla ulehčena. —

Výborová schůze spolková konala se
ve středu, dne 20. m. února, o 2. hod. od
polední v čítárně Katolické Besedy. Přítomni
byli členové výboru : Balcar, Halbich, Kobosil,
Rotta, Sedlák, Šmejkal, Žák a Železný. Koll.
Královec písemně svoji nepřítomnost omluvil.
Z jednání výboru sdělujeme, že sneseno, sta
novy spolkové řádně doplniti a pak budou-li
valné schůze spolkové za souhlasu, přísluš-
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ným úřadům předložití v žádost za schválení.
Znění doplnených stanov bylo přečteno á
jednomyslně schváleno. — Předložen seznam
těch členů, kteří se hlásili o výtisk Podla
hová Výkladu nového katechismu, a po ná
vrhu koll. p. pokladníka přiřknut výtisk těm,
kteří nejdéle jsouce členy, mají též příspěvky
spolkové řádně splaceny. Koll. knihovník,
lístkem dotyčným členům oznámí, že knihu
obdrží a ji na jich účet pak jim poštou zašle.
Aby hmotné poměry katechetů ve smyslu
našich spravedlivých požadavků konečně
upraveny byly, učiní výbor potřebné kroky
u příslušných instancí. Koll. Sedlák předložil
výboru praktickou mapu Palestyny z dob
biblických staršího vydání, navrhuje, aby ji
spolek vydal. Sneseno, ve schůzi členské
mapu předložití, důkladně prohlédnouti a pak
náhledy členů vyslechnouti. — Kollega
pokladník s potěšením oznamuje, že počet
členů letos čile vzrůstá. Čítať spolek členů
zakládajících 8, činných 83, přispívajících
48. Celkem 140 členů.

Ke spolku

za členy přistoupili :

vldp. PhDr. a ThDr. Lud. Škrda, farář a
katecheta u sv. Jakuba v Praze ; dp. Josef
Spáta, katecheta v Čáslavi; dp. Václav'
Pavelka, katecheta v Domažlicích, dp. Rud.
Subrt, katecheta v Mladé Boleslavi a vldp.
Dr. Antonín Víšek, kníž.-arcib. školdozorce,
notář a farář v Podskalí v Praze.
Členské příspěvky složili: Vldpp. a
dpp. Gerlach Dvořák, farář v Kmětnovsi,
Dr. Lud. Škrda, farář u sv. Jakuba v Praze,
Frant. Voříšek v Plzni, Frant. Cepník v Plané
u Plzně, Josef Špáta v Čáslavi, Václav Pa
velka v' Domažlicích, Karel Traxler ve Ve
selí n. Lužnicí, Josef Forman v Chotěboři,
Jaroslav Bušek v Benešově u Prahy, Rudolf
Šubrt v Ml. Boleslavi, Josef Ruml, duchovní
správce v Praze, Alois Možíš v Michli,
Václav Sedlák z Březnice a Josef Kobosil
v Plzně, Václav Stejskal, duchovní správce
v’ Libni, Otakar Vosáhlo v Pardubicích, Jan
Sládeček v Dobrovici, Karel Stella, duch,
správce v Repích, František Voříšek, kat.
v Plzni. — Dpp. členové se žádají, aby neza
pomněli zapraviti členský příspěvek, který
přijímá pokladník spolku Václav Železný,
katecheta v Praze-IL, č. 1871.

Jmenování. V. Železný jmenován ka
techetou při měšť. škole v Novém Městě;
Ferd. Halík, katechetou při měšť. škole
v Bubnech ; Jar. Dvořák, katechetou při
obecné škole v Holešovicích ; F. Čurda,
katechetou při měšť. škole ve Vršovicích ;

F. Holeček, katechetou při
v Nuslích. Ad multos annos !
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měšť.

škole

Konkurs. Místo katechety na c. k.
reálce v Ml. Boleslavi. — Místo katechety
na měšťanské škole ve Světlé n. L. (1 400 K).
Místo katechety na c. k. gymnasium v Ry
chnově n. K.

Příčina malomoci kněžstva. Hlavní
příčina malomoci kněžstva k probuzení a
posile proudů konservativných jest u vla
stních jeho kruhů vedoucích. Samozřejmě
nemůže býti úkolem konservativných směrů,
aby s každým »duchem času« šly, nebo
s ním aspoň paktovaly, to by bylo v od
poru s pojmem a podstatou konservatismu.
Ale něco jiného jest státi na pravé výši
doby, když jistým časovým proudům chceme
čeliti. Starými cestami duchovenské výchovy
a dosavádní běžnou úrovní pastorálního pů
sobení na ní založeného, nepodaří se za
našich časů žádný nábožensko-podvratný,
žádný socialně-radikální proud zadržeti,
protože průměrem na straně vůdců těch
proudů jest vyšší úroveň, vyšší všestrannost,
vzdělání a intelligence, což nejeden ze star
ších a přemnozí v mladších vrstvách kněžstva
dobře chápají, čehož dokladem jsou nejedny
pokusy, svědčící o nadšení a víře ve zdravé
poslání. To je pole po mnoho desítiletí $ hůry
těžce zanedbávané a nenastane-li obrat, nedostaví-li se smysl a porozumění pro to,
co tu a tam k životu se hlásí v nižším
a zvláště v mladším kléru, snad ne vždy
s povinným šetřením kázně, ale jistě s ne
skonale hlubším porozuměním pro potřeby
času, než jaké prokázali za posledních pa
desát let kruhy vrchní — pak je všecka
naděje ve vznik a rozvoj dostatečně silné
konservativní strany české pouhým lichým
a naivním — snem. — »Aletheia* IV., 11.
Závisí či co? »Aletheia« z IV. č. 11.
se pozastavuje nad rozšířením prázdna
v době vánoční na školách měšťanských a
obecných v Praze a předměstí, a plna péče
a starostí jest o školy venkovské. Nebylo
by snad pánům z A. vhod, aby prázdno
školám zmíněným vůbec bylo vzato a jim
přidáno ?
Listárna redakce. Frant. Plácek a
Ad. Fux. Prosíme o poshovění. Bude uve
řejněno příště.
Prosba. Kolega, který pro nemoc ve
finanční tísni se octl, hledá přítele, který
by mu zapůjčil nebo ručil částku 86 zl.
Adresu poví redaktor.

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.

DUBEN 1901.

KATECHETSKÁ
PRÍLOHA
»VYCHOVATELE«
Ročník IV. ☆ Číslo 4.

Rediguje JAN ŠMEJKAL.

Katechismus náš a katechismus Heidelberský.
Není to paralella obou katechismů, co chci psáti, netýká.se to vůbec obsahu, ;
nýbrž formy. Je zajisté známo čtenářům »Vychovatele«, jak byl přijat nový náš
katechismus nepřátelskými listy a jak byl jimi rozcupován. Nechci říci, že by
se všecko v novém katechismu zamlouvalo a že by opravy nepotřeboval, ale chci
jenom krátce ukázati na známý dvojí loket, kterým ony liberálně-pokrokové listy
měří nám a protestantům.
Proč — ptám se.— neodsoudili, či nezkritisovali oni pánové tak katechismus
Heidelberský jako náš? Či je snad lepší (nemluvíme o stránce obsahové) stránka
formální katechismu Heidelberského než našeho? Místo dlouhých důkazů uvádím
zde doslova výňatek ze zmíněného Heidelberského katechismu. Čtenáři »Vycho
vatele« mají dosti znalosti methodiky, aby dovedli sami rozsouditi.
Na str. 86. kat. Heidelberského (V češtinu uvedl a otázky dle katechismu Dra.
Heřmana z Roquesu rozebral : Jan Veselý, evanj. refor. fárář v Klášteře. V Praze, nákladem
spolku Komenského v Praze. 1896.) jest otázka 94. — »Čeho žádá Bůh v přikázání
prvním« — se odpovídá (nabeřte si co možno plné plíce dechu na tu větu!).
»V přikázání prvním žádá Bůh toho, abych pod ztrátou blaha a spasení duše své se
varoval a utíkal všeho modlářství, čarodějnictví, pověrčivého zažehnávání, světem nebo
jiných tvorů vzývání (!); naproti tomu pak, abych jediného pravého Boha právě poznával,
jemu samému se důvěřoval, ve vší pokoře a trpělivosti, od něho samého všeho dobrého
očekával a jej z celého srdce miloval, jeho se bál a jej ctil, pak bych raději všech stvo
ření se odřekl, než bych v tom nejmenším proti vůli jeho co činil.
1. Čeho tedy máš dle prvního přikázaní varovati se a utíkati ? Mám pod ztrátou
blaha a spasení duše se varovati a utíkati všeho modlářství, čarodějnictví, pověrčivého
zažehnávání, světců nebo jiných tvorů vzývání. (Jan 5, 21. 3. Mojž. 19, 31. Mat. 4, 10.)
2. Co jest naproti tomu dle prvního přikázaní povinnost tvá nejprv? Abych jediného
pravého Boha právě poznával. (Jan 17, 3.) — »Co za tim?« Abych jemu samému se
dověřoval. (Jerem. 17, 5, 7.) — »Co k tomu?« Abych ve vší pokoře a trpělivosti od
něho samého všeho dobrého očekával.-(I. Petr 5, 6.- Zid. 10, 36. Žalm 104, 27.) — »Co
nad to? Abych jej z celého srdce miloval. (Mat. 22, 37.) — »Co pres to?« Abych se
ho bál. (Kazat., 12, 13.) — »Co naposledy?« Abych jej ctil. (I. Kor. 6, 20. Žalm I., 1. 2.)
3. »Kterak statečně a opravdově musíš to všecko činiti? « Tak, abych raději všeho
stvoření se odřekl,-než abych v tom nejmenším proti vůli jeho co činil. (Mat. 10, 37.
Skutk. ap. 5, 29.)

Potud katechismus Heidelberský. Zúmyslně nevkládali jsme poznámek mezi
řádky, abychom nerušili souvislosti, činíme je — zběžně — teprve teď:
4
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I. Všeobecným pravidlem při vyučování dětí je, aby periody, jimž se mají
učiti, nebyly příliš dlouhé. To se pokládá za chybu i tenkrát, když se píše pro
velké lidi, tím více je to chybou, mluví-li še k malým dětem. Naše odpověď
na otázku 94. má v katechismu 10 a půl řádku — a to jest jedna perioda.
II. V otázkách, jež klademe dětem, má býti jakási pomoc dítěti, aby dle
otázky řídíc se samostatně, dále učilo se mysliti. Proto se zavrhují (nebo lépe
na nejmenší míru omezují otázky verbální, protože vedou k bezmyšlénkovitosti,
k hádání. Ale rcete mi, oč jsou horší otázky verbální nežli otázky: »Co je ... .
povinnost tvá nejprve? Co za tím? Co k tomu? Co nad to? Co přes to? Co
naposledy ? (Ještě chybí otázky: Co pod tím? Co před tím? a Co kolem toho?)
Verbální otázky napovídají příliš mnoho, otázky tyto nic. Může býti otázek
duchaprázdnějších .a řemeslnějších než tyto ?
A nedomnívej se nikdo, že citovaná ukázka jest jediná v celém katechismu.
Ne, tím způsobem jest napsána celá ta knížečka o 116 stránkách formátu osmerkového. Zde jiný příklad :
Na str. 97.: »2. Což pak jest kořen zabití prvotně? Závist. (Jak. 3, 16.) — »Co
po tom?« Nenávist. (I. Jan 2. 11.) — »Co nad to?« Hněv. (Jak. I., 19, 20.) — »Co
k tomu?« Mstivost. (Rím. 12, 19. atd.)

. Ale přece něco pro rozmanitost. Na stránce 94. čteme: »2. Proč máš pilně
do sboru Božího chodit nejpředněji?«
Abych se slovu Božímu učil. (Kazat. 4, 17.) — »Proč za druhé?« Abych svátostí
užíval. (Sk. Ap. 20, 7.) — »Proč za třctíl« Abych Hospodina veřejně vzýval. (I. Tim.
2, 1. 2.) — »Proč za čtvrté?« Abych almužnu křesťanskou dával. (I. Kor. 16, 1. 2.)

Chcete, abych citoval ještě dále? Doufám, že netřeba. Co bylo uvedeno
stačí úplně, abychom poznali, co je dokonalejší; zdaž katechismus náš či tento
Heidelberský. Nechť tedy jen pánové z tábora »Šk. 0.« a tutti quanti metou
nejprve před vlastním prahem než před cizím. — Opakuji ještě jednou ke konci,
že také vseek > se mne nezdá správným jak je to podáno v našem katechismu,
ale od té doby, co jsem jej přirovnal ke katechismu Heidelberskému, mizí mi
skorém všecky ty nedokonalosti, vždyť ani po stránce formálně (o obsahu jsem
nemluvil) nemůže se ani z daleka měřiti s naším.
Kollegové ! Uslyšíte-li kde zlomyslnou kritiku — nepravím nepříznivou, neboť
kritika může býti nepříznivá a přece dobře míněná — à la »Šk. O.«, upozorněte
kritiky tyto na katechismus Heidelberský a ptejte se, proč toho také neodsou
dili? Snad budou deklamovat! o toleranci, ale ta výčitka už je příliš stará. A jak
je stará, tak je hloupá; směšno by bylo tedy ještě dnes na ni reagovati.
Jako největší nesnášelivost vytýká se nám od protestantů všech barev učení
o samospasitelnosti Církve. Nuže, jak rozumí této samospasitelnosti Církev?
»Církev katolická je samospasitelná« (dle starého katechismu), protože ona samo
jediná má všecky prostředky od Krista k spasení udělené..........Učením tímto se však
netvrdí, že už každý dojde proto spasení, poněvadž v Církvi jest; neboť chce-li kdo
spasen býti, musí také všech prostředků k spasení věrně užívati.

Také s tímto učením nikterak nezavrhují se ti, kdož beze vší vlastní vinny Církve
neznají a protož údové její nejsou. O tech doufáme, že jinou cestou dojiti mohou
■milosti Bozi, pokud Boha upřímně hledají a vůli jeho svědomitě zachovávají.
Nebo — dle nového katech. — »Církev katolická nazývá se proto, že podle usta
novení J. Krista jest jediná řádným prostředkem, skrze který mají lidé vedeni býti ke
spasení, církví samospasitelnou.
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Kdo bez vlastní viny nenáleží k Církvi katolické, muže sice- býti spasen způsobem
mimořádným, hledá-li upřímně pravdy a koná-li svědomitě vůli Boží, jak ji poznává;
nedostává se mu však mnoho prostředků, by snáze a jistěji spasení došel.«

Protestanté učením o samospasitelnosti Církve rozumějí tak, jakoby Církev
prohlašovala tím za odsouzené a zavržené všecky, kdož do Církve nenáležejí.
Ale kde — ptáme se — takové učení obsaženo jest v citovaných katechismech?
Ať projdou protestanté všechny naše theologické spisy, nenaleznou nikde učení
o samospasitelnosti Církve v jejich smyslň.
Ale nyní přirovnejte k tomu učení o »samospasitelnosti« Církve helvetské
dle katechismu Heidelberského str. 48. otázka 52. :
»Jak Tě potěšuje příští Kristovo k souzení živých i mrtvých ?« — (Pozorná dech!)
»Příští Kristovo k souzení živých i mrtvých potěšuje mě tak, že ve všech strastech a proti
venstvích téhož soudce, kterýž se napřed za mne postavil před soudem Božím a se mne
všecko zlořečenství sňal, s hlavou pozdviženou (!) s nebe očekávám, aby všecky své
i mé nepřátely, u věčné zatracení zavrhl, mne pak s všemi vyvolenými vzal k sobě
v radost a slávu svou nebeskou.«

Nechci se šířiti o té »pozdvižené hlavě«, ze které čiši — pokoru v nejvyšším stupni, upozorňuji toliko na tolerantní slova: »očekávám, aby všecky
své i mé nepřátely u věčné zatraceni uvrhl . . .« Že nás — katolíky — za své
přátely nepovažují, je nesporné.
Církev katol. modlí se v litaniích ke všem svátým sice : »abys nepřátelé
C. sv. ponížiti ráčil«, ale jen zde na zemi, aby tím ponížením zde došli spasení
na věčnosti. Církev sv. na velký pátek zvlášť-modlí se za židy, za jinověrce, za
nevěrce — za spasení jejich, ale že by »s hlavou pozdviženou očekávala, aby
(Bůh) všecky své i její nepřátely u věčné zatracení uvrhl« — ne, toho Církev
katol. nikdy neučila, nikdy nečinila.
Offensiva je v šachu z pravidla (ne vždy) lepší než defensiva. A nejen
v šachu, i jinde někdy. Také my se samé tolerance jsme stále se jenom bránili
proti těm patentovaným snášenlivcům, a také jsme to dopracovali. U mnohých
se ujalo tak domnění, že jenom v Církvi katol. jsou stíny a v helvetské ještě
samá záře. Je třeba proto také časem přijití k tomu, zvláště nyní v době hesla
»Los von Rom« . .
’
z. |x.

Promluva na Hod Boží velikonoční.
Napsal JAN ŠMEJKAL, katecheta.
Di ji Ježiš: -»Zeno co pláčeš, koho hledáš?«
Jan 20, 15.

Vzkříšení? Jaké to mocné, uchvacující slovo ! Vzkříšení! tak volá dnes Církev
do celého světa, tak to zní v millionech duších křesťanských. Ale čí a jaké vzkří
šení? Vzkříšení Pána Ježíše, z mrtvých vstání Toho, jehož smrti nemohla se dočkati synagoga židovská. O, jak snažila se Světlo světa shasnouti, jak jásala,
když zdálo se jí, že pokus se zdařil. Co platné však úsilí proti Světlu tomu.
Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých a zvěst o tom zní ještě dnes protivníkům Světla
jako před dvacíti stoletími.
Dnes zcela jiným okem pohlížím na tebe, horo Kalvarská než před dvěma
dny, když nad tebou se slunce v mrak zahalilo, neboť dnes andělské slovo :
4*
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»Nebojte se,« vítězství pravdy dosvedčuje. A které pravdy? Pravdy, že človek
není stvořen ‘pro pozemské blaho, ale že touha jeho se nese výše, ku věcem,
pro něž milerád, když, toho potřebí i život pozemský obětuje. Právě tato pravda
zdá se dnes odumírati. Mnoho se dnes mluví o národnosti, o svobodě a právech
člověka, ale nadšenost pro ně zůstává při pouhé deklamaci, k činu se neodva
žuje. A nemůže býti jináče, když nejpřednější, idee : víra v Boha, víra v nesmrtel
nost člověka v pochybnost se béřou a do říše zastaralých bájek odkazují. —
A protože je nám zřítí, že až dosud mnohá pravda, mnohá dobrá a vznešená
věc musí přemáhati kruté překážky, takže se zdá, že lež a zloba vítězí, promluvu
dnešní věnujme povzbuzení mysli úvahou, že cesta kříže, kterou již Pravda věčná
ubírati se musila i nám nutná, aby vzešel nám den vzkříšení.
Před Antiochem stála kdysi hrdinná matka synů Makabejských. Despota
ví, jaký vliv žena ona s rodinou svou v lidu má a protož záleží mu ji podrobiti
vůli a záměrům svým. Pokouší se slibováním, lichocením si ji nakloniti, ale
slova jeho padají na skálu. On hrozí, vyhrůžky své splňuje, jednoho syna po
druhém ji odnímá — leč hrozby jeho marný. Unaven lichotí nejmladšímu dítku
jejímu, napíná všecko své umění, aby jen zmátl ubohou matku, ale vše nadarmo,
ona raději sama klesá pod mečem jeho. Tak Antiochus vzdor útrapám a bolu
matky vidí se býti přemožen.
Přátelé moji! Matka Makabejská plakala, ale její pláč nebyl slabostí, nýbrž '
obětí srdce jejího, neboť ona věděla co hledá, ona hledala a našla zalíbení Ho
spodina, Boha otců svých.
Antiochus, toť duch protikřesťanský našich dnů — matka synů Makabej
ských toť Církev katolická. Nevěra, vlastně lhostejnost u víře ví a zná dobře,
jaký vliv dosud Církev katolická na společnost lidskou má, a proto jí na tom
záleží, aby autoritu, vážnost zlehčila, ba konečně zničila. Děje se to s* počátku
mnohými sliby, bezmyšlénkovitým odpadáním od víry otců, a když to nepomáhá,
haní se, pohazuje se kalem, veřejných tribun se užívá, aby ji ve služebnících
zhanobila, zničila, každý prostředek jí vhodný, jen aby zlehčena byla. Nic tako
vému Antiochii posvátným, ani světec, ani kniha poučná, kterou kdyby přečetl,
k jinému závěru by přišel, jemu měřítkem jen okřídlená slova Richelieuova : »Dejte
mi napsaná dvě slova a já pisatele přivedu k smrti.« — Co divu, že i Církev
a našich dnech ve svých služebnících mnoho bolesti snášela, ale i jí platí útěchy
plná slova Kristova: »Zeno, co pláčeš? Koho hledáš?« Její pláč není znamením
malomyslnosti, ale nejpatrnějším znamením úcty k umučení Spasitele. Zármutek
její nevysvitá snad z nehod, jež ji stihají na zemi, ale ze strasti, do níž vrženy
bývají tisíce a tisíce duší zmámených.

Dnes možno každému, kdož by rmoutiti se chtěl nad touto rostoucí nevěrou
a kdož by horšiti se chtěl nad odpadáváním od víry otců, zvolati : »Co pláčeš?«
Zdaž v Církvi může jináče býti, než jak vidíš v životě jejího božského Zakla
datele, v té Církvi, kterou apoštol zove »duchovním telem Kristovým«. Proto
jest ti v ní naleznouti takových, kteří jdou za Ním, z pouhého obyčeje, jiní zas
sledují ji, když z ní mohou získati a nemohou-li, opouštějí ji a jdou za ziskem
podávaným. Nechci dnes pokračovati v tomto rozboru poukazuje na lhostejnost
náboženskou dnů dnešních, ale pravím, že musí tak býti, aby křesťan jednou
těšiti se mohl tím většímu vítězství nad pohoršením, nad zlem.
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Rmoutíš se tedy nad stavem Církve svaté? Ó, nermuť se! Hledej v Církvi
koho hledati máš, hledej v Církvi spasení své, pro které ona Bohem založena
byla a jistě Boha i spasení své v ní najdeš. A jestliže cos pohoršuje tebe v Církvi,
věz, že pohoršení to přichází proti vůli Církve, proti intencím jejího Zakladatele.
Viz v ní svého božského Mistra Ježíše Krista, jenž jsa Bohem-člověkem
tolik trpěti musil, aby vítězství jeho bylo tak slavné. Na potupné dřevo kříže
zloba přivedla hlavu nejsvětější, tam pní jako nejhorší ze zločinců a dnes ? Hrobní
kámen jest odvalen, neboť tmavý hrob nemohl na vždy upoutati Pána všemo
houcího. Tak i pro mnohého z nás jest tento život pravým slzavým údolím,
pravým křížem. Avšak, když nehoda za nehodou nás stíhá, když nikde nena
lézáme útěchy, nikde útrpnosti, tu jedinou útěchu podává nám naděje, že i nás
po utrpení vítězství čeká. Trp tedy, jako trpěl Kristus, jako trpí Církev.
Jak mnoho těch, kteří nikomu neublížili, ale milují bližního svého, podpo
rují chudé, poučují nevědomé a pomáhají kde mohou a přece jsou nenáviděni,
pomlouváni od lidí špatných a nešlechetných. Ó jak trpké jest nevinně trpěti.
Avšak: »co pláčeš!« Oslavený Spasitel celý se pro lidi obětoval, žádnému ne
ublížil, všem dobře činil a hle, nyní sedí na pravici Boží ve slávě nekonečné.
Kolik jest na světě ubožáků, kterými všichni lidé opovrhují. Ó, jak vás to
boleti musí, když pro nezaviněnou chybu tělesnou hany a posměchu se vám
dostává. »Co pláčeš?« Pohleďte na Krista z hrobu povstalého. I Jemu, ač chy
bičky neměl, se posmívali a nyní sedí na pravici Boží ve slávě Jeho.
Jak mnoho jest chudoby ve světě a co tací vytrpěti musí ! Od rána do ve
čera údělem jim mozolná práce. A jak často ani té práce není k vezdejšímu
chlebu. Chudého člověka si nikdo nevšimne, a když v nouzi nezaviněné po
staven, hrubými slovy bývá ústy boháče odbyt. Však: »co pláčeš?« Pohleď
na Ježíše vzkříšeného ! I on byl chudým. Může někdo býti ve větší chudobě
zrozen? Může někdo ve větší chudobě zemříti?« A hle, nyní sedí na pravici Boha
Otce všemohoucího. Snášej trpělivě chudobu svou, zachovej čisté, zbožné srdce
-- a pak můžeš tam na onom světě očekávati život blažený — vítězství nad
chudobou.
Každému tedy Církvi i jednotlivci jest den dnešní dnem útěchy, a ona
slova: »Zeno, co pláčeš? Koho hledáš?« posilují Církev a každého z nás. Nuže,
hledáš-li pravou spásu duše své, věz, že nelze ji tobě nalézti na jiné cestě, než
na té, kterou ti ukázal Kristus Ježíš a toť cesta chudoby a zapírání, toť cesta
velikého přemáhání, toť cesta bolu a obětování, cesta Kalvarská. Ó, viz jen tu
cestu ! Po cestě té kráčí Církev a proto vítězství ji čeká, majíc zaslíbení své ve
památných slovech »a brány pekelné ji nepřemohou«, po cestě té kráčejme i my
a dojdeme k vítězství věčnému, kde nám zníti bude věčné » Allel ujah«. Amen.

Promluva na I. neděli po Velikonoci.
Napsal * * *
„Přisel Ježíš a stál uprostřed a řekl
jim: Pokoj vám!“
Jan 20. 20.

.Smutné doby nastaly apoštolům, když Spasitel, Pán a Mistr jich, na kříž
byl přibit a později po smrti Své ve hrob pochován. Veliká bázeň připadla na
ně, když všude vůkol sebe jako moře rozbouřené zřeli nepřátele Ježíšovy, ani
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hotovi byli každé chvíle i učenníky Jeho zajati, a spolu pochybnost zmocnila se
jich, zda tén, jenž na potupný kříž byl vyzdvižen, jest v pravdě Bohem zaslí
bený Vykupitel. — Proto zříme je, kterak zavřeni ve večeřadle, horlivě o smrti
Ježíšově rozmlouvají. Před zuřícími Farisei se zamikají a pochybnost svoji na
vzájem hledí si vy vráti ti.
A jaká as byla jejich radost, když Ježíš mezi ně vstupuje, a oni vidí,
že Pán jich vstal z hrobu ! Strach před Židy mizí z duše jejich a pochybnost
vyjasňuje se v to pevné vědomí, že Ježíš jest pravý Vykupitel. —
Pán vstupuje mezi ně, pozdravuje slovy : »Pokoj Vám.« Táž slova,
která nad kolébkou jeho kôrové andělští prozpězovali zvěstujíce : »Na zemi pokoj
lidem dobré vide,« táž slova sám Ježíš, opouštěje hrob svůj, k nim mluví.
Byl to krátký pozdrav: »Pokoj Vám.« Israelité všude tohoto pozdravu uží
vali : při vstoupení do domu, při odchodu, při setkání vezdy říkali si navzájem :
»Pokoj Vám.« Ale v ústech Spasitelových slova tato měla veliký význam. Židé
říkajíce: »Pokoj Vám«, vyjadřovali pouze přání, jakoby říci chtěli: »Hospodin
dej Tobě pokoje.« Ale Ježíš pozdravuje slovy: »Pokoj Vám« apoštolům hned
též pokoj přináší. Slovu jeho odpovídá skutek. Neb v tu chvíli strach a bázeň
z duše apoštolů mizí, a jistota klid a pokoj ji naplňují. Od té chvíle, ti chudí,
v potu tváře chléb svůj rybolovem si vydělávající muži Galilejští, plni nadšení,
beze statků se pouštějí v šírý svět hlásat víru Kristovu. Od té doby neděsí se
útrap a nepřátelství, ni muk, jež jim hrozí, ale radují se, že dáno jim pro jméno
Kristovo trpěti; ba, což nejvíce podivuhodno, samé smrti se neděsí, ale odhodlaně
a klidně hlavy své a těla katům odevzdávají a pokojně zmírají pro víru Ježíšovu.
V Ježíši, v jeho učení nalezli pravý pokoj ve všech okamžicích života,
v náboženství Kristově nalezli útěchy v protivenstvích, posily v nedostatcích,
útěchy a pokoje v životě i smrti. — Vizme proto i my dnes, že pravý pokoj
duše a štěstí jediné v Bohu a ve víře Kristové spočívá. Uvažujme krátce, že ani
bohatství, ani sláva a moc pravý pokoj člověku neposkytují ; ale že pokoj duše
a štěstí její jen v Bohu záleží. —
V kruhu apoštolů jako člověk nešťastný, jako bídný zrádce zaznamenán
jest Jidáš. Od mládí svého jen po bohatství, jen po penězích toužil. V hojnosti
zlata a stříbra pokoje a štěstí své hledal. A kterak je našel? Když myslil, že
touhu svou upokojí, že jest štěstí nejblíže, když oněch 30 stříbrných, též mzdu
za svoji zradu, měl v rukou, v té chvíli byl pokoj a štěstí nejdále od něho.
V penězích hledal pokoje — ale nalezl jen zoufálost a záhubu svoji. V bohatství
hledal pokojný život — ale nalezl zatím bídnou smrť. —
A kdo byl bohatší nad krále Lydského Kroesa? Vždyť sám za nejšťastněj
šího člověka v mylném domnění svém se považoval. A přece na hranici měl
skončiti svůj život! A jedině volání: Solone, Solone, zachovalo jej před smrtí!
Neb Solon, mudrc řecký, to byl, který mu řekl, že jedině ctnost činí člověka
šťastným. A Cýrus slyše slova ta, daroval Kroesovi život. Kdo v bohatství pokoje
a štěstí hledá, nenalezne jich.
2. Jiní v moci a v slávě hledají pokoje. Proslaviti se, chválenu býti, toť
jest jediná jich snaha, v tom doufají nabýti klidu.
Jestli kdo na světě rychle slávy a moci získal, byl to zajisté císař fran
couzský Napoleon. Celá Francie se mu klaněla, ostatní Evropa před ním se
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třásla, neb s vojskem svým trůny kácel a nové stavěl, a síle vojska jeho dlouho
nedovedl žádný vzdorovati. Když jednou, na vrcholí moci a slávy své se nalézaje,
hostinu připravil věrným svým přátelům, tázali se jej tito, který den v životě svého
má za nejšťastnější ? Zda ten, kdy koruna císařská na hlavě jeho poprvé se za
leskla, aneb onen, kdy v bitvě nepřátely spojené vítězně porazil. Napoleon, za
mysliv se na krátko, děl : »Nejšťastnější den života mého byl ten, kdy poprvé
jsem přistoupil k sv. přijímání. Tu pokoj nebeský, klid a štěstí, jakého tu na
světě nelze najiti — naplnily duši mou a ona chvíle nejkrásnější nevymizí nikdy
z mysli mé.« Tak pravil v době své slávy. — A netrvalo dlouho, co potom
tento neohrožený výbojce světa, opuštěn, slávy zbaven jako vyhnanec na skal
natém ostrově sv. Heleny poslední dny života svého trávil. A v čem nalezl v těchto
hořkých dnech života klidu a pokoje? Písmo sv. bylo mu jediným a nejdražším
společníkem. Nosil je stále u sebe. V jeho listech nalézal útěchy, pokoje a klidu.

V bohatství, v slávě a moci ještě nikdo pravého pokoje nenalezl. Neboť
tu vlastnosť všechny tyto přednosti do sebe mají, že člověk nikdy na nich nemá
dosti] ale stále více a více míti touží. Nádobu bezednou naplniti, toť nemožno.
A takové nádobě podobá se touha po bohatství a slávě, a nelze ji nikdy cele
upokojiti.
Pravý pokoj a klid jediné v Bohu záleží. Člověk Bohu oddaný i s málem
jest spokojen. V chudobě nezoufá a nereptá na nepřízeň osudu, že statky pozem
skými ohromně jej nadál, ale vzpomíná na slova Jobova: »Nah jsem na tento
svět přišel, nah opět z něho odejdu.« Když neštěstí neb nehoda jej stihne, klidně
i tuto ránu z rukou Božích přijímá. Vzpomíná na Krista ukřižovaného, který nej
více trpěl, trpěl sám nevinný, za viny cizí. Pamatuje, že trpělivým snášením zá
sluhy své u Boha rozmnoží. — Člověk v Bohu oddaný neleká se konečně i toho,
čeho boháči a lidé slavní obyčejně nejvíce se děsí, — smrti. Neb ví, že smrt
jest jen přechodem z tohoto údolí slzavého v kraj věčné blaženosti. Doufá, že
tam Kristus, vítěz nad smrtí a ďáblem, vstříc jemu vyjde, a s pozdravem: »Pokoj
Vám«, uvede jej v sídlo blažených. Tak pravdu dí zajisté sv. Augustin, když
praví: »Nepokojné jest srdce mé Hospodine, dokud nespočine v Tobe.« Amen.

Promluva na II. neděli velikonoční.
Napsal T. PLHAL.

*Já jsem pastýř dobrý, známi své,
a znají mne mé.«
Jan 10, 14.

Za panování knížete Bořivoje v krajině okolo řeky Jizery žil kníže Hostimysl,
jehož syn Ivan křesťanem se stav, život poustevnický vedl v hustých lesích nad
říčkou Loděnicí. Když jednou kníže Bořivoj s družinou svou vyšel na lov, stalo
se, že poraněna byla laň šípem, která mléko sv. Ivanu dávala. Bořivoj káže
laň pronásledovali, při čemž tato k sv. Ivanu se utíká, který se slzami v očích,
jak legenda vypráví, šíp vytáhl a ránu požehnal, jež ihned prý se zacelila.
Moji posluchači! V této zbožné legendě vidím obraz čtení dnešního sv.
Evangelia. Laň — toť duše lidská, která stihána rozličnými psotami a nehodami
života, raněna bývá šípem hrozným — hříchem. Blaze však jí, zná-li ochránce
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svého, ochránce mocného, kterýž slovy dnešního sv. Evangelia promlouvá: „Já
jsem pastýř dobrý, známf své, a znají mne mé.« V pravdě On jediným pastýřem
dobrým, který miloval ovce své více než-li sebe. A když protivníci Jeho, jež
byli lupiči ovcí, žalovali naň, že bouří lid, On nehájil se, vždyť Ho znal lid,
znala Ho ta ovce a viděla, co pro ni dělá, leč zmámena byvši, uvěřila spíše
lupičům svým, než svému dobrému pastýři a volala o smrt Jeho. On však
věděl, že Ho zase pozná a proto miloval ji dle vlastních slov : »Většího milováni
nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své,« tím že umíraje
za ni se modlil: »Otče, odpust jim, neboť nevedí co činí.«
Modlitba jeho byla skutečně vyslyšena. Neboť sotva, že naklonil hlavu
a vypustil duši, volá ten lid: V pravdě, On byl Syn Boží.
V pravdě, On byl Synem Božím ! Ovce nešťastná, lide zaslepený, teprve
nyní poznáváš, že to byl tvůj dobrý pastýř ?
Ty’s, posluchači milý, též taková ovce Kristova. Tvá duše brání se proti
pronásledovatelům, pokušení, hříchu. Pozvedni hlavu k dobrému pastýři a uvidíš,
že u Něho dojdeš ochrany, u Něho vyléčení bolného srdce svého. Poslyš mne,
když dnes obraz dobrého pastýře před tebou rozvinu.
Král bavorský Maxmilián, pro svoji blahosklonost obyčejně Max zvaný,
kdysi na cestě zastavil se v jistém poštovním místě, aby si odpočinul a koně
vystřídal. Poštovní, byv dříve o tom zpraven, káže pokoj ozdobiti. Král zavítal,
bavil se s příchozími, kteří přišli mu vzdáti hold, při čemž spozoroval zastřený
obraz. Chtěje věděti, co asi znamená, sňal roušku a vidí svoji podobiznu, ale
tak nepodobnou, že se sám až tomu usmál. »To mám býti já,« táže se poštov
ního, jenž zaražen vypráví, že zvykem místním jest v pokoji vždy zavěsiti obraz
vznešeného hosta, a že on pro rychlost času tento zakoupil. Král se usmál
a řekl: »Nyní vím, proč jste jej zakryl; já postarám se o obraz, kterýž byste
zakrývati nemusel.«
Knězi přicházejícímu časem do příbytku křesťanského k nemocnému s ne
beským králem, s Nejsvětější svátostí oltářní, tu a tam jest zřítí obraz, který by
možno-li zakryl rouškou před tím Nejsvětějším hostem, dílem pro jeho nezdařilost,
dílem pro jeho nepříslušnost. Já především bych do každého příbytku dal místo
všech obrazu různých, obraz dobrého pastýře dávajícího život za ovce své
na kříži.
A proč? Proto, aby zapomenuto nebylo, zvláště v době soužení, dobrého
pastýře — Ochránce nejvyššího.
Posluchači milý, budeš-li vyhnán mocí odporných osudů aneb násilím zloby
lidské z tichého podstřeší svého, a budeš-li semotam v myšlénkách blouditi, po
zvedni hlavu svou vzhůru, rozjímej ten nad tebou se prastírající obraz pastýře
dobrého, vydávajícího život za ovce své ! Hle, On znal své, znal bolesti lidské
a proto dal jim příklad, dle kterého říditi by se měli. Hle, on třikráte klesl pod
tíží kříže svého, a nebyl by mohl pokročiti dále, kdyby mu jej nepomohl nésti
Šimon. A ty neneseš kříž tak těžký, jako nesl tvůj Spasitel ; a přece ti ho po
máhá nésti tvůj Spasitel. Zeptej se sám sebe, zdali se ti utrpení tvé z počátku
nevidělo býti tak veliké, tak hrozné, že’s neměl za jiné, než že mu musíš podlehnouti. Ó, jen se zeptej sám sebe, svého srdce, svého svědomí a uslyšíš, pře
svědčíš se úplně, že bys bez laskavé pomoci tvého Spasitele, že bys bez mocné
ochrany tvého dobrého pastýře byl dávno ovcí ztracenou, že bys už dávno roz
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tříštěn ležel pod břemenem svých trampot, úzkôstí, strastí a utrpení. Anebo snad
se domníváš, že Spasitel tvůj, ta věčná a nevystihlá láska, která pro jednu ovci
ztracenou 99 opouští a hledá, dokud ji nenalezne, nesmí ani dopustiti, abys trpěl?
Táži se, nemůže-li právě láska to býti, která tobě břímě horka i dne snášeti dává, abys k cíli poslednímu pohodlněji, bezpečněji šťastněji došel? Ano,
Spasitel, Pán náš vede nás údolím života k cíli překrásnému, vede nás cestou
svých přikázání, jhem své svaté vůle. Než, tím ještě není vyčerpána láska do
brého pastýře o ovci svou. Ukládá-li něco svátý Jeho zákon a tobě nelze to vykonati, slyš, tu se dobrý tvůj Pán spokojuje — tvou vůli. On vezme vůli tvou
za skutek, — je-li jenom pokladnice našeho srdce naplněna dobrou vůlí: »tuť
naše ruka nikdy prázdna není darů před obličejem Božím,« praví sv. Řehoř. —
Jak, kdybyste hledali po všech končinách nekonečného světa, mohli byste najiti
pána lepšího, nežli je váš Dobrý pastýř — Pán Ježíš.- Věru, nejšťastnější ten, kdo
po celý život nosí obraz Pána Ježíše v duši své. Neboť v čem může kdo své
upokojení nalézti, ne-li ve slovech, v životě svého Vykupitele. A aby každý z nás
stále tohoto průvodčího, tohoto ochránce měl před očima, odtud přání' mé, aby
obraz Dobrého pastýře v příbytku se nalézal.
Plutarch, pohanský spisovatel, vypravuje nám o hostině, při kteréž sedm
mužů svého času nejmoudřejších sedělo a tento hovor vedlo. Periander, jeden
ze sedmi mudrců řeckých, učinil ku spolustolujícím otázku, řka: »Co myslíte,
který dům jest asi nejšťastnější ?« — Každý z přítomných po svém rozumu hleděl
odpověď dáti. Solon pravil: »Nejšťastnější dům jest ten, kde není žádného ne
spravedlivého majetku.« Thales byl v domnění, že ten, v němž všichni svoji po
vinnost jak náleží, konají. Kleobalus dal přednost onomu domu, kde domácí pán
jest ode všech milován. Pittakus blahoslavil dům, kde nedychtí se po bohatství.
A tak každý z těch mudrců na danou otázku odpovídal. Já však myslím, že
nejšťastnějším ten dům, ten příbytek, kde zbožní křesťané prodlévají, protože
s nimi Dobrý pastýř, ku kterému oni se znají, protože s nimi Dobrý pastýř, který
se k nim hlásí svým požehnáním, svojí dobrotou, milosrdenstvím a láskou.
Nuže, chovejte se tak, aby Dobrý pastýř znal se i k vám, .plňte rozkazy
jeho, a budete vpočteni mezi těmi, o nichž Pán v dnešním sv. Evangelium
řekl: »Známť své«. Amen.

Promluva na III. neděli po Velikonoci.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.
> Vy pak se budete rmoutili, ale zármutek
váš obráti se v radost. «
Jan 16, 20.

Prorok Ezechiel v nadšení věšteckém zřel kdysi ruku Hospodinovu, ana
vytažena byla k němu. A v ní svinuta byla kniha, která náhle se otevřela před
ním, a byla popsána z předu i ze zadu; a »bylo v ni psáno naříkání a píseň
žalostná a běda.« (Ezech. 2. 9.)
Tajemná tato kniha jest kniha života lidského, v níž znamenány všechny
skutky každého člověka od kolébky až ke hrobu. A na každé její stránce, kolik
jest žalu a bolesti! Jako v přírodě léto se zimou, den s nocí se střídá, tak zajisté
i v životě našem radost se žalostí, štěstí se zármutkem ruky si podávají. Život
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náš toť dlouhý řetěz, utkaný z článků štěstí a neštěstí, blaha i zármutku? Sám
Ježíš oznamuje tak svým apoštolům, an dí : »Vy pak se budete rmoutiti, ale
zármutek vás obrátí se v radost!« Prodleme dnes u slov těch, a uvažme krátce,
jakou dobrou stránku zármutek v sobe chová. —

1. Když za parného dne letního nebe se zachmuří a bouře se blíží, jak
strašlivý a spolu velebný to úkaz v Boží přírodě ! Vzdálené hřímání, klikaté
blesky, z lůna mraků olověných vycházející, zajisté plodí jen úzkosť vnitru člo
věka. A když bouře u vší síle své se rozpoutá a posel Boží hřímá a láme mo
hutné stromy jako křehká stébla, pak zdá se nám jako by celá příroda se chvěla
a konec její se blížil? Leč ponenáhlu divý boj sil přírodních umlká. Nebe se
jasní, večerní hvězda jako poselkyně míru zasvitne — a záhy na úsvitě všechna
příroda jako v nové větší kráse se zastkví. Děsná bouře jest jí jako koupelí,
z níž matka země v novém rouše, v obrozené kráse vychází. —
A co jest bouře pro všechnu přírodu, to jest zármutek a bol pro duši
člověka. I zármutek, naplní-li duši lidskou, ji všechnu zachmuří, zakalí; ale láme
v ní výhonky vší hříšně žádostivosti, láme v ní pýchu, a posílí v ní símě ctnosti,
aby tato se vzmáhala a nebyla udušena bejlím hříchu. »Zármutek a utrpení
jsou školou ctnosti. Jimi duše naše nabývá střízlivosti a mírnosti. A Bůh, jenž
vládne v moudrosti své světem, nikdy by nedopustil tolik soužení a nesesílal
by jich hlavně na nejctnostnější lidi,, kdyby nechtěl, aby ono bylo semeništěm
útěchy, školou ctnosti, cvikem moudrosti, zkouškou trpělivosti, bojem o korunu
nebeskou a branou slávy věčné.«
Kdy okázala se nám ctnost' zbožného Joba ve-světle nej krásnějším? Zajisté
ne tehda, když bohat na statky pozemské, šťasten svými zdárnými dcerami
a syny v zemi chaldejské žil, ale tehda, když ztrativ vše jmění, a oplakávaje
smrt svých dítek, jako sirota opuštěn seděl, a raněn jsa těžkým neduhem, s myslí
Bohu odevzdanou opakoval stále: »Budiž jméno Páně pochváleno!«
Duše, která trpí a lká, jest blízka Bohu svému, a duše, která štěstím oplývá
často bývá daleko od Hospodina. Utrpení a zármutek jest jako Jakubův žebřík,
po němž člověk vystupuje v říši ctnosti, k příbytku Boha věčného. Odtud volal
často sv. Augustin: »Pane, zde pal, a řež — ale na věčnosti ušetři!«
Utrpení opravuje, tuží a zušlechťuje povahu člověka. Zármutek to byl, který
slavné muže k nejlepším pracem byl nadchl. Slavný básník anglický Milton napsal
svoji nejkrásnější báseň, své největší dílo: »Ztracený ráj« tehda, když slepotou
raněn, dcerám svým je diktoval. A tvůrce naší umělé hudby B. Smetana největší
díla svá vytvořil právě tehda, když sluchu zbaven, nemohl více čarovným zvukům
v jich naslouchati. Odtud vším právem dí jeden spisovatel: »Co jest, co nejvíce
a nejhlubších myšlének v člověku budí? Není to učenosť ani bohatství, ani radost.
Utrpení to jest; a z té příčiny snad jest tolik soužení na světě. Anděl, jenž při
cházel s nebe kalit vody a dodávat jí moci léčivé, nepřinášel snad lidstvu tolik
dobra, jako anděl, jenž roznáší zármutek a utrpení po světě.«

2. Tak zármutek tříbí a zjemňuje povahu člověka. Ale zármutek často i více
působí, oh člověka zcela promenuje. Zármutek často z hříšného, lehkomyslného
člověka činí zbožného kajícníka, činí světce. Jsou mnóhé květiny, jichž libou
vůni teprv tehda znamenáme, když jsme je v rukou rozetřeli. A tak jest i s mnohým
člověkem. Teprv tehda život řádný, člověka důstojný vésti počne, když kalich
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utrpení vypil až na dno. Nemoc, ztráta rodičů neb jiné bytosti drahé, ztráta
jmění, ta jej promění a uvede zpět na dráhu ctnosti. —
Co učinilo z Ignáce Loyolského tak neohroženého kazatele slova Božího,
horlitele pro česť a slávu Boží? Byl přece v mládí svém vojín, jen po vřavě
válečné a po hrdinství bitevním toužící. Byla to nemoc. Bolestná rána, kterou při
obléhání města Pampelony utržil, upoutala jej na lůžko, z kteréhož povstal pak
zcela proměněn. Z vojína světského stal se vojín Ježíšův, hrdinný obhájce Církve
katolické proti útokům bludné nauky protestantské.
A konečně zármutek a utrpení pojišťuji nám odměnu nebeskou. Kdo získati
chce korunu života věčného, musí se vykázati zásluhami. Ale zásluh nelze dobýti leda v boji, v utrpení. Život na zemi toť boj, boj proti hříchu, nepravosti, nepo
ctivosti, jež ze všech stran na člověka shlíží a svádí. Kdo chce zůstati na dráze
ctnosti, musí se přemáhati, musí pokušení všelikému odpírati, ba mnohdy musí
i trpeti. Ale slovo Kristovo : »Blahoslaveni lkající, blahoslavení, kteří trpí pro
spravedlnost’,« jest nám sladkou útěchou, jest nám posilou, abychom strádali
a trpěli dále, a vyčkali té hodiny vykoupení, »kdy Buh setře slzu s oka člověka«
a přijme nás v život věčný. Jen zármutkem a utrpením vede cesta do blaže
nosti nebeské.
Když sv. Kateřina Sienská pro pomluvy a na cti utrhání, jí činěné, hořce
se rmoutila, zjevil se jí — jak v životě jejím čteme — sám Vykupitel. V pravici
držel zlatou, drahokamy zdobenou korunu, v levici měl korunu trnovou. »Vol
jednu z nich, — ale to věz, že druhá bude ti nezbytně údělem v životě bu
doucím,« — děl k ní. A sv. Kateřina nerozpakovala se ni okamžik a sáhla po
koruně trnové. — A tak čiňme i my. Všeliký zármutek snášejme s myslí Bohu
odevzdanou, majíce vždy na paměti, že Bůh dopouští ale neopouští, raní a opět
zhojí, a nad to »zármutek náš v radost obrátí.« Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Minulý
měsíc pokračováno bylo v methodickém vý
kladě velkého katechismu. Mnohé příklady
a daný postup obohatil a přispěl k uleh
čení práce při podávání pravd náboženských.
Pokračováno bude až po svátcích.

Ke spolku

za

členy přistoupili:

Dpp. Vladimír Hornov v Nov. Bydžově a
Ant. Kubík v Rychnově n. K.
Členské příspěvky složili: Vldpp. a
dpp. : Josef Havránek, knížecí arcib. konsistorní rada a školdozorce v Praze 12 kor.,
Ant. Lór, řiditel studentského konviktu v Pří
brami, Otakar Hyneš, c. k. profesor v Ra
kovníku, Josef Světelský v Třebechovicích,
Karel Iserle v Táboře, Frant. Knap v Ho
licích, Josef Jirsa v Nové Pace, Boh. Po
korný v Roudnici a sv. Václ. záložna 1. r.
darovala spolku 40 korun. — Dpp. členové
se žádají, aby nezapomněli zapraviti členský
příspěvek, za uplynulý rok, který přijímá

pokladník spolku Václav Železný, katecheta
v Praze-II., č. 1871.

Osobní. Dp. Frant. Loukota jmenován
def. kat. v Bubnech, dp. Frant. Strnad, def.
kat. v Libni, Karel Dušek v Dobříši, Jan
Stiebor na Horách Břez. a Hugo Lang kat.
v Dobřanech.

Pomoc v nouzi. Katecheta systemisovaný. který octl se nezaviněně v nouzi,
může hledati pomoci u školních úřadů, právě
tak, jako každý jiný učitel. Může ucházeti
se buď o »výpomoc«, nebo o »zálohu«,
nebo o obojí. Udělovati výpomoci i zálohy
zůstavila sobě c. k. zemská školní rada.
C. k. okresní školní rada je navrhuje. »Vý
pomoci udělují se »v nemocích a za ob
zvláštní přičinění se« (vyn. zem. šk. r. z 2.
června 1873.) »Zálohy udělují se toliko
definitivně ustanoveným osobám ; částka zá
lohy nesmí přesahovati 25% požitků v po-
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Čítatelných. Žádosti vyhoví se, byl-li žadatel
nemocí nebo jinými nehodami uvržen do
takové nezaviněné nouze okamžité, v které
povolením zálohy pomoci nevyhnutelně nutné
dojiti může. Takovéto příčiny buďtež pro
kázány vysvědčením lékařským a dle po
třeby i jinými doklady věrohodnými. Každá
záloha musí býti splacena nejdéle ve 20
lhůtách měsíčních. (Vyn. zem. šk. r. ze 17.
dubna 1879.)
O naši remuneraci. Známo, že po
dlouhá leta vyplácela se remunerace dle §
7. al. 2. zem. zák. ze dne 14. prosince 1888
t. j. y25 základního služného za každou ho
dinu týdně. Dostával, tedy za třídu 64 zl.
Předloním (nebo v loni) však kdosi vyna
lezl substituční normál, aby se katechetům
pomohlo, t. j. základní číslo 8. (při 800 zl.
zákl. služného ; 7, při 700 zl. zákl. služ.),
které se násobí 2 (počtem hodin týdeních)
a toto opět počtem týdnů, prázdniny hlavní
odpočítaje, tedy 44. Dle toho výpočtu dostávál 49 zl. 28 kr. za jednu třídu. Dle
nejnovější methody (právě jsem dostal o 'tom
dopis), katechetům zase přilepšeno tím, že
jim z remunerace ubráno, neboť počítá se
jen počet vyučovaných hodin (svátky, prá
zdninové dni neb hodiny se odpočítají),
při čemž se ovšem nikdo neptá, kterou
třídu katecheta za přespočetnou má. Tak že
v dotyčném případě remunerace za jednu
třídu činí 28 zl. To ještě však nestačí.
Okr. školní rada v K. katechetovi remune
raci počítá, ne za vyučované hodiny, nýbrž
ode dne oznámeni svého dotyčnému kate
chetovi. (V případě našem od 15. května),
ačkoli zemská školní rada měsíce před tím
remuneraci dotyčnému schválila. — Ben
Akibo to jsi přece neviděl, aby takovým
způsobem katechetům za tak drahotních po
měrů bylo přidáváno.
Různosti. Služné učitelů a tudíž i ka
techetů ve Vídni upraveno takto. Dosavádních 6 quinquenálek proměněno v 5 trienii
a v 5 quaternii po 200 K po definitivě.
Přibytečné pro ob. školy stanoveno 800 K,
pro šk. měšť. 1000 K. Učitelstvo tam se ještě
domáhá, aby postaveno bylo na roveň kancel.
úřadnictvu obecnímu. A dosáhne toho, ježto
samy okr. šk. rady se o to zasazují a ná
lada pro upravení takové vládne. A u nás?
Novou úpravou čeká nás služné, jaké jsme
měli — před l/4 stoletím. Neboť, aby platy ka
techetů byly jináče upraveny než učitelů,
to sám, ač nejsem škarohlídem, nečekám.
Těžko psáti satyru. — »Časopis katol. du
chovenstva« ve článku sepsaném kanovníkem
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drem. Skočdopolem, nemístnou horlivost, pří
věsky na římskou formu (i zpěv při mši
sv.) odsuzuje. — Co zvyků, dle náhledu
našeho zlozvyků, v římských chrámích jest,
a přece nikdo nesáhne k odstranění jich.
Proč ? Protože by narazily na odpor ustále
ného zvyku. A u nás ? — Prázdniny v Ně
mecku takto rozděleny. V letě prázdniny
jsou čtyřnedělní (obyč. v červenci), mohou
se však dle místních potřeb (žní) pošinovati.
Mimo to jsou: prázdniny podzimní od 1.—
15. října, vánoční (2 neděle), velkonoční
(2 neděle), svatodušní (5 dnů). Na prázdniny
úkoly dávati zakázáno. — Dle posledních
zpráv všechny věci o úpravě uc. platů, jež
pronikly do veřejnosti, předčasný. Zem. šk.
rada, zem. výbor, p. dr. Pražák, subkomité
atd. ještě pracují. Parturiunt montes . . .
Konkurs. Místo katechety na měšť.
škole v Kostelci n. L. obsadí se definitivně.
Žádost do konce dubna.

Statistika gymnasií a realek. Celkem
jest 318 ústavů a to 212 gymnasií a
106 realek. Stát vydržuje 159 g. a 68 r. ;
čtyři země si vydržují 16 g. a 29 r. ; města
16 g. a 7 r. ; biskupové 4 g. ; řehole 13 g.
atd. Vyučovací řeč česká je v 81 ústavech,
německá v 175 ústavech, polská v 34,
vlaská v 8, rusínská ve 3, chorvatská v 6
a ultrakvistická v 11.
Alkoholismus dědičný ? Francouzské
»Annales medicopsychologiques« uvádějí ně
kolik případů přímé dědičnosti alkoholismu.
Tak na př. Šest dítek jednoho muže, který
se v pozdějším věku oddal pití lihovin a
mrtvicí raněn, zemřel, bylo vychováno u
svého strýce. Čtyři z nich, které se naro
dily dříve, než otec lihoviny piti počal, ne
jevily žádné náklonnosti k opilství. Ostatní
dvě, ukazovaly již v 7. a 9. roce nápadnou
náchylnost k pití vína. Strýc vychovával je
velice přísně a vždy je trestal, když proti
jeho zákazu pily lihoviny. A také se mu
podařilo na nějaký čas jich touhu po liho
vinách potlačiti. Když však oba hoši byli
u věku 16. a 18. let, počali opět v ná
padnou vášnivostí lihoviny piti a často
zcela zpiti přespali celé noci pod stolem.«
Jablko nepadne daleko od stromu. —á—
Listárna. A. F. Příbor. Methodika
jest jednatelem poslána na patřičná místa.
Článek bude uveřejněn. — Dokončení článku
»Působení na cit ve výchově náboženskomravní« bylo nutno pro nedostatek místa
odložiti do květnového čísla.
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Působení na cit ve výchově nábožensko-mravní.
» Dokončení. *

První a to hlavní zásadou při působení na cit v hodinách náboženských
jest a býti musí, že při působení na cit nesmí býti vyučování samo zanedbáváno,
čili, že nauka musí cit předcházeli. Právem filosof Kaulich řekl : »Poznání
bez citu mrtvo, jako cit bez poznání mrtev.« A uvědomění si té zásady potřebno zvláště v dobách našich, kdy názor paedagogickými časopisy namnoze
šířen, že stačí k dosažení pozemského cíle výchova pouze mravní. Ovšem,
že lze ihned namítati, což pozemský život jediným cílem člověka?
A negativní odpověď nám dosvědčuje, že výchova na zřeteli musí míti cíl
mnohem vyšší, cíl sahající daleko až za hrob. Na základě tohoto vyššího určení
má se i veškerá výchova na náboženských zásadách zakládali, které nás k to
muto vyššímu cíli vedou, jak již Komenský a jiní paedagogové vycifovali.
Nesmí nás klamati mnohdy uspokojivý výsledek výchovy pouze mravní,
ježto výsledek ten povětšině nahodilý, který neodpovídá vždy k danným otázkám.
Muž, atheista, všestraně vzdělán, mravných zásad, vidí utápět své příbuzné,
kteří kdysi v zámožnosti žili, v nezaviněné bídě. Jemu těžce ublížili, nevěřil, že
by je stihla odplata na tomto světě a přece stihl je tak krutý osud. Čí ruka
v tento osud lidský zasáhla, táže se sám zdrcen? Nepředpojat poznává, že
mravní výchova byf sebe dokonalejší, nestačí k dané otázce.
Ovšem moderní naše doba náboženskou výchovu i samo náboženství zastíniti se snaží časovými slovy, osvěta, lidskost, vzdělání, jež pak dle nahodilé
potřeby zaměňuje se zásadami náboženskými. Než bedlivě jest uvážiti, že na
mnoze tyto moderní principle snaží se odstranili náboženství, zvláště tehdy, když
poukázali mohou na nahodilý též výsledek výchovy mravní.
Mladík pouhých mravních zásad, atheista, domůže se u veřejnosti velmi
slušného postavení. Zde mravní výchova nahodile člověku zdá se stačiti. Stačí
však mu do opravdy? Co když zemrou mu rodiče i jeho nejdražší bytost. Ne
věře v Boha, se táže: Odkud tyto pohromy? Dá mravní výchova jemu dostačitelnou odpověď? Z těchto několika slov snad patrno, že výchova v mravních
jenom zásadách v mnohém pokulhává a že podstatně se liší od výchovy naší,
kde duch náboženský k vyššímu cíli směřuje, kde veškerý život a tudíž i pří5
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prava k němu, výchova, zakládati se má na lásce k Bohu a k bližnímu. A proto
nutno, aby pravdy náboženské nejprve rozumem poznány byly, mají-li trvalé
dojmy vzbuditi a tím čeliti mnohým zásadám doby moderní. Že nauky nábo
ženské hlavně k mravnosti přihlížejí a tím též podávají i více látky k vzbuzení
náboženského citu, samozřejmo. Ovšem někdy rozvláčný jich výklad překáží
síle a živosti citu. Leč neškodí to, ježto po delším výkladu, když život na nábo
ženskou pravdu postaven, účinek vzbuzení citu bývá účinější a přesvědčující.
Pravil jsem: život na náboženskou pravdu postaven. Ano, toťjiná podmínka
zdárného působení katechety, aby výchova neděla se na úkor pravdy. Nepravda
a zbožný klam může sice na cit na nějaký čas působiti, dvousečnou však
zbraní jest, ježto po poznání klamu chovanec vůči pravdám náboženským státí
se může nedůvěřivým, ano může zaměniti pravdu s bludem a blud s pravdou.
Uznávám, že vzbuzování citu náboženského jest práce velmi zdlouhavá,
avšak v dobách našich nutná. Co plátno vyhoví-li se nařízením osnovy a celý
katechismus v roce se probere, když probrání to nezanechalo žádné semeno
v duši, které v životě vzkypěti a vzrůsti má k ovoci dobrého, pravého křesťan
ského života, nejen dle těla ale i ducha.
Jak různý účinek bude míti výklad ku př. vlastností Božích, budu-li se
vázati pouze slov katechismových aneb budu-li hleděti též cit náboženský při
tom vzbuditi, t. j. představili žákům vševědoucnost, všudypřítomnost, svatost,
spravedlnost způsobem tím, aby prochvěl je cit bázně Boží, strach před zlem,
aby vycítili tu lásku Boží, které se denně lidem dostává, naladiti mladistvé srdce
dětinné příkladem milé a dobročinné povahy Ježíše Krista, citem důvěry a vděč
nosti v Boží všemohoucnost a prozřetelnost. A docílí se toho a vše v duši
dětskou hluboko se vštípí, slova-li přednášejícího přesvědčením o pravdivosti
slov pronesených budou prodechnuta tak, aby k srdcím doléhalo živé slovo.
Tak jako žádného účinku nemají slova mravokárcova, jenž by nejprvé sám
mravy své kárati měl, protože slova kárná v ústech jeho nádech mají slov
biblických o pokrytci, mrvě a břevnu, tak také bez účinku jsou slova toho, jenž
mluví sice z plic, ale ne ze srdce.
Kristus, učitel učitelů, jak on vzorem nám ! Živým slovem uchvacuje lid
prostý, který lpí na rtech jeho i učený, který byť ne zevně, jistě potají obdivuje
se jeho moci slova. On pravdy jim podává v podobenstvích, ku př. otce, aby
vyjádřil poměr Boha k člověku, přirovnává přítomný život k době setby, po
smrtný život k době žní, rájem nazývá věčnou blaženost a temností s červem
hlodajícím stav hříšný.
Počínejme si zrovna tak v podobenstvích, v příkladech zbožných mužů
hledejme prostředek k vzbuzení citu náboženského.
Jak častokráte pohled na zbožně modlícího se člověka i bezděky nás k po
božnosti vábí? Jaká dobrá předsevzetí vzbuzuje i v nás dospělých čtení životo
pisu svátých mučeníků? Tak vhodně procítěné vypravování biblické dějepravy
aneb ze života svátých samo již srdce dětské prochvívá, o čemž nejlépe svědčí,
že častokráte slzí dojmem nad dějem. Na způsobu vypravování vůbec, jakož
i na vhodnosti vyvolené látky velice záleží. Vždyť sami cítiti můžeme, že vy
pravování neprocítěné prázdným jest, že dlouhé příklady unavují, přísné a tvrdé
počínání odpuzuje, vykládání a blýskání se theologickou učeností před mládeží,
že nemá zcela žádného účinku. Ve škole nemáme před sebou theology, ale
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žactvo, jemuž vyšší theologické záhady nesrozumitelný. A kde není porozumění,
tam také není žádný zájem, kde hlava pouze pracuje, tam zůstává srdce studeno.
A to jest velice důležito. Neboť pokud spokojíme se pouhou pamětí, budeme
míti snad znatele katechismu, při tom však chladné, nečinné křesťany, u nichž
náboženství jest věcí rozumu a ne srdce a tím ani života.
To na mysli jsem měl při stížnostech na tu naši mládež. A nikdo zajisté
neupře, že by mnohé nezvedenosti nebylo, kdyby to, co jí škola podala, zacho
vala a tím se řídila. Chybou jest, že sotva prah školní překročí, o náboženství
neslyší a jsem přesvědčen, kdyby ku př. na školách pokračovacích aspoň hodina
v každém ročníku týdně náboženství byla věnována, jehož výklad ovšem zcela
na jiných zásadách by pak spočíval a k apologii pravd a k životu dennímu by
směřoval, že by nebylo tolik nevěreckých individuí a že mnohá duše před zkázou
byla by zachráněna, která nyní svůdcem jest mnoha duší jiných.

Promluva na IV. neděli po Velikonoci.
• Jdu k tomu, který mne poslal.*
Jan 16, 5.

Každý ze zkušenosti ví a zná, jak bolestno jest ztratiti dobrého přítele, jak
bolestno rozžehnati se s oním, v jehož skládána veškerá naděje, jenž k srdci
našemu přilnul. Zdaž nekrvácí nám srdce žalostí, když loučiti jest se nám s umí
rajícím otcem, s milenou matkou, když naposledy líbáme ruce žehnajícího otce
a obejímáme slzíce matku nás milující, abychom s ní se na vždy rozloučili? Tu
srdce mluví slzy, když ústa žalostí mlčí.
Pochopujeme tudíž »zármutek, který naplnil srdce učeníků«, když Pán Ježíš,
jich přemilý mistr, předpovídá jim, že přichází hodina odchodu jeho, aby je siroty
zanechal. A jak by nehořekovali a se nekormoutili? Jsouce mu po boku, zakou
šejí radostí nevýslovných, pouhé slovo jeho je dojímá, skutkové jeho budí v nich
víru, utvrzují naději, podněcují lásku. A nyní má od nich jiti, ač ještě nepřišlo
království nebeské, ač posud nevyplnily se sny Israele. A kam se odebírá a na
jakou cestu připravuje? K otázce té odpovídá: »Jdu k tomu, který mne poslal.«
Kam jdeme my? 1 my jdeme k tomu, který nás na zem poslal, abychom
těžili s hřivnou svěřenou — a pak, vydavše účet z počínání svého, od otce
spravedlivého vzali odměnu neb trest. Čím tedy těšiti se máme, vidouce svých
milých docházeti po vykonaném úkolu k Bohu? Čím těšili se učeníci Páně, když
mistr jich od nich se ubíral? Či neměl Pán, vždy tak laskavý, pro ně útěchy
žádné? Bůh nezarmoutí, aniž by nepotěšil. Pročež ani učeníků svých v zármutku
neponechal, ale potěšil je tím, že jde do nebe, do slávy věčné, k otci svému
nebeskému.
Tři a třicet let byl stár veliký učitel Církve sv. Augustin, když mu matka
jeho sv. Monika umřela. Jakkoliv se duch jeho nad smrtí milované matky kor
moutil, přece nepodal se jemu úplně, ba více, napomínal sám syna svého
Adeodata, by neplakal nad smrtí báby své, ježto věc to nepatřičná slzy vylévati
nad smrtí křesťanky, kteráž svátý život vedouc, v Pánu zesnula. Když však po
pohřbu přišel domů, a o samotě připomínal si mateřskou lásku, připomínal si
starosti, kteréž s ním měla, bolesti, které jí způsobil, slzy, kteréž jí z očí vyloudil
5"
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svým životem, tu prý hořce plakal a bolestné slzy ronil. Tak i dodnes nelze
ubrániti se slzám, když smrt z náručí nám bere toho, jenž blízký byl srdci
našemu. Vždyť Kristus sám bolestně plakal u hrobu svého přítele Lazara. Avšak
' příliš naříkati, příliš hořekovati — nepatřičné pro toho, kdo věrou proniknut, že
smrt přechodem z tohoto světa ve svět nový, že počátkem nového žití, návratem
toliko k Otci.
»Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět: opět opouštím svět a jdu
k Otci«. (Jan 16, 28) tak Spasitel sám o své smrti mluví. Ustaň tedy ty matko
naříkati pro dítě své. Klesla ovšem do hrobu podpora, kterouž chtěla jsi sobě pro
stáří odchovati, ale potěšíš tě vědomí, že jest na lepším světě, v životě blaže
nějším, na který se ty teprve těšíš. Zanech pláče však i ty milé dítě nad smrtí
máteře neb otce svého ! Odešli tobě do sídla, kde není pláče, ni bolesti.
Kdysi Kristus pravil k učeníkům svým : »Kdybyste mne milovali, radovali
byste se, že jdu k Otci.« (Jan 14, 28.) K tomu dodává sv. Cyprián (De mortalitate) :
»Touto řečí vyučil nás Pán Ježíš, že když milí nám odcházejí, spíše radovati
se máme než rmoutiti.« A není-li tomu tak? Zdaž není svět údolím slz? Má-li
jen žebrák svůj kalich hořký a nemá-li ho i král na zlatoskvoucím trůně? Či
jest snad někdo, kdož by říci mohl: soužení se mne nedotklo. Mnoho, mnoho
musí člověk přetrpěti. To však smrtí přestává. Smrtí setírá Bůh všelikou slzu
z očí jeho a dává mu: »čeho oko nevidělo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce
lidské vstoupilo« (1. Kor. 2, 9.), neboť On sám jeho odplatou, odměnou, trestem.
Toho vědom si na př. byl sv. František Borgiáš, když dověděl se, že dcera
jeho hraběnka z Lormy zemřela. Svatý muž tento, jenž opustil slavné jméno,
bohatství, vládu a vše, co svět rozkošným má, a knězem se stal, šel právě ke
královně, když poslové zvěstovali smutnou mu zprávu. Přijda ke dvoru, duši
hraběnčinu do modlitby královniny odporučil. »Kterak to?« domlouvala mu krá
lovna. »Zdaž kdo viděl kdy takového otce, jemuž by smrt dceřina tak malé hoře
způsobila.« »Bylať mi dána,« odpověděl sluha Boží, »a nyní Pán mi ji zase vzal.
Nemám-li díky vzdávati, že mi ji tak dlouho ponechal a nyní ji vzal, jak doufám,
do věčné své slávy, abych se s ní, bude-li to vůle Boží, opět shledal.«
Ano, shledáme se, uzříme všechny ty, kteří nás na věčnosť předešli. Uzříme, '
nalezneme ty, které ledová ruka smrti z náručí nám vydrala, které nebe pevnými
svazky lásky a příbuzenství s námi spojilo. Tím těšil sv. Augustin Sapidu, kteráž
příliš truchlila nad smrti mileného bratra svého. Těšil ji, že ho opět uzří a praví
k ní: »Vzhůru pozdvihni srdce své a oči tvoje vyschnou!« (Epist. 248.) Tak
těšil i sv. Eduard, král a vyznavač Páně, manželku svou Editu. »Edito, neplač,
neumru,« tak volá posledním stonem svého hlasu, »ale věčně živ budu, jak
doufám, že milostí Boží z tohoto údolí smrti vejdu do země živých.«
A tato slova sv. Eduarda přijmi a připusť k srdci svému i ty, křesťane milý,
když smrt uchvacuje někoho z těch, jež srdce tvé miluje.
Tak těšme se všichni. Patřme vzhůru, tam jsou, kteří svazkem lásky a krve
s námi byli spojeni. Maličko, a zase uzříme je, vždyť i my jdeme tam, kdež oni
jsou. Vede tam sice cesta trním poseta, kamenitá, ouzká, drsná, ale potřebí jen
kratičké námahy a dojdeme ji. Kristus Pán sám ukázal nám cestu tu. Té cesty
se držme, té cesty se nespouštějme a dojista dostaneme se k Otci nebeskému,
kamž i Kristus po pozemské své pouti odešel, dostaneme se k svým milým,
kteří, až se otevře ta zlatící nebes brána, nám v ústrety přijdou, přikvapí, přiletí.
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O jaká to bude radost, až vzejde ono krásné, ono veliké jitro všeobecného
vstání z mrtvých, až Ježíš hlasu svého nad hroby zvedne, pak jedněmi ústy velebiti budeme moudrost’ a lásku Otce v nebesích, ježto se přesvědčíme, že ta
černá smrt konečně přece byla jen k zisku a prospěchu. Amen.
—3

Promluva na V. neděli po Velikonoci.
Napsal « , *

> Bildet e-li zač prosili Otce ve jménu
mém, dát vám.*
Jan 16, 23.

Jako dříve těšil Pán Ježíš apoštoly, truchlící nad odchodem Jeho, zaslíbením,
že sešle jim Utěšitele Ducha sv., tak v dnešním sv. Evangeliu ukazuje jim na
jiný prostředek, jímž útěchy ve svém zármutku a posily ve svých pracech získají,
a ten jest: modlitba. Spasitel, nedostižný vzor všech ctností, znovu doporučuje
jim ještě v posledních okamžicích svého s nimi obcování onen vznešený úkon,
jenž člověka nad všechny jiné tvory povznáší, modlitbu.
Ježíš učil sám své věrné modliti. On to byl, jenž vzoru modlitby: »Otče náš«
apoštoly naučil. A od nich přijali modlitbu tuto všichni, kdož ku Kristu se hlásí.
Od těch dob zavznívají slova modlitby té po všem světě, kam jen noha hlasatelů
víry Kristovy mohla dostoupiti. Jí učila nás všechny, již tehdy, když na klíně
svém nás chovala, naše matka. A sotva jazyk náš byl schopen vysloví ti několik
málo slov, již tehda slova matčina opakujíce, v slabou mysl svou ukládali jsme
ponenáhlu sv. tu modlitbu. Modlitbou Páně počalo všechno naše vyučování ná
boženské v síních školních. A modlitbu tu v tisíci různých jazyků v rozličných
potřebách každodenně k nebesům vysýlají nesčetní zástupové křesťanů.
A Spasitel netoliko slovem, ale i příkladem učil své věrné modliti. Sv. Evan
gelium na mnoha místech nám vypravuje, že Ježíš často se vzdálil od učeníků,
aby se v soukromí modlil, ba i více, že mnohé noci probděl, spánku si odepíraje
na modlitbě. Dříve než počal veřejně učiti, 40 dní na poušti trval na modlitbách,
a modlitbou též skončil na cestě do zahrady Getsemani učitelský svůj úřad.
A za koho se modlil? Sám hříchu nemaje a potřeb nižádných neznaje, nemodlil
se za sebe, ale za své apoštoly a za všechny, kteří jednou skrze slovo jejich
v něho uvěří. V modlitbu svou pojal všechny, tedy i nás, požehnání a milosti
chtěje nám vyprositi u Otce svého v nebesích, A na rozloučenou znovu apoštoly
odkazuje k modlitbě řka: »Budete-li zač prošiti Otce mého ve jménu mém,
dát vám. «
Slova Kristova neplatí však jen apoštolům jeho, platiť zajisté i nám. Kristus
doporoučí i nám modlitbu jako nejlepší útěchu ve všelikých protivenstvích
a nejmocnější posilu při všech našich pracích.
1. Vždycky jsou hvězdy na nebi. Leč my hledáme a vidíme je jen, když
jest noc. Vždycky jest věčný Bůh nad námi, a člověk hledá pomoci jeho obyčejně
jen v neštěstí a zármutku, jindy naň často zapomínaje. Když neštěstí křesťana
stihne, když Bohem na věčnost' jest povolán některý z drahých jeho přátel, aneb
když sám nemocí stižen jest, v čem'může najiti útěchy a polehčení? Jen v mod
litbě. Ona jest nejlepším lékem bolem zraněné jeho duše.
Velký trpitel starozákonní, Job, jasným jest toho příkladem. Oplýval bo
hatstvím na statcích svých, Bůh požehnal jej i zdárnými dítkami — a v několika
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hodinách, z dopuštění Hospodinova — přišel o všechno. Blesk s nebe pobil jeho
stáda, a ta, která zůstala, uloupena mu byla nepřátely ; synové a dcery náhle
pochováni v ssutinách domu, jejž prudký vítr ze základů vyvrátil. A on nad to
raněn nemocí bolestnou od paty nohy až do vrchu hlavy. A v této bídě své,
kde našel útěchy, aby nezoufal? Kde síly, aby hořem nepuklo srdce jeho?
V modlitbě. Ruce k nebi spínaje, důvěrně volal : »Dokudž jest dýcháni ve mně,
nebudou mluvili rtové moji nepravosti. Bůh dal — Bůh vzal; budiž jméno Ho
spodinovo pochváleno!« A modlitba jeho nebyla oslyšena. Brzy potom nabyl
zase předešlého zdraví, a Bůh dal mu dvojnásob všeho, cokoli na časných
statcích ztratil.
Šťastný člověk, který v protivenstvích a v neštěstí, jež ho stihnou, dovede
se chopiti léku nejúčinnějšího: modlitby. Byť trpěl jako Job, Hospodin jistě jako
tohoto muže jej neoslyší a z bídy mu pomůže.
2. Než modlitba jest i naší nejlepší posilou v pracích našich. Milý a do
jemný jest pohled — jak očití svědkové vypravují — na zástupy horníků, když
připraveni stojí, aby opustili světlo denní a sestoupili hluboko v nitro země, aby
tam skrytých pokladů dobývali. Dáno zvonem znamení, že čas jest dolů se spustiti. A tu poklekají všichni, sepínají ruce, prací zmozolené, a v krátké vroucí
modlitbě do ochrany Nejvyššího se poroučejí. V modlitbě nalézají klidu a posily
na nebezpečnou cestu, již právě nastupují.
Modlitbou vítáme i my, každé jitro ; modlitbou počínáme tu ve škole své
práce, modlitbou je končíme, a rovněž s modlitbou ukládáme se po práci na
lůžko své. A není potřebí modlitby dlouhé, která by spíše unavovala, nežli po
silovala nás k práci naší. Několik vroucích slov, snad kratších ještě, nežli »Otče
náš«, ale opravdově, z hloubi duše plynoucích dosti jest, abychom pomoci a po
sily z nebe získali. »Vždyť nelíbí se Bohu nábožné slovo, když duše o něm neví
a srdce při tom němé,« praví sv. Augustin.
Drazí přátelé ! Važte si vždy modlitby a chraňte se při ní vší roztržitosti
a nepozornosti. Kdo v mládí naučil se modliti, má nejmocnější prostředek, jímž
za všech okolností života svého útěchy a požehnání nebe získá. Modlete se ráno,
modlete se i u večer, za sebe, za rodiče své, za své učitele a všechny dobro
dince. Modlete se každého dne; tak, abyste jednou, až večer života vašeho
nastane a Pán vás k sobě povolá, s modlitbou na rtech chladnoucích loučili se
s tímto životem a vítali život nový, kde jedinou prací — jest modlitba, oslava
Boží a blažený život v nebesích. Amen.

Promluva na VI. neděli po Velikonoci.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.
»Z vy svědectví vydávali budete, nebo od
počátku se mnou jste.*
Jan 15, 27.

Král macedonský Alexandr Veliký, po slavném vítězství svém u Granichu
svolal přední vůdce vojska svého a vystrojil jim skvostnou hostinu. A opojen
vítězstvím, pravil jim : »Cítím v sobě dosti síly, abych s pomocí vaší dobyl celého
světa. Vytrvejte u mne věrně jako svědkové mé slávy, buďte mými přáteli a po

Ročník IV.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 55.

mocníky a já, až podmaním žezlu svému veškerou zemi i vám připravím koruny
královské.« S těmi nadějemi dal se na pochod válečný a založil jednu z největ
ších říší světových. Ale jedva Alexander r. 323. v Babylóně umřel, říše jeho se
rozpadla, dílo jeho moci proměnilo se v trosky, a z vůdců, jímž koruny sli
boval, dějepis zachoval nám jen jich jména.
Dílo jeho, založené na moci a síle, časem se rozpadlo.
Jak hluboce od této říše, největším dobyvatelem starého věku založené,
liší se království, jež založil náš Spasitel, Ježíš Nazaretský. Vyvolil si 12 prostých,
tichých a mírumilovných rybářů a posílá je do světa založit království Božího
na zemi, zřídit Církve. A jakou slibuje jim odměnu? Místo žezla a koruny pro
následování, místo slavnostního vítání, předpovídá: »Ven ze škol vyženou vás,*
na místě oslavy dí : »A přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, domnívali se
bude, že by tím Bohu sloužil.«
A apoštolově i s těmito trudnými nadějemi rozešli se po světě, aby roz
šířili Ježíšovo duchovní království : Církev. Devatenácté století přešlo přes ni,
a přes všechny útoky a zlobu nepřátel dílo jich stále trvá a přečká všechny
věky. Neboť jest to dílo božské, proti němuž lze sice bojovati, ale nelze ho
zničiti. A právě trvání Církve jest nejlepším svědectvím, že Ježíš Kristus jest
pravý Bůh a duchovní říše Kristova jest dílo božské ! Církev vydává svědectví
svému zakladateli.
»Vy svědectví vydávali budete,« děl Spasitel apoštolům. Svým působením
kazatelským, jímž roznesli nauku jeho po světě a svým životem, který spořádali
dle jeho učení, vydali svědectví, že Ježíš, Vykupitel, jest zakladatelem a otcem
nové doby, založené na lásce k bližnímu a soucitu s chudým. A každý syn
věku křesťanského, jenž jméno Kristovo přijal a jest údem oné největší společ
nosti, sahající daleko přes hranice všech zemských říší a věků, rozšířené po
celém světě, trvalejší nad všechny říše pozemské, má vydávati svědectví o Ježíši,
Spasiteli. Slova jeho : »I vy svědectví vydávati budete,« platí i nám. A proto uva
žujeme dnes krátce, jak máme vydávati svědectví Ježíši Kristu.
1. Když Spasitel, jat, byl přiveden před vysokou radu židovskou, nebylo
nikoho, kdo by vydal svědectví o jeho nevinně. Mocně se ohlížel po příteli,
svědku. I sv. Petr neměl té odvahy a zapřel. A nepřátelé nové nauky odsou
dili Ježíše na kříž. A hle ! neuplynulo ani století a kříž, znamení potupy, stal se
znakem nové víry, symbolem vítězství a slávy Kristovy nad dokonávajícím věkem
pohanským. A kříž, ozdobující naše příbytky, vypínající se na vrcholech našich
chrámů, postavený podél cest a silnic, jest znamením, že jest zde sídlo učeníků
Kristových. — Na kříž Spasitelův dal římský vladař upevniti nápis : Ježíš Naza
retský, král židovský.« Křesťanské podání i nyní nápis ten na odznaku své víry,
na kříži uchovává. Ale dnes, kdy kříž jest vyhrazeným znakem křesťanství,
nápisu Pilátova netřeba. Ale za to na kříž, pod nohy Spasitelovy, měl by se
upevniti nápis nový, do očí všem kolem jdoucím křesťanům bijící. Na kříž měla
by býti napsána slova Kristova : »Kdokoli mne vyzná před lidmi, toho i já
vyznám před Otcem mým, který jest v nebesích a kdo mne zapře před lidmi,
toho i já zapru před Bohem.«
Svoji víru vyzvávati, hlásiti se všude ke Kristu a úctou, kterou před
křížem máme, dokazovati svoji víru, toť jest první požadavek nás křesťanů.
»Ústy děje se vyznání ku spaseni,« dí písmo §v. A toho svědectví Ježíš nejprve
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od nás žádá, abychom všude k němu se znali, víru svoji křesťanskou vyznávali
a nechodili netečně kol znamení jeho víry: sv. kříže. Kříž, dle slov sv. Pavla,
»byl pohanům k bláznovství a židům k pohoršeni.« Křesťanství však vysoko
pozvedá tento potupný nástroj umučení Spasitelova a žádá, abychom úctu svou
jemu prokazujíce, vyznávali svoji víru, k ní rozhodně a otevřeně se hlásili, aby
chom vyznáním své viry byli »svědky Ježíše Krista.«
2. Slovy víru svoji vyznávati, jest však málo. Ježíš více na nás žádá.
Skutky, svým celým životem a jednáním máme býti svědky božského Učitele svého.
Ježíš založil náboženství, dle něhož mají učeníci jeho jednati, pokud žijou,
a nikoli o němž máme jen mluviti, když snad na smrt vzpomínáme.
Když národ Israelský, veden Mojžíšem, přiblížil se k hranicím země kana
nejské, vyslal Mojžíš 12 mužů, aby prohlédli budoucí svoji vlast, řka jim :
»Jděte a shlédněte zemi a přineste z plodů její.« Dary, které měli přinésti, měly
býti před vším lidem nezvratným toho svědectvím, že vyzvedači opravdu v zemi
byli, ji prošli a poslání svému dostáli. A mužové oni vrátili se, nesouce hojnosť
fíků, jablek granátových a vinné hrozny.
Pán, jenž postavil nás na tuto zemi, abychom zde žili a pracovali, také na
nás žádá, abychom vrátili se jednou k němu s plnýma rukama dobrých skutků,
s ovocem zásluh, jichž jsme tu získali ve službách lásky k Bohu a k bližnímu.
Modlitba, návštěva služeb Božích, přijímání sv. svátostí, náleží zajisté
podstatně k bohopoctě naší. Ale nikdo nepopře, že jest ještě jiný, druhý způsob,
jimž Boha uctíváme; jsouť to skutky lásky k bližnímu, skutky milosrdenství.
»Dle toho poznají lidé, že jste učeníci moji, když budete míti lásky jedni
k druhým,« pravil Spasitel v slavnostní chvíli svého loučení se s apoštoly. A to
jest znak pravého křesťana: účinná láska k bližnímu. K Bohu se modliti, žádá
jen sebrání ducha a neukládá žádných obětí. Ale býti dobročinným, ze svého
statku obětovati bližnímu, odepříti si pohodlí a odpočinku a věnovati se službě
chorého, ba i život svůj v nebezpečí vydatí na jeho zachránění, toť ono nejtěžší
svědectví, jaké můžeme vydatí Kristu Spasiteli. Obětí touto křesťan podobá se
Ježíši, který chodě po zemi židovské všudy dobré činil, pro nás trpěl a umřel.
S nedočkavou touhou po kořisti sedávali v dobách pohanských rybáři a lid
pobřežní u břehu moře, když bouře zuřila a vlny vysoko se dmuly. A s radostí
kynoucího zisku patřil do dáli, kde cizí koráb se zmítal, tříštil o skálu, všechno
zboží i lid dávaje moři na pospas. A co vlny vynesly na pobřeží, stávalo se
jich kořistí. Zboží padlo za lup, cestující stali se jich otroky Ale když víra
Kristova zasvitla v těchto krajích, postaveny jsou všude vysoké majáky, osvět
lené věže pobřežní, jež udávají směr cesty a kynou, aby loď dostala se v bezpečí.
Křesťanství zažehá majáky tam, kde se starověk obohacoval poklady utonu
lých korábů.
Rozžehnouti v srdci svém majáky, světla lásky k Bolm a k bližnímu, toť jest
povinností křesťana jako svědka a učeníka Ježíšova. Býti Šimonem Cyrenským,
jenž pomáhá nésti kříž trpícímu, následovali Veroniku, jež stírá krvavý pot
s čela jeho, toť jest výmluvným svědectvím života křesťanského. Ano, spínejme
často ruce k modlitbě, ale nezapomínejme též otevřití náruč nuznému a jemu
pomoci. Obracejme zrak svůj vzhůru k Otci světů, ale pohlédněme též často
kolem sebe, na bratry opuštěné a hleďme jim v nedostatku jich polehčili. Mějme
v ošklivosti chyby a nedostatky vlastní, ale milujme chybujícího a pláštěm
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mlčení zakryjme chyby jeho. Takové náboženství doporučuje sv. Jakub, když
dí : »Náboženství čisté a neposkvrněné před Bohem a Otcem jest toto: navště
vovali sirotky a vdovy v jich soužení a neposkvrněného sebe ostříhali od tohoto
světa,« světa nelásky a sobectví.
»Vydejte svědectví, že učeníci moji jste,« volá k nám dnes Spasitel.
Hleďme, abychom nebyli falešnými svědky jeho, -aby pod maskou křesťanství
neskrývalo se jen sobectví, pýcha a neláska. Celým životem, jednáním dle zásad
Kristových, skutky lásky své vydávejme mu svědectví. A pak všechny věrné
své svědky vezme k sobě a učiní je spoludědici království svého v nebesích.
— -Amen. —

Promluva na clen Nejsvětější Trojice Boží.
Napsal JAN SMEJKAL, katecheta.
»Jdouce učte všecky národy, křtíce je ve
jménu Otce i Syna i Ducha svátého.«
Mat. 28, 19.

Vznešené a velebné bylo vidění, které měl svátý prorok starozákonní Isaiáš.
» Viděl jsem,« praví tento prorok, »Pána sedícího na trůnit vysokém a vyzdviženém
a věci ty, kteréž pod ním byli, naplňovaly chrám t. j. chrám nebeský. Serafínové
stáli nad ním, šest křidel měl jeden a šest křidel druhý; dvěma zastírali tvář
svou, dvěma zastírali nohy své a dvěma, létali. I volali jeden k druhému a říkali:
Svatý, Svatý, Svatý Hospodin Bůh zástupů, plna jest všecka země slávy jeho.
A pohnuli se podvoje veřejí od hlasu volajícího a dům naplněn jest dýmem.«
(Is. 6, 1. . . .) Toto trojnásobné »Svatý« vztahuje se dle výkladu sv. otců na
Nejsvětější Trojici a jest onen chvalozpěv, jímž Cherubíni a Serafíni neustále
chválí a velebí Boha trojjediného.
A co svátému tomuto muži a proroku zvláštní milostí popřáno bylo viděti,
to obsaženo v slovech Ježíše Krista, která ke svým učeníkům pravil, když se
s nimi loučil : »Jdouce učte všecky národy křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha
sv.« Tím vyslovena vznešená, nepochopitelná všem smrtelníkům pravda o třech
božských osobách v jedné bytosti. Dle tohoto rozkazu Kristova chovali svati
apoštolově víru v trojjediného Boha, hlásajíce: »Tři jsou, kteří svědectví vydávají
na nebi: Otec, Slovo a Duch sv. a ti tři jsou jedno,« tak píše sv. Jan, který
v letu orličím spatřil Trojjediného. »Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska
Boží a účastenství Ducha svátého budiž se všemi,« tak končí své psaní sv. Pavel
ke Korintským.
- A Církev svátá, tato neposkvrněná choť Ježíše Krista zachovala tuto víru
v Trojjediného po všecka století volajíc povždy : »Sláva Otci i Synu i Duchu
svátému, jakož bylo od počátku i nyní i vždycky i na věky věkův!« Ano, ustavičně
připomíná nám Církev toto vznešené tajemství, ježto vše, co koná, koná ve jménu
Trojjediného. Zvláště však uvádí nám na mysl, toto velké tajemství dnem, jejž
ke cti a chvále Nejsv. Trojice zasvětila. Pročež přiměřené bude slavnosti dnešní,
když Ji předmětem dnešní promluvy učiním. Poukáži vám totiž na vznešený
význam dnešní slavnosti a na duchovní užitek, který nám z ní vyplývá.
Jako pilná včelka od prvního úsvitu dne až do večera od květiny ke kvě
tince, od ratolesti k ratolesti bzučíc polétává, aby sladký vyssála med a zásobu
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na zimu nasbírala, tak spěchá zbožná mysl věřícího kresťana od svátku ke svátku,
by z nich čerpala útechu a posilu pro dny zármutku a strasti. Je-li však každá
slávnosť roku církevního kvítím ze zahrady nebeské, tedy jest slavnost dnešní
onou zázračnou květinkou, jejížto kalíšek každému smrtelníku uzavřen. Ač mnohá
mysl zbožná s Mojžíšem úpěnlivě volá: »Jestliže jsem nalezl milost před obli
čejem tvým, ukaž mi tvář svou, abych znal tebe« (2 Mojž. 33, 13.), předce vždy
z útrob zazní hlas : »Neuvidíš tváře mé, nebof neuzři mne člověk pokud živ bude«
(2 Mojž. 33, 20). Nechtějmež tedy i my patřiti do zavřeného kalíšku květiny,
pozorujme raději její zevnějšek, t. j. její vznešený význam.
Dnešní slavnost, jest ukončením a korunou všech velikých slavností cír
kevních. Co se dříve jednotlivě stavělo před zraky naše, to dnes nalézáme spojeno
v krásném celku. Jako o svátcích vánočních nám Církev připomíná nestihlou
lásku Boha Otce, kterýž lid tak miloval, že Syna svého jednorozeného na svět
poslal, jako o svátcích velikonočních pomatuje na druhou Božskou osobu a její
vykoupení a jako svatodušní hod Boží k uctění třetí Božské osoby ustanovila,
tak podobně dnešní slavný den ke cti a chvále všech tří Božských osob jest
ustanoven.
Slavnost Nejsv. Trojice připomíná nám vznešenou přísahu Bohem Abraha
movi učiněnou, že totiž vysvobodí nás z rukou nepřátel, připomíná nám slavné
a spolu hrůzné splnění této přísahy na hoře Golgoty, připomíná nám slavné
a spolu radostné splnění této přísahy Duchem svátým, Utěšitelem vybízejícím nás
sloužiti Bohu ve svatosti a spravedlnosti po všechny dny života našeho.
Dnešní slavnost ukazuje, kterak Trojjediný, jenž přebývá ve světle nepří
stupném, jednou také na zemi ve světle přístupném se objevil, když totiž Syn
Boží vstoupil ve vodu Jordánskou, kdy Duch sv. nad hlavou jeho jako při stvo
ření světa nad vodami, se vznášel a hlas Otce nebeského své zalíbení dal. Hle,
třetí nebe, do kterého sv. Pavel vtržen jest, přeloženo na břehy Jordánské. Otec
mluví, Duch sv. rozprostírá své perutě, Slovo mlčí — ale postava jeho sehnutá
mluví dosti zřejmě. Vizte nesmírné bohatství moudrosti Boží ! Již byla vyřknula
Spravedlnost ortel věčný nad člověkem, tu stojí Syn Boží v Jordáně, aby věčnou
skvrnu z člověčenstva smyl, již posvěcuje svou nohou, by ve všech dílech světa
vinu i trest shlazovalo. Nyní vystupuje z vody, Duch sv. nad Jeho hlavou vede
jej na poušť, v budoucí příbytek kajicníků. Již uvrhuje ďábla do propasti, volí
učeníky, aby nesli ohnivé jazyky ducha sv., již sedá k zázračnému stolu v Kani
Galilejské, učí, uzdravuje, těší, trestá, odměňuje, zakládá hostinu věčné lásky.
Již jest zarmoucen až k smrti, od Jidáše zrazen, na kříž přibit. Duch sv. zastírá
tvář svou perutěmi — Syn Boží kloní hlavu —• vypouští ducha. Již vstává
z mrtvých, vstupuje na nebesa, sedí na pravici Otce nebeského. Tu rozprostírá
Duch sv. po třetí perutě své. Až dosud vznášel se po dvakráte nad vodami, nyní
se vznáší nad zemí, aby obnovil tvář její, by od záře východu až do temnosti
západu, od parna poledního až do stínu půlnočního z nesčetných úst zavzněl
chvalozpěv: »Sláva Otci i Synu i Duchu sv., jakož bylo na počátku i nyní
i vždycky i na věky věkův.« Ehle, jak vznešený význam dnešní slavnosti !
A nyní uvaž ještě útěchu, která ti vyplývá z vědomí, že máš v nebesích
Otce, jenž nás potěšiti může a chce a zajisté potěší, »pakli jen neuzavřete srdce
své« jak praví písmo. O slyšte ten hlas všichni. Slyš ho ty sirotku, jenž úpěn
livým hlasem voláš: »Otce nemám, matky nemám, přítele nemám. Slyš hlas ten
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a setři slzu z očí svých, pozdvihni zraky své k modrému blankytu, odkud slyšeti
jest hlas, který tě útechou naplní: »Já jsem otec tvůj.«
Uvaž útěchu, která ti vyplývá z vědomí, že máš v nebesích Syna Božího,
který za tebe umřel z lásky, že máš v nebi soudce nejspravedlivějšího, jenž ač
bez hříchu podobu hříšníka na se vzal, že Ten přijde zase jednou ve velebnosti
a slávě, aby nejen odměnil dobré skutky tvé, ale aby též rozhodl nad osudem
hříšníka a to soudem pro věčnost.
A jestliže slabými zdáte se býti v boji proti pokušení, praví vám dnešní
slavnost’: »V Boha doufejte, neboť jest Duch sv., který vás posilniti může, abyste
nehřešili.« Láska Boží rozlita jest v srdcí vašich skrze Ducha sv., »který dán jest
nám« a kde tato láska se nachází, tam jest síla a chuť k boji. Kdo tuto lásku
má, ten netoliko bojovati může, nýbrž on zvítězí, ježto láska jest silnější nad
smrt. Jestitiť Duch sv., který nás vede k dobrému, který nás učí všeliké pravdě.
A kdo tohoto nejsvětějšího vůdce má, ten jest silnější nežli tělo, které vábí nás
k hříchu, kdo tohoto Učitele připomínajícího všelikou pravdu má, ten jest prost
neposlušnosti k Církvi, nevěry a lži.
Nuže nesme v sobě každý obraz Trojjediného, a Otec nebeský dá nám po
žehnání své, Vykupitel světa vysvobodí nás od zlého, Duch sv. posvětí nás
k životu věčnému, kde účastni jednou budeme chvalozpěvů Serafínů a Cheru
bínů : »Svatý, Svatý, Svatý Hospodin Bůh zástupů, plna jest všecka země slávy
jeho.« Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Členská
schůze spolková konala se ve středil., dne
17. t. m., za četné účasti katechetů. Před
mětem jednání bylo : nynější stadium

návrhů na zlepšeni platů učitelských.
Předseda sdělil stručný průběh dosavadního
jednání o zlepšení platů, jak koll. Kobosil
ve svém pojednání je shrnul a spolu pře
četl list nejdůst. p. preláta Dr. Fr. Krásla,
jenž opětně jest důkazem upřímné péče a
účinné snahy J. M., aby na katechety při
nové úpravě platů vedle snesení slavného
sněmu království českého byl vzat náležitý
zřetel. Pokyny v listě obsažené vzaty byly
s povděkem na vědomí a sneseno učiniti
náležité kroky u povolaných činitelů, kteří
o definitivním návrhu zlepšení platů učitel
ských budou rozhodovali, aby i na opráv
něné požadavky katechetů náležitý zřetel
v nich byl vzat.
Výborová schůze bude se konati
v měsíci květnu.
Ke spolku za člena přistoupil Fran
tišek Simon, katecheta v Novém Strašecí.
Členské příspěvky složili dpp. : Václ.
Janota, katecheta v Bubnech, Jan Laitl,
katecheta v Blatné a Bohumil Jiráček, ka

---------

techeta na Král. Vinohradech. Dpp. členové
se žádají, aby nezapomněli zapraviti svůj
členský příspěvek za uplynulý rok a při
hlásili se i ostatní katecheté novými pří
spěvky, které přijímá pokladník spolku
Václav Železný, katecheta v Praze, II.,
č. 1871.
Ze zemského výboru pro král.
České. Usneseno 10. dubna t. r. v příčině
platu navrhnoti sněmu mimo jiné: 1. zá
konité zružení 4. a 5. třídy škol obec, a
poslední třídy škol měšť. 2. navrhnouti
osnovu jednotného zákona s určitým sta
novením Ihůt. 3. zrušení míst podučit. 4.
úpravu přídavků aktivních, jež by platily
fondy školní. — Vysloven souhlas se zří
zením měšť. školy v Praze na Hrádku ;
v příčině zřízení třetího katechety na měšt.
šk. v Budějovicích, katechety na měšťanské
škole v Přísečnici a ve Mšeně.

Jmenování. Dp. K. Vošahlík, jmeno
ván def. katech, v Plzni.

Konkurs vypsán do 20. května kate
chety měšt. školy v Nuslích (1400 K), žá
dosti okr. školní radě na Kr. Vinohradech ;
při měšť. škole chlap, ve Vysokém (1400 K),
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žádost okr. šk. radě v Jilemnici ; při měšf.
škole, chlap, v Dolním Hamru (okr. šk. rada
v Semiíech) (1400 K); při měšťanské škole
v Kostelci n./L. (okr. šk. rada Karlín); při
měšť. škole v Hronově (okr. šk. r. Náchod);
při měšť. šk. chlap, v Praze na Karlově místo
katechety (1800 K), žádost do 31. měs.
května t. r.
Mají býti na dívčích školách pouze

ženské síly za řídící dosazovány? —
•Správní soudní dvůr rozhodl, že řízení dívčí
obecné školy v Praze-VII. svěřili dlužno
'ženské síle učitelské, ač rada král. hlav,
města Prahy byla, pro volný konkurs, t. j.
pro řídícího nebo pro řídící. — Na dívčí
škole ve IV. okrese ve Vídni rozhodly šk.
úřady i ministerstvo, že má býti řídící silou
tohoto ústavu jmenována učitelka. Vídeňská
obec podala proti tomu stížnost k správnímu
dvoru. Při líčení dne 10. ledna 1894 ko
naném, tvrdil zástupce obce, že nikde v říš
ském zákoně školním není řeči o tom, že
na dívčích školách pouze ženské za řídící
učitelky mají býti dosazovány. Správní soud
• vyhověl stížnosti a zrušil rozhodnutí mini
sterské jako nezákonné. — Kde je důsled
nost ? ? ?
Různosti. Na Moravě pro příští za
sedání sněmu chystá se osnova, dle které
praesentační právo příslušet! má zem. škol,
radě, kteráž říditi se má lety služebními a
kvalifikací. Tím zavésti se má spravedlivá
norma při obsazování míst. Kdy konečně
u nás požadavkům spravedlnosti a právu se
za dost učiní, kdy konečně přestane ono
nedůstojné doprošování se míst obcházením
pánů radů, strýčků, tet et tuti quanti. Nebylo
by to nejsprávnější, aby jak v obsazování
katechetských míst, tak benefícií nejstarší
z oprávněných petentů byl dosazován. Či
jest důstojné, když x obchází domy a pln
poníženosti ukazuje svoji tvář, žebrá o mi
lostivý podpis. Protož správnějším bylo roz
hodnutí, při obsazování benefícium ve V. pro
nejstaršího z petentů. Že to byl náhodou
katecheta, jenž přízní a láskou zahrnut
duchovními bratry, sní o perném soustu
chleba (odtud též ta agitace mnohých pánů
řezníků-radů, kteří přece patronátnímu právu
musí rozuměti) na věci zcela nic nemění, když
i konsistoří i patronátni komissí i městskou
radou i patronem-sborem obecních starších
patronátni právo katechetům pražským bylo
přiřčeno. Či konsistoř měla katechetu dáti
na prvé místo ? Na to počkáme až v XXX.
stol. — Proslýchá se, že návrh subkomité dle
p. dr. Herolda v příčině upravení platů pří
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znivým jest. Videremo. — Připojením Libně
za VIII. část Prahy, katecheté postoupili do
1. třídy učit, platů. Že tím i sousední obce
Libeňské, které tím stávají se předměstskými,
postoupí, rozumí se samo sebou. — Pro
slýchá se, že říšská rada zasedati má až do
října. Pro forma svolán by byl sněm až na
podzim, takže s úpravou bychom pohořeli.
Možná to věc, poněvadž mnohým zdá se
úprava platu býti nepohodlná.

Česká literatura školská konečně
vymaněna z područí německého. Česká gra
fická společnost »Unie« koupila totiž veškeren
sklad knih od firmy B. Tempský a J. Freytag.

Že je socialistům náboženství věcí
soukromou, dokázal opět nade vši po
chybnost známý vídeňský denník sociálně
demokratický »Arbeiter-Zeitung«. Týž píše:
»Ve velkých městech Belgie nebyli žáci až
do nedávná vyučováni náboženství. Belgický
školní zákon ponechal sice církvi právo, aby
ustanovila své katechety do škol, uzná-li
tak za vhodné, avšak církev z ohledu na
protiklerikální smýšlení obyvatelstva to za
vhodné neuznala. Před několika měsíci přišli
však »klerikálové« k přesvědčení, že pří
znivý čas konečně nadešel, a církevní úřady
ohlásily školním správám, že užijí svého
práva a ustanoví příslušné katechety. Pá
nové se však trochu zmýlili. Učitelé prote
stovali, dělníci protestovali, celý národ pro
testoval proti zklerikalisování školy, Protesty
ty zůstaly sice prozatím bez účinku, a ná
boženství počalo se vyučovati. Ale děti
školní nechtí o vyučování náboženství ani
slyšeti a činí, co jen mohou, aby novému
svému učiteli působení ztrpčily. V Brusselu
jest dokonce škola, ve které školáci zahájili
zcela pravidelnou obstrukci. Kdykoli »pan
katecheta« vstoupí do třídy, dají se žáci do
zpěvu a do pískání. Tento koncert rozzuřil
jednoho dne milého svátého muže tak, že
ztýral jednoho z malých obstrukcionistů.
Správa školy udala celou věc, kněz zbaven
byl úřadu a zavedeno s ním trestní vyše
třování. Děti nedaly se však nikterak za
strašili a dělají i nadále v každé hodině
náboženské demonštratívni kočičinu.« Zna
menitě, páni socialisté ! Počkejte jen ještě
krátký čas, a ty děti, jež dnes chválíte za
to, že nestojí o náboženství, budou dělati
obstrukci i proti vám ! Pak snad budete teprv
spokojeni!
—jsik.

Listárna redakce. V. Hornov. Uve
řejní se.
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0 potřebě náboženského přesvědčení mládeže.
Píše prof. AD. FUX.

Nestačí, by náboženské pravdy se jenom objasňovaly, ale za dnů našich,
kde náboženská nevědomost a lhostejnost tak úžasně se vzmáhá ve všech vrst
vách lidské společnosti, třeba jest, by náboženské vyučování se prohloubilo,
náboženské pravdy a poučky v katechismu obsažené důkladně se odůvodňovaly,
a děti přesvědčeny byly, že křesťanství vůbec a jednotlivé pravdy zvláště jsou
pravé a Bohem zjevené, neboť jenom v tom případě stanou se mocnými po
hnútkami vůle.
Toho jest tím více třeba v době naší, kdy zavedeny do škol nové kate
chismy, které mnohými nedostatky se hemží. A přece hlavní podmínkou dobrého
katechismu má býti, by byl v každé příčině učebnicí dokonalou, by učení žákům
nejen usnadňoval, ale i do lidu brzo se vžil, jak bylo přáním nejdůst. episkopátu
rakouského. (Viz črty k novému katech. I. r. Kat. PříL)
Pochybujeme však, že nové katechismy v nynější úpravě své dlouho ve
škole se udrží, tím méně brzo do lidu se vžijí.
*)
Jest žádoucno, by nedostatky
a vady nynějších katechismů pilně se zaznamenávaly při probírání jich a potom
na patřičném místě se předložily, neboť jen tak kýžená náprava může se státi.
Ale právě tyto nedostatky katechismu tím více nás poháněti musí, bychom
ke každé vyučovací hodině látku učebnou náležitě si upravili, dobře uspořádali
tak, by děti náboženské pravdy nejen poznali, ale o nich i přesvědčeny byly.
Náboženské vyučování má býti základem bohumilého, křesťanského života, aby
děti, školu opustivše, po celý život svůj za všech okolností jako živí údové
Církve si počínaly, opírajíce se o víru pevně ve všech poměrech života ano aby
i uprostřed bouří a pokušení nezvratně stály a neklesly.
Pozorujeme-li dnes mládež sotva škole odrostlou pohlaví obojího, stavu
všech a ze škol různých vyšlou, žasnouti musíme častokráte nad počínáním
jejím! Bohužel ani ty nejpřednější povinnosti náboženské neplní, přikázání Bo
žích a církevních nešetří a tak si vede, že nemůže mnohdy o náboženském pře
svědčení býti ani řeči.
Připouštíme, že sama škola toho nezavinila, že zlý duch času boří, co
škola namáhavě vystavěla, že tam, kde rodina své povinnosti neplní a k výchově
*) Tak snad přece nedostatečné nejsou. Pozn. red.
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náboženské nepřihlíží, děti mravne hynou a záhy své náboženské povinnosti
zanedbávají, jsouce sváděny zlými příklady, špatnou společností, převrácenou
četbou a j. Ale právě tyto smutné zjevy tím více nás povzbuzovati musí, bychom
škole o náboženském vyučování největší pozornost a píli věnovali a jednotlivé
náboženské pravdy co nejdůkladněji odůvodňovali tak, aby děti, ze školy vystou
pivše, o náboženských pravdách pevně byly přesvědčeny, dle nich v životě se
řídili a vůli svou ochotně a rády podrobovali vůli Boží. Při žádném předmětě
není zodpovědnost učitelova tak veliká, jako při vyučování náboženském! A přece
až dosud práce ta tak málo bývá oceněna.
Náboženské přesvědčení záleží v živém a pevném vědomí v důvodech
jednotlivých pravd sv. náboženství. Na nižších stupních (1., 2. a 3. šk. r.),
(4. a 5. šk. r.) nelze ovšem větší měrou důkazů náboženských užívati, protože
děti těch stupňů nejsou ještě schopny důkazy takové chápati, ale na vyšším
stupni (6., 7. a 8. šk. r.) a na školách měšťanských při dospívající mládeži
pilně k tomu hleděti, aby tato důvody, náboženskou pravdu dokazující, poznala
a tak pevného náboženského přesvědčení nabyla.
Čím pokročilejší děti a čím důležitější pravda, tím důkladněji třeba ji odůvodniti. K tomu konci poslouží důkazy, t. j. přesvědčivá poučení, že jisté ná
boženské pravdy jsou pravdivý a Bohem zjeveny.
Kterak důkazy vésti jest, řídí se stupněm žáků a jejich vyspělostí. K odů
vodnění pak důkazů užije se v první řadě důvodů z autority plynoucích, jako
jsou výroky z písma sv., ústního podání, skutky v dějinách zjevení Božího
obsažené, snesení všeobecných sněmů církevních a obecná vyznání víry.
Místo první zaujímají důkazy ze zjevení Božího, poněvadž jsou kladné
a povaze vyučování náboženského nejpřiměřenější. Na autoritě nejvyšší jsouce
založeny, v jakési nedotknutelné velebnosti nad námi stojíce, mají platnost ne
zvratnou a přednost přede všemi ostatními; I katechismus sám tu a tam takové
uvádí důkazy a jimi náboženské pravdy dovozuje.
Důvodů z ústního podání užije se jen tehdy, není-li takových z písma sv.
aneb nejsou-li tyto zcela jasné. Na příklad při článcích rozeznávacích, učení
o očistci a p. Z pravidla jich učitel neužívej, protože bývají delší, žáci jich tak
snadno nepochopují a i těžko si je pamatují.
Užije-li jich přece, učiní se tak způsobem dějepisným. Církevní obyčej se
popíše a tím dokáže, že článek víry křesťané již za nejstarších dob za zjevení
Boží považovali. Na př. učení o modlitbě za zemřelé odůvodníme, poukážeme-li
na starobylý obyčej, že při mši sv. jména zemřelých vždy se předčítala a potom
se za ně modlitby konaly a j. Podobně dokážeme z ústního podání úctu ostatků
svátých z toho, že již první křesťané kosti svátých mučeníků pečlivě uschová
vali, na hrobech jejich oltáře stavěli a služby Boží konali.
Odůvodňuje náboženské učivo, užij učiteli důvodů z posvátných dějin.
Pravda událostí vyjádřená jest nezvratná, a proto i pravdy, které v dějinách
posvátných se vyskytují, jsou tak patrné, že o nich nelze pochybovali. Z té
příčiny Ježíš Kristus sám ke skutkům svým se odvolával, řka: »Nechcete-li
věřiti mně, skutkům věřte.« (Jan 10, 38.) Nevstal-li Kristus z mrtvých, marné
jest kázaní naše, marná i víra naše (I. ke Koř. 15, 14.) a p.
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Promluva na IL nedeli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.

» Učinil večeri velikou a pozval mnohých.*
Luk. 14, 17.

Zbožná legenda východní vypravuje o apoštolu Páně sv. Tomáši zajímavou
a poučnou událost. Když apoštolově po smrti svého božského Mistra opět
shromáždili se ve večeřadle — Tomáš scházel mezi nimi. V Jerusalemě v domě
soukromém trval »na modlitbách a v sdílnosti lámáni cheba.« Mezi tím, co
ostatní jati zármutkem nad hořkou smrtí Spasitelovou pospolu dleli, Tomáš slaví
památku smrti Ježíšovy — mši sv. Strachem před Židy, neklidni, rozrušeni se
zavírají, co zatím Tomáš klidně a vroucně v ústraní klaní se svátostnému Ježíši.
»Viděli jsme Pána,« volají k němu, když Tomáš po několika dnech odlouče
nosti k nim se vrací, a Tomáš odpovídá svým odmítavým : »Nevěřím !« Nevěří
ve vzkříšení jeho, že se druhům jeho ukázal, ale věří v jeho přítomnost v pro
stých způsobách chleba a vína, těší a posiluje se Ježíšem svátostným. Okem víry,
z neklamných slov Spasitelových pochodící, patří na způsoby chleba, vidí v nich
svého Mistra přítomného, a svátý klid zavládá v jeho duši. Nehledá Ježíše
vzkříšeného, maje Ježíše svátostného.
Tolik významná, hluboká legenda. Obsah její jakoby měl ospravedlňovati
nedůvěřivá slova jeho: »Dokavad neuzřím v rukou jeho bodení hřebů a nepustím
prst svůj v místo hřebů a nevložím ruku svou v bok jeho, neuvěřím.«
Drazí přátelé! Slavili jsme minulý čtvrtek slavnost nad jiné významnou.
Oslavovali jsme znovu památnou chvíli, ve které Ježíš ustanovuje nejsvětější
svátost oltářní, ukázal, jak od té chvíle chce mezi námi přebývati. Ne jako král,
ale jako chudý, tajemný Bůh a člověk, ve způsobách chleba a vína. Lesk tohoto
svátku plane dosavad. Církev znovu a znovu vrací se k slunci své bohoslužby
oslavujíc po Celý týden ve svých modlitbách a sv. oběti svátek Těla Božího.
Vraťme se proto i my ještě dnes k svátku tomuto a uvažujme krátce o významu
Nejsvětější svátosti.
1. Dočítáme se v životopisech dávných světců, že dovedli ihned rozeznati
posvěcenou věc od věci neposvěcené, proměněnou sv. hostii od hostie nepro
měněné. — Vypravuje se v životopise sv. Františky Římské, jejíž život shrnuje
slavný Arnošt Hello ve slovo : vidění, že kněz jeden podal jí, když k oltáři přiklekla, chléb neproměněný. Světice 'ihned poznala omyl, žádajíc pravého těla
Páně. — Mnohým, kteří v 13. století přistupovali k sv. přijímání, stávalo se,
když klečíce na kolenou, chystali se přijati svátost oltářní, že náhle sv.- hostii
nespatřili. Zmizela a místo ní objevil se zářný obličej Spasitelův. Závoj sv. ta
jemství jakoby se pozvedl; duše shlédla Ježíše ve večeři Páně přítomného, měla
vidění, jež ostrostí a hloubkou bylo nekonečně mocnější nad vidění obyčejné, —
vidění bezprostřední, dokonalé, nadpřirozené, propůjčené milostí nebes. Jakoby
jiný, nám více neznámý smysl, pochodící z živé víry, byl tehda ještě majetkem
duší. —
Věk náš oddal se kultu, úctě hmoty. Ale nenalézá v ní upokojení, nena
lézá klidu. Duši hmotou uspokojiti nelze. Touží po víře, a nenalézajíc ji, pro
padá pověře. Touží po víře, která odhaluje jí onen druhý svět, vznešený, a ve’) Promluvy této lze též užiti o svátku Božího Těla.
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likolepý, jemuž tento svět jest pouze obrazem a stínem. A jedině v této víře
nalézá trvalé štěstí.
Drazí přátelé! Slova jen hýbají, ale příklady táhnou. Ukážeme světu ono
štěstí, onen klid, onu sílu, které nám naše svátá víra a přijímání sv. svátostí po
skytuje, a brzo je odzbrojíme a přemůžeme předsudky, které proti nám chovají.
Praktické, životem osvědčované křesťanství, jest nejlepším obhájcem sv. víry
křesťanské. Jediné takto získáme kruhy nás nepochopující, nás podezřívající, aby
přestali čerpati k ukojení žízně své duševní ze stojatých, hnijících vod cisteren
rukou lidskou zdělaných, ale obrátili se k pramenům vody živé, jež sám Hospodin
založil, k svátostným pramenům sv. víry katolické
A kde vezmeme síly, kde nabudeme statečnosti, abychom neochabovali,
znaveni a vysíleni neklesali v boji a ochraně sv. víry? Kde jest náš štít? Naše
palladium? Tam, kde Tomáš v dobách opuštěnosti je nabyl, v Ježíši svátostném,
v nejsvětější svátosti oltářní. Aby živ byl člověk dle těla, musí pracovati, musí
všechnu sílu svoji vynaložiti, neboť země nevydá plodu, leč za práci. Aby živ
byl člověk dle duše, nemáme jiného potřebí, než otevřití srdce Bohu, živu býti
z něho. »Ját jsem chléb živý, který s nebe sestoupil,« pravil Ježíš, přislibuje nej
světější svátost oltářní. »Chléb, který já dám, tělo mé, zůstává do života věčného.«
Nejsvětější svátost, toť jest naše novozákonná manna, zdroj duchovního života,
svátostný chléb, sílící nás na pouti této vezdejší. —
V aktech svátých mučeníků, v oněch církevních zápisech, které se nám
zachovaly z dob pronásledování o smrti jejich, často se dočítáme — co neuvěřitelno a nepochopitelno nám se dnes zdá býti : Svatí největší muka bez jediného
výkřiku bolesti, bez bolného povzdechu, tiše, klidně, ba i s úsměvem na tváři
snášeli. Plameny ohně jakoby je chladily, divoká, hladová zvěř nebudila v nich
hrůzu. A kde čerpaly ony útlé, citlivé panny, mužové, starci tuto nadpozemskou
sílu, která všeliké bolesti tělesné utlumovala? Ze svátého přijímáni. »Kdo jí mé
ělo a pije mott krev, ve mně přebývá a já v něm,« pravil jim Ježíš. Tato slova
stala se u nich skutkem. — Trpíce, byli pevně přesvědčeni, že ne oni, ale
Ježíš trpí v nich, že Ježíš, jehož tělem svátostným byli se posílili, snáší muka
za ně.
A kde my nabýváme posily, abychom povinnosti své klidně a trpělivě ko
nali? Kde jest onen lék, jenž hojí každou ránu duše, nedá nám klesati a zoufati
pod těžkými ranami osudu ? Jest to svátostný Ježíš, s kterým ve sv. přijímání
se spojujeme. A konečně, kde najdeme jednou všechnu útěchu na konec pouti
naší pozemské, až nastane cesta naše poslední, cesta, na níž všechna věčnost
záleží, až nám vykročiti bude z tohoto světa? V svátostném viaticu, v posile
Nejsvětější svátosti. Ano, tam od oltáře svítí nám všechna naše spása, naše síla,
naše útěcha.
Čím je slunce na obloze nebeské, tím jest Nejsvětější svátost v naší svaté
Církvi. Odejmi světu slunce, a všechna příroda upadne v temnotu a smrt, pře
stane všechen život. Odejmi nám Ježíše svátostného — zmizí všechen duchovní
život ze srdcí katolických křesťanů, prchne radost, uvadne síla a křesťanský svět
ztrne a zanikne. — Nejsvětější svátost jest nám zdrojem všeho duchovního ži
vota, teplem naší duše, zárukou blažené věčnosti, symbolem víry. —
2. Ale nejsvětější svátost i ve směru sociálním, společenském má pro nás
hluboký význam. Boží slunce stejně štědře posílá paprsky své v příbytek paláce

Ročník IV.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 65.

boháčů, jako v příbytek chudých, svítí a hřeje stejně vznešené i prosté. A tak
i Ježíš svátostný j-est týmž pokrmem všech lidí, bez rozdílu hodností, stavů
a věku : Stůl Páně hostí stejně všechny národy. Svátostný chléb jest páskou
jednoty všech lidí, jest znakem všeho bratrství.
Drazí přátelé! Liberální dějepisci s chloubou a obdivem prohlašují, že není
většího skutku v dějinách novověkých, než slavnostní prohlášení všelidských
práv, jímž ústavodárné shromáždění zahájilo velikou první revoluci francouzskou.
Byl prý konečně v dějinách den, kdy slavně uznáno, že každý člověk má svoji
vlastní, nezcizitelnou hodnotu, má jistá nezadatelná práva dle dávného výroku
Sokratova : homo res sacra homini, člověk člověku jest něčím posvátným. Není
zde místa rozebírati, jak málo pravdy v tomto prohlášení bylo, a jak všichni
původcové revoluce touto chlubnou zásadou se neřídili. Ale táži se : Co jest
tento den, jenž byl počátkem neblahého krveprolévání, proti onomu okamžiku,
kdy Spasitel, ustanovuje svátost oltářní, dal nám znak pravé rovnosti a bratrství,
znak jednoty, zástavu stejných nároků na věčnou blaženost?
Všelidská, rovná práva, Spasitelem znovu prohlašovaná, v stolu Páně
a v hodech lásky, jež se sv. přijímáním úzce souvisela, nalezla dávno nejjasnější,
nejbezpečnější a na věky trvající záruky.
To jest asi slabými a nedostatečnými slovy jen naznačen náboženský a so
ciální význam nejsvětější svátosti oltářní. —
V Kristu shromáždění! Středověká pověst vypravuje o hradě Monsalvátě,
zbudovaném daleko od příbytků lidských, nedostupném nohám hříšného člověka.
Tam čistí, svati, Bohem samým povolaní rekové konali službu v pravdě rytířskou,
střehli posvátnou číši, sv. Grál, do níž kdysi andělé zachycovali svátou krev
ukřižovaného Spasitele. Nám všem katolíkům jest přikázána služba daleko vzne
šenější. Nejsme jen ochránci nádoby, do níž krev Páně kanula, jsme ochránci,
ctiteli, strážci samé krve a těla Spasitelova; jsme čestní průvodčí Ježíšovi, šiřitelé
úcty a lásky k Nejsvětější svátosti. Jsme apoštoly Ježíše svátostného. Budiž nám
vždycky služba tato čestnou a lehkou! Pokloňme se rádi a často Ježíši ve svato
stánku přítomnému. Přijímejme tak, jak sv; Církev velí, nejsvětější svátost jako
posilu v bojích proti pokušení na cestě života a záruku věčné blaženosti. Neboť
kdo spojuje se často s Ježíšem svátostným zde na zemi, toho jednou Ježíš
oslaví v životě nebeském, přijme jej v průvod svůj k oslavě své a ku věčné
blaženosti naší. Amen.

Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal JAN ŠMEJKAL, katecheta.
»Z pověděl k nim podobenství . . . .
Luk. 15, 4.

V krásném dvojím podobenství líčí Pán Ježíš lásku a milosrdenství Boží
k lidem hříšným: v podobenství pastýře, jemuž zaběhla se, zatoulala se ovečka,
kterou když nalezl, vkládá na ramena svá a raduje se s přátely, že nalezl ovci
svou, která se byla ztratila, v podobenství ubohé ženy-vdovy, kteráž deset
peněz měvší, jeden ztratíc, hledá, mete dům, dokudž jej nenalezne a pak svolává
přítelkyně své, aby radovaly se s ní. Osobou tou, jíž zaběhla se ovce, osobou
tou, která ztratila peníz — Kristus, věčná moudrost; penízem — člověk, nesoucí
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obraz Boha na duši, mající nápis, že náleží Bohu ; zametání domu, hledání —
povolání jeho ku sv. pokání, všechny práce, všechna námaha, veškeré sebezapírání, kterému se člověk podrobiti musí, aby duše od špíny a kalu očistená
byla, jako peníz od prachu. Devět ostatních penízů jest devatero kůrů anděl
ských, pokání nepotřebujících.
Významné to podobenství ! Či není každý z nás zde shromážděných živým
důkazem podobenství toho? Či nebyl už každý z nás takovou ztracenou ovcí?
A nebyl-liž to Bůh, jenž zanechav zástupy andělské, přišel na pustiny tohoto
světa, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo, aby jako pastýř dobrý dal duši
svou, dal život svůj za ztracené ovce. A komu by zde mocně netlouklo srdce,
čí ústa by zde nevelebila lásku a milosrdenství Páně, osvědčenou na samém
sobě ? Jaká tedy plyne z toho povinnost pro nás ? Abychom, když láska a milo
srdenství Boží tak vstříc nám jde, hleděli se též na příchod milosrdenství Božího
připravili uvědoměním si neblahého a nešťastného stavu člověka — hříšníka,
ježto poznání takové uvede nás na cestu, na které milosrdenství Boží
nalezneme.
Peníz se zakutálel do kouta — člověk se vzdálil Boha .... proto bez
milosti musel z ráje, cherub s plamenným mečem navždy mu zabránil návrat a
přístup do místa nevinných, andělských radostí! Člověk se vzdálil Boha a proto
pryč ze vlasti, daleko od svého příbytku musí Kain, aby nikde a nikde nedošel
pokoje a klidu. Mstivé proudy ohně valí se s hůry nebes, valí na nešťastná
města, aby strávily duše, jež se v nich beztrestně hřešili domnívaly. Kdo to tam
utíká přes Jordán? kdo jest ten muž, jemuž se rouhá prostý sedlák, stihaje ho
kamením? David! Hřích to jest, jenž napřahuje naň ruku vlastního jeho syna a
bouří proti němu vlastní jeho krev, hřích to jest, jenž naň metá hanbu a nečest,
bídu a svízel, hřích to jest, jenž svlažuje jeho chléb a lože horkými slzami. Leč,
nač tak daleko pro příklady, jichž na blízku tak dosti. Kdož tě jinochu či dcero
oloupil o bujaré zdraví, že se teď vlečeš bled a zsinalý ve tváři a záhy umíráš
jako mrazem spálený nejkrasší květ? Hřích to jest, jenž připravil tě o krásu
duše i těla. Co to jest, že nyní opuštěným jsi a utiskovaným, že nikdo otevřití
tobě nechce dveří ani srdce, ani domu svého ? Kam se poděly síly tvé, jimiž jsi
měl přispívati ku všeobecnému blahu, kam jsi zaprodal drahé ty hodiny, jimiž
těžiti jsi měl pro věčnost a které se nenavrátí, kdybys jich chtěl teď krví svou
vyko upiti?
Hřích a z něj plynoucí lehkomyslnost, nedbalost, lhostejnost, netečnost
k vlastnímu vzdělání otroky tě učinily tyrana — hříchu. Věru, kdyby mi jen
volno bylo, všecky hříchy a nepravosti představili a ukázati kterak mučí a katanují tějzh, kdož jim slouží, že byste dali za pravdu slovům výše zmíněným, že
neblahý jest stav člověka — hříšníka, jenž nešťastnějším se stává, že nejen
o zevnější blaho ho připravuje, ale též ničí v něm pokoj srdce a pobuřuje
v něm zlé svědomí.
Zlé svědomí, tento příšerný stín, umořující upír, zžírající červ hříchem člo
věka v člověku se zrozuje a neumírá leč pokáním. Červ tento stejně hlodá
a hryze pod purpurem královským jako pod halenou žebráckou, v prsou učen
cových jako v srdci analfabety. On s hříšníkem chodí spat a vstává s ním zase,
on je provází a trapným společníkem jest ve společnosti, on mísí žluč do kotlíka
radosti, jed pak do kalichu žalosti. V každém zašumnění, v každém zašelestění
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lístečku, v každém zakmitnutí blesku a zarachocení z temna hromu zdá se
mstíti a trestati nepravosti člověka-hříšníka. A v této obavě neustáleho trestu,
nezbaví-li se ho človek pokáním, hříšník žije život trapný až duchovně umírá.
Hříšník duchovně umírá! Málo slov, ale vážných obsahem svým. Neboť
kdo jest ve víře tak nevědomým, aby nevěděl, že smrt tato duševní nevyhnutelně
a neodvratně v zápětí má odumření všech dobrých skutků ve stavu milosti spá
chaných, že v zápětí má ztrátu všech pokladů a klenotů zásluh, které člověk si
byl nashromáždil snad dosti trudnou a krušnou snahou a kterým se jednou 'těšiti mohl. Ano, všechny almužny, všechny posty, všechny modlitby a vše, co
jsi dobrého a záslužného pro nebe byl učinil, to vše zmizelo, jak dotvrzují slova
prorokova: ‘Kdyby se odvrátil spravedlivý od spravedlivosti své a činil by ne
pravost, na žádné spravedlnosti jeho, kteréž činil, nebude pamatováno. (Ezech.
18, 24.)
Darmo hříšník tedy k nebi vzpíná ruce své a vysílá modlitbu svou: Bůh
odpovídá mu ústy Isaiášovými : „Neslyším tebe.“ Darmo ruku vztahuje a dlaň
svou otvírá nuznému: Bůh daru jeho nepřijímá a ústy téhož proroka volá, že:
„kadidlo to mu ohavnosti.“
Chápete-li již jak neblahý a nešťastný jest stav hříšníka, kterak neštěstí
v životě přítomném i v budoucím mu údělem ? Leč není třeba zoufati. Pastýř
plesaje, na ramenou svých domu přináší ovci, která se byla ztratila a jaksi nazpět
do pokladu Otce nebeskeho ukládá peníz ztracený. Každý z vás státí se může
touto ovcí, tímto penízem, z něhož Pán radost má, „nebude-li prodlévali a. na
vrátí se ku Pánu, neodkládaje den ode dne“ (Eccl. 5.). Lenivostí a ospalostí
jen hyneme a odkládání u větší hříchy nás svádí a trudnějším činí návrat. Že
k tomu duševní práce, sebezapření třeba, kdož by upřel ? Nebylť pro Máří
Magdalenu návrat a polepšení života věcí snadnou ; neboť slastí a rozkoší světa
plným douškem okusila. Mladost, hody a plesání, oděv nádherný, hříchu zarytost, svět bohatstvím a rozkoší hojnou mocně ji od polepšení zdržoval. A vše
tato žena přemohla mužností podivuhodnou. Uchopivši se jednou rukou pluhu
pravého pokání, nikdy již nazpět se neobracela, pamatujíc slov Kristových :
„Království nebeské násilí trpí.“ Tak i my si počínejme.
V těchto několika slovech hleděl jsem vám nastíniti neblahý stav, který
v nás hřích působí. Co zbývá nám ? Jeli duše naše v tomto neblahém stavu,
abychom zřetel svůj obrátili k pastýři ovci zbloudilou hledajícímu, a pak v hlu
boké pokoře k Bohu řekli :
Vracíme se k tobě, Otče ! jako se vrátil marnotratný syn k otci svému.
Spoléháme na veliké milosrdenství tvé, že s námi nenaložíš tak, jak my zachovali jsme
se k Tobě. My se vracíme k tobě a proto posilniž nás v tomto úmyslu a po
žehnej kroku, kterýž činíme k nápravě své. Amen.
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Promluva na IV. nedeli po sv. Duchu.
Napsal

* * *

»Na Božím požehnaní všechno záleží.«
„Mistře,' přes celou, noc pracovavše, nie
jsme nepopadli, ale k slovu tvému rozestru sít.“
Luk. 5, 6.

Nic nejsou platný slunečné hodiny, jestli slunce paprsky svými jich neosvěcuje. Nemají pak zajisté stínu a doby denní pak z nich poznati nelze.
A tak jest to i s lidskou prací. Marna, neužitečná často se jeví, schází-li jí po
žehnání Boží.
Pravdy te zřetelný doklad zříme v dnešním sv. Evangeliu. Sv. Petr a jeho
druhové, zkušení, od mladosti své cvičení rybáři, po celou noc loví, po celou
noc pracují — a přece bez výsledku ! Znali ze skušenosti, že noc, kdy všude
vládne hrobové ticho a ryby ku břehu se blíží, jest pro rybolov nejpříhodnější.
A hle! Jen bahno a kámen nalézají v sítích, v nichž hojně ryb nalézti se do
mnívali. Jich namáhání, probdění celé noci — bylo marno, bezvýslednú ! Teprv
když Ježíš, — dokonav kázaní své z lodičky — velí jim rozestříti sítě k lovení,
zahrnují veliké množství ryb, a tu teprve jich práce odměněna byla hojnou,
bohatou kořistí.
Drazí přátelé ! Práce Petrova jest obrazem života a snažení lidského.
A jako to všechno namáhání apoštolů marno bylo, dokavad Ježíš jim nežehnal,
tak počínání a snahy každého člověka nemají zdaru, nemají plného výsledku,
dokavad požehnání Boží na nich nespočine. »Bez Božího požehnám, marné
lidské namáhání;« ale »na Jeho požehnáni všecko záleží.«
Pravdu slov těchto, jak Evangelium dnešní jest toho nejlepším dokladem,
dnes krátce uvažme.
Již Šalamoun v knize přísloví dí : »Požehnání Hospodinovo bohaté činí«
(Přísl. : 10, 22.). A těm, kteří bez Hospodina pracují, na síly a rozum svůj cele
spoléhajíce, výstražně volá : »Běda vám, synové bohatí, kteří jste činili radu, ale
ne ze mne, kteří jste začali dílo, ale ne skrze ducha mého.« Člověk jest příliš
slabý, malomocný tvor, nežli aby dílo veliké, dílo v pravdě nehynoucí silami
svými mohl vykonati. A kdyby i to mohl učiniti — tisíce překážek, obtíží, ne
snází v cestu se mu postaví, aneb okamžik zničí, na čem drahná léta v potu
tváři pracoval.
Vzpomeňte jen na stavění věže babylonské. Hospodin často pokořuje pýchu,
domýšlivost a domnělou dostatečnost lidskou. Ty pracuješ sám sobě, dle vůle
své, — Pán tě zůstavuje sobě; ty spoléháš na sebe, Pán tě zanechává sobě,
abys, vida ku konci nezdar svého díla, poznal, že bez Něho nic nejsi, že On
jest svrchovaný Pán nebes i země, že nic nemůže člověk činiti, ale že v ruce
Jeho jest všeliký zdar a požehnání. Proto i žalmista Páně volá: »Nebude-li Ho
spodin stavéti domu, nadarmo pracuji, kteří stavějí ho. Nebude-li Hospodin
střežiti města, nadarmo bdi, kdož ostříhají je.« (Žalm 126. 1.) Co se napracuje
rolník, než to zrno v půdu uloží, aby vydalo jemu hojný užitek ! Jak upraví,
nakypří půdu, jak vybírá zrno nejlepší a pečlivě ode všeho koukolu je očistí,,
než v lůno země je zaseje ! A co vše to plátno, jestli Bůh nedá pohody, vláhy
a tepla? Bez požehnání Hospodinova marna bude všechna jeho práce. Odtud
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volá sv. Pavel: »Ani ten, kdo štěpuje, jest něco, ani ten, kdo sází; ale Bůh,
kterýž dává vzrůst.«- (I. Kor. 3, 7.)
A jako rolníku, tak i řemeslníku a každému člověku se děje ; nedaří se
práce, jestli ji neprovází Boží požehnání. Zarmucující slovo Petrovo, kterým
k Pánu Ježíši se obrací řka: »Mistře přes celou noc pracovavše, nic jsme ne
popadli« — často ozývá se světem. Zhusta slýchati jest nářek: »Co se napracujeme, co se nalopotíme dnem i nocí až do potu a do mozolů, a přece ničeho
nezískáme.« A jest to zajisté jen odtud, že na práci té nespočívá Boží po
žehnání.
Jak jinak, jak blaze a spokojeně jest tomu, komu Bůh žehná.
Za doby sv. Jana Almužníka, patriarchy Alexandrinského v 6. století, žili
podle sebe dva mistři stejného řemesla. Prvý z nich živil prací svoú manželku,
dítky a k tomu ještě své staré rodiče; druhý byl sám. Tento pracoval stále;
ať svátek, ať všední den byl u svého díla, a přec často stýskal si prvému, že
trpí bídu. Prvý pracoval 6 dní ; v neděli od práce odpočíval, a přec všichni
měli dostatek. — Pln závisti i podivení, přišel kdys nespokojený soudruh
k prvému a pravil: »Já pracuji o celý den déle než ty a jsem sám; ty pracuješ
méně, máš přece více vydání, a hle ! daří se ti lépe nežli mne ! Jak jest to
možno ?«
»Mé tajemství jest velmi jednoduché,« — odpověděl s úsměvem první —
»a chceš-li ukážu ti je. Přijď v neděli ráno ke mně, a dovedu tě k svému
zlatodolu.« S radostí přijal druhý toto nabídnutí. V neděli přišel, a soudruh
vedl jej tiše do kostela na mši sv. Pak vyšli společně na procházku do přírody,
bavili se ušlechtilou rozpravou a tak celý den pospolu prodleli. Když se roz
cházeli, děl prvý: »Pracuj pilně až do neděle, ale v neděli opět přijď; k mému
pokladu není již daleko!«
Druhý poslechl, po celý týden pracoval a v neděli opět přišel. Tu učinili
oba totéž co prvou neděli a rovněž tak i neděli třetí. Po třetí vycházce, soudruh
netrpělivý a ve svém očekávání sklamaný, děl k prvému : »Máš mne zabláhovce?
Chci-li jiti do kostela, nepotřebuji tebe jako průvodce. Chtěl jsem jen věděti jak
to, že více vyděláš, než-li já; a ty připověděl jsi mi, že mi odkryješ své tajemství,
a dosavad jsi mi ničeho neukázal!«
»Mé tajemství?« — odpověděl spokojený soudruh. »Toť jest právě mé ta
jemství, že v neděli a ve svátek chodím na mši sv. Tam požehnání nebes
strhuji na svou práci a svoji rodinu.« —
Komu Bůh žehná, tomu práce se daří. A komu práce se daří a vesele
takořka pod rukama plyne, ten jest šťastný a spokojený na světě. Učiňte i vy,
milí přátelé, pravidlem svého života : S Bohem každou důležitou práci započíti.
Staré přísloví dí : „S Bohem počni v každé době, podaří se dílo tobě.“ — Dřív
nežli síně tyto pro vás se otevřely, byla celá budova posvěcena a tak v ochranu
a požehnání Boží doporučena. Dřív než vyučování počínáme, modlíváme se
a zdaru na Hospodinovi si vyprošujeme. A my za to především prosíme : aby
požehnání Boží spočívalo na vší práci naší, a stále provázelo vás i nás na pouti
života vezdejšího. Amen.
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Promluva na nedeli V. po sv. Duchu.
Napsal FERDINAND HALÍK, katecheta.

»Nebudc-li hojnější spravedlnost vaše nežli
zákonníku a farizeů, nevejdete do království
nebeského . . . .«
Mat. 5, 20.

Kdyby v moci mé bylo dáno, abych před vámi otevřel knihy dějin národů
všech a knihy vůbec všechny, nenaleznu já a žádný .z vás v nich výrok podobný
následujícímu : »Protož, přinášiš~li dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš, že
bratr tvůj má něco proti tobe; nechej tu daru svého před oltářem a jdi prve,
smiř se s bratrem svým a potom obětuj dar svůj.« (Mat. 5, 23.) Slova tato
pouze naleznete v knize vnuknutím Duchem sv. sepsané, vyřknuté Synem
Božím — Ježíšem Kristem a potvrzené posledním dechem Jeho na kříži.
Kristus vzorem našim, ke Kristu vás vedu každou neděli, abyste z jeho
života, a jeho slov čerpali příklad pro život svůj. Ke Kristu, k Jeho slovům po
zornost vaší dnes poutám, neboť věkopamátná Jeho slova platí plnou měrou
i dnes nám.
»Smiř se s bratrem svým!« Nad zlato drahocennější tato slova dovedeme
oceniti pouze tehdy, když je skutečně vyplníme, a kdyby uskutečnila se vůbec
mezi jednotlivci, pak teprve bychom poznali cenu sv. Evangelia, cenu nesmírnou
jich, cenu poklady světa nevyvažitelnou.
Mládeži milá ! Snad mnohý z vás řekne mi, že odpustil nepříteli svému
Z vřelé a upřímné duše své! Bylo opravdu odpuštění vřelé, upřímné? Nemýlíte
se? Nebylo prosyceno neochotou? O, kdybys učinila porovnání ve věci té, tuším,
že veliký rozdíl bys viděla.
Víra tvá ti, milá mládeži, poroučí, abys svým příbuzným, přátelům v nouzi
napomáhal. Ty řekneš: sám se nalopotím, sám se napracuji, ať také pracuje,
nepomohu ! A vida pak nezbytí, pomůžeš.
Tvá víra ti poroučí, abys dle možnosti podporoval nuzné, aby co činí
pravice, nevěděla levice, abys chudému byl spolu nápomocen dle možnosti. Tvá
víra ti radí, abys v křesťanské dokonalosti stupeň od stupně výše vystupoval,
abys příkladně vykonával skutky, kterými přemáháš oné náruživosti, své náklonosti ke zlému, ke hříchu.
Ale tatáž víra ti neradí, ale rozkazuje: »Jdi a smiř se s bratrem svým!«
Jakou pak zde nalezneš, milá mládeži, vytáčku, jakou výmluvu, jaké
ohražení ?
Zde není výmluvy pražádné ! Zde nemůžeš říci, jsem neduživec. Můžeš
odpustiti, byť bys byl nejnemocnější! Zde nemusíš míti ani jediného haléře,
abys vykonal tuto křesťanskou povinnost. Jen když dobrou vůli budeš míti,
dokážeš to.
Smíření na oko není nic plátno ! Odpuštění musí vycházeti ze srdce nej
vnitřnějšího. Smířením na oko, odpuštěním na nějaký čas, jeden druhého sklame ;
a není divu, že pak bývá nepřátelství mezi nimi vždy prudší a zarputilejší. Proto
slova Spasitelova z dnešního svátého Evangelia : »Nebude-li spravedlnost vaše
hojnější nežli — a Kristus Pán na Farisee a zákoníky ukázal —• nevejdete do krá
lovství nebeského« — také nám platí.
Kdyby odpuštění a smíření bralo se všude cestou, kterou ukazují nám
dnešní slova Kristova, nebylo by tolik zhoubných válek, kterýmiž se ničí úrodné
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kraje, rozkošné dědiny, výstavná města, kterýmž tolik životů lidských padá za
oběť? — Když jest mír možný, když jeden ze soků je poražen, když vojska
strany jedné v divém útěku pádí zpět, když jest mír možný nad bojištěm krví
prosáklým, uprostřed dýmu horkých ještě děl, uprostřed smrtelného chrapotu
zraněných, proč ne dříve? Válka i stranu vítěznou stojí veliké obtíže, peněz, sílu
a což životů !
Jak by bylo prospěšno pro rozkvět umění, průmyslu, řemesla i obchodu,
kdyby národové žili mezi sebou pokojně. Zákonodárství, ať jest zřízení státní
jakékoliv, béře-li se cestou křesťanství, cestou lásky k bližnímu, jest obyvatelstvo
spokujené a šťastné. A jako jest to ve státě, tak jest to i ve společnosti menší,
tak i mezi členy jedné rodiny. Abraham, než by byl dopustil různic a hádky
mezi pastýři svými a Lotovými, řekl k Lotovi : »Nač třeba hádky mezi mnou a
mezi tebou, mezi pastýři tvými a pastýři mými, vždyť bratři jsme. Jestli ty
pravou stranu drželi budeš, já levou si vezmu, jestli ty na levou půjdeš, já
pravou si podržím.« Toť zásada čistá, mírumilovná!
»Nač třeba hádky mezi mnou, a tebou, vždyť bratři jsme,« to pamatujme si
též my po veškeren svůj život. Žádná omluva, za kterou by se uražená naše
sobeckost ráda zastrčila, když nás volá povinnost do loktů a na srdce našeho
nepřítele, neměj místa. Ty, které se tu činívají námitky a vytáčky, ony dnes roz
plynuly se před očima našima jako dým. Kdo chceš ode.dneška býti moudrým
a dobrým, kdo chceš právem a se ctí přicházeti sem mezi nás k nekrvavé,
smírné oběti Nového zákona, ke mši sv., ruce i srdce vztáhni na smířenou, na
smířenou ...... celému světu. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Výborová
schůze konala se ve čtvrtek dne 16. měs.
května o 2. hod. odpol. v čítárně Katolické
besedy. — Přítomni byli členové výboru:
Balcar, Halbich, Kobosil, Královec, Rotta,
a Žák. Omluvili se písemně koll: Sedlák,
Smejkal a Železný. Předmětem schůze bylo
hlavně jednání o 'tom, jakých kroků třeba
učiniti, aby spravedlivé požadavky katechetů
za zlepšení hmotného jich postavení došly
konečného splnění. Výbor se usnesl tlumo
čili svá přání u všech kompetentních osob,
v jichž rukou zlepšení platů učitelských se
nalézá. — Připiš J. M. nejd. p. preláta Dr.
Fr. Krásla vzat byl s povděkem na vě
domí a sneseno vzácnému příznivci kate
chetů tlumočiti vroucí dík. — Kollega
Kobosil předložil svůj elaborát, jímž má
býti ve smyslu osnovy pro III. třídu měšť.
škol Mackův dějepis doplněn. — Na to vy
řízeny jiné drobnější záležitosti spolkové a
dotazy členů.
Členská schůze spolková konala se ve
středu, dne 8. m. května za velmi četného
účastenství členů. Bylo v ní debatováno

---------

o nynějším städiu otázky na zlepšení platů
učitelských. Koll. Schreiber laskavě se
uvolil požadavky naše tlumočiti pp. poslan
cům německé národnosti.
Ke spolku za člena přistoupil Julius
Nádvorník v Mirošově.
Členské příspěvky složili vldpp. a dpp. :
František Blažko, k. a. vikář a farář v Noutonicích; Bedřich Köhler v Plzni; Josef
Smítka v Jistebnici; Václav Tikal v Karlině
a Josef Švec, katecheta v Turnově. —
Dpp. členové se žádají, aby nezapomněli zapraviti svůj členský příspěvek za uplynulý
rok a přihlásili se i ostatní katecheté no
vými příspěvky, které přijímá pokladník
spolku Václav Železný, katecheta v Praze,
II., č. 641 st.

Podléhá zanedbání školní mše sv.
trestu? Ano, právě tak jako zúmyslné zazanedbání školního vyučování. Tak rozho
dnuto bylo samým ministerstvem vyučování
v r. 1887, kdy katecheta, dožaduje na místní
školní radě potrestání žáků, návštěvy mše sv.
zanedbavších, odmrštěn byl a kdy i okresní
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školní rada za nekompetentní ve věci té se
byla prohlásila. Povinnost žáků k účasten
ství při službách Božích opírá se o poslední
větu ve 14. článku ze dne 21. prosince 1867
ř. z. číslo 142.

Pomůcky k vyučování nábožen
ství : 1. Biblické obrazy k vyučování ve
škole obecné 32 obr. (Hölzel ve Vídni —
»Věstník vládní« 1892 str. 121.) Cena 24 K.
2. Vyobrazení k dějinám apoštolů. (C. k.
knihosklad ve Vídni. — »Věstník vládní«
1892 str. 121.) — 14 K. 3. Vyobrazení
Jerusaléma od Lehmanna. (Pichler, vdova
a syn ve Vídni. — »Věstník vládní« 1892
str. 124.) — 2 K. 4. Nástěnná mapa Pa
lestiny od B. Kozenna, E. Hölzl ve Vídni.
(»Věstník vládní« str. 123.) — 12'80 K.
5. Obrazy stereoskopické a to : Sinai, Cedry
Libanonské, Jordán, Údolí Josafat, Zahrada
Gethsemany, Galilejské moře a Bethsaida,
Damašek, Betlém, Nazaret, Tiberia u jezera
Tiberias, Karmel, Kostel Božího hrobu v Jerusalémě, Akeldama.(»U města Paříže« v Praze
k dostání à 0'90 K.)
—l

Oprávněná

stížnost

katechetů.

V mnohých okresech jako na Zižkově, ba
i v Praze - Bubnech po mnoho let, ač vy
plněny všechny zákonné podmínky, místa
prozatímních katechetů, neproměňují se v de
finitivní. Tak na př. na Zižkově trvají zatímní
místa katechetů již téměř 10 roků a přece
marné volání, aby proměněna byla místa
ona v definitivní. Jeden svádí vinu na dru
hého a facit odnáší katecheta, jenž zkracován
(mírně řečeno) tím o leta dö quinquenálek
platících. Neradi se stížnostmi podobnými šli
bychom do denních listů, ale jiného nezbude,
když nikde pomoci. Doufáme, že povolaní
činitelé se přičiní, aby okresní školní rady dle
zákona místa ona v definitivní proměnily.
—Z

Index librorum probitorum roz
množen nařízením nejdp. litoměřického bi
skupa dr. Schöbla, jenž zakázal četbu spisů
profesora náboženství na státním vyšším gy
mnasiu v Žatci, Fr. J. Macha, který přestoupil
k církvi starokatolické. Tím též zakázány
i spisy jeho dříve ordinariátem schválené,
jako : Erbauungsreden für studierende Bil
dungsanstalten a jiné.
i—
Různosti. Jednota »Komenský« vydala
zvláštní brožuru, kterou s odůvodněním za
slala poslancům atd. V brožuře té poukazuje
na nesrovnalosti v úpravě platů vůbec. Učitel
cvičné školy, který zkoušku pro měšťanské
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školy míti nemusí, má o 750 zl. většího platu
než učitel obecné školy a o 530 zl. většího
platu než učitel měšťanské školy. Hlavní
učitelové učitelského ústavu u nichž stačí
kvalifikace pro měšťanské školy, mají celkově
3120 zl. (ach!); tedy pětkráte tolik jako
učitelé obecných škol atd. V Solnohradě má
učitel o 104 zl., ve Štýrském Hradci o 383
zl., v Brně o 384 zl., ve Vídni o 462 zl.
více než v Praze. Praha s předměstími od
vádí 32 milionů zl. ročně přímých daní.
Praha sama, která vydržuje si školství svým
nákladem 1093693 zl., 32% t. j. 2194000 zl.
platina školství venkovské, ježto 3,771058
zl. platí na potřeby země. Podobně Král. Vi
nohrady : na školství platí ročně 118000 zl.,
mimo to odvádějí 261332 zl. zem. přirážky;
z ní se vydává 150000 zl. na školství, na
platy však učitelské dostávají od země
79470 zl., ostatních 70530 zl. platí na školní
potřeby jiných obcí. Totéž v Libni, v Ko
šířích atd. Vzhledem k těmto poměrům žádá
učitelská jednota »Komenský« pro Prahu a
okolí, aby : definitivní učitel obecné školy
měl 1100 zl., (jako cvičný učitel) definitivní
učitel měšťanské 1400 zl. (zat. učitel po
zkoušce dospělosti 600 zl., po zkoušce způ
sobilosti 800 zl.) Aktivní přídavek nechť činí
30% základního služného. Quadrienálky od
zkoušky způsobilosti na obecných školách
po 150 zl., na měšťanských po 175 zl. Kdo
se nestane po 20. letech řídícím učitelem,
dostane osobní přídavek 100 zl. do pense
počitatelný. Po 35 letech má učitel nárok
na plné výslužné .... Kéž by to nebylo
jenom zbožným přáním.
—i

Smutné číslo. Za rok 1899 — 90 od
padlo od víry katolické 11.443. Běda těm,
skrze koho pohoršení pochází.

Konkurs : Ve školském okrese loun
ském obsadí se místo definitivního katechety
při chlapecké škole měšťanské a obecné
v Lounech se služným dle IV. třídy platu
učitelských.
Listárna redakce. P. R. Polemiky
s takovými literárními škváry nevedeme.
V ústech jejich pravda jest paskvilem pravdy.
V ústech jejich svobodomyslnost jest lží. Oni
svobodu mají jen pro sebe a kdo nesleduje
fantomy cejchem jejich patentované, jest
u nich tmář atd. Chcete-li se přesvědčiti
o »jakosti« těch pánů, přečtěte si tajnou in
strukci, kterou důvěrníci učitelé-liberálové
rozeslali v loni delegátům jednot.
—i

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.

ČERVENEC 1901.

KATECHETSKÁ
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Postup upravení platů katechetů na sněme král. Českého
v červnu roku 1901.

S nedočkavostí každý z nás zajisté čeká na slibované konečné upravení
platů a jeho materielních poměrů nejen katechetovi až dosud nedostačitelných,
ale i jeho nedůstojných. Ježto věc naše nyní projednává se na sněmu království
Českého, obrátili se katecheté na pp. poslance, na rozhodující kruhy memorandem,
jež zní :
Katechetové škol měšťanských a obecných dovolili sobě v roce 1898
podati Vysokému sněmu království Českého uctivé petice, jimiž chtěli dáti podnět
ku změně zákona zemského ze dne 14. prosince 1888 tak, aby právní poměry
jejich příznivěji byly upraveny.
Vysoký sněm v sezení dne 9. května 1899 jednomyslné schválil resoluci
směřující k tomu, aby § 2. a § 6. uvedeného zákona příznivěji mohly býti upra
veny. Na základě této resoluce předložil Veleslavný zemský výbor Vysokému
sněmu ve zprávě ze dne 11. dubna 1900 návrh změny zákona ze dne 14. prosince
1888 (»katechetského«), v němž obsaženy jsou pro katechety některé výhody,
jednak v příčině povinnosti vyučovací, jednak v příčině podmínek pensionování.
V příčině platů katechetů neučinil Veleslavný zemský výbor žádného návrhu,
jelikož »nelze přistoupiti k úpravě platů zvláštních učitelů náboženství dříve, než
bude známo, pro jaký systém rozhodne se slavný sněm při úpravě platů učitelů
světských.«
Zatím jednání o úpravě platů učitelstva světského zdá se schylovati k tomu
konci, aby zavedena byla soustava tříd osobních a to tak, že by v podstatě na
místo dosavadní kategorie »podučitelů« nastoupila kategorie učitelů II. třídy a na
místo dosavadní kategorie »učitelů« nastoupila kategorie učitelů I. třídy. V tom
smyslu také podával Veleslavný zemský výbor Vysokému sněmu zprávu ze dne
30. listop. 1900 a v ní poskytl místo i »formulování oněch změn zákona (o právních
svazcích učitelů světských), které by mělo za následek uskutečnění zásad ob
sažených v návrzích školské komise.« Tu pak v § 20., 26. a 30. formulována
jsou i zásadní ustanovení o platech katechetů (kteráž dosavad formulována byla
ve zvláštním zákoně — ze dne 14. pros. r. 1888) a sice tak, že by platy katechetů
byly tytéž, jako platy učitelů I. třídy vůbec.
7
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Hledě k tomu, dovoluje si spolek katechetů uctivě přednésti k úvaze toto :
V podmínkách k dosažení kvalifikace k úřadu učitelskému na školách mě
šťanských a ještě více obecných pro učitele světské na jedné a pro katechety na
druhé straně trvá dojista nerovnost. Podmínky k dosažení kvalifikace pro kate
chety škol měšťanských i obecných jsou v podstatě stejné jako pro učitele škol
středních a jsou bezpečně těžší, než při učitelích škol měšťanských a tím více
obecných. Nerovnost v podmínkách kvalifikace jest však již postačitelným i nu
tkavým důvodem nerovnosti v zákonité úpravě platů a právních poměrů. Pokud
tedy pro katechety trvají těžší podmínky kvalifikace než pro učitele světské škol
měšťanských a obecných, trvá také důvod, aby poměry katechetů upraveny byly
příznivěji. Činiteli povolanými byla správnost tohoto stanoviska také již plně
uznána.
Vysoký sněm království Českého v resoluci ze dne 9. května 1899 schválil
návrh školské komise, aby se zřetelem k těžším podmínkám kvalifikace, »pod
mínky pensionování zvláštních učitelů náboženství byly příznivější, než dosud«
a také, aby stálé platy katechetů upraveny byly zvláštními příznivějšími před
pisy.*
Veleslavná c. k. zemská školní rada v připíše Veleslavnému zemskému vý
boru ze dne 5. května 1899 vyslovila sice náhled, že by se »poměry učitelstva
světského a duchovního na obecných a měšťanských školách v zásadě měly
srovnávati«, avšak hned dodala, že by slušelo vžiti náležitý zřetel na vyšší před
běžné vzdělání a delší studia odborná, jež se od katechetů vyžaduji.*
I sám Veleslavný zemský výbor dal v téže době počítati, jaký by byl finanční.,
ejfekt, kdyby katechéti nejen zařáděni byli do I. třídy služného, nýbrž i kdyby
měli vyšší pětiletá zvýšeni (ve zprávě ze dne 11. dubna 1900).
Avšak přes všecky tyto předcházející důležité projevy, v návrhu otisknutém
ve zprávě Veleslavného zemského výboru ze dne 30. listopadu 1900, nenavrhují
se katechetům ani vyšší kvinkvenálky, ani vyšší aktivní přídavky, nýbrž toliko
služné jako učitelům I. třídy. Kdyby měly třídy služného zřízeny býti tak, že
by kategorie učitelů II. třídy nastoupila na místo dosavadní kategorie »podučitelské« a kategorie učitelů I. třídy na místo dosavadní kategorie »učitelské«,
měl by návrh, aby služné katechetů bylo totéž, jako služné učitelů I. třídy,
týž smysl a význam jako ustanoveni dosavadní, dle něhož služné katechetů jest
jako učitelů (nikoliv podučitelů) »na příslušné škole«, a nebyl by to tedy »předpis
příznivější«, pro nějž se již Vysoký sněm jednomyslně prohlásil.
Vyjmutím katechetů z kategorie »podučitelské« nebo z kategorie učitelů
II. třídy béře se sice jakýsi zřetel na delší přípravná studia, ale nikoliv dostatečný
adaequatni a »náležitý«, jež vžiti doporučila Veleslavná c. k. zemská školní rada.
A jest v tom i patrná nedůslednost, když se zřetelem k těžším podmínkám kva
lifikace, učitelům škol měšťanských navrhuje se vyšší služné,a vyšší kvinkvenálky,
než učitelům škol obecných a rovněž učitelkám literním navrhuje se vyšší služné
a vyšší kvinkvenálky, než učitelkám industrialním na týchž školách ustanoveným
a působícím, avšak, katechetům, ač podmínky kvalifikace při nich patrně jsou
těžší, nenavrhuje se ani vyšší služné, ani vyšší kvinkvenálky, nýbrž totéž služné,
a tytéž kvinkvenálky jako učitelům té kategorie škol, na níž katecheta jest
ustanoven a působí.

Ročník IV.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 75.

Proto dovoluje si spolek katechetů toto uctivě předložití a prošiti, aby,
není-li možno, aby také platy katechetů škol měšťanských a obecných upraveny
byly podobné jako platy úřednictva ve službách zemských s kvalifikaci akademickou
(na př. učitelů některých škol rolnických) a je-li nutno, aby, jak Veleslavná c. k.
zemská školní rada praví, »platy učitelů duchovních a světských v zásadě se
srovnávaly«, aspoň náležitý zřetel na těžší podmínky kvalifikace výrazu došel :
1. V ustanovení služného katechetů vůbec téhož jako učitelů škol měšťanských.
2. V ustanovení kvinkvenálek v počitatelných od zkoušky způsobilosti a pří
padných aktivních přídavků o jistá procenta vyšších, než při učitelích škol
měšťanských.
Zákon, který zemský výbor předložil sněmu, platiti má až do roku 1904
a postup jeho v krátkosti byl asi tento :
Přípravným snesením sněmu ze dne 12. května 1899 uloženo bylo zemsk.
výboru, aby vypracoval osnovu zákona, kterou zákl. plat pro školy obecné měl
býti stanoven 600 zl., pro měšťanské školy 800 zl. s případným zřetelem na
přání, obsažená v peticích učitelských. Výsledek jednání toho předložen byl zase
sněmu dne 18. prosince 1900 a sneseno, aby osoby učitelské se zkouškou způ
sobilosti měli v prvním čtyřletí 1200 K a po této době 1600 K, na měšť. škole
1800 K, po této době 2200 K, quadrienálky po 200 K. Zemský výbor, jemuž
usnesení ono dáno bylo k podáni zvláštní zprávy, usnesl se na tak zv. »zákoně
do zásoby«, t. j.dle danýčh prostředků, poukazuje na zákon o úpravě platů aktivních
úředníků státních, jenž došel nejvyšší sankce teprve tehdy, když zajištěny byly
prostředky k jeho provedení potřebné. Protože analogie tato nezdála se případnou,
uvažováno o vydání »zákona do zásoby« bez ohledu na otázku úhrady, s -vý
hradou, že jednotlivá usnesení vejdou v platnost zvláštním zákonem.
Zatím 22. prosince 1900 učinil sněm nové usnesení, čímž od modality »zá
kona do zásoby« upuštěno, a přihlédnuto ku »zákonu postupnému«, dle něhož
eskontováno býti mělo zlepšení zemských financí, jehož se lze v budoucnosti
nadití, čímž zamýšlená zvýšení státí se měla postupně v určitých, dle kalendáře
stanovených Ihůtách. Když pak ještě usneseno bylo, aby pro svoji souvislost
zamýšlené reformy shrnuty byly v jedinou osnovu zákona, předložil 18. června
r. 1901 zemský výbor jediný návrh ve formě tak zv. »zákona postupného«, dle
něhož »zvláštní příznivější úprava« spočívá v tom, že místo 40 stanoveno jest
35 let služebních.
Zákon pak sám, pokud se týká katechetů, obsahuje toto:
Člán ek I. § 20. Zvláštní učitelé náboženství nechť jsou zatímní nebo definitivní
na obecných školách mají 1600 K, na školách měšťanských 2000 K.
§ 26. Všem osobám učitelským (zvlášt. učitelům náboženství se stálým platem) při
nepřetržitém sloužení dáno 6 quinquenálek à 200 K od doby prvého definitiva.
Ustanoví-li se učitel (zvlášt. učitel náboženství) obecné školy definitivně na měšťanské
škole, nabývá týchž zvýšení, které by mu příslušela, kdyby byl působil na téže škole
měšťanské stejně dlouho jako učitel.
Definitivně ustanoveným osobám učitelským, které do 5 let po nabyté učitelské
způsobilosti nedosáhly definitivního postavení, může zemský školní úřad v případech
zvláště pozoruhodných za souhlasu zemského výboru, a v samostatných okresech školních
mimo to za souhlasu obec, zastupitelstva, při prvém zvýšeni služného poukázati zároveň
také druhé zvýšení služného.
Písemní domluva odkládá přiznání zvýšení služného nejvýše na 1 rok, důtka na
3 roky a každý jiný disciplinární trest nejvýše na 5 let.

7*
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§ 30. Osobám učitelským (zláště učitelům náboženství se stálým platem) náleží
aktivní přídavky do výslužného nepočítatelné, jenž se vyměřují v obcích od 10.000 — 30.000
obyvatelů: 20%; v Karlině, Smíchově, Kr. Vinohradech, Žižkově, । Karlových Varech,
Teplicích - Šenavě, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Košířích, Vršovicích,
Pánkrác, Nusle, Fišeru (u Karlových Varů), Podmoklí, Děčín, Skvrňány, pak v obcích
přes 30.000 obyvatelů: 30%; v Praze: 40% základního služného.
§ 51. Vzdá-li se člen učitelstva služby své dobrovolně aneb opustí-li ji o své újmě,
pozbude tím práva na výslužné.
§ 57. Členové stavu učitelského, kteří ještě nedokonali desítiletí v počitatelné služební
doby, obdrží (výjma § 51.) odbytné, které se vymění za služební dobu až do 5 let jedno
ročním, za služební dobu více než 51etou dvojnásobným v počitatelným služným.
§ 58. Učitelé náboženství mají právo po 35. roce služebním návrh na odpočinek.
Výslužné vyměřuje se tím, že prvních 10 let připadá kvóta 40% služného. Každým
dalším rokem kvóta o 2'4% vzrůstá.
Učitelé, kteří následkem nemoci nebo tělesného úrazu, stali se k službě nezpů
sobilými, dokonali-li 5 let služebních, obdrží kvótu, jako kdyby sloužili 10 let.
Při počítání služební doby, deset Jet převyšující, počítají se zlomky jednoho roku
za plný rok, převyšují-li 6 měsíců.
§ 75. Učitelové platí první rok. definitivi 10% služného do pensijní pokladny,
ostatní leta jen 3% služného.
Článek IV. Zákon ten nabude platnosti dnem 1. ledna 1904.

Nepodává se nám nic více (mimo § 58.) než učitelům vůbec. Školská ko
mise, jíž podán návrh zákona toho, konala dne 25. června schůzi, na níž § 20.
přijat jednohlasně. Je to přece již nějaká naděje, neboť bude-li odstavec ten
i slavným sněmem přijat, nedá se upříti, že naděje jakás vzkvétá katechetům
těm, kteří při bídném služném 1200 K, 1400 K, povinnosti své konati musí.
Tak věci se mají do 26. června. Jak se věci dále vyvinou, nejisto. Dokud
nebude míti zákon ten pečeť Nejvyšší sankce nejásejme, neboť pak obyčejně sklá
rnám' bývá trpčí a bolestnější. O ostatním příště.
—i.

Promluva na VI. neděli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.
»Rozpustim-li je lačné do domu jejich,
zhynou na cestě.«
Mar. 8. 3.

Jako kdysi na poušť k řece Jordánu spěchal celý Jerusalem, aby naslouchal
kázaní největšího ze svých proroků, sv. Jana Křtitele, tak chvátal prostý lid ga
lilejský za Ježíšem Nazaretským, kdekoli jen jej spatřil. Jako stádo spěchá za
pastýřem, tak i oni následovali Ježíše, nestarajíce se o zítřek a všední potřeby
života. Byli jeho řečí a zázraky okouzleni, uneseni. Tichá krajina nedaleko jezera
genezaretského podobala se ruchem táboru vojenskému, v němž Spasitel kázal
celé dny. — A když již po tři dny zástup s ním byl meškal, když vedle vědomí
svého Ježíš již s dostatek duše jejich posilnil a slovem svým nasytil, chtěl je
propustiti. Mnozí však přišli z daleka. Bez pokrmu, bez posily tělesné nedošli
by k domovu. Proto dí Ježíš : »Lítost mám nad zástupem, nebo rozpustím-li je
lačné do domu jejich, zhynou na cestě.* —
Drazí přátelé ! Školní rok již se končí, doba, kdy prodlévali jste, oddáleni
ruchu a shonu venkovskému, v síních školních, sklání se ke konci. I my vás
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propustíme do vašich domovů. A když toho vzpomínám, že snad již brzo vstou
píte do života, majíce v mnohém spoléhati jen na sebe a plně zodpovídati za
své skutky, tu věru i nám se vkrádá s obavou do duše myšlénka : ^Rozpustime-li
vás lačné, zhynete na cestě«. Vstoupíte-li nepřipraveni, bez pevných zásad v duši,
bez jasných vědomostí v hlavě do světa, nenajdete v něm klidu a štěstí. Nebudete-li řádně vychováni, zušlechtěni, vědomostmi opatřeni, zhynete na pouti
života. Neboť dobré vychováni tot nejlepši a nejtrvalejši dar, který s sebou
člověk ze školy a domu otcovského do života přináší. Uvažujme o tom dnes
krátce. —
1. Filip, král macedonský, měl v životě svém jeden, zvláště šťastný a ra
dostný den. Byly mu přineseny najednou tři zprávy. Prvá, že vůdce jeho Parmenias vítězně dobyl Podunají (Illiriky), druhá, že při olympických slavnostech
všichni Rekové jej oslavovali a třetí, že se mu narodil syn: Alexandr. A král
zaplesav, volal: »0 mého velikého štěstí! To mne však nejvíc činí blažena, že
se mi narodil syn právě toho času, kdy žije Aristoteles, největší mudrc. Ten ho
naučí všemu, co na velkého a mocného panovníka se sluší.« — Nepokládal to
za největší štěstí, že zůstaví synu svému ohromné bohatství, převelikou říši : ale
to nejvýše cenil, že mu může dáti dobré vychování.
Ano, řádné vychování, ušlechtilost duševní, kterou s sebou do života člověk
odnáší, jest jeho nejlepší věno. Zloděj nemůže ho ukrasti, nepřítel zničiti. Ne
šťastné náhody, nezaviněné okolnosti mohou člověka připraviti o vše, co jako
dědictví otcovské do světa si přinesl. O dobré vychování, ve kterém láska a dů
věra v Boha s poctivostí k lidem se pojí, nikdo člověka nemůže oloupiti. —
Kdo z domu otcovského a ze školy pravé vzdělání a zušlechtěni do života
si nepřináší, ten jisto jistě zajde, zahyne na cestě tímto životem. Byli tisíce těch,
kteří bohatství a statky po rodičích přinesli si v léta dospělosti, a stali se z nich
— žebráci, neb zlí a špatní lidé. Ale z dobře a řádně vychovaných a vzděla
ných synů, byť s sebou z domu otcovského odnášeli jen holé dlaně, ale za to
v srdci : vroucí zbožnost, smysl pro česť a lásku ku práci, tuším, že se neztratil
dosud ani jediný.
Sv. Řehoř Nazianský ve svých rozjímáních zachoval nám krásnou řeč otce
loučícího se synem, jenž domov opouští. Otec dí k němu: »Jdi, synu můj, pro
vázen vroucími modlitbami svých rodičů. Jdi, synu můj, a Bůh tvého otce, který
jest lepší Otec tvůj, nežli já jsem, jehož svátá prozřetelnost mne vedla, veď
i tebe, jeho i mé dítě, láskyplnou svojí rukou. Peníze a všechno jmění, které
tobě dávám, za nic nemám, jestli ty jen ctnosti a ušlechtilosti, nej trvalejšího dě
dictví, jsi získal. Neboť chudoba se vzdělaností spojená jest mi neskonale milejší,
nežli bohatství s nevědomostí a spustlostí mravů.« To jsou věru krásná slova.
Kéž by tak všichni otcové a matky k dítkám svým mluvili!
2. Když císař východní Basilius II. po třicitileté, kruté válce, Bulhary pře
mohl a část země jejich ke své říši připojil, zacházel neobyčejně tvrdě se za
jatými. Roku 1014 dal 15.000 Bulharů oslepiti. Potom rozdělil je, dohromady
svázané, v menší zástupy a dav každému zástupu jednookého vůdce, poslal je
jako na posměch zpět do jejich vlasti. Jich vládce Samuel, vida tento v dějinách
bezpříkladný zločin, skonal žalostí a hořem.
Drazí přátelé! Těm ubohým slepcům, na cestě tápajícím, klesajícím a hy
noucím podoben jest každý, kdo bez řádného vychování, vzdělání rozumu a
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zušlechťování vitie do světa vychází. Slepému poutníku na každém téměř kroku
hrozí nebezpečí. Ale, věřte zkušenějším, člověku bez pevných zásad a řádného
vychování, hrozí různých pokušení a nebezpečí ještě více. Neboť svět, jak písmo
sv. dokládá, jest »pokušením pro duše lidské a pasti nohám nemoudrých. (Moudr.
14. 11.). Kdo bez řádného vychování vyjde do světa, podobá se plavci, jenž bez
vesla se pustil na bouřlivé a nepokojné moře. Kdo bez opravdové zbožnosti
a důvěry v Boha jde životem, jest jako poutník, jenž zahodil hůl na svojí pouti.
Když nadejde cesta příkrá, neschůdná, dostaví se překážky a obtíže, nemá oč
by se jedině opřel. Nespolehá-li člověk na Boha, a jestli o něho se neopře,
v dobách trudných a těžkých propadne zoufalství.
Jest to dávné, ale případné přirovnání, že mládež jest jako mladý strom.
Není-li štěpován, pěstěn, zůstane planý a trpké jest jeho ovoce. »Zanedbán jsa,
sebe lepši kvítek, zhyne posiez — dříve či později: dobrý národ jest jen z do
brých dítek«., volá náš básník . . .
Slavný jeden muž vypravuje, že z mládí jeho nade vše jiné v paměť za
ryla se mu slova, která vyřkla matka, když neuspokojivé vysvědčení ze školy
domů přinesl. Matka se slzou v oku dívajíc se na něho zvolala: »Ditě, co z tebe
takto bude? Jsi jako stromek, na jehož pni záhubná rez se usadila.« A slova ta
působila jako zvon na poplach znějící. Vzchopil se, pracoval, snažil se dohoniti,
co zanedbal a vymanil se ze své lehkomyslnosti.
Važte si proto let mládí, ve kterých se vzděláváte jedině pro svoji utěšenou
budoucnost. Shromažďujíce sobě potřebných vědomostí, zachovejte sobě mysl
zbožnou, Bohu oddanou, jemný cit pro spravedlnost a lásku k bližnímu, a
toto pravé vzdělání bude vám nejlepšim průvodcem na cestě života vezdejšího.
Amen. —

Promluva na VII. neděli po sv. Duchu.
»Pilně se varujte falešných proroků.«

O životě sv. Ignáce z Loyoly vypravuje se tajemná tato událost.
Když totiž sv. Ignác z pouti Jesusalemské se navracel domu, přišel k pří
stavu, kde zakotveny stály dvě lodi. Jedna veliká, úpravná a plna vzácného
zboží, druhá maličká, již na první pohled jednoduchostí k cestování se neza
mlouvající. Sv. Ignác prohlíží prvou loď na niž míní vstoupiti, když tu správcem
lodi téměř s lodi vyhnán jest, se slovy: »Svatí nepotřebují žádné lodi, chodí po
moři jako po suchu.« A aj! Nepatrná lodička, na níž sv. Ignác přinucen vstou
piti, šťastně přeplula moře, kdežto nádherná loď narazivší na úskalí, rozbita,
ztroskotána. Zvláštní to byla cesta řízení Božího, jež vedla k zachránění sv.
Ignáce, zvláštní jsou však i cesty, které vedou tebe, milá mládeži, abys minula
nebezpečím, které hrozí tobě nejen na těle ale i na duši. I dnešní sv. evange
lium jest cestou takovou k zachránění duše tvé, ano varuje tebe před nepravými
proroky, kteří přicházejí, aby o víru a nevinnost tě připravili.
Předkové naší, ti umívali sv. Evangelium z paměti. A dnes? Sami vidíte,
jak mnohý nerad již v mládí náboženství se učí, a učí-li se, sám svědkem jsem,
že jeho sourozenci mu zbraňováno bývá v učení katechismu jako nauce prý
přežilé. A divno pak, že zeptáme-li se ho ve věku dospělém na nejpotřebnějš1
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články ku spasení, že neodpovídá aneb dává odpoveď, že krev vhání se při ní
do tváře? Sám v mládí umíval přece všecko výborně.
Co toho příčinou? Svůdce, kterýž použil vhodného okamžiku aby zavra
ždil duševně bratra svého, — novomodní Kain, — dvojnásobný to mnohdy
vrah, vraždící nejen tělo ale i duši svého bližního. A proto důtklivě napomíná
nás Pán k ostražitosti, když praví: »Pilně se varujte falešných proroku.« Duch
jeho vševědoucí patřil na to celé hejno falešných proroků — bludařů, nepřátel,
kteří, sotva že símě, zrno horčičné, sklíčilo a rozbujnelo v mohutný strom, na
tento strom s krvelačností se vrhli, aby se stromu křesťanství květ za květem,
nauku za naukou trhali a jednotlivé články víry lidem ze srdce slovem i písmem
vyrvali. A tak, jak Pán ve vševědoucnosti své viděl, děje se. Knihami, tiskem,
spisy, časopisy, v bezměrné zaslepenosti volají nepřátelé Kristovy děsným hla
sem Iškariotským: »Co mi dáte a já vám jej zradím.« S drzým čelem velebí
a vynáší se na trh literární zboží, v jehož dobrotu nevěří sám původce. Či není
tomu tak? Voltaire’, jehož spisů tak rádi nepřátelé kříže se dovolávají, jenž spisy
svými valný díl společnosti lidské otrávil, neostýchal se tvrditi, že jednu třetinu
jeho spisů napsala zlomyslnost. Tak chce i doba naše, aby nahota myšlének
se oděla ve strakatý plášť nadutých frází o ubíjení vývoje ducha a pod. Ze to
způsob nedouků, jež myslí, že svět na ně patří, když několik těch planých frází,
kolujících bez ladu a skladu, sbili v jednu hromadu, na to nikdo nepatří. Sám
Goethe to uznává, řka: »že nevěra sluší pouze slabým charachterům, kteří dále
nevidí, než jejich rozum sahá.«
Jak mnohý již jinoch tímto způsobem, byl ke zlému sveden, že nepoučen
četl spisy, jimiž věrouka, mravouka, ponenáhlu z duše jeho vytrhovávána, až
on otráven duševní rozervaností tělesně i duševně umřel. A téhož Voltaira, na
doklad se dovolávám. Když totiž počal proud života jeho k moři věčnosti se
blížiti, tu se srdcelomným hlasem volá z lože smrtelného, prose své přátely
o útěchu, jakéž se každému člověku dostává a — přátelé? škodolibě se usmí
vají, jakoby říci chtěli: »Co nám do toho a — Voltaire? Skonává v zoufalství.
O, přátelé drazí, chcete-li ujiti věčné záhubě, varujte se takých falešných
proroků! O, vy jinoši drazí! K vám se obracím předem. Bolest svírá srdce
mé, když pomyslím, jak mnoho svůdců čeká na vás, kteří oloupiti chtějí vás
o lilii nevinnosti, o víru, o mravnost.
Bolest svírá srdce mé, když pomyslím, co rozličných spisovatelů knih píše,
aby ničemným obsahem v pozlátkovém obalu krásné formy vás na zcestí
přivedli.
Drazí přátelé! Vlny příboje nevěreckého dorážejí dnes mocně a perou
v bok lodičky Kristovy. Vzdorujte těm vlnám, by vás nezachvátily a nepohubily v tůni bezedné. Chopte se jisté kotvy — svaté víry, pracujte s chutí
usilovnou při veslech rodičky Kristovy, abyste, vyhnuvše se víru nevěreckých
vln, dopluli šťastně do přístavu života věčného.
Lodička Kristova neutone! Ten, jenž vyrval Církev z rukou caesarům,
Ten, jenž chránil ovečky své před vlky devatenácte století, Ten, jenž podpíral
strom křesťanství, že jej nezvrátilo ni zběsilé pronásledování, ni revoluce, Ten,
jenž na skále pevné vzdělal církev svou, vyjde i z přítomného boje vítězem
a blaze těm, kdož pod jeho praporem bojovali. Bůh nedopustí zahynutí vaše,
jestliže sami na zkáze své pracovati nebudete, jako nedopustil zahynutí svých
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věrných tehdáž, když pohané rozhlašovali, že Nazaretské jako trávu pošlapou
a těla jejich na kopytech že roznesou a nedopustí zahynutí vaše, když kvete
v srdcích milionů. A kdyby se i zdálo, že svůdcové působením svým zvítězili,
jest to vítězství zdánlivé, neboť dějiny církve i národů jsou nám svědkem, že
ruka Hospodinova stihne je soudem spravedlivým a učiní je dědictvým toho,
kterémuž sloužili po život svůj, to jest dědictvím vládce temnosti. Amen.
_________
- ß-

Promluva na rozloučenou s mládeží vystupující ze školy.
Napsal JAN SMEJKAL, katecheta.

Milá mi mládeži! Dnes v poslední den školní loučím se s vámi, kteří pře
stupujete práh školy, abyste vkročili do života veřejného, ve kterém i v mládí
vašem mnohých nesnází a svízelů bude zakoušeti. A tu na rozloučenou chci
k Vám promluviti o cestě na které naleznete poklad štěstí lidského, kteráž, aby
růžemi poseta byla, přáním mým nejvroucnějším. Všechny zásady lásky k Bohu
a k bližnímu, které jsem já vám, jako učitel váš, vštěpoval, dnes ukončuji závě
rečným slovem, které vybral jsem z knihy Tobiášovy a jež zní: »Synu můj!
Po všechny dny života svého v paměti měj Boha.« (Tob. 4, 6.)
Když totiž zbožný a bohabojný Tobiáš domníval se, že smrt odloučí ho
od milého syna, otcovským napomenutím ještě ukázal mu cestu k pravé zbož
nosti, k moudrosti života. A těmito loučícími se slovy starého Tobiáše chci
k vám mluviti, protože v nich směr života lidského, kterým bráti se má, vyjádřen
a též vyprošuji si na vás vnímavé a po pravdě toužící srdce mladého Tobiáše,
aby jako u něho i u vás na úrodnou půdu padla a po celý běh života vašeho
k dobru vašemu Vás provázela. Poslyšte tedy.
»Synu můj! Po všechny dny života, svého v paměti měj Boha a varuj se,
abys nikdy nesvalil k hříchu.« Krásnějších slov nemohla pronésti ústa otcovská.
Neboť slovy těmi nejen označuje synu svému cestu ku štěstí, ale zároveň upo
zorňuje ho na zákeřného nepřítele, jenž v cestě té překážeti mu bude a cestu
ku blahu tarasí, na hřích. Otec určuje zde synu svému cíl života: »Po všechny
dny v paměti měj Boha,« an určuje i cestu k cíli tomu: »Varuj se, abys nikdy
nesvolil k hříchu.« Slova tohoto zbožného Israelity — ideálem pravého křesťana,
napomenutím i vám. A abyste obsah těchto slov snadněji pochopili, pozorujte
napomenutí další.
»Synu můj! Vystřihej se pilně všeliké nečistoty a pýše nikdy nedopouštěj,
aby panovala v tvé mysli anebo v tvém slovu, neboť v ni počátek vzalo všeliké
zahynuti.« Slova tato varují vás před dvojím hříchem, před hříchem, jenž nejen
ničí tělo ale i otravuje duši a ji přivádí ve zkázonosné postavení vůči Bohu,
bližnímu a sobě. A pravdu má starý Tobiáš, neboť kdo hoví hříchu svému,
jenž dle slov sv. apoštola Pavla, mezi křesťany nemá býti ani jmenován, ten
nemůže konati povinností vůči svému tělu, jež ve zdraví a síle zachovati má,
ježto nečistota zhoubnou jest tělu lidskému jako mor. Moudrý Jesus, syn
Sirachův, svědkem toho, an dí: »Kdo k nečistým se připojuje, ničemným jest,
hniloba a červy jeho odměnou.«
Kdo hříchu prvému hoví, nemůže plniti též povinnosti, které má hledě
k duši své, ježto ona seslabuje ji v přirozených její silách ohavnými předsta-
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vami, myšlénkami, žádostmi a olupuje ji o každou vyšší snahu k životu. Aje-li
zhoubnou nečistota, jest i zhoubnou pýcha, tento prahřích, tento kámen úrazu,
přes nějž i andělé v nebi, prarodiče v ráji klopýtli, o kterémž starý Tobiáš
praví, že člověka raní slepotou a bráni mu, aby získal si potrebných zásad
k životu v pravdě šlechetnému, jež spočívají na onom prastarém »poznej sebe
sama « Pyšný nikdy nedochází této mravné výše poznání sebe sama, poněvadž
sám v sobě vidí světlo, v ostatních stíny a nedostatky, což brání mu, aby konal
povinností vůči Bohu, sobě a bližnímu. Pýcha ruku v ruce jde s nečistotou.
A kde tyto obě sestersky si ruce podávají, tam spravedliví se odpuzují, odvra
cejí, od lidí těmito dvěmi nepravostmi prosáklých, tam pouhé vyslovení jména
»Bůh« příčinou strachu a hrůzy, tam nevěra, tam upírání přítomnosti Boží, tam
ubohý odvážlivec s hrdým Faraónem odvažuje se tázati: »Kdo jest Bůh, abych
jemu sloužil.«
Bystrozrak starého Tobiáše postřehuje tyto dvě nepravosti, v nichž veškera
zloba lidská spočívá a proto varuje před nimi syna svého.
Když starý Tobiáš syna svého byl poučil o povinnostech, jež člověk má
vůči sobě, obrací zřetel jeho k Bohu a praví mu: »Všelikého času dobrořeč
Bohu a pros od něho, aby cesty tvé spravoval. Neboj se synu můj, chudý sice
život vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme, jestli že se báti budeme Boha
a jestli že odstoupíme od všelikého hříchu a budeme-li dobře činili.«
Dobrořeč Bohu a pros od něho, aby cesty tvé spravoval, t. j. měj důvěru
v Boha. Zbožnost a důvěru v Boha žádá starý Tobiáš na synu svém. Zdaž
mohl toužebnějšího přání stařec onen vysloviti? Nikoliv! Neboť zbožnost dle
slov páně: »Ve všem prospívá,« ona učí člověka uznávati odvislost jeho na
Bohu, ona sílí víru, utvrzuje naději, probouzí lásku, činí modlitbu příjemnou
Bohu, ochraňuje nás před nepravostmi, zbavuje nás hrůz před všemohoucím
majestátem Božím.
Prozíravý však Tobiáš mimo tyto povinnosti k Bohu a k sobě, v po
sledním napomenutí svém nezapomíná i povinností, jež člověk, jako tvor spole
čenský, má k svému bližnímu a proto dodává: »Kdož by koliv tobě něco udělal,
hned zaplať mzdu jemu a mzda dělníka tvého at nezůstává u tebe. Čeho nechceš,
aby od jiného dálo se tobě, hleď, abys ty nikdy jinému nečinil.« V těchto slo
vech spočívá zásada, bez níž ani svět býti nemůže. Každému co jeho jest, spra
vedlivý buď ve všech věcech ke svému bližnímu, dej mu, co mu patří, pochvalu
za práci, pochvalu za ctnost, úctu pro jeho zásluhy. Ano více! Ty měj k bliž
nímu svému i lásku. Kde v srdci lidském sloučena spravedlnost s láskou
k bližnímu, tam vyplněno přikázání, které ponejprv pronesla ústa božská:
»Miluj svého bližního jako sebe sama.« I toho jest si vědom starý mudrc a proto
korunuje napomenutí své vznešenými slovy: »Ze statku svého dávej almužnu
a neodvracuj tváři své od chudého. Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho, jestli
že málo míti budeš i z mála udělovali hleď.«
Tímto krátkým výkladem, milá mládeži, předvedl jsem vám cíl života, jak
jej vzorný otec svému synu vyličuje. A vylíčiv jej, odpovídá k tomu mladý
Tobiáš: »Všecko, co jsi mi přikázal, učiním, otče!«
O, kéž byste i vy, kteří dnes opouštíte tuto školu, cíl tentýž před očima
měli. Čistota a pokora jsou nutnou podmínkou zdárného a požehnaného života.
Bez pokory a lásky není života křesťanského, života bohumilého. Zbožnost a
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důvěra v Boha pomáhají nám ve svízelích, jež člověka sledují, vzbuzují v nás
odvahu, korunují práci výsledkem, rozmnožují radosti naše. Spravedlnost a láska
spojují nás s bližními v mocný svazek důvěry a snášenlivosti. Čerpejte z tohoto
zdroje pravd zbožného starého Tobiáše, aby vaše duše mladé okřály v povo
lání, které si vyberete. Nechť postava i . slova starého Tobiáše v mysli vaší
často se vybaví, vzpomeňte si, že já, váš katecheta, na rozloučenou s tohoto po
svátného místa k vám jsem slovy Tobiášovými promluvil: »Můj synu, po všechny
dny života svého v paměti měj Boha.« O, kéž byste, až si vzpomenete na tento
poslední okamžik svého školního života, zhloubí srdce svého k Bohu zvolati
též mohli slovy mladého Tobiáše: »Otče, všechno, co jsi nám rozkázal, jsme
učinili.« Amen.

Promluva na VIII. neděli po sv. Duchu.
»Žebrali se stydím............ «
Luk. 16, 3.

Pohlížíme-li nepředpojatým okem na nynější život, na jednání lidské, nena
lezneme nic tak často, jako lest, podvod a jiné nesprávnosti. Důkazem toho
jsou časté stesky na podvody a šalby nynějšího věku; neboť lidí podobných
nepoctivému správci dnešního sv. Evangelia více než dosti. Jsou lidé sice
opravdu chudí, kteří žebrati se stydí, ale v umění jiného podvésti, oklamati,
velmi dobře se znají, jsou lidé, kteří zase tyjíce z dobročinnosti lidské, žebrotou
se živí, ač zdraví jsouce na těle i na duchu, prací poctivě živiti by se mohli.
A protože, žebrota, toto zlo společnosti, po většině bývá zneužíváno, chci dnes
při příležitosti dané mi dnešním sv. Evangeliem o nepravosti její promluviti.
Důvtipnou povídku kdysi jsem četl, kterak silný, zdravý jeden žebrák, ač
napomínán byl stále ku práci, samou leností na cestě své si lehl a usnul. Tu
přistoupil k němu kdos, jenž dobře znal zahálčivého tuláka a vyndav mu z mošny
kousek chleba, položil mu jej na prsa. Žebrák počal s sebou vrtěti, lomcovati,
naříkati. Vida to muž onen, zbudiv žebráka, pravil k němu: »Co se vám děje?«
Tento odpověděl: »Zdálo se mně, že veliký kámen nalehl na mně a ten že mne
chce až do pekla stlačiti.« Na to doložil onen muž: »Mýlíte se, člověče, nebyl
to kámen, leč toliko almužna z mošny vaší. Považte, jak vás budou jedenkráte
tlačiti všechny almužny, jež v hanebné zahálce vyžebráte a bezectně strávíte.«
Povídka sice to jen, leč pravdu mnohou v sobě tají. Neboť slepým
by byl, kdo by neviděl, že u valném davu těch, co s mošnou vlekou se
ode vsi ke vsi, od domu k domu, od dveří ke dveřím, drahně nalézá se že
bráků, kteří almužny nepotřebni a nehodní jsou. Či neodkrývá nám denní život,
že vyvrhel lidstva přikrývá se pláštěm žebráckým? Že úplného požívajíce zdraví,
mohutnými jsouce opatřeni údy, čilé a bystré chovajíce mysly, tedy vším, čeho
k práci třeba od přírody obdařeni, nechtí pracovati, nechtí namáhati síly ni těla,
ni duše? Jim snad dostalo se vedení z mládí k práci, nejeden úkon práce z ru
kou jejich kvésti by mohl. Nemohou se tedy vymlouvati s nespravedlivým
správcem dnešního sv. Evangelia, že by totiž neuměli a nemohli pracovati. Ale
přes to dřepí v loktech nečinnosti, hřešíce proti dobrotě lidstva, připravujíce tak
skutečně potřebné o almužnu, o podporu. Zdaž by mnohá místnost dosvědčiti
nemohla, kterak za stolem častovala mnohého žebráka za peníz, který lidumil
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z útrpnosti dal. Ovšem, kdo může zkoumati, zda-li slova žebrajícího srovnávají
se s pravdou? Žebrák čím směleji a nestoudněji lže, čím dobromyslnější vidí
duši před sebou, tím větší jeho zisk. Leč spravedlivý jest Pán a zajisté tyto
cizopásníky na chudině těžiti bude těžce jednou groš vyssátý z těla i z duše
pravých, chudých bratří Kristových.
Lidská společnost podobá se tělu lidskému. Nekoná-li jen jeden úd, co
konati mu náleží, zlí následkové se jeví na všech ostatních údech. Lidská spo
lečnost podobna stroji hodinovému. Jediné-li jen kolečko nekoná svou službu
a neplní svůj úkol, nelad a zmatek, všude celý stroj porouchán, nepotřeben.
A tak i ve společnosti lidské. Opatrný a moudrý otvíraje dlaň k almužnám,
rád by věděl, zdali útrpnost jeho nemýlí se v některém žebrajícím, zdali spo
lečnost nepěstí si tím hada, aby ji v příhodný čas uštknul. Lká a bolně se
svírá srdce citelnějšího, pomní-li, jak mnoho bídy a nouze, bolu a žalu jest mezi
lidmi a přece jak bylo této jeho příchylnosti, tohoto skutku milosrdenství
zneužito.
Jak lehko státi se může, že právě potřebný žebrák nedožebře se ani sousta
chleba, že prve než se k štědré ruce doklopýtá vyzáblý neduživec, již pět a de
set zdravých poválečů a lenochů vyprázdnilo dobrodincovu dlaň; jak snadné to,
ježto dotíravý lenoch spíše si podmaní tvé srdce než opravdový chuďas, jenž
pro velikou bolest srdce ani otevřití nemůže úst svých.
Zdaž nebude jednou pro takového lenocha hrozný účet, jejž vydávati bude
z vladařství svého, t. j. ze dnů na světě prožitých.
Nepodporujme takové žebráky. Silný, zdravý žebrák vždy práci nalézti
si může a také najde. Ovšem chce-li. V obci Holpe potulný žebrák ihned ode
slán byl na úřad, který vykázal mu práci na poli, kteréž obdělati se mělo vždy
těmi, kteří lidumilnosti občanů se dovolávali, aby tak oběd i večeři si zasloužili.
Mnozí, než by se byli chopili rýče a motyky, raději ihned opustili ves, jiní tak
učinili po několika dnech. A nyní prý všichni lenoši nevyhýbají se žádnému
místu tak jako té vesnici.
Nebudeme-li podporovati žebráky, ode dveří ke dveřím se plížící, zajistíme
si, že podpora námi dávaná nepřijde do rukou nepovolaných, že nebude ztracen
účet, který nám tam nahoře v nadhvězdnaté účtárně velikými úroky bude spla
cen, dle slov: »Cožkoliv jste učinili jednomu z nejmenších bratří mých, mně
iste učinili.« Amen.
/

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Členské
schůze spolkové konali se ve středu dne
5. a 26. června za hojné účasti katechetů
pražských i okolních. Jednáno o přítomném
stavu akce na zlepšení platů katechetských
a dle potřeby vykonány všechny možné
kroky, aby při úpravě platů učitelských i na
katechety vzat byl náležitý zřetel.
členské příspěvky složili: Ctihodný
konvent školských sester na Kladně (10 zl.)

a dpp.: Jan Vestfal v Strakonicích, Bedřich
Stamfest ve Vysočanech, Vojtěch Frolík
v Nové Bystřici, Václav Hourá v Plzni
a Frant. Pinkoševský na Smíchově.
Dpp. členové nechť nezapomenou zapraviti svůj členský příspěvek za uplynulý
rok a nedají se mnohokrát upomínati, ostatní
katecheté nechť se přihlásí novými příspěvky,
které přijímá pokladník spolku Václav Že
lezný, katecheta v Praze II. č. 641. st.
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Rozhodnutí o supplování na měšť.
školách. Na měšť. šk. chlap, v Kadani
onemocněl učitel a obdržel na delší dobu
dovolenou. V době té vyučovali za něho
učitel měšť. šk. chlap., učitel obecné šk.
tamní a učitel měšť. šk. dívčí. C. k. zem.
šk. rada poukázala však odměnu za zastu
pování pouze uč. měšť. chlap, školy. Učiteli
ob. šk. a měšť. dívčí šk. nikoliv, nebyl
totiž u prvého překročen zákonem určený
počet hodin ze dne 8. září 1899 stanovený
týdně na 25, druhého 22. Jmenovaný učitel
ob. šk. vyučoval totiž týdně ve své třídě
19 hodin a supploval na měšť. škole 6 hod.
a uč. měšť. šk. div. učil své škole 17 hod.
a supploval 3 hodiny. K podanému rekursu
zrušilo min. kultu a vyučování rozhodnutí
zem. šk. rady a přiznalo remuneraci ze za
stupování i uč. ob. i měšť. školy v obnosu
1 K za každou supplovanou hodinu, což
stalo se vynes, c. k. zem. šk. rady ze dne
27. března 1901 čís. 9.535 dle § 5. al. 2.
zákona ze dne 8. září 1899. Co platí
o učitelích, platí též i o katechetech. Jestliže
katecheta přinucen za jiného supplovali na
škole jiné do zák. stanoveného počtu hodin,
poučení z toho si vezmi.
—i.
Vynesení zem. školní rady ve pří
čině konání nábož. povinností těch
žáků, kteří dočasně osvobozeni jsou
od docházky školní. C. k. zem. šk. rada
vynesením ze dne 2. května 1901 č. 1647
nařizuje: »Aby se dostiučinilo úkolu vytče
nému § 1. čís. zák. škol, ve příčině mravní
a nábož. výchovy dítek, jest povinností
správ škol, aby netoliko účastnily se do
hlídky nad mládeží školní při cvičení nábož.
řádně vytknutém prostřednictvím učitelů pří
slušného vyznání náboženského (§ 48. ř.
z. šk.), nýbrž aby též vynaložily všechen
svůj vliv, aby ti žáci, kteří dočasně od do
cházky školní jsou osvobozeni po dobit
tohoto osvobozeni své nábož. povinnosti
konali. Pročež ukládá se správám škol, by
o to pečovaly, aby každého roku ti žáci,
kteří požívají úlevy v docházce školní, bez
prostředně před počátkem této úlevy skrze
své učitele byli upozorněni, že i v době
osvobození od docházky školní jest jim

presné dostáti všem náboženským po
vinnostem.
—i.
Přednášky na středních školách.
Min. vyuč. ryt. Hartel zemským šk. úřadům
nařídil, poukazuje na příznivé výsledky ve
řejných přednášek pro rodiče, i žáky i širší
kruhy o časových otázkách, o otázkách

Ročník IV.

týkajících se poměrů mezi žáky a učiteli,
mezi rodiči a učiteli, o výsledcích vyučo
vání docílených cestami profesorů do Italie,
Řecka, Francie a Anglie, aby tyto přednášky
byly podporovány a zároveň, aby nadřízené
úřady bděly, by se přednášelo způsobem
školy důstojným.
—i.
Konkurs vypsán byl od 1. června
t. r. na místo katechety při měšť. škole
chlap, v Chrudimi — 1600 K — (c. k. okr.
školní rada tamže); při měšť. škole v České
Třebové — 1600 K — (c. k. okr. šk. rada
v Lanškrouně) ; při měsť. škole v Novém
Bydžově — 1400 K — (c. k; okresní školní
rada tamže). — Při českých školách praž
ských ustanoven bude zatímně kaledatr a to
od počátku školního roku 1901 — 2. —
Počátkem školního roku 1901—2 obsadí
se místo katechety při c. k. ústavu uči
telském v Poličce. Žádosti, k c. k. min.
kultu a vyuč, doložené c. k. zem. školní
radě do 10. července 1901. — Na měšť.
škole ve Světlé nad Sázavou místo katechety
se obsadí. Žádosti od 22. června do 6 neděl
okresní školní radě v Ledči.
Náčrt historie katechismu. Čeští
bratří již r. 1505 vydali první katechismus
sepsaný dr. Lukášem Pražským pod názvem
»Dětinské otázky«. Později vydán byl roz
šířenější katechismus v Mladé Boleslavi a to
r. 1530, pak katechismus menší roku 1504.
Kněží jednoty bratrské vydali kate
chismus r. 1581, 1604 a 1608 a nejnověji
pořízeno r. 1878 nákl. spolku »Komenský«.
R. 1583 vydán byl »Malý katechismus«
s povolením arcibiskupa pražského, Martina
Brusa z Mohelnice.
R. 1723 vydán katechismus arcibiskup
ství pražského za arcibiskupa Ferdinanda
hraběte z Khynburku.
R. 1766 katechismus arcibiskupství praž
ského za arcibiskupa Antonína Petra hraběte
z Přichovských.
R. 1778 katechismus s otázkami a od
pověďmi k vyučování městské i selské mlá
deže. V Praze, nákladem c. k. školské knih
tiskárny.
R. 1779 Veliký katechismus s otázkami
a odpověďmi nákladem téhož.
R. 1782 Malý katechismus. Nákladem
c. k. normální školy.
R. 1719,1799,1800, 1808,1852 vy
dány byly katechismy malé buď v Praze,
neb ve Znojmě, v Budíně a ve Vídni, konečně
v Praze v c. k. skladu normálních školních
kněh.
—l.

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.

SRPEN 1901.
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Rediguje JAN SMEJKAL.

Postup upravení platů katechetů na sněme král. Českého
v červnu a v červenci roku 1901.
* Dokončeni. *

Nedá se upříti, že dle návrhu zákona zemským výborem sněmu předlože
ného, jakési výhody plynou katechetům a to zvláště katechetům měšťanských
škol venkovských, jimž služné, jsouc jednotné, zvyšuje se o 400 ano i o 600 K,
což ovšem jest nepoměr k úpravě platů velkoměst, přihlížejíce k požadavkům,
jež pobyt ve velkoměstě vyžaduje. Než, nebudí to nijakou závist, naopak, jeden
jsa jako druhý, stejně honorován býti má, neboť ustanovení v Praze neb Plzni
jest pouhým nahodilým výsledkem sběhších se okolností, ale co namnoze se ne
mile dotklo mnohých, že totiž sněm království Českého tiše přešel přes usnesení
své, kterým služné katechetů mělo býti zvláštními příznivějšími předpisy upra
veno, dle analogie, je-li učitel školy měšťanské pro delší studia lépe honorován,
než učitel školy obecné, má býti i katecheta pro delší studia lépe honorován
než ten, jenž takých studií nepotřebuje. A katecheté zajisté by se byli spokojili,
kdyby aspoň výraz tomu byl dán v kvinkvenálkách.
Katecheté na školách obecných při úpravě navržené nemnoho získávají,
ježto 1600 K i při staré úpravě měli, leda, že se jim nepatrně zvětšují kvinkvenálky.
Leč s daným a přijatým třeba již počítati — a ač všichni nejsme nadšeni úpra
vou, přece za to maličké vděčni jsme těm, kdož přispěli radou i skutkem k zlepšení
poměrů katechetských.
Sněm tuto osnovu zákona předložil školské i rozpočtové komisi, která pak
osnovu zákona v mnohém změněnou opět předložila sněmu, kterýž v druhém
i v třetím čtení zákon přijal, zavrhnuv jednotlivá minoritní vota se strany velkostatkářské podané. Zákon pak sám v jednotlivostech týkajících se katechetů, zní :
§ 20. »Zvláštním učitelům náboženství se stálými platy ustanoveným náleží, nechť
jsou ustanoveny zatímně nebo definitivně, na obecných školách základní služné 1600 K,
pro místa učitelská I. třídy ustanovená, na školách měšťanských základní služné 2000 K.
(Zákon totiž rozeznává učitele II. třídy — bývalá místa podučitelská — s 1200 K platem,
a místa učitelská I. třídy — bývalá místa učitelská — s 1600 K platem.)
§ 26. Všem definitivně ustanoveným osobám učitelským (zvláštním učitelům nábo
ženství se stálým platem), které dle povinnosti a nepřetržitě působily jako učitelé na
některé škole obecné v královstvích a zemích v říšské radě zastoupených, náleží, čítajíc
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od doby, lidy nabyly vysvědčení učitelské způsobilosti, od pěti do pěti let šest zvýšení
služného, a to na školách obecných po 200 K a na školách měšťanských po 250 K.
Toto zvýšení náleží jim od prvního dne měsíce po datování vysvědčení o učitelské
způsobilosti následujícího.
Osobám učitelským, které byly ustanoveny definitivně pouze s vysvědčením dospě
losti, budou se na dále počítati pětiletá zvýšení služného od doby, kdy byly prvně defi
nitivně ustanoveny.
Ustanoví-li se učitel (zvláštní učitel náboženství se stálým platem) obecné školy ná
rodní definitivně na škole měšťanské, nabývá za týchž podmínek týchž zvýšení služného,
která by mu příslušela, kdyby byl působil na škole měšťanské stejně dlouhou dobu jako
učitel. Zvýšení služného, kterých nabyl jako učitel na obecné škole národní počítají se
do celkového počtu šesti vůbec možných zvýšení služného.
Písemní domluva odkládá přiznání zvýšení služného nejvýše na 1 rok, disciplinární
trest nejvýše na 3 roky.
§ 27. jedná o funkčním přídavku správců obecných a ředitelů měšťanských škol.
§ 28. jedná o příbytečném správců obecných škol a ředitelů měšťanských škol.
§ 30. Osobám učitelským s vysvědčením způsobilosti na obecných školách národ
ních a měšťanských (zvláštním učitelům náboženství se stálým platem) náleží aktivní pří
davky do výslužného nevpočítatelné, jež se vyměřují v místních obcích, majících více
než 8000 až do 16.000 obyvatelů 15 procent, více než 16.000 až do 30.000 obyvatelů
20 proč., a v Karlině, Smíchově, Kr. Vinohradech, Žižkove, Karlových Varech, TeplicíchŠanově, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, v Košířích, Vršovicích, Nuslích,
Fišern (u Karlových Varu), Podmoklí, Děčíně, Skvrňanech, pak v místních obcích číta
jících přes 30.000 obyvatelů 30 proč., v Praze 40 proč, základního služného ; přídavky
tyto buďte ve stejných Ihůtách se základním služným vyplaceny.
Tyto aktivní přídavky hradí okres školní (§15. a 32.zák. ze dne 24. února 1873
č. 1 6. z. z.).
V příčině počtu obyvatelstva jest rozhodný výsledek toho kterého všeobecného
sčítání lidu.
Zastupitelstvo místní obce, ve které jest škola, po případě zastupitelství obcí přiškolených mohou se svolením c. k. zemské školní rady povoliti učitelským osobám na ško
lách své školní obce přídavky drahotní nebo příbytečné, v takových případech musí však
příspěvky ty platiti pro všechny školy a to veškerým osobám učitelským stejné kategorie
ve stejné výši býti uděleny.
§§ 3
1., 32., 33., 34. týká se pouze učitelů.
§ 50. praví, že všichni učitelové def. ustanovení, zvláštní učitelé náboženství mají
právo na výslužné.
§ 51. Vzdá-li se člen učitelstva služby své dobrovolně aneb opustí-li ji o své újmě,
pozbude tím práva, aby byl dán na odpočinutí....
§ 54. Vpočítatelné služné jest to, kterého požívala osoba učitelská v posledním de
finitivním postavení před tím, než byla dána na odpočinek.
§ 55. . . . Zvláštním učitelům náboženství definitivně zřízeným počítá se doba slu
žební, kterou strávili v postavení zatímním, pojí-li se doba ta bez přetržení k době slu
žební, kterou strávili v postavení definitivním.
§ 57. Osoby učitelské, které ještě nedokonaly desítileté vpočítatelné služební doby,
obdrží, pak-li ze školní služby nevystoupily dobrovolně se ji zřeknuvše nebo byvše cestou
služební ze školy propuštěny, jednou pro vždy odbytné, které se vyměří za služební dobu
až do pěti let jednoročním, za služební dobu více než pětiletou dvojnásobným vpočítatelným
ročním služným.
§ 58. . . . Zvláštní učitelé náboženství definitivně zřízení mají po dokonaném 35. roce
služebním a když dosáhli 60 roků věku svého právní nárok, aby byli dáni na odpočinek.
Výslužné zvláštních učitelů náboženství vyměřuje se tím způsobem, že za prvních
10 let ve službě bez přerušení strávených připadá kvóta 40 proč, služného do pense vpočítatelného, kterého ve službě činné posléz na penězích brali. Každým dalším rokem
služebním pak kvóta tato vzrůstá o 2'4 procenta.
§§ 59
., 61., 63., pak §§ 66., 67., 68., 69., 70., 73. týká se učitelů.
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§ 75. Všechny osoby učitelské jsou povinny v prvním roce spláceti do pensijního
fondu 10 proč, svého služného a z každého pozdějšího zvýšení služného nebo z přídavku
funkčního, v každém dalším roce tři procenta svých ročních příjmů.
Osoby učitelské, které v době, kdy tento zákon částečně vstoupí v platnost, jsou
již def. ustanoveny, mají shora uvedený roční příspěvek zapravovati toliko ve výši 2 °/(l
dotud, pokud nenabudou služného dle této úpravy zvýšeného.
§ 80. Pětiletá zvýšení služného dle dosavadního zákona již nabytá zůstávají, ač-li
dle tohoto zákona počet jejich by nebyl větší v platnosti počtem a pořadím s tou změnou,
že požívala-li definitivně ustanovená osoba učitelská (zvi. učitelé náboženství se stálým
platem) nižšího zvýšení služného anebo menšího počtu zvýšení služného, mají v tato
zvýšení vyměřiti od doby platnosti tohoto zákona vyšší sumou anebo počtem v tomto
zákoně stanoveným.
Článek II. a III. týká se učitelů.
Článek IV.
*)
Zákon tento nabude platnosti:
a) v příčině odstavce »Ustanoví-li se učitel ... § 26. prvním dnem měsíce po vy
hlášení následujícího;
b) v příčině §§ 20., 30., 51., 54., 55., 57., 58. dne 1. ledna 1003.
c) v příčině odstavce 1., 2., 3., § 26. a § 80. dnem 1. ledna' 1904/

Proti této osnově zákona návrhy minoritní podali pp. : Zedtwitz, Dr. Horák,
Rychlý, Tonder, svob. pán Hrubý, Palfy a to k § 20. odstavci 2., jenž týče se
učitelů měst', škol a § 26. odstavci 1., dle nichž kvinkvenálka platiti se měla od
prvého definitivního ustanovení a k § 30. al. 2., kde aktivní přídavky hraditi měla
školní obec.
Návrhy tyto, jak již zmíněno, nebyly přijaty.
Mimo to školská komise předložila 6. července t. r. nevyřízenou v posled
ním zasedání slav, sněmu zprávu zemského výboru v příčině zlepšení právních
poměrů učitelů náboženství na školách obecných a měšťanských. Ježto zásadní
ustanovení ohledně stálých platů katechetů, o kvinkvenálkách, aktivních přídav
cích a o výslužném zahrnuta jsou v zákoně výše zmíněném, školská komise na
vrhla sněmu, aby změnil toliko § 2. a 7. zákona ze dne 14. prosince 1888 č. 69
z. z., kterým se na základě zákona ze dne 17. června 1888 č. 99 ř. z. vydávají
ustanovení ve příčině remunerace za vyučování náboženství.
Školská komise uznávajíc, že návrh zákona zemským výborem podaný, za
hrnuje zlepšení, byť nepatrné, právního postavení katechetů co do počtu hodin
vyučovacích, pokud se týče exhort, i co do remunerací za vyučování nábožen
ství, navrhuje:
Článek I. § 6. zemsk. zákona ze dne 14. prosince 1888 č. 69 se zrušuje a §§
2. a 7. se mění a mají na příště zníti takto :
§ 2. Zvláštní učitel náboženství zřízený se stálým platem, jest povinen vyučovati
až do 25 hodin týdně. Exhorty počítají se do toho, jakož i do počtu hodin uvedeného
v § 1. zákona ze 14. prosince r. 1888 č. 69 z. z. třemi hodinami.
V př ípadech zvláštního zřetele hodných, zvláště když jest vyučovati v budovách
v místě od sebe vzdálených, může zemská školní rada za souhlasu zem.;-výboru snížiti
povinnost vyučovací na 22 hodin, při čemž se exhorta počítá 2 hodinami;
§ 7. Remunerace zvláštním učitelům náboženství, pak remunerace za vyučování ná
boženství, jež uděluje se od správy duchovní a od učitelů světských, jakož i náhrady
cestovní, jichž poskytnouti náleží učiteli náboženství, když vyučuje náboženství mimo by
dliště své, povoluje od případu k případu zemský úřad školní, vyslechnuv okresní úřad
školní. Při tom budiž roční remunerace za 1 hodinu týdenní vyučovací vyměřena zvlášt
ními učiteli náboženství
platu učitelského I. třídy, světskému učiteli však 40 1< ročně.
*) Opomíjím §§ učitelů pouze se týkajících.
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Rcmunerace duchovenstva ve správe duchovní budiž poukázána ku konci každého
školního roku a výpočtu jejímu buď položen za základ peníz 1 K 20 h za každou ho
dinu, ve které bylo vyučováno.
Jakožto náhrada cestovní buď při takových školách přespolních, které nejméně 1'5 km
od řádného bydliště učitele náboženství jsou vzdáleny, dle poměrů místních povoleno
20 — 30 h za každý kilometr uražené cesty tam i zpět.
Článek II. Zákon tento nabude platnosti 1. lednem r. 1903.
Článek III. . . . remunerace budiž vyplacena nejdéle v měsíci po ukončení škol
ního roku.

Návrhy tyto na změnu zákona z r. 1888 sněm jednomyslně přijal.
Bez kritiky této změny zákona ze dne 14. prosince 1888, o kteréž sama
školská komise praví, že zlepšení nepatrné má ve svých důsledcích, ukončuji,
poukazuje na článek následující, ve kterém mínění katechetů o úpravě platů a
právních poměrů katechetů se zrcadlí.
—al.

K úpravě platů katechetských.
Ve »Vychovateli«, v číslech 4., 5. a 6. t. r. vylíčen byl průběh jednání o lepší
úpravě poměrů katechetských od r. 1898 až do prosince r. 1900. — Ku konci
upozorněno bylo zvláště na návrh v příčině úpravy poměrů učitelů, jemuž zemský
výbor popřál místo ve zprávě ze dne 30. listopadu 1900 tisk CCVI. čís. 465
sněm. Původce tohoto návrhu (dle zpráv učitelských listů rada zemského výboru,
dr. I1'ran z) zařadil mezi ustanovení o služném, kvinkvenálkách, aktivních přídavcích
učitelů také ustanovení o katechetech a sice zcela tak, jak si to přály návrhy vy
šedší z dílny učitelské organisace. Aby se tomuto návrhu čelilo, připraveno bylo
»memorandum« (viz předešlé číslo »Katechetské přílohy«), jež mělo býti dodáno
především pp. přísedícím zemského výboru a členům komise školské, pak i jed
notlivým poslancům.
Během jara v subkomitétu (Pražák, Herold, Werunsky) připravovaly se nové
návrhy na úpravu poměrů učitelských. Výsledky jednání uloženy jsou ve zprávě,
datované z 26. května 1901 (tisk XIV. čís. 169 sněm.), jež dne 5. června v plné
schůzi zemského výboru byla schválena a dne 18. června sněmu předložena.
Osnova zákona v této zprávě přiložená liší se sice v mnohých bodech od
osnovy uvedené ve zprávě z 30. listopadu 1900. Avšak pokud se katechetů týká,
obsahuje do slova tytéž návrhy, které byly ponejprv ve zprávě z 30. listopadu
1900 v § 20. (služné), 26. (kvinvenálky) a 30. (aktivní přídavky); mimo to však
příznivější podmínky pensionování, jak navrženy byly v osnově při zprávě z 11.
dubna 1900, doslova do ni byly převzaty a vloženy částečně do § 58. a částečně
do § 55. V pěti paragrafech této osnovy jednalo se o katechetech a zcela zbytečně.
Co v těchto paragrafech katechetům se navrhovalo, vše obsaženo bylo již v na
vržené změně § 6. zákona ze 14. prosince 1888 (ve zprávě z 11. dubna 1900).
Kdyby v § 6. ve větě že stálé platy katechetů upraveny jsou týmiž předpisy
jako učitelů, slovo »učitelů« bylo zaměněno za »učitelů I. třídy«, (vzhledem
k tomu, že místo dosavadní kategorie »učitelů« ustanovuje se nyní kategorie »učitelů
• I. třídy«) bylo by bývalo pro katechety učiněno totéž, co stalo se pro ně v § 20.,
26., 30., 55. a 58. v osnově zákona »učitelského«. Proč se upustilo od jedno
duššího formulování zásadních ustanovení o příjmech katechetů v zákoně »katechetském« a proč se přikročilo ku zařádění jich do zákona »učitelského«?
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Vedle příznivějších podmínek pensinování, jež do slova vzaty byly z předlohy
o zákonu »katechetském« ze dne 11. dubna 1900, nepodávala osnova zákona
»učitelského« pro katechety žádného »předpisu příznivějšího« (v § 20., 26. a 30.)
než byl »předpis« dosavadní v § 6. zákona ze 14. prosince 1888. Služné, služební
přídavky, aktivní přídavky navrhovaly se tu katechetům tytéž jako budoucím
»učitelům I. třídy«, t. j. tytéž jako dosavadním »učitelům na příslušné škole«.
Kdo na paměti měl, že katechéti především žádali za příznivější »předpis«
o služném a kvinkvenálkách a že sněm v resoluci z 9. května 1899 zemskému
výboru dal direktivu především (la) »aby stálé platy . . . upraveny byly zvláštními
příznivějšími předpisy«- zajisté dychtivě ve zprávě zemského výboru hledal důvody,
pro které zemský výbor uznal za dobré nevyhověli tomuto přednímu požadavku
katechetů a direktivě sněmem mu dané. Nuže, které jsou tyto důvody ? Žádné.
Ve zprávě nikde se neodôvodňuje, proč do návrhu zákona o poměrech učitelů
berou se nově ustanovení také o služném katechetů vůbec a v tom způsobu zvláště.
Při § 58., aby odůvodněno bylo, že pro katechety navrhují se příznivější podmínky
pensionování, praví se ve zprávě (na str. 32) : »byla rozhodná direktiva udělená
sněmovním usnesením ze dne 9. května 1899 zemskému výboru v příčině sdělání
osnovy zákona týkající se změny § 2. a 6. katechetského zákona ; direktiva tato
spočívala v tom, aby pro zvláštní učitele náboženství byly stanoveny příznivější
podmínky pensionování, než dosavadní«. — Že však direktiva tato spočívala pře
devším v tom, aby »stalé platy zvláštních učitelů náboženství upraveny byly
zvláštními příznivějšími předpisy« o tom v celé zprávě neděje se nejmenší zmínky.
To bylo zamlčeno.
Tato osnova zákona »učitelského« byla předmětem porad ve školské ko
misi dne 25., 26. a 27. června. Zpravodajem byl poslanec Fr. Schwarz.
Ze zpráv, které denní listy přinesly o jednání v komisi školské, nelze poznati, zdali návrhy zemského výboru (prof. Pražáka!) týkající se katechetů prostě
byly schvalovány, nebo zdali se o nich také rokovalo a zvláště, zdali někým
upozorněno bylo na výtky, jež návrhu činěny byly v memorandu katechetském.
Referát ze školské komise uveřejněný v denních listech dne 26. června, uváděl
o katechetech pouze toto : »Jednohlasně byl přijat III. odstavec téhož (20.) para
grafu, který se týká platů učitelů náboženství.« Jednohlasně! Jaká to benevolence!
Dne 9. května 1899 v plné schůzi sněmovní jednomyslně stalo se usnesení:
»1a: aby stálé platy zvláštních učitelů náboženství na veřejných školách národ
ních upraveny byly zvláštními příznivějšími předpisy« — a dne 25. června 1901
ve školské komisi opět jednohlasně byl přijat návrh, aby stálé platy katechetů
upraveny byly tak jako učitelů I. třídy, t. j. tak jak upraveny jsou dosavad a ni
koliv předpisy »zvláštními« a nikoliv »příznivějšími«. — Zdali to někdo odůvod
ňoval a jak to snad odůvodňoval, o tom z úředního referátu nelze se dověděti.
Jednání komise školské z řad duchovenstva účastni byli vdpp.: kanovník
Dr. Karlach, velmistr Dr. Horák, převor P. Tonder. —
Dne 28. června byla ve sněmu rozdána zpráva zemského výboru (ze dne
28. května 1901 tisk LIV. čís. 225 sněm.), kterouž se opětně předkládala nevy
řízená v posledním zasedání sněmu zpráva (ze dne 11. dubna 1900). V osnově
navrhoval se § 2. (o povinnosti vyučovací) doslovně v témž znění jako při zprávě
ze dne 11. dubna 1900. Avšak § 6., v němž dosud byly zásadní předpisy opiá
tech katechetů a podmínkách pensionování, byl zcela — vynechán, protože před-
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pisy ty pojaty byly do osnovy zákona v příčině úpravy poměrů učitelů (že tam
byl v příčině platů katechetů převzat »předpis« starý — nikterak příznivější —
bylo v předu ukázáno).
Proti této předloze ozval se hlas z kruhů katechetských v »Katolických L.«
ze dne 2. července.
Ve školské komisi jednáno bylo o ní v týž den. Zprávu o tom přinesly
denní listy jen tuto : »Posl. M. Karlach podává zprávu o zprávě týkající se úpravy
právních poměrů učitelů náboženství. Návrh zpravodaje srovnává se s usnesením
loni přijatým.« Loni, 2. května 1900 školská komise usnesla se na tom, aby se
v příčině katechetů setrvalo při resoluci sněmu z 9. května 1899. V této resoluci však byla zemskému výboru dána především direktiva, »aby stálé platy zvi.
učitelů náboženství na veřejných školách národních upraveny byly zvláštními
příznivějšími předpisy (změna § 6. řečeného zákona)«. To však se nestalo. Jest
tudíž zřejmo, že, co v denních listech v referátu ze školské komise stálo: »návrh
zpravodaje srovnává se s usnesením loni přijatým«, nesrovnává se —spravdou!
Předloha zemského výboru byla školskou komisí přijata téhož dne beze
změny. Dne 5.' červencé ve sněmu projednána byla v II. čtení zpráva komise
školské o osnově zákona, jenž týká se úpravy platů učitelských i přijaty byly
návrhy vesměs tak, jak je učinila většina školské komise.
Dne 6. července schválena byla tato osnova také ve třetím čtení.
Téhož dne ve sněmu vyřízena byla také předloha o zlepšeni právních po
měrů učitelů náboženství. Vedle zpravodaje kanovníka Karlacha, který navrhoval
schválení předlohy tak, jak byla podána zemským výborem a přijata školskou
komisí, ujal se slova posl. Legler, učitel — a posl. Opitz.
Posl. Legler dobře postřehl, že by dle navrženého znění odstavce 2. § 7.
remunerace za jednu týdenní hodinu vyučovací zvláštnímu učiteli náboženství na
škole měšťanské mohla býti vyměřována */2- platu učitelského I. třídy škol obec
ných, (t. j. yž5 z 1600 K) a proto navrhl změnu, jež zabezpečuje, aby tato re
munerace na škole měšťanské vyměřována byla ý.,;, platu u učitelů škol mě
šťanských (t. j. y25 ze 2000 K).
Posl. Opitz navrhl, aby nejvyšší počet povinných hodin katechetových určen
byl na 24, při čemž exhorta počítala by se dvěma hodinami a důsledně aby
také remunerace za 1 hodinu vyučovací vyměřovala se y24. Tento předpis byl
doporučen též cis. král, zemskou školní radou v notě ze 28. srpna 1900 (při
zprávě tisk. CCVI.) a jest pro katechety příznivější. Když se však zpravodaj
kan. Karlach vyslovil proti němu, byl návrh posl. Opitze zamítnut a toliko návrh
posl. Leglera přijat.
Ku konci schválena byla také zpravodajem navržená resoluce tohoto znění :
»Zemskému výboru se ukládá, aby vstoupil s c. k. vládou u vyjednávání v pří
čině včasného vyplácení remunerací za vyučování náboženství, tak aby nejdéle
v měsíci po ukončení školního roku byly vyplaceny.«
Schválením návrhů v příčině změn zákona »katechetského« ze dne 14.
prosince 1888, dne 6. července učiněn závěrek k akci katechetů zahájené podá
ním petic před 4 roky. Petice tyto došly toho dne svého konečného vyřízení.
Nuže, jaká jest bilance?
Ve »Vychovateli« (č. 4.) bylo již vyloženo, že ze 6 (po případě 7) poža
davků katechetských v petici uvedených školská komise a sněm již v r. 1899
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jen ku 3 zaujali stanovisko příznivé a to, aby ustanoveny byly pro katechety
příznivější předpisy v příčině 1. platů, 2. povinností vyučovací, 3. podmínek
pensionování.
1. V příčině povinnosti vyučovací změněn § 2. zákona ze 14. prosince 1888
tak, že obsahuje předpis příznivější (22 hodin vyučovacích) ale jen v případech
zvláštního zřetele hodných. Počítání exhorty za tři hodiny má význam toliko
v tom případě, učí-li katecheta v hodinách přespočetných. Prvé výhody, jež
vůbec zůstává prekerní, požívají katecheté na základě resoluce sněmovní již
po 3 léta; na dále budou jí požívati na základě ustanovení v samém zákoně.
2. V příčině podmínek pensionování byly předpisy ze »zákona katechetského« (§ 6.) vůbec vypuštěny a pojaty do zákona »učitelského«.
a) »Zvláštním učitelům« náboženství definitivně zřízeným počítá se doba
služební, kterou strávili v postavení zatímním, pojí-li se doba ta bez přetržení
k době služební, kterou strávili v postavení definitivním.« Toto ustanovení
z § 6. zák. ze 14. prosince 1888 doslovně přeneseno jest do § 55. zákona »uči
telského«. Jedná se tu o dobu 2 neb 8 měsíců, které snad některý katecheta
strávil ve službě školní, neměv ještě zkoušky způsobilosti.
b) »Zvláštní učitelé náboženství definitivně zřízení mají po dokonaném
35. roce služebním a když dosáhli 60. roku věku právní nárok, aby byli dáni na
odpočinek.« Toto ustanovení jest nové — tedy skutečná vymoženost.
Dle zprávy zemského výboru z 11. dubna 1900 mezi všemi katechety
v Čechách mělo v roce 1899 definitivní službu 18 od 11 —15 let, 11 od 16—20
let, 4 od 21—25 let, 5 od 26—30 let a- 1 toliko 311etou služební dobu. Z toho
snadno se dá vypočísti za kolik let vůbec teprve ponejprv toto ustanovení bude
moci býti applikováno a za kolik let v kolika případech, a mnoho-li tedy
obtíží se finance zemské touto výhodou katechetům ještě nejochotněji po
skytnutou. —
c) »Výslužné zvláštních učitelů náboženství vyměřuje se tím způsobem, že
za prvních 10 let ve službě bez přerušení strávených připadá kvóta 40% služ
ného do pense vpočítatelného, kterého ve službě činné posléz na penězích brali.
Každým dalším rokem služebním pak kvóta tato vzrůstá o 2'4%.« Toto
ustanovení jest pouze nutným důsledkem ustanovení předcházejícího a obsahuje
výhodu pro ten případ, že by katecheta předčasně nucen byl reflektovali
na pensi.
3. V příčině platu katechetů byl předpis dřívější rovněž vypuštěn ze
zákona »katechetského« a pojat do zákona »učitelského« (§ 20., 26. a 30.) a není
to, jak již vícekráte bylo řečeno, »předpis« nikterak příznivější, než předpis
dřívější.
Budou ovšem katechéti požívati podle nového zákona vyšších platů, ale ne
proto, že by pro ně byl učiněn předpis příznivější, nýbrž že platy učitelstva
byly zlepšeny. Zásada uzákoněná v § 6. zák. ze 14. pros. 1888, proti níž petice
katechetská především se obracela — trvá nezměněně dále.
Ze zákona »katechetského« přeložena jest do zákona »učitelského«, v němž
však bude nápadnou tím více. Neboť v tomto zákoně (v § 34.) ustanovuje se
služné osobám učitelským, při nichž podmínky kvalifikace jsou snadnější než
při ostatních osobách učitelských, totiž učitelkám ručních prací; ale neustano
vuje se pro tyto osoby na měšťanských školách působící předpis týž, jako pio
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učitele neb učitelky literní na týchž školách, nýbrž nemálo méně příznivý
(1000 K). Sama sebou přirozeně dostavuje se otázka, proč tento rozdíl se
činí? Proto že při osobách těch jsou rozdílné podmínky kvalifikace — musí
zníti odpověď.
Béře-li se však při vyměřování platu v zákoně zřetel na podmínky kvalifi
kace, pak se to má díti v zákoně, který chce činiti nárok na přívlastek spravedli
vosti, nejen u některých osob, nýbrž u všech, třeba to byli katoličtí kněží.
Katechetové mohou ukazovati k tomu, že v novém zákoně, pozoruje-li se, kterak
se zřetelem k rozdílným podmínkám kvalifikace upraveny jsou příjmy učitelek
industrialních, učitelstva a katechetů, objevuje se nedůslednost. A to jest zbraň
na tomto poli snad velmi ostrá!
J. K.

Promluva před udílením svátosti sv. křtu dospělé dívce?
Napsal EM. ŽÁK, katecheta.

Slavnost zvláštní a v době školní věru ojedinělou hodláme dnes, této chvíle
konati: slavnost křtu sv. Mezi vámi až do této doby žila dívka, kterou za svou
vždy jste považovaly, a která přec do téže veliké společnosti náboženské, k níž
vy náležíte a která rozšířena jest po celém světě a mezi všemi národy, do Církve
katolické nepatřila. Očistná voda křtu sv. nesvlažila dosud hlavy její.
Vy, jedva jste spatřily světlo světa, staly jste se křtem sv. členy Církve a
takřka pod její střechou, zde ve škole jste poznaly učení křesťanské. Ona mimo
Církev, jako mimo budovu její poznávala hlavní články spasné nauky Kristovy.
Vám lámal se chléb náboženství jako dítkám domácím, k velké rodině církevní
již náležejícím. Ona přijímala tento chléb duševní jako sirota opuštěná, venku
stojící. A přec s vděkem a radostí přijímala vše, co Bůh nadělil a dobří lidé
podávali.
Konečně dnes i jí nadešla chvíle, kdy slavným způsobem, před zrakem
vaším má přijata býti ve společnost Církve katolické.
1. Státi se členy jejími, není těžko. Křest sv. toť v podstatě své obřad
krátký a jednoduchý. Ale kresťansky živu býti, toť jest povinnost daleko těžší,
toť umění nad jiné větší. Vzpomeňte jen, kolik je těch, kteří ducha křesťanství
nepoznali, kteří jen pouhé jméno křesťana nosí. Býti křesťanem, znamená: uznávati Ježíše za Syna Božího, za svého Vykupitele a za svého budoucího Soudce.
Býti křesťanem znamená : každého považovati za svého bližního, býti naskrze
spravedlivým, pravdy milovným, štědrým k chudému, býti čistého srdce a upří
mným v slovech i skutcích. Milovali všechny, milovali i své nepřátele.
Křesťanství jest základem vší novověké vzdělanosti. Vzpomeňte, že dějiny
všech národů žijících počínají přijetím křesťanství u nich. Co před jich pokřtěním
*) Žákyně, o které tuto se mluví, byla po matce své náboženství židovského.
Jsouc u pěstounů křesťanských, po jich výslovném přání bývala přítomna též vyučování
katol. náboženství. Učila se velice pilně a nemohla se téměř dočkati dne svého křtu.
Hlubokým dojmem na všechny žákyně přítomné působilo její hlasité vyznání víry přede
sv. křtem. Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků mého působení katechetského. Její spo
lužačky obdarovaly ji — sirotu — hned po křtu sv. množstvím různých dárků. A dívky
zámožnějších rodičů sebraly mezi sebou na 20 zl., jež jí ve spořitelní knížce jako »věno
křestní« odevzdaly.
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se událo, jaké byly jich osudy, to jako v noc nepaměti jest na vždy pohřbeno.
Teprve křesťanstvím zasvitl jim den vzdělanosti a osvěty. Co víme o našich po
hanských předcích, o předních knížatech českých, počínajíce Libuší až do
Hostivíta? Téměř nic, a co se praví, jsou jen pouhé domysly, spíše báje, nežli
zaručená pravda. Teprv přijetím křesťanství počínají naše dějiny a osvěta. A tak
jest u všech národů vzdělaných novověkých. Teplem slunce křesťanského, kterým
jest velký prorok Nazaretský, Syn Boží, Ježíš Kristus, národové nynější rostli,
vzdělávali se a dospěli oné velikosti a vzdělanosti, které obdivovati se budou
i věky budoucí.
Ovšem jménem : křesťan dnes tak mnohý se vychloubá, — ale zda též
mravy křesťanskými stejně vykázati se může?
Mezi pohanskými Římany žil kdysi muž Cajus Valerius, člověk velmi
prostopášný, všem nepravostem oddaný. Divným řízením osudu stal se konečně
nejvyšším knězem římským. A hle! tato veliká důstojnost tak na něho působila,
že počal nový život a stal se v krátce vzorem mravnosti a poctivosti. — Nemá
křest svátý a vzpomínka, že jsme křesťané, rovněž i na nás tak působiti? Křtem
stali jsme se syny Božími, právními dědici království nebeského. Jak by to bylo
zahanbující svědectví pro nás, kdyby jednou mělo se o nás říci, že v jednání
a v mravech klesli jsme níž a horšími jsme byli, nežli sami pohané.
Pamatujte vždy, koho jste učeníci! Hleďte si nejen jméno, ale i důstojnost
a čest křesťanskou uchovati čistu a neposkvrněnu! To nezrušitelné znamení
křtu sv., které vtiskuje se duši novokřtěnce, bude jednou vaším svědectvím na
soudě obecném. Kéž jen svědčí o vašem křesťanském životě, k vašemu spasení
a nikoli k zavržení !
2. V prvních dobách křesťanských dostali všichni, kteří byli pokřtěni, bílé
roucho. Bylo znamením čistoty a nevinnosti duševní, které na křtu sv. získali.
Osmého pak dne v slavném průvodě, oděni oním rouchem bílým, brali se do
chrámu. Poklekali opět u křtitelnice a když obnovili slib svůj křestní, svlékali
bílé své roucho. Bílá sobota a neděle bílá čili provodní dosavad aspoň jménem
svým tento dávný obyčej nám připomínají.
1 stalo se kdys, že jeden z oněch pokřtěných zapomněl slibu svého, a žil
opět život nespořádaný a hříšný. Marně napomínali jej kmotrové jeho, aby
vzpomněl na sv. křest a žil jak na křesťana se sluší. A co nevzmohla slova a
přímluvy, vzmohl skutek. Jeden z kmotru pospíšil do chrámu, vzal odtud roucho
jeho křestní a předstoupiv k hříšníkovi, pravil: »Zde viz své roucho křestní!
Na důkaz křtu tvého je uchován, aby jednom svědčilo proti tobě před Hospo
dinem.« Pohled na ono roucho hluboce dojal hříšníka. Polepšil se a žil pak,
jak na křesťana sluší.
Ono roucho křestní bez větší poskvrny málo kdo až k smrti si uchoval.
Jedině ti, kdo ve věku nejútlejším zemřeli. Ti ukládají se v hrob oděni bílým
šatem. Dospělým dává se černý rubáš. Kéž však ten jen svlažen slzami lítosti
nad hříchy dřívějšího života! Kéž všichni voláte často s žalmistou Páně: »Obmej
mne od nepravosti mé a od hříchu mého očist mne.« (Žalm 50., 4.)
Když pak nyní vaše spolužákyně skládati bude slib křestní, vzpomeňte i vy
na slib křestní, který za vás kmotrové vaši kdysi skládali. Vím, s jakou touhou
a radostí ona připravovala se na slavný tento den svého sv. křtu. Važte si i vy
toho, že jste pokřtěni a že touto cestou Církve katolické vedeni jste nejbezpeč
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něji k spasení věčnému. Vy jste svědkové křtu jejího a takořka spolukmotry
jejími. Modlete se i vy za ni, aby Ježíš, jehož vyznavačkou dnes teprve se stane,,
život jí zpříjemnil, přinesl štěstí a spokojenost v životě dospělém, i spasení v ži
votě budoucím. Amen.

Promluva před sv. zpovědí (k studujícím).
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

Čtu v Evangeliu sv. Marka: »Prvního pak dne Přesnic, když zabíjeli veli
konočního beránka, řkou jemu učenici: Kde chceš, abychom šli a připravili tobě,
abys jedl beránka?« (Marek 14, 12.)
Chvíle veliká: Než noc rozestře se nad Siónem posvátným, láska Boží, jež
ústy proroků mluvila po staletí k národu vyvolenému, schýlí se k lidstvu a dá
jemu tajemství, v jehož síle půjdou duše tisíců in montem Domini — na horu Boží!
»Jdete a připravte večeřadlo!« dí Pán k svým učeníkům. Vidím vás kolem
sebe — duše vaše večeřadlo pro hostinu Páně. Pán Ježíš praví vám : »Připravte ve
čeřadlo !« Pohledněte do duší svých! Jsou připravené?
Duchem svým zalétám do věkopamátného večeřadla. Blíží se chvíle svátá,
kdy duše apoštolů poprvé spojití se mají s mystickým tělem Kristovým. Pán
zrakem svým laskavým pohlíží na apoštoly, hledí až do jejich srdcí, do hlubin
nejtajnějších. Tvář Jeho svátá plní se bolestí nevýslovnou: »Vy čisti jste, ale ne
všichni!« — Mezi apoštoly byl Jidáš — zrádce! — Až zachvěje se duše naše,
když vzpomene učeníka toho! ■— »Vy čisti jste, ale ne všichni!« —
Bůh a. hřích! Toť dvě moci v srdci lidském, jež vedou boj o duši člověka!
»Duše přirozeností svou je křesťanská!« — praví veliký filosof sv. Augustin.
V duši, jež ztratila Boha, otřeseny jsou základy štěstí — duše nemá pokoje! —
Řekni ohni, aby nehřál, vichru aby nevál — slunci aby nesvítilo, — řekni duši,
aby netoužila po Bohu! De profundis clamavi ad te Domine! — Z hlubokosti
volal jsem k Tobě Pane !
Žalm ten plný touhy, prorážející temnoty hrobu, lámající pouta Hříchů,
zavznívá nad rakví každého křesťana na cestu poslední. Zavzní i nad námi jednou,
aby vyjádřil celý onen veliký boj, který prodělali jsme mezi dobrem a zlem, mezi
světlem a tmou, mezi ctností a hříchem, mezi Bohem — a duchem zla !
Tento boj mravní jest jedním z největších v životě. Rozhoduje se v něm
o náš klid, o mír, o štěstí naší duše ! A boj ten začíná obyčejně v dobách života,
k nimž vy spějete. V dobách těch jedni jako Jan se srdcem čistým, s duší vírou
naplněnou spočívají na prsou Pána Ježíše. Jiní v pochybnosti jako Tomáš vztahují
ruku svou v bok Páně: »Pane, ukaž nám bok svůj, jenž raněn byl pro nás!«
a to jsou ti, kteří jednou klesnou před Pánem a vyznají : »Pán můj a Bůh můj
jsi Ty!« — Jiní jako Petr světem zlekáni zapřou jednou Krista — a pak Ho
tím více budou milovati. Jiní jako Nikodém půjdou za Pánem z povzdálí — ale
při smrti poznají Ho! A jiní — ach Bože, kéž těch jest nejméně — zaslepeni
prachem země, zaslepeni životem, zaprodají Krista, podlehnou. — O Bože, kéž
z těchto mých, není nikdo !
Posluchači moji ! Nikdo nemusí přijíti v místa ta poskvrněná stopou Jidá
šovou, nikdo pravím, kdo nezapomene, že jest jeden hrad, assyl, útočiště, kam
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dosud duch zla vniknouti nemohl, kde duše svaté hledaly tajemný zdroj své síly,
nad nímž sám Kristus psal slova lásky největší : »Já třtinu nalomenou nezlomím,
já knotu hořícího nezhasím!« — »Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se jim!« —
Jest to zpovědnice! — Do ní, jako do nedobytného hradu utíká se a vždy utíkati
se. bude lidstvo ve chvílích největšího rozporu duševního, aby hledalo tam klid a smír!
Voltaire, Rouseau, Goethe, Leibnitz, Heine, Coppée—vůdčí duchové doby
minulé a přítomné, zastavují se s údivem u prahu zpovědnice, nalézajíce tu
pramen vody čisté, z něhož duch lidský čerpá mravní posilu. Veliký Goethe
uznává, že u zpovědnice vrací se člověku kleslému štít lidskosti. Voltaire praví,
že zpověď jest mohutnou věží, která neřestí zdržuje a Leibnitz nenalézá nic
cennějšího v náboženství křesťanském nad zpověď!
Ale já od těchto velikých duchů obracím se k vám. .V duši vaší hledám
na základě pravdy Kristovy květy, jež dnes máte složití do .rukou kněze, jemuž
jako otci a příteli vyznávati budete hříchy své.
ť ■
A květy ty jsou ?
Upřímná kajícnost, upřímná lítost a upřímné předsevzetí polepšiti život svůj
a hříchů se varovati. Což by nám prospělo věděti, že prostý duch horala s láskou,
veliký duch filosofa s obdivem zastavuje se na prahu zpovědnice, kdybychom
nebyli proniknuti až do té duše touhou upřímnou vrhnouti se do náručí Spasitele
a volatí k němu: »Pane rozpomeň se na mne!«
Bože můj, co jest to za lásku ! Několik slov a činí zločince svátým. Ale
těch několik slov musilo zatřásti srdcem, musilo obroditi duši, proměniti celého
člověka ! — Láska nemluví mnoho, poněvadž všechno ukládá do skutků !
Budete říkati : »Já bídný hříšník zpovídám se Bohu Všemohoucímu —!«
Vložte — prosím vás — do slov těch celé srdce, celou duši svou ! Má-li vaše
zpověď býti upřímnou, má-li vám přinésti odpuštění hříchů a milost před Bohem,
musí zachvěti celou vaší duší, proměniti celé vaše nitro. Musíte cítit, že snižuje
vaše žádosti až k zemi, jako snížen byl Kristus, když v prach klesal pod těžkým
křížem svým pro hříchy naše a že duši vaší povznáší až k nebesům, jako po
vznesen byl Kristus, když modlil se: »Otče, odpust jim!«
A když tak přistoupíte k vyznání hříchů svých, srdce vaše samo mluviti
bude, dá vašim rtům upřímnost, nitru bolest a duši pokoj a mír Kristův. Amen.

Bohoslužebný rád.
K urovnání poměrů mezi katechetou a učitelstvem, vydán byl v Praze před časem
bohoslužebný řád, jejž doslova níže uvádím. Bylo by snad .dobře, kdyby na všech
okresech školních dle jsoucích poměrů podobné řády zavedeny bylý, ježto mnohým nedoroz
uměním zabraňují. Stává se totiž mnohdy, že náhodou sběhlých se okolností, učitelové náhledu
jsou opáčného než náhled jest katechetův, a že katecheta, chtěje, zachovati kolegialitu mezi
Scylu a Charybdu, přichází totiž mezi přání nadřízených sobě úřadů a úskoprsý náhled
vykladačů zákona. Potřebuje ovšem řád předložený mnohých dodatků jako »co vyroz
umívá se náležitým dozorem nad žactvem při náboženských úkonech, zdaž i v dni feriální, jako v den před sv. Janem (na nějž letos náhodou křížový den padl) povinni jsou
učitelové s mládeží křížových průvodů se súčastniti a pod.) Je-li takového nařízení, ka
techeta opřen o ně žádati může, aby bylo zachováváno, čímž mnohého nedorozumění se
vyvaruje.« Bohoslužebný řád pro Prahu zní následovně:
'
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»Aby konečně upravena byla náboženská cvičení římsko-katolického žactva na
obecných a měšťanských školách, obrátila se c. k okresní školní rada ve smyslu článku 5.
nšs. zák. škol, ze dne 14. května 1869 k vysoce důstojné kníž. arcib. konsistoři Pražské,
by tato přihlížejíc k zvláštním poměrům kr. hl. města Prahy, vydala zvláštní bohoslužebný
řád pro obecné a měšťanské školy pražské. Vys. důstojná kníž. arcib. konsistoř vyhověla
této žádosti c. k. okresní školní rady a oznámř/a notou ze dne 1. srpna 1888 zvláštní
bohoslužebný řád pro obecné a měštanské školy pražské. C. k. okresní školní rada po
rozumu § 5. říšs. zák. škol, bohoslužebný řád ten zkoumala a když neshledala v něm
ničehož, co by se protivilo všeobecnému školnímu a vyučovacímu řádu, neváhá ho
ředitelstvím obecných a měšťanských škol prohlásiti.
Majíí dle toho řádu od té doby pro žáky římsko-katolického vyznání pražských
škol obecných a měšťanských za řádně předepsané pokládány býti náboženské výkony tyto:
1. Společná hlasitá modlitba, po případě nábožný zpěv na počátku a na konci vy
učování. O fotmulářích modliteb a o písních, jichž se při tom užívati má, usnášej se místní
konference učitelské ve srozumění s katechetou, avšak tak, aby formuláře a zpěvy ty
doslovně brány byly buď ze řádně zavedeného katechismu, nebo knih, pokud se týče
zpěvníku majících approbaci biskupskou. (Vynesení ministerské ze dne 8. října 1872,
č. 8759.) Je-li mimo toto modlení řádné na které škole jiné ještě mimořádné modlení zavedeno,
jako na př. v pátek ve 3 hodiny a pod., zůstaniž při chvalitebném tom obyčeji.
2. Společné obcování mši svaté každou neděli a každý zasvěcený svátek celého
roku školního. Dispensovati od tohoto společného obcování celé třídy, ba celé školy v jednotlivé
neděle neb zasvěcené svátky, aneb po celou některou dobu roční, jako na př. po celou dobu zimní
se nedopouští. Jen jednotlivým žákům může z důvodů závažných uděliti správá školy, do
rozuměvši se s katechetou, dispens. Škola pak jest povinna, žáky takové každoročně a častěji upo
zornili na církevní zákon, jenž velí, obcovati službám Božím v neděli a ve svátek. (Vyn. ze dne
16. května 1880. č. 6200.) Délkou mše svaté provázejtež žáci, pokud jen možno, posvátným
zpěvem církevním a učitelstvo, jemuž se klade na srdce, aby pilně k pěstování zpěvu
církevního přihlíželo. (Vyn. min. ze dne 12. května 1. 1877, č. 16.885 a osnovy, přede
psané vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 18. července 1885, čís. 21.032.)
Přede mší sv. nebo po ní vyslyš žactvo škol měšťanských v neděli a zasvěcený svátek
též exhortu, kterou katecheta buď v kostele neb ve škole pro ně konej.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Jmenování : Dp. Ant. Suchoradský,
jmenován byl definitivním katechetou při
měšťanské škole chlapecké v Praze-II., Jan
Bučil, katecheta při měšť. škole na Hradčanech.
Kterak vyplniti vysvědčení pro
pouštění takých dětí, které náležejí
církvi státem neuznané. O tom jedná na
řízení min. ze dne 29. listopadu 1885, 31.
března 1891 č. 25.905 a 22. října 1893
č. 16.240. Dle těchto vynesení ustanoveno,
že v případech, kde na školách obecných
a měšťanských není postaráno o vyučování
náboženství určité, státem uznané konfesse
a jestliže děti školní, takovéto konfessi ná
ležející, dle místních poměrů nemohou se
vykázati vysvědčením, které řádně ustano
vený učitel náboženský vydal, na důkaz,
že účastnily se vyučování náboženství, tato
okolnost vyznačiti se má v propoustěcím
vysvědčení těch kterých dětí na místo známky
z náboženství. Zrovna tak jest si počínati
při vyplňování vysvědčení dětí, které náležejí

---------

nějaké státem neuznané církvi. Viz vynesení
c. k. zem. šk. rady zd. 27. list. 1893 č. 29.187.
Obrazy při vyučování bibl. děje
pravy. Mezi obrazy, kterých se na ško
lách užívalo, byly obrazy Herderovy ve Freiburce k dějepravě Schustrově. Tyto později
nahrazeny byly méně vhodnými obrazy dle
obrazů faráře Sautera, ve Vídni vydaných.
Mimo to se užívá také menších obrázků
Hôlzelových. Tyto jsou příliš malé, v kři
klavých barvách, hrubé, tváře osob nesličné
atd. Dále jsou francouzské obrazy Hachetteovy, provedené dle děl francouzských
mistrů. Do školy se nehodí. Nyní se po
většině kupují obrazy Arnošta Presslera, bi
blické obrazy nákladem Ed. Hölzela ve Vídni.
32 obrazů 24 K. Tyto jsou pěkně koloro
vané. S bílou obrubou t. j. na tvrdém bílém
papíře přilepené lépe se mi líbí, pro svoji
úpravnost a vzhlednost. V Praze k dostání
u Kreidla proti kostelu sv. Jiljí v Husově ulici.
(Viz »Věst. vlád.« : Věcné pomůcky.) —l

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.

ZÁŘÍ 1901.

KATECHETSKÁ PRÍLOHA
»VYCHOVATELE«
y)

........... —

Ročník IV.

■

Číslo 9.

v-.—
Rediguje JAN ŠMEJKAL.

O potrebe náboženského presvedčení mládeže.
Píše prof. AD. FUX.

* Dokončení. *

Kromě důvodů božských' užije učitel i důvodů lidských, protože se na
skytuj! mnohé pravdy, jichž platnost na pravdivosti vět již známých se zakládá.
Důvody ty jsou: Rozumové, které dokazují, že pravdivou jest položka, protože
z jiné od žáků za pravou již známé, nezbytně vyplývá. Důvodů těch při ná
boženském vyučování káže užívati naléhavá potřeba, neboť zjevené náboženství
i pravdy, které lze rozumem pochopiti, podává.
Jsou některé články víry a mravů, jež toliko rozumem dokázati můžeme.
Na př. : Že v každé způsobe nejsvětější svátosti oltářní jest nejen pravé tělo,
ale i pravá krev Ježíše Krista přítomna, a že P. Ježíši v této svátosti klaněti se
máme a p. Pán Ježíš sám užíval rozumových důvodů a tak dal na jevo, že ne
sluší se, aby víra naše byla slepá, ale rozumná a uvědomnělá. Na př. : Že do
voleno jest v den sobotní uzdravovali, t. j. dobré skutky dělati, (Mat. 12, 1 —13.),
když mu vytýkali fariseové, že pomocí Belzebuba zlé duchy vymítá. (Luk. 11,
14.—20.)
Některé pravdy nemohou také přímo z písma sv. býti dokázány, ale ne
přímo důkazem rozumovým. Na př. : Článek víry o očistci, kteréžto jméno
v písmě sv. není uvedeno. Ze slov Ježíše Krista : »Kdož by mluvil proti Duchu
svátému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím,« (Mat. 12, 32.)
vysvítá, že některé jiné hříchy bývají odpuštěny. Jelikož se to nemůže státi ani
v nebi, kam jen úplně čistí vcházejí, ani to možno není v pekle, do něhož se
dostanou na věky zavržení, musí býti ještě jiné místo na onom světě, a to jest
očistec.
Důvody rozumové uváděj jen ve spojení s důvody božskými, to jest: ne
užije se jich, běží-li o pravdy, jež toliko ze zjevení Božího lze dokázati, aneb
jež přesahují chápavost dětskou. Učitel, sestavuje důkazy rozumové, dbej toho,
aby byly snadno pochopitelné. K tomu konci užij pravidelných a úplných
úsudků, přihlížeje vždy k tomu, by obě návěstí nejen zcela pravdivý, ale jako
takové i od žáků byly uznány, a aby uvedená slova v nich dětem byla jasná
a srozumitelná. Proto vždy třeba obě návěstí náležitě vyložiti ; závěr učiní děti
samy.
9
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Náboženské pravdy odůvodníme výroky svätých, vysoce postavených a
jiných osob dětem vzácných.
Výroky takové nejsou sice neomylné, ale třeba i jich si všímati. Děti sly
šíce, jak mnozí vznešení, učení a svati mužové útěchy a posily ve sv. nábo
ženství nalezli, snáze o blahodárném působení náboženských pouček se přesvědčí
a je si zamilují.
Důležité jsou konečně i důvody vzaté ze zkušenosti a dějin všeobecných.
Důvody skutečnými událostmi a dějinami stvrzené přesvědčují rychle a jistě,
působí na žáky mocně a trvale, poučku znázorňují a bývají častokráte vedle
biblického dějepisu jediným prostředkem, jímž lze menším dětem i následky činů
dobrých a výstražných znázorniti.
Důvody vybrané ze zkušenosti, z nynější neb dávné doby, z dějin
církevních a všeobecných, buďtež schopnosti a vzdělanosti žáků přiměřené,
blízké a případné, pokud možno, ze života dětského neb rodinného vzaté.
Někdy poskytne učitel i příležitosti, aby žáci zkušeností takových sami na
byli, jindy se příležitost ta sama naskytne.
Jest na bíledni, že učitel neužije všech důvodů, nýbrž učiní náležitý výběr,
přihlížeje při tom k potřebám, poměrům, schopnostem, stupni a vzdělanosti žáků.
Jest potřebí, aby děti, pokud ještě jsou nezkaženy a mysl jejich není zaujata
proti pravdě, vyzbrojeny byly proti pochybnostem a námitkám, které u nich
časem snad vzniknou aneb které uslyší od jiných.
O námitkách dlužno si pamatovati, že z pravidla snadněji a pevněji utkví,
než důkazy nejlepší. Z té příčiny třeba u věci té největší opatrnosti. Není vůbec
radno seznamovati děti s námitkami. Ale poněvadž zvláště za doby naší nebývá
zjevem řídkým, že v dětech budí se nesprávné představy a různé předsudky ná
boženské, a to hlavně převrácenou a pochybenou domácí výchovou, neopatrnými
mnohdy i úmyslnými, svůdnými řečmi, zlými příklady a špatnou četbou, proto
třeba učiteli býti u věci té stále na stráži. Povzbuzovati bude žáky, by se ho
tázali, nerozumí-li něčemu aneb slyší-li opačné mínění a pod.
Ona bludná mínění, po případě ony pochybnosti, které uvedou děti samy,
prober učitel důkladně, aby samy poznaly jejich bezpodstatnost a nesprávnost
a pravdu pevně a jistě pochopily.
Ty námitky však, s kterými se děti v obcování s lidmi snad později obe
známí, vyvracujme nepřímo, to jest vysvětlujme je tak, aby pravé učení jasně
a určitě bylo vyloženo, aniž by námitka přímo byla vyslovena.
Ty pochybnosti a námitky, které lze často slyšeti, a jež pronášejí obyčejně
lidé lehkomyslní, ať uvede učitel sám a sice asi tím způsobem : »Lidé nevědomí,
zbloudilí, nepřátelé náboženství praví . . . anebo kdyby někdo sám řekl, že . . .
co byste mu na to odpověděli ?« a povede žáky, by sami poznali lichost a bez
podstatnost té které námitky a dovedli tak sami i jiné přesvědčit!.
Buďme při tom upřímní a přívětiví; důvěra důvěru budí a nejlépe přispívá
k tomu, aby pochybnosti a předsudky úplně byly poraženy.
* %
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Promluva na počátku školního roku.
Napsal P. ROBERT KUČERA.

Říkává se: nic na světě netrvá věčně. Ke všemu vyměřen jest čas; jest
čas setby a čas žní, čas radosti a doba zármutku, jest čas mládí a čas stáří,
také čas k práci a čas k odpočinku. (Kazatel, kap. 3.)
Delšími prázdninami posilněni, počínáte nový školní rok ; přicházíte opět do
školy, abyste pokračovali v učení ; chcete zasívati, abyste dočkali se radostných
žní. Rolníci, když poslední úrodu s polí svezli do stodol, veřejně děkuji v kostelích Pánu Bohu za udělenou úrodu: hospodáři radují se právě z požehnáni
Božího. V' některých krajinách však měli smutné žně, poněvadž dopustil Pán
Bůh pohromy: povodně, sucha krupobití, jimiž zničena úroda polní. Kde však
Pán Bůh uchránil, tam těší se a radují. Vám dnes začíná jaro a proto, aby vás
Pán Bůh chránil, aby vás posiloval, vzývali jsme dnes Ducha sv. a prosili jsme
o požehnání Boží, abychom nepracovali nadarmo, aby žádná pohroma nezničila
namahavou práci naši.
Tak na duchu i na těle posilněni a pomocí Boží podporováni dáváte se
znova do díla obtížného, avšak důležitého, a také příjemného a užitečného.
1. Pravím, že počínáte dílo obtížné, práci nesnadnou. Mnozí z vás zajisté
šediví, jak důmyslná díla dovedou lidé vytvořiti schopnostmi svými ; diví se, jak
důmyslný rozum dal Bůh lidem, a jak vytrvalou vůli. Ovšem že k tomu třeba
mnoho práce, neúnavné pilnosti a vytrvalosti. Pán Bůh vložil do přírody síty
užitečné — ale chce, aby lidé prací, důmyslem užitečnost sil těch poznali a po
chopili a jich k svému prospěchu užili. Pracujte ve škole rádi, s pozorností, pilně,
abyste také svými schopnostmi, které Vám svěřil Pán Bůh, užiteční byli sobě
i jiným lidem, abyste takto pracovali vždy jen ke cti a chvále Boží. Všechno
stvoření velebí Boha; k tomu i my stvořeni jsme, abychom ze všech sil Bohu
sloužili a Boha ctili. Slavný hvězdář a učenec Newton, kdykoli něco nového
v Boží přírodě poznal, za to Bohu děkoval a Jej chválil.
2. Práce, která na Vás čeká, jest také důležitá. Z dobrých škol vycházejí
také řádní lidé; ve škole nabývá mládež vědomostí pro budoucí život potřebných;
tam učí se moudrosti, neboť školou má se rozmnožovali blaho lidi, blaho časné
i věčné. Mnoho peněz vynakládá se na školy, pěkné budovy školní vynikají všude,
zdokonalují se prostředky k vyučováni — z toho poznati můžete, jak důležitý
jsou školy, jak si školy vážiti máte a že vám potřebí jest pilně pracovati, abyste
ve škole prospívali moudrostí a milostí před Bohem i před lidmi.
Ve škole dále mají také vaše mravy býti zušlechťovány, abyste byli hodni
a každému míli. Ovšem vaši rodičové pilně starají se o to, abyste byli nábožní,
mírni, ke každému laskaví, pracovití, avšak i ve škole vám se vštěpuje, abyste
Boha milovali, rodičů poslouchali, lidem ochotně pomáhali, nikomu neubližovali,
abyste líbiti se mohli Bohu i lidem. Aby to vše se zdařilo, musíte sami na sebe
pozor dáti, varovati se vší nezbednosti, odložte lehkomyslnost, odřekněte se
lenosti a všech jiných nectností. Z mládí musíte navykati ctnosti a odkládati vše
likou nepravost; víte, že z mládí sluší se strom ohýbati, aby z príma rostl, starý
strom ohnouti se nedá, a nectnost, která se v mládí neodloží, nepotlačí, roste
a mohutní a bývá ve věku starším pramenem mnohých neštěstí. Kdo nespravuje
9*
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a neupevňuje břehy v čas, když voda v potoku jest malá, — těžko je zpraví,
když voda přetéká a příval již je trhá. — Proto ochotně uposlechněte vždycky
dobré rady, kterou vám dávají rodičové nebo učitelové vaši, oni jistě dobře
s vámi smýšlejí. Víte, že i léky odporné lékař předpisovati musí, aby zdraví se
vrátilo a nemoc odešla.
3. Práce vaše bude sice obtížná a namahavá, ale také příjemná.
Jisto jest, že kdybychom na světě pracovali nemohli, že bychom byli velice
nešťastni. Člověk k práci jest stvořen. Vidíváte malé děti, kterak neustále něčím
se obírají, zaháleti neumějí ; zahálka také člověku zcela nesluší, mimo to jest
pramenem mnohých hříchů a nepravostí. Práce jest veliké dobrodiní ; v žalářích
největší jest trest, když vězeň pracovati nesmí a jen nečinně po dlouhé hodiny
seděti musí. — Při tom však nezapomínejte na slova Písma sv. : »Modli se a
pracuj.« Pán Bůh zajisté dodává chuti k práci, poskytuje síly a odměňuje svým
požehnáním. Zvláště upřímná vaše modlitba bude Pánu Bohu milá a pomoc jeho
bude při vás vždycky; věřte, že více dokáže člověk, při němž Pán Bůh jest, než
ten, kdo bez Boha pracuje; dílo člověka bezbožného, kdyby sebe více se namáhal
a sebe více jmění hromadil, nepřinese požehnání žádného. Slibte také již nyní na
počátku nového školního roku, slibte Pánu Bohu, že ze všech sil se vyna
snažíte jemu šloužiti a že zvláště v neděli a ve svátek služeb Božích nikdy
zanedbávat! nebudete.
4. Práce dobrá konečné bude také odměněna.
Připadá mi škola jako studně nějaká, z níž dobrá voda se čerpá; z daleka
chodívají k dobrému prameni nabírat vody zdravé a chutné — tak mi připadá,
když vás vidívám, kterak ze všech končin pospícháte k budově školní. Co však
se stává, když přicházejí mnozí k jediné studnici? Voda se vybere, nebo zakalí
— nejlépe má, kdo dříve přišel, anebo moudře nabíral. A mezi tím, co pilní
y. opatrní dobrou vodu nabírají, vlažní, nedbalci a nepozorní žízniví odcházejí ;
nadarmo konali cestu, trhali obuv, snášeli zimu a horko. Tak i ve škole. Jenom
žáci pilní užitek mají z vyučování. Kdo z vás tedy chtěl by býti nedbalým ?
Lidé pracovití dokáží mnoho, kde před časem pustiny byly a prázdnota,
,tam pílí lidskou města vyrostla a krajina takořka v ráj přeměněna byla. — Tak
i duše vaše vzdělávána bude ve škole ve všem dobrém — vychovatelé vaši
hodlají na půdě, kterou přinášíte, to jest v dusí vaší vytvořili utěšený ráj ctností
všech a vzdělanosti a hodlají s pomocí Boží odstranili všelikou nectnost, která
by duši vaši zohyzďovala.
Nuže s pomocí Boží chopte se práce upřímně ; jeto práce důležitá ; obtížná
sice, ale příjemná a užitečná. Včely, pokud pastva jest, pilně snášejí med, vy
pak, dokud do školy chodíte, shromažďujte si potřebné vědomosti. Uplynou léta
a mládeže mravné, pilné a bohabojné stanou se lidé slavní, rozšafní, kteří budou
užiteční všem a chloubě svému národu. Přál bych vám, abyste všichni jednou
štastni byli, abyste dočkali se ovoce práce své.
Proto proste Pána Boha upřímně, aby vás provázel v tomto novém roce
školním svou pomocí. Amen.
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Promluva na XV. nedeli po sv. Duchu.
(Svátek narození Panny MarieJ
Xapsal VÁCLAV JANOTA, katecheta měšťanských škol.
»Rodokmen Pána našeho Jeziše Krista, syna
Davidova, syna Abrahamova . ..» Mat. 1,1.

Vedle narození Pána a Spasitele našeho, Ježíše Krista, jsou to jen ještě
dvě narození, jež Církev svátá oslavuje, narození přesvaté Matky Spasitelovy a
narození sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně. Nečiní tak Církev sv. u ostatních
Svatých a Světic Božích proto, že narodivše se pro tento svět, duši svou měli
obtíženu hříchem dědičným, sv. Jan Křtitel však již před svým narozením hříchu
toho sprostěn, Maria Panna pak pro svoji vysokou Důstojnost’, k níž od věčnosti
od Boha určena, hříchu dědičného vůbec uchráněna. Ký tedy div, že Církev sv.
v kněžských hodinkách volá dnes: »S radosti oslavujeme narozeni Patiny Marie,
aby za nás orodovala u Pána našeho Ježíše Kristal’s, (ad Landes) a zase: »Na
rozeni tvé, o panenská Rodičko Boži, radost přineslo celému světu, nebo z tebe
vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus Pán náš.« (ad Mgn.) Abychom i my radosti
naplnili srdce svoje, uvážíme krátce o předcích a potomstvu Marie Panny; nebo
při narození dítka často se ptáme na původ a budoucnost jeho.
1. Maria Panna pocházela z rodiny prastaré, vznešené. Mezi praotce své
čítá Abrahama, jenž před dvěma tisíci lety Bohem samým povolán v zemi zaslí
bené měl zachovati víru v jednoho pravého Boha; Judu, jemuž umírající otec
Jakub odevzdal knížecí žezlo nad čeledí svou, krále Davida a Šalomouna, již
před tisíci lety spravovali slavně národ israelský, Zorobabela, jenž před pěti sto
letími ze zajetí babylonského přivedl svůj lid do domova otců. V pravdě tedy
Maria Panna pochází z nejslavnějšího rodu, z královského domu Davidova. Ale
toto šlechtictví nalézá význam svůj jen v očích tohoto světa. Maria Panna šlech
tický svůj znak ozdobila ctností svého přečistého srdce. Nejbližší příbuzní její,
zvláště rodičové její Jáchim a Anna, sami jsouce chudí, nemohli dítku svému
dáti statků časných, ale za to neúnavně snažili se, aby dítku svému opatřili
statky, jichž »ani mol nekazí, aniž, zloděj krade«, ozdobili duši jeho všelikou
krásnou a bohumilou ctností. Maria Panna byla, tou nejčistší a Bohu nejodda
nější bytostí, plna pokory a. lásky, srdce její andělsky čisté, modlitby plny něhy
a vroucnosti, život její zrcadlem spravedlnosti. — Hle, nejmilejší, toť pravé
šlechtictví, jež každého člověka v pravdě povznáší. — Jakkoli z prastaré rodiny
královské pocházela, chtěla býti vždy jen »služebnici Páně.« (Luk. 1, 38.)
Hleď, milá mládeži, i ty srdce své ozdobití podobným šlechtictvím ! Byť Bůh
ve své moudré prozřetelnosti ti ve vínek vložil bídu a chudobu, jestliže srdce
tvé stkví se všelikou krásnou ctností, pakjsi předmětem největšího zalíbení Božího.
2. Potomstvo Panny Marie dle těla nebylo ovšem četné. Maria Panna byla
matkou pouze jediného dítka; rodokmen její uzavřen slovy: -»z nížto se narodil
Ježíš, jenž slove Kristus,« (Mat. 1, 16), ale přece zasluhuje nazvána býti nejšťast
nější matkou nejčetnější rodiny, nebo jsouc matkou vtěleného Syna Božího,
stala se duchovní matkou veškerého lidstva. Všichni, kdož křtem svátým stali se
údy sv. Církve Kristovy, jsou také dítkami Panny Marie. Spasitel dal nám svoji
přesvatou Matku za společnou matku, když dokonávaje v ukrutných bolestech
na kříži co na světě měl nejdražšího, svoji matku, miláčku svému Janovi, a skrzç
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něho nám všem doporučil přepamátnými těmi slovy: »Hle matka Tvá!« (Jan 19, 27.)
Proto lze na Marii Pannu obrátiti slova Písma sv. : »Kdo sečte potomstvo její?«
nebo od té chvíle, co slovo Kristovo se na světě ujalo, a strom sv. Církve větve
své po celém světa sboru rozložil, miliony a miliony dítek odešlo za svou
matkou u věčnou blaženost a miliony jiných pohlíží k matce a počet jejich
denně vzrůstá. Šťastná matko ! vším právem volá k tobě příbuzná tvoje sv. Al
žběta : »Požehnána jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!» (Luk. 1,28.)
ano vším právem můžeš sama volatí : »Aj, hle, od této chvíle mé blahoslavenou
nazývali budou všichni národové!« (Luk 1, 49.)
Ovšem potomstvo první matky naší Evy je mnohem četnější než potomstvo
druhé matky Panny Marie, ale první matka veškeré potomstvo pádem svým do
nekonečné bídy uvrhla, uvěřivši slovům hada, kdežto Maria Panna, uvěřivši
slovům archanděla, přinesla všemu světu 'milost a spásu. Proto nazýváme Marii
Pannu druhou, lepší Evou, t. j. »matkou živých«. Jako v Evě pozdravujeme
pramatku svou dle těla, tak v Marii Panně ctíme duchovní svoji matku. Proto
také se všichni k ní jako společné matce své hlásíme, sami se mezi sebou majíce
za bratry. A jako mateřské její srdce láskou svojí nás všecky objímá, tak i my
máme jeden druhého milovati, a jako dítko zdárné matku svoji ve všem napo
dobí, tak i my připodobňujme se Panně Marii, následujíce její vznešené ctnosti,
a jako matka svoje dítko vždycky chrání, tak Maria Panna, pomocnice křesťanů
útočiště hříšníků nás nikdy neopustí, ale provázeti nás bude po cestách života
a po skončeném našem putování pozemském přivede nás k Ježíši, požehnanému
Synu svému. Amen.

Promluva na XVI. neděli po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV LOMNICKÝ, katecheta.

»Jest dovoleno v den svátečni uzdravovali?«
Luk. 14, 3.

Jak dnešní nedělní sv. Evangelium svědčí, byli Židé ve svěcení dne svá
tečního tak úzkostliví, že se domnívali, den sváteční že se i dobročiněním znesvěcuje, a činili božskému Spasiteli, jenž v den sobotní nemocného uzdravil,
trpké výčitky. Za naší doby spatřujeme ve světě téměř pravý toho opak. Vlaž
nost náboženská odvrací křesťany od návštěvy chrámu Páně a obcování služ
bám Božím a přece třetí přikázání, které nám tuto povinnost ukládá, právě tak
od Boha, věčného zákonodárce, nám bylo dáno jako devět ostatních přikázání.
Proto chápu se při počátku školního roku vítané příležitosti, kterou mi dnešní
nedělní svaté Evangelium podává, abych vás k pilné návštěvě služeb Božích po
celý školní rok povzbudil.
»K čemu potřebuje věčný Bůh služeb lidských?« ptal se jinoch Samma
svého učitele. A učitel vysvětlil potřebu toho, uživ vypravování biblického, pravil:
»Když synové Israelští vraceli se ze zajetí do svého domova, žil v Babylonu
Israelita, jménem Boni, Levita, muž moudrý, s manželkou a dětmi svými. K němu
přišel anděl Páně v podobě posla krále perského a pravil: »Vezmi manželku
svou, svoje dítky, svoji čeleď a majetek a navrať se do země otců svých, abys
pomohl národu svému radou a město i zemi moudře zřídil!« Jsraelita na to však
odpověděl : »Pane a králi, děkuji ti za dobrotu a laskavost tvou, ale jak mohu
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se vydatí na cestu, které neznám?« Posel na to: »Vstaň a důvěřuj ve svého
krále!« 1 vyšel Boni s rodinou svou a vším majetkem časně z rána, ale srdce
jeho plno bylo pochybností. Putoval pouští až do večera a hle, když urazili
asi šest perských mil, a celí byli zemdleni, — na cestě před nimi stál krásný
stan a u vchodu služebník krále perského, vítaje je slovy : »Zde odpočiňte !«
Boni poznal v tom prst Prozřetelnosti božské a zvolal: »Hle, Bůh dobrotivý toto
občerstvení uchystal nám, ale jak bude dále?« Služebník králův přistoupil, na
listu palmy nakreslil cestu, kudy se bráti mají a propustil je se slovy: »Jděte
v pokoji !« A když urazili nových 6 mil, znovu před nimi objevil se pohodlný
stan a služebník krále a tak se opakovalo po 80 dní, až dostali se do země za
slíbené a města svátého Jerusalema. Boni přesvědčil se, že anděl Hospodinův
ho vedl, děkoval z plna srdce Bohu svému a pečoval, aby lid jeho, jenž zkáze
mravní propadl, den sváteční řádně světil.«
Hle, milá mládeži! Život člověka je ustavičná pouť: šest perských mil je
šest všedních dnů, den sedmý je den odpočinku, a dne toho stojí Stánek Hospo
dinův otevřen před tebou, abys v něm odpočinul a občerstvil duši svou! Člověk
bezbožný nevchází do něho a proto také bloudí po cestách křivých v poušti a
spěje vstříc své záhubě, člověk ale zbožný, moudrý nalézá v něm odpočinutí a
dochází šťastně cíle své cesty.
Snadno poznáváte, moji drazí, že den sváteční je dnem odpočinku a sice
v Bohu, jenž nás sám bohatě občerstvuje zemdlené na Cestě života. Ano, ob
čerstvuje pokrmem nebeským. Svěcení dne svátečního je pro pravého křesťana
duchovni hostinou. Nebo jako tělo potřebuje k životu pokrmu a nápoje, tak i duše.
My nemáme jako božský náš Spasitel života sami ze sebe, nýbrž my musíme
užívati jistých prostředků od Krista Pána ustanovených. Země poskytuje pokrm
tělu, ale nebe podává pokrm nesmrtelné duši. »Já jsem chléb, jenž s nebe se
stoupil,« pravil Kristus Pán (Jan 6.): »Přistup, kdo lačníš, a nasycen budeš.« Jako
chléb ku zdraví těla napomáhá, tak požívání chleba nebeského udržuje zdraví
duše. Každá bylina, již nedostává se vláhy, vadne a usychá, tak i duše, které
nesvlažuje rosa milosti, hyne, umírá a to věčně. Odkud čerpali všichni Svatí a
Světice Boží posily v těžkých bojích života svého, v dobách krutého pronásle
dování jména Kristova? Jediným zdrojem posily byla návštěva služeb Božích a
při nich časté přijímání nejsv. Svátosti Oltářní. S nasazením života pospíchali
za temných nocí na určená místa, by přítomni byli oběti novozákonné a přijali
tělo Páně — takto občerstveni, s radostí chvátali na popraviště, aby život svůj
obětovali za Krista. Dle příkladu jejich jednali a jednají všichni horliví křesťané
všech zemí a časů. Když v Anglii víra katolická byla potlačena a katolíci krůtě
stíháni a pokutováni, byla jistému horlivému šlechtici uložena pokuta 500 dolarů
za to, že mši sv. byl přítomen. Šlechtic ochotně pokutu uloženou zapravil, vybrav
k tomu nejkrásnější peníze světa, portugalské dolary, jež znamení kříže na sobě
nesly. Sami úředníci divili se tomu, že tak vzácnými penězi pokutu platí, než
šlechtic zbožný odpověděl: »Styděti bych se musil, kdybych tak velikou milost
špatnými penězi platiti chtěl.«
Jednejte, drahé dítky, podobně i vy. Po celý tento školní rok, ba po celý
svůj život pilně obcujte službám Božím, vyprošujte sobě a svým mileným při
každé mši svaté milosť a požehnání s hůry, a všecky práce vaše, s Bohem jsouce
započaty, s Bohem budou také konány a dokonány. Amen.

Strana 104.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník' ÍV.

Promluva na XVII. nedeli po sv. Duchu.
„Mistře, které jest přikázáni veliké
v Zákoně?* (Mat, 22., 36.)

S jakou úskočnou to otázkou přistupují opět zákonníci k Pánu, tážíce se
ho: »Mistře, které jest přikázáni veliké v Zákone?« Zákonníci totiž za dob Spa
sitelových v zákoně rozeznávali přikázání veliké, t. j. důležité a přikázání menší,
méně důležité. Za velké přikázání pokládali obyčejně vše, co se týkalo obřadů,
t. j. zevnější služby Boží, za méně důležité pak to, co směřovalo k mravní vý
chově člověka. A tu přeli se, které přikázání jest nejdůležitější. Jedni považovali
zákon o obřízce, jiní přikázání o oběti, a opět jiní svěcení soboty a pod. A k zod
povědění této otázky předkládají zákonníci Ježíši Kristu, dobře vědouce, rozhodne-li se On pro to neb ono, že v nenávist upadne u těch, kteří jsou náhledu
jiného. Leč Kristus prozírá úskočnost jich pronáší věkopamátná slova Zákona,
o kterém každý říci musel: ano, to jest velké přikázání Boží. »Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vši mysli své.
Totof jest největší a první přikázáni. Druhé pak jest k němu podobné. Milovati
budeš bližního svého, jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních všechen Zákon
záleží i Proroci.«
Na těchto dvou přikázáních, na lásce k Bohu a k bližnímu, že vše spočívá?
Ano ! Neboť, kdo tyto dvě přikázání zachovává, činí vše, co zákon Boží velí,
ježto veškeré přikázání Boží skryto v těchto dvou přikázáních, Tyto dvě lásky,
láska k Bohu a k bližnímu, vzájemně se doplňují. Kde není lásky k Bohu, není
i lásky k bližnímu a opáčně, kde jedna trůní a druhá sídlí. Já dnes promluvím
k vám o lásce k bližnímu, tomto libovolném kvetu a sladkém ovoci na stromě
lásky Boží. Učiním to tím způsobem : že zodpovím vám otázku : »Proč milovati
máme svého bližního?«
Proč že milovati máme svého bližního ? Odpovídám, předně proto, že jest
obrazem Božím. Jdeme-li kolem kříže, sejímáme v uctivosti klobouku, neb zname
náme se křížem, vzdávajíce tím úctu k Ukřižovanému, tedy k Tomu, jehož ten
kříž představuje. Leč ještě jest jiný obraz Boží, který není ani ze dřeva, ani
z kamene uměle vytesán! Jest to obraz, opatřený dechem Božím, jest to člověk,
o němž čteme v I. knize Mojžíšově (1., 27.) »A stvořil Bůh člověka k obrazu
svému, k obrazu Božímu stvořil ho.« Tak stal se člověk odleskem Božím, pa
prskem lásky Boží, kterouž lásku též i na obraz Boží přenésti má. Odtud, že
člověk k obrazu Božímu stvořen, povinnosti jeho jest, milovati bližního svého,
jako sebe, jako obraz Boží. Poruší-li člověk úctu k obrazu královu, víme, že
porušení úcty té přenáší se na osobnosť jeho, a porušuje-li člověk obraz Boží
v člověku, rovněž tak porušuje úctu k Bohu samému. V tom tedy spočívá hřích,
v tom zloba, v tom i tresty, neboť nenáviděn, nemilován, nectěn pak člověk —
ale Bůh. Povinností tvojí, milá mládeži, jest, abys ve vážnosti a lásce měla člověka
k vůli Bohu a Bohu ke cti. A byť i tento obraz Boží ve mnohém člověka byl
zohaven, pošpiněn a pokálen hříchy nedokonalosti, ty přece chrániti a milovati
ho máš. Vždyť i mnohé kamenné vyobrazení Ukřižovaného rukou neumělou vy
tesáno, nepěkně vymalováno, a my přece máme ho v úctě, poněvadž víme, co
znamená, koho nám představuje.
Bližního svého však též milovati máme nejen proto, že jest obrazem Božím,
ale též proto, že jest dítětem Božím. Bůh stvoříc, člověka v ráji, jenž praotcem
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se stal pokolení lidského, zavázal tím veškeré potomstvo jeho ku vzájemné lásce.
Neboť nižádná jiná věc nemůže lidi tak sloučiti, tak sjednotiti, jako láska, neboť
lásce jest vrozerto, aby nehleděla a nešetřila žádných rozdílů. Jako kosti a klouby
žilami jsou spojeny, cihly a kamení vápnem pevně se pojí, tak také srdce a
mysli lidské pojí se vespolnou láskou, tvoříce jedno tělo a jeden dům Boží
v celém sboru křesťanském. Kristus jako člověk, stav se nám podobným dítětem
Božím, vzorem nám lásky k bližnímu. Neboť láska k bližnímu Ho tak prostu
povala, že nic od této lásky k bližnímu Ho odvrátiti nemohlo. Kdo líbezněji lid
poučoval, kdo lidem v chorobě a nouzi více pomáhal a hle, to vše mu nic ne
prospívalo. Kdo miloval lidi více nad Pána, který i život svůj za ně obětoval a
přece u lidí a u světa lásky neviděl. I tys dítětem Božím, Kristus vzorem tvým.
1 tobě platí slova Kristova : »Potom poznají lidé, že jste moji ncenníci, bndete-li
se vespolek milovali.« (Jan 13.) Opravdu-li Boha miluješ, dokaž to! Jemu sa
mému nemůžeš nic dobrého učiniti, ovšem však svému bližnímu, dítěti Božímu.
A abys měla vždycky příležitost dokázati lásku svou k Bohu a Jeho dítěti, proto
máš všude kolem sebe tak mnoho chudých, nemocných a zarmoucených, ne
vědomých a bloudících, abys jim potěchy poskytovala. Miluj tedy bližního, ježto
jest on obrazem Božím, dítětem Božím. Tato láska k bližnímu aby se tím spíše
v srdci tvém ujala, pomýšlej na okamžik, ve kterém obnovovati se budou slova
Soudce Věčného: »Odejdi ode mne! Nebol jsem lačněl a nedals mi jisti, žíznil
jsem a nedals mi piti, hostem jsem byl a nepřijals mne, nahý jsem byl a neoděls mne, nemocen jsem byl a nenavštivils mne.« Tento okamžik před očima
měj a lásku svou k bližnímu rozuměj. Na slovo vzatý spisovatel ruský Feodor
Michajevic Doslojevský, byl odsouzen k smrti ještě s dvaceti svými soudruhy.
Když odvezli všechny na popraviště, přečtli jim ortel smrti a dali jim k políbení
kříž, zlámali nad hlavami jejich meče a oblekli je rouchem smrti. Potom posta
vili k popravnímu sloupu. Duslojevský stál v řadě šestý, a smrt očekávala jej
asi za pět minut. V tom zabubnovali tamboři odstup a všem přečtěno ohlášení
milosti a změnění rozsudku na Sibiř. Všecko toto vylíčil Duslojevský ve psaní
k bratru svému těmito slovy : Dvě minuty vyměřil jsem si na prosbu za od
puštění, hřešil-li jsem proti lásce k bližnímu, dvě na přemítání se samým sebou,
kde se octnu ve dvou minutách.
V posledním okamžiku odprašuje ruský onen spisovatel Boha, neprokazoval-li vždy lásku k bližnímu. Jest otázkou ještě záhadnou, zda-li tobě též táž
příležitost také dána bude a proto předejdi okamžiku tomu, vyplněním největšího
přikázání Zákona: »milovati budeš bližního, jako sebe«, aby láska věčná uvedla
tě do sídla věčné lásky. Amen.

Promluva na svátek sv. Václava, patrona země české.
Napsal EM. ŽÁK.
»Protož jestliže sobě zalibujete stolice a berly,
králové národů, milujte moudrosf, abyste na
věky kralovali.*
Moudr. 6. 22.

V chrámě Svatovítském, v tom šedém svědku nejpamátnějších událostí, dní
šťastných i žalostných našeho staroslavného království, v té vzácné klenotnici
našeho národa, pod jejíž klenbou spí nejslavnější panovníci naši i přední duchovní
pastýři lidu našeho sen svůj poslední, a kde dosavad klenoty říšské, ony nej
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dražší zástavy a odznaky práv země naší : koruna, žezlo a meč se uchovávají,
hned u vchodu, po pravé strane zbudována jest kaple nám všem nad jiné vzácná
a památná: kaple svatováclavská. Těžkopádné, železem pobité dvéře, mající upro
střed mosaznou lví hlavu s kruhem, jehož uchopil se sv. Václav padaje pod
mečem bratrovražedným, zavírají vchod do starobylé svatyně této. A když vstou
píme do vnitř, taký roj myšlének, dávných upomínek a citů zmocní se každého
z nás, že bezděky duší zazvučí prosba k svátému, dědici země naší, k milému
našemu knížeti a mučenníku, sv. Václavu, u posvátného hrobu jeho.
V duchu jako bychom viděli, jak zde kráčí vznešený náš král a otec vlasti
Karel IV., a plesá a raduje se, že svatyně tato se mu zdařila. Skvělé nástěnné
obrazy, zdi drahými kameny vykládané, a k tomu nádherný hrob se zlatou rakví
sv. Václava tvořily kdys největší okrasu první svatyně naší. Nyní ovšem kaple
tato sotva jest stínem bývalé slávy a nádhery své. Požár r. 1541. i deště vyko
naly zde dílo zkázy, a dlouholetý prach a dým z kadidla a svící pokryly tak
stěny její, že jen s těží poznáváme stopy dávného umění, jež tuto tak skvěle kdysi
zářilo každému příchozímu.
Ale proto přec kaple Svatováclavská jest cílem pouti mnohých zbožných
synů našeho národu. Jest svatyni nám nejdražši a nejpamátnější, kam s po
svátnou úctou vstupuje každý Cech a kde srdce nejvíce se rozehřívá na ohni
dávných vzpomínek na doby slávy a velikosti našeho království. A právě dneš
ního dne, o svátku sv. Václava, byla vždy kaple jemu zasvěcená, cílem pouti
tisíců věrných ^echů a hlahol písně Svatováclavské po celý den rozlehal se pro
storami chrámu. Zasvěťme proto i my dnes malou chvíli slavnému patronu našemu
a vizme jej jako jasný vzor pravého křesťana a opravdového milovníka své vlasti,
velikého a moudrého vlastence,
1. Jedno z nejvýznamnějších a nejvíce hlubokých podobenství, jimiž Spa
sitel význam a působení své nauky naznačil, jest zajisté podobenství o kvasu.
Jako totiž kvas všechno těsto proniká a je přetvořuje. oživuje, tak i nauka Ježí
šova vedle úmyslu jeho má člověka přetvořiti, proměniti, má jej jiným, lepším
člověkem učiniti. Sobectví má ustoupiti účinné lásce k nízkému, tvrdosť soucitu
s chudým, pýcha má ustoupiti vědomí, že před Bohem všichni jsme si rovni.
Odtud sv. apoštol Jakub přímo dí : »Náboženství jasné a neposkvrněné před Bohem
totof jest: navštěvovali sirotky i vdovy v soužení jejich a ostřihali sebe neposkvr
něného od světa.'i A jak sv. Václav ducha učení Kristova pojal? »Nejen knihy
uměl, ale i viru naplňoval,« dí o něm překrásně náš Palacký ve svých dějinách.
Nezůstával pouze na službách modlitby, návštěvě chrámů, ale »všem chudým
dobře činil, lačné sytil a pocestné přijímal, vdovám a sirotům nedal ubližovati,
a lidem všem, chudým i bohatým stejně byl milostiv — svědčí o něm naše
kronika. Pochopil cele ducha a význam víry, žil životem v pravdě křesťanským,
proniknut zásadami Evangelia; a proto zůstane nám všem Čechům jako světec
• vždy jasným vzorem pravého křesťana.
2. Ale svátý patron náš příkladem svým nám též ukazuje, v čem pravá láska
k vlasti a národu záleží. Významu slova vlastenectví často se — bohužel — špatně
rozumí. Považujeť se nezřídka za pravé vlastenectví jen planý křik, stálé praporečkování a pilné pořádání slavností a zábav. To jsou ovšem přirozené projevy
vlasteneckého nadšení, ale nikoli jádrem a cílem všech vlasteneckých tužeb
a snah.
Pravé vlastenectví záleží v úsilovné, mnohdy nehlučné a tiché práci na povznešení a zmohutnění našeho národa. A prostředky k tomu dle potřeby a doby
jsou rozdílné, ba mnohdy i zcela opáčné. Nastaly-li časy, kdy národ se zbraní
v ruce hájiti má své statky a svá svátá práva, jest zajisté povinností — jako
kdys Záboj činil — volat do zbraně všechny věrné syny vlasti a i vlastní krví
hájiti svoji domovinu. Potřebuje-li však národ míru a pokoje — bylo by zajisté
nerozumne, zpívati tutéž píseň válečnou, ale potřebí vybízeti ke klidu, svornosti
a míru, v němž jedině národ může mohutněti a duševně síliti. Vždyť přec oseti
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role jest čin daleko záslužnější, nežli oseté role pohubiti, a záložiti kvetoucí
město lepší, nežli je zažehnouti a se zemí srovnati.
A kníže náš sv. Václav, ve své prozíravosti byl již tak šťasten, že pochopil,
kterak svým věrným cechům nejlépe prospěti může. Prohlédl zajisté, že Čechové,
— chtí-li svoji samostatnost proti Němcům uhájiti, musí upřímně přilnouti ke kře
sťanství. Vědělť, že neučiní-li tak záhy, že dřív či později v nerovném boji s nepřátely svými, kteří pod pláštěm křesťanství jedině nadvládu svoji šířiti se snažili,
zajisté podlehnou. Proto uzavíraje mír s nimi, horlivě se staral o upevnění ducha
křesťanského v srdcích poddaného lidu. A tak jako z vroucí zbožnosti, rovněž
tak i z moudré vlastenecké snahy plynuly všechny jeho snahy o rozšjření a
utvrzení křesťanství v Čechách. A proto právem napsal Palacký : »Že Cechové
znikli osudu Obodritův, Luticův, Ratarův a jiných pokrevenců svých, za to nej
více děkovati mají včasnému a upřímnému pokřesfanění svému.« Toť jest přední
zásluha sv. knížete a mučenníka, sv. Václava. —
3. Tak světec, kníže Václav, všem Čechům zůstane vždy jedním z největších
vzorů pravého křesťana a vlastence. Ale vám, drazí přátelé, zůstaniž i vždy vzorem
snaživého, pilného, vzdělání dbalého jinocha. Moudrý otec jeho .Vratislav, chtěje
syna svého míti nad jiné vzdělaným, kázal jej nejprve v knihách slovanských
a po té i v knihách latinských a řeckých pilně vzdělati. A »Bůh seslal takovou
milosť na Václava knížete, že počal rozuměti knihám latinským a řeckým jako
biskup neb duchovní, a v nich ku sve vlastní zábavě čítal;« svědčí o něm le
genda Svatováclavská. Vzdělání, jež vedlo sv. Václava k pravé zbožnosti a doko
nalé lásce k vlasti, kéž i vám slouží po jeho příkladě k těmže nejkrásnějším snahám
v životě vašem.
A sotva vznešený kníže v 32. roce věku svého — jako druhdy Abel — klesl
pod nástrahami bratra svého Boleslava, již úcta jeho všude válem se rozšířila.
Zveme jej : »dědicem země české.« Národ náš měl jej ve zbožnosti své stále za
pána ji vlastníka země, za předního přímluvce a orodovníka u Boha, a vše, co
kdy Čechové chtěli ve cti míti jako své vlastní, zasvěcují až dosavad sv. Vá
clavu a pod jeho ochranu to staví. —
Již staří Římané všechny své práce vyšším cílům zasvěcujíce, říkávali :
»Pro aris et focis« — »pro oltáře a krby.« Jest to zajisté totéž, co my nazna
čujeme heslem: »Pro Boha a vlast'.« Náš sv. patron, jehož svátek dnes světíme,
zasvětil všechen život svůj Bohu a vlasti. Spojuje lesk knížecí důstojnosti
s prostotou věřícího křesťana, ve službách Boha a vlasti pracoval, a ve službách
jejich též dokonal. A jako on stále za českou zemi a všechny Čechy věrné
u Boha se přimlouvá, přičiňme se i my ve stopách jeho víry křesťanské a lásky
vlastenecké kráčejíce, býti hodnými duchovními jeho syny.
Zasvěťte i vy všechny práce a snahy své cílům vyšším : prospěchu národa
a oslavě Boži. Vždyť život člověka byl by příliš jednotvárný, nudný a nízký,
když by člověk nedovedl jej žiti ve službách ideálů a vyšších snah. A jediné
vyšší cíle, jaké si kdo vytkl, vyšší vrcholy, s nichž na život svůj hledíme, činí
život náš v pravdě vznešeným a vlévají sílu, abychom neúnavně a horlivě po
vinnosti své konali až. do posledního dechu života. Svatý Václav buď Vám pří
kladem bohumilého života. A pak, když všichni nadějní synové vlasti jím říditi
se budou, pak i země naše, krví jeho a krví sv. Ludmily svlažená, zastkví se
znovu nejkrasšími květy křesťanské osvěty a ctností. A pak, byť snad stihly
národ náš časy smutnější než hrob, a trpčí nad pelyněk, sv. Václav nedá zahynouti nám, ni budoucím. Amen.

K dnešnímu číslu přiloženo jest oznámeni pana A Bárty, zlatníka
v Turnově, na kteréž dovolujeme si naše pp. čtenáře upozornili.
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—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z katechetského spolku : Řádná
valná schůze spolková konati se bude
v sobotu, dne 14. záři 1901 o půl 11.
hodine dopoledne v dolním sále Katolické
Besedy (Svatováclavská záložna). Na porade
jednání jest: 1. Proslov předsedy spolku.
2. Ctení protokolu o minulé valné schůzi.
3. Zpráva jednatelova. 4. Zpráva účetní,
ň. Zpráva knihovní. 6. Volba tří členů vý
boru, tří náhradníků a tří přehlížitelů účtů.
7. Návrh výboru na změnu spolkových sta
nov. 8. Volné návrhy. (Tyto dle 19. článku
stanov nutno nejméně 14 dní napřed před
sednictví spolku ohlásiti. — Výbor spolku
žádá snažně všechny členy a katechety-ne-

členy, aby se všichni této valné schůze
účastnili. Katechetský spolek jest jediné
středisko kněží, v úřadě učitelském půso
bících, a má-li spolek zkvétati, jest zajisté
potřebí aby zájem členů na pracích spol
kových účasti při valné schůzi se projevo
val. Proto appelujeme též na kollegy mimo
Prahu sídlící, aby tento. den již svým zá
jmům stavovským, o něž spolek svědomitě
se stará, věnovali. — Členům dostane se
zvlášť ještě písemného pozvání.
K naší osnově. Chci upozornili na tu část
podrobné osnovy pro vyučování náboženství ve ■
školách obecných u měšťanských, v níž ustano
vuje se učivo pro III. a IV. třídu škol obecných
(osmitřídních). — V osnově dřívější, jež opírala
se o starý katechismus, předpisovalo se, aby s ža
ctvem lil. třídy školy obecné probrány7 byly nej
hlavnější věci ze všech částí katechismu, v míře
ovšem obmezené, a s žactvem IV. třídy aby opět
probránj7 byly všechny části katechismu v míře
poněkud rozšířené. Odpovídalo to zásadě kate
chetikami stanovené, že každého roku má žactvu
býti podán celek, který každého následujícího roku
má býti přiměřeně rozšiřován. — V praxi seznal
jsem však brzy, že ani ve 111. ani ve IV. třídě
není mi možno dostáti tomuto úkolu tak, aby nej
hlavnější věci z veškerého učiva žactvu byly me
thodicky vysvětleny a procvičeny. Ze také mnozí
jiní k stejnému soudu dospěli, přesvědčil jsem se
z ústních sdělení i z úvah v časopisech. Za sou
hlasu církevních školních dozorců rozdělil jsem
učivo tak, že ve 111. třídě probíral jsem methodicky apoštolské vyznání víry a nauku o svátostech,
při čemž příležitostně připomenuto bylo to nejpotřebnější o přikázáních Božích a církevních a
o hříchu (zvláště při svátosti pokání) ; ve IV. třídě
pak především zopakoval jsem, co ve 111. třídě
bylo probráno, na to pak methodicky probíral
nauku o přikázáních Božích a církevních, o hříchu,
o spravedlnosti, o ctnostech a o modlitbě. Za 2
roky mohla veškerá látka učebná býti přiměřené
methodicky vysvětlena a mohly nejhlavnější věci
ve škole stále býti opakovány. — Před 2 roky
vydáni byla nová osnova, jež přizpůsobena jest
novému katechismu (střednímu a velkému). V ní
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opět předpisuje se, aby jak ve lil. tak ve IV. třídě
probrány byly otázky vybrané z veškeré učebné
látky — ze všech 5 dílů katechismu (středního).
Chtěl jsem úkolu tomu vyhověti. Než po tříleté
zkušenosti doznávám, že se mi to ani jednou ne
podařilo a že pokusy o to mají výsledek velmi ne
milý, totiž menší prospěch žactva. — Mám za to,
že ani ve III. třídě ani ve IV. není možno za je
den roh všecky osnovou žádané poučky katechismu
středního probrali. Jednotlivé poučky mají býti
žactvu methodicky vysvětleny. Jak zvolna se při tom
dá postupovali a jak mnoho to času stojí, pozná
i neodborník, podívá-li se jen na tisknuté vypra
cované katechese. Methodicky- výklad jednotlivých
pouček musí býti nejen v téže hodině otázkami
zopakován, nýbrž i v následující, ba ještě i v třetí
hodině mají hlavní body z něho býti připomenuty,
má-li vůbec z celé práce katechetovy býti trvalejší
prospěch. Při tom již ovšem vštěpuje se v paméf
zvláště to, co obsahuje katechismus, a uloží se
žactvu, aby si to doma opakovalo. V nejbližší
hodině shledává však katecheta, že jen několik
nejsilnějších a nejschopnějších dětí učivo v paměti
již má uloženo a nezbývá, než aby s ostatními
opakoval a cvičil, čeho se jun ještě nedostává ať
jejich vinou, nebo bez viny. — Chce-li katecheta,
aby všecky děti aspoň nejdůležitější věci v paměť
si vštípili a v ní podrželi, musí mnoho času ve
škole věnovali memorováni a musí ve škole stále
opakovali látku probranou ve více hodinách, než
jen v poslední nebo asi v posledních třech. To
muto opakování a memorování probraného učiva,
jakož i opakování postupu myšlének při výkladu
pouček v hodině poslední a předposlední padne
za oběť obyčejné první polovice hodiny vyučo
vací. Zbývá tedy sotva půl hodiny k výkladu no
vých pouček. Děje-li se tento výklad methodicky
správné, může se postupovali jen velmi zvolna a
není možno za 80 vyučovacích hodin (tolik asi při
padá jich do roka v jedné třídě) probrati všecky
poučky, jež žádá osnova pro III. třídu. IT IV.
třídě nutno opět každou poučku methodicky vy
světlovali. Může se to ovšem díti tempem poněkud
rychlejším, za to však zase jest značně více po
uček, jež mají býti vysvětlovány a nacvičeny a ne
mohou rovněž za rok všecky řádně býti probrány.
Dovede-li toho někdo, osmělil bych se prošiti, aby
nám ostatním podal k tomu návod a vzory, aby
vydal vypracované katechese tomu odpovídající a
sice zvláštni pro III. třídu a zvláštni pro IV.
třidu. Zavděčil by se zajisté mnohým katechetům.
Na základě dosavadní zkušenosti mám za dobré
vrátiti se opět k starému způsobu, rozdělili, ve
škeru látku učebnou v katechismu středním ob
saženou na 2 části a probírali jednu toliko část
ve III. třídě a druhou ve IV. třídě, podobně jako
jest to osnovou předepsáno pro I. a 11. třídu škol
měšťanských a jako se děje v 1. a II. třídě škol
středních. Snad mnohý katecheta bude se mnou sou
hlasili, ale bude namítati, že kdyby ve škole dle toho
si počínal, mohlo by se mu dostati výtky7, že se neřídí
osnovou. Vzhledem k tomu bylo by7 snad na místě,
aby o této záležitosti porokovalo se při nejbližší
valné schůzi spolku katechetského. Vyslovila-li by
se proto valná schůze, snad by7 Nejd. Konsistoř
neodmítla prohlásili v listě Ordinariátnim, že svoluje, aby katechetové osnovu pro Ill. a IV. třídu
dle toho si upravili.
A'—l.

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.
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Cíl výchovy a cesta k němu.
Píše JAN z HORY.

Zákon říšský z dne 14. května 1869, jímžto se stanoví pravidla vyučování
ve školách obecných, v§l. nařizuje: »Školy obecné zřízeny jsou k tömu, by dítky
ve mravnosti a nábožnosti vychovávaly, ducha jejich vyvíjely, známostí a zběh
lostí, jichž mají k dalšímu vzděláni v ""životě potřebí, jim poskytovaly a byly
základem, aby z nich stali se hodni lidé a občané.« Lindnerovo »Všeobecné
vyučovatelství« ke znění uvedeného zákona dokládá:
»V tomto zněni stojí vychovatelský ráz v popředí. Vychováni ke mravnosti
a zbožnosti mládeže jí svěřené jest její přední úlohou. Škola obecná není žádnou
školou odbornou, nýbrž všeobecným ústavem vzdělávacím. (Srovnej str. 85,
vydání z r. 1887.)
Dle tohoto zákona i dle názorů Dr. Lindnera není pochybnosti, že třeba,
by učitel a vychovatel, má-li vychovávali ke mravnosti a nábožnosti, řídil se dle
osvědčených zásad, principů, jež k mravnosti a nábožnosti vedou. Se zásadami
vychovatelskými seznamován jest učitel na ústavě. K tomu slouží (kromě
ústního výkladu školního) předepsaná schválená učebnice paedagogiky. I možno
souditi, že jen takové učebnici v paedagogice dostane se vysokého schválení,
kteráž vykládá a hájí zásad, jež ve mravnosti a nábožnosti vidí svůj cíl, a na
opak, že paedagogická učebnice, jež nedbá návodu ke mravnosti a nábožnosti,
nemůže nikdy se státi knihou učebnou pro kandidáty učitelství, jichž úlohou
a povinností bude vychovávali ke mravnosti a nábožnosti.
Tolik jisto v theorii. — — —
Vizme však, odpovídá-li praxis důsledkům uvedeným. ■— —
V přítomné rozpravě nelze ovšem přihlédnouti ke knihám všem. — Proto
volíme za základ knihu, již napsal Dr. G. A. Lindner, c. k. ř. professor filosofie
a paedagogiky na universitě pražské a jež nadepsána »Všeobecné vychovatelství.«
Učební text pro ústavy ke vzdělání učitelův a učitelek.
Chtějíce věc podati jasně, vypíšeme doslovně (dle vydání z r. 1882) ona
místa z knihy české, jichž během úvahy bude třeba.
1. »Všeobecné vychovatelství« Lindnerovo (vyd. z 1882) označuje cíl vý
chovy slovy: »Zúmyslné působení vychovatelské musí k určitému cíli směřovali.
10
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Jelikož se neví, co z chovance bude, nemůže tento cil býti jiný, nežli ustanoveni
člověka« (str. 3.).
Na str. 5. v § 4. uveden osud mezi spolupracovníky na roli vychovatelské.
Zajímavo jest tvrzení na str. 24., v § 14., v poznámce 1.: „Odejměme
člověku mluvu, a on se sotva pozdvihne nad zvíře.«
Ve hlavě druhé, jež nadepsána: »O účelu vychování,« v § 25. na str. 44.
a 45. vyloženo svrchu již označené (na str. 3. v § 2.) ustanoveni člověka. Praví
se tu doslovně: »Ustanovením chovance nerozumí se zde jeho zvláštni povolání,
kteréž jednou nastoupiti má........ Jedná se zde spíše o ono ustanoveni, kteréž
všem lidem jest společné a kteréhož se každý jednotlivec v nejrozmanitějších
okolnostech domáhati má.« —
2. Podivuhodný jest odstavec, jenž vysvětluje »positivní obsah tohoto lid
ského ustanovení«. Jen žasnouti musí člověk, že něco podobného napsati může
filosofie doktor a profesor, po němž každý žádá, a to právem, aby dbal zásad
správného myšlení. Píšeť pan Dr. a prof. Lindner na str. 45. v § 25. takto:
»Pro positivní obsah tohoto liského ustanovení máme různá jména, která však
jen za rozličné pohledy na tentýž předmět považovati musíme. Jsouť to: mra
vnost, ctnost, čisté lidství č. humanita (Pestalozzi), posvěcení života, bohopodobnosi, rozumnost, blaženost, samočinnost ve službě pravdy a dobra (Diesterweg),
křesfanské vzděláni (Schwarz), harmonické vyvinutí vloh a sil (Niemayer, Dittes),
mravné utvářeni života (Waitz): sila mravného charakteru (Herbart), uskutečnění
svobody duchu potřebné (Rosenkranz). Vše toto jsou jen rozličné stránky, dle
kterých na mravní ideál, jakožto vlastní ustanovení člověka na zemi po
hlížíme.«
»Vědecká (přirozená) mravouka učí, že obsah mravního ideálu, t. j. to, co
mravností neb ctností zoveme, zahrnut jest v jistých všeobecných myšlénkách,
které nám slouží za měřítka při posuzování chtění a zároveň za vzory, kterými
se řídíme. Tyto myšlénky — — — — nazýváme mravními aneb — — — —
praktickými ideami. Takovýchto mravních ideí jest, jak Herbart dokázal, pět'
svědomitost, dokonalost, blahovolnost, právo a spravedlnost.«
Dle dálšího výkladu (str. 46.—52.) vynikne následující mravní ideál, jenž
založen na ideách mravních.
Idee:
1. Svědomitost, (str. 46., § 26.)-. Poslušnost, (str. 46.).
2. Dokonalost, (str. 47., § 27.). Pracovitost, pilnost, vytrvalost, odvaha, pevnost
charakteru (str. 48.).
' 3. Blahovolnost, (str. 48., § 28.). Nezištnost, dobromyslnost, útrpnost, milosrdenství,
smířlivost, službovolnost a dobročinnóst, (str. 49.).
4. Právo, (str. 50., § 29.). Láska ke vlasti, smysl občanský, poctivost, zevrubnost
při závazcích právních, snášenlivost, pravdomluvnost, věrnost, (str. 50.).
5. Spravedlnost, (str. 51., § 30.). Vděčnost k Bohu, rodičům, učitelům, dobro
dincům a ku společnosti. Krotiti výbuch hněvu a msty a tudíž věsti k idei blahovolnosti, (str. 51.).

Tento přehled podáváme bez poznámky, jsouce přesvědčeni, že každý po
znává tu veliké mezery a nedostatky.
Paragraf 31. na str. 52. opět vytýká poslední cil všeho, vychováni, když
tvrdí: »Posledním cílem všeho vychování jest, aby praktické idee chovanec do
svého vědomí přijal a aby se tyto idee v něm povznesly na výši osvojujících
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představ, ovládajíce jako praktické zásady veškerou rozmanitost jeho chtění
a konání.«
3. Druhý oddíl »Vychovatelství« promlouvá o zásadásh' vychování a
uvádí tyto :
1. Vychování budiž rozumné, (str. 70., § 43.).
2. Vychování budiž přirozené, (str. 71.—73., §44.).
3. Vychování budiž přiměřené vzdělanosti času (str. 74.—75., §45.).
Mimo jiné praví se tu na str. 75.: »Vychování má býti přiměřeno náboženským
náhledům a citům času, t. j. chovanec má býti vychován v oněch náboženských
představách a způsobách, v kterých vzdělanější a pokročilejší část národa uko
jení potřeby náboženské vyhledává.
Prvá poznámka na str. 75. vtipně varuje vychovatele: »Žádajíce, aby vy
chování přiměřeno bylo vzdělanosti času, neočekáváme snad, aby vychovatel
proudu časovému a všem jeho výjevům a obratům beze vší rozvahy se oddal
a aby se na př. ve všem spravoval dle módy. Zde sluší přísně rozeznávati to,
co má jen okamžitou platnost, od toho, co tvoří podstatný člen v řadě pokroku
časového. Jen’ tohoto bude vychovatel sobě všímati.
Poznámka druhá na str. 75. dí vědomě i toto: Tak považujeme z nynějšího
stanoviska vzdělanost středověku za něco překonaného.
4. Vychování držiž se uprostřed mezi realismem a idealismem (§ 46., na
str. 76. a 77.).
5. Vychování budiž pravdivé (§ 47., na str. 77. a 78.).
6. Vychování budiž jednotné (§ 48., na str. 78. a 79.).
7. Vychování budiž moudré (§ 49., na str. 79. a 80.).
(Pokračování.)

Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
Napsal * * *.

Jako vzácný démant, když pozorujeme jej z různých stran, vždy v nových
zastkví se barvách, tak hluboká podobenství Kristova pro každého zvláštní mají
význam a jiný tají v sobě smysl.
Ježíš vypravuje podobenství o svatbě královské na sklonku veřejného pů
sobení svého. Hostinou svatební míní svoje učení a příbuznými, kteří pozvání
byvše, »nechtěli přijití», míní Židy, kteří odmítali svátou Jeho nauku, a potají
již o tom se radí, jak by Ježíše vydali, smrti. Služebníci královští, kteří znovu
vybízejí pozvané, a pak na rozkaz Pána svého, rozcházejí se, aby pozvali jiné,
af kterékoli naleznou, jsou apoštolově a všichni, kdož v duchu jejich totéž
učení Kristovo hlásajíce, na šíré vinici Páně, dosud nevzdělané, horlivě pracují.
Ti pak, kteří jimi pozváni, přišli na hostinu svatební, jsou národové pohanští.
Poslalť Ježíš apoštoly své do celého světa hlásat evangelia pohanům. Apodivno!
Od vlastních bratří vypuzeni, u pohanů nalezli přijetí ; vlastní byli hluší k slovům
pravdy nebeské, co zatím cizí, pohané, ochotně dopřávají jí sluchu!
A co znamená roucho svatební ? Kde měli ti, kdož z cest a ulic přímo
vešli v síň hodovní, vžiti svatebního roucha? Byl ten dávný zvyk u Židů, že
pozvaní, přišedše do domu hostitele, dostávali bílé roucho, jímž oděni, za
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sedli k hostině. I bylo by ne pouhou nešetrností, ale velikou urážkou, kdyby
někdo z pozvaných, zapomenuv obléci roucho nové, ve všedním svém šatě na
hody se dostavil. A Ježíš vypravuje o člověku, který nepřišed si pro roucho
svatební, od hostiny byl vyvržen, chce naznačiti, že nestačí jen přijati víru Jeho,
ale že člověk musí dle víry své žiti, chce-li okoušeti věčných hodů v království
nebeském, musí býti ozdoben milostí Boží, chce-li přijat býti v jasné stany Je
žíšova království.
Ten smysl dává Ježíš podobenství svému, když vypravuje je Židům. Skrytá
výčitka, opravdový žal nad tvrdošíjným chováním celého národa, vane celou řečí
Spasitelovou.
Leč pro vás podobenství Kristovo má smysl zvláštní a jiný hluboký význam.
Síň hodovní tot — škola, a pokrmy, jež v ní se předkládají, toť mnohé a roz
manité nauky, kterými učitelé sytí ducha vašeho. Veselí a rozjařeni bývají
hosté při stole pokrytém vybranými pokrmy. Všude vidíme radostné tváře,
veselé hlasy ; často zavzní i písně. A když již pokrmy tělesné působí lidem ta
kovou radost a náladu, čím větší radost, čím větší veselí, mají působiti mládeži
pokrmy duše, vzácné nauky, jimiž lačný duch lidský se sytí, krášlí, obohacuje,
jimiž nad jiné se povznáší a kterými jedině pravé ceny a důstojnosti člověk
nabývá! Hostina duchovní čili škola má býti žákům největší radostí. A i my
ničeho více si nepřejeme, než aby i ve škole — jako při hostině — panovala
veselá mysl, čilá nálada. Aby ve škole touha a lačnost po naukách a vědění
patrna byla na vás všech. A jako při hostině nebývá žalu ni ospalosti, kéž tak
zmizí i ze školy všeliká liknavost, nechuť a ospalost k učení!
Milý jest pohled na, roj včel, kde všechny jako o závod pracují na plástvě,
a v
buňky, které samy byly si zhotovily, sladký med ukládají. S jakou pílí
a s jakým chvatem ony tak činí! A přece až celé dílo své dokonají, přijde ho
spodář — a med jich jim odejme. Leč to není jim závadou, aby dílo své ne
počaly znova. — A témuž roji má se podobati i škola. I zde panuj píle, čilost
neúnavná ve sbírání všelikých nauk pro život dospělý. A čiňte tak tím bedlivěji,
když přece jasno, že to duchovní bohatství, které zde si nashromáždíte, nikdo
na světě vám nevezme. Vzdělání a vědomosti, ty zloděj neukradne, ni mol neb
rez nezkazí. Čemu zde se učíte, učíte se pro sebe — a pro nikoho jiného.
A jestli roucho svatební v dnešním Evangeliu milost Boží značí, pak sva
tebním rouchem, jež do školy přinášíte jest láska k učeni a k učitelům. Hořící
svíčka, jiným svítíc a cestu ukazujíc, sama sebe tráví. A tak i učitelové, jiné
vzdělávajíce, a tmu rozumu zaplašujíce, své zdraví, svůj život v oběť přinášejí.
Kéž by toho pamětlivi byli všichni ti, kdo často v nerozumu svém o školu
bezectně se otírají, její zřízení tupí, a vzdělavatele vlastních dítek snižují. Ovšem
náš úkol jest příliš vznešený, než aby lidé nízkého vzdělání jej zlehčiti mohli-;
a jakkoli nám trudno, když máme slyšeti tu i tam zlehčování školy, přece ne
zbývá obyčejně více, než říci oproti lidem takovým slovy Spasitelovými: »Otče
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.«
A vraťme se ještě k podobenství dnešnímu. Ptejme se, proč mnozí z po
zvaných nechtěli přijíti. »Jeden šel do dvora svého a jiný po kupectví svém,«
dí sv. Evangelium. Zanášeli se jinými věcmi, než-li bylo čestné pozvání
a veliké vyznamenání, že mohli jiti na svatbu královskou. A — bohužel! — že
podobně bývá u leckterých žáků. Zabývají se zcela jinými věcmi, než-li těmi,
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které se týkají školy a jich vzdělání. Škola, vzdělání, celá budoucnost — toť
jako by jim byly věci vedlejší, a pohráváni, bezúčelné pobíhání — věcí hlavní.
Jaká v tom lehkomyslnost — (ať ze strany rodičů, aneb ze strany žáků) —
takto zadávati svému budoucímu povolání a pohrávati s vlastním osudem!
Co kdo v mládí pronedbal, později těžko nahradí. Proto právem dí svátý
Cyprian: »Jakož se nenajde ovoce na stromě, na kterém nejprv se neobjevil květ,
rovněž tak nelze, aby člověk spokojeně žil a v stáří náležité cti došel, když se
v mládí kázní a cvičením nenamáhal.» Proto pracujte pilně, aby jednou i nad vámi
Spasitel nezalkal, že mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených, ale jednou, až
skončíte běh života svého, všechny vás přijal v blaženost věčnou. Amen.

Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
Vypracoval EMANUEL PEŠEK, katecheta.

Těžce nemocen — ano blízek smrti — byl onen syn v Kafarnaum, o němž
vypravuje nám dnešní sv. Evangelium. Otec jeho, úředník královský, se vší dů
věrou spěchá ke Kristu prosit o pomoc dobře věda, že ten pomoci může a proto
volá : Pane, vstup, prve nežli umře syn můj. Jan 4. 49.
Milí žáci! Syn onen byl těžce nemocen, tělo jeho bylo nemocno, atak po
dobně těžce nemocna jest taková duše, která obtížena jest těžkými hříchy. I ona
jest blízka smrti, jestliže se nad ní nesmiluje nebeský lékař, lékař duší a nezachrání-li ji. Ó jak i mnohý z nás, jehož duše nemocí tou postižena, dnes s oním
úředníkem královským zvolati by měl : Pane, vstup dříve než umře duše má.
A zda-li pak jest nějaký prostředek proti takové těžké nemoci duše — proti
hříchu? O ano jest, a ten prostředek, ten lék jmenuje se bázeň Boží. Kdo bázeň
Boží v srdci chová, ten neupadne do hříchu, tedy též neonemocní duše jeho,
a jestliže snad upadl do hříchu, nezemře, neboť opět bázeň Boží působí v něm,
že povstává ze hříchu. Ano bázeň Boží jest nejmocnější zbraní proti hříchu,
neboť ze srdce člověka hříchy zapuzuje, (Sírách 1. 27.) a zamezuje jim do něho
další vstup. Jako syn bojí se rozhněvati otce, třeba otec neměl úmyslu ho trestati,
tak bohabojný křesťan bojí se uraziti Boha, aniž by na trest pomýšlel. A dále
ještě. Jako bázeň Boží učí nás hříchu se varovati, tak učí nás též v dobrém se
cvičiti. Bojte se Pána Boha svého, neboť bázeň Boží jest ten nejlepší lék, jímž hojí
se duše nemocná, jest též nejbohatší pramen všech ctností, jimiž okrašluje se
duše spravedlivá, a to bude předmětem dnešní naší promluvy.
Mezi napomenutími a povzbuzeními ke ctnostem nalézáme v písmě sv. nej
častěji povzbuzení k bázni Boží, která líčí se jako pramen a počátek všeho dobrého.
Písmo svaté praví, že bázeň Boží jest nejen počátek (Sirach 1. 16) a koruna
moudrosti (Sirach 1. 22.), ale že ona sama moudrost jest.
V knize Jobově čteme (2. 28.) »Aj, bázeň Páně, tat jest tvá moudrost«- ■
a v Sirachu (48. 28.) : »Bázeň Páně jest jako ráj požehnaný.« A opět Sirach (2. 20):
»Kteří se bojí Pána, připraví srdce svá a před obličejem jeho posvětí duší svých.«
A-dále Sirach (15. 1.) praví: »Kdož se boji Boha, činili bude dobré a kdož se při
držuje spravedlnosti, dosáhnet jí.«
Ano, milí žáci, bázeň Boží jest, která nás pobádá v ošklivosti na hřích,
proto bohabojný vynasnažuje se co nejvíce to činiti, co Bůh nám přikazuje
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Čteme o tom též v Sirachu (2. 21.): »Kteří se Boha bojí, ostřihají přikázání jeho«.
Takoví nečiní tak snad z donucení aneb s ošklivostí, odporem, ale s radostí
a s láskou ; o takových žalmista Páně praví : » Blahoslavený muž, který se boji
Hospodina: v přikázáních jeho bude si libovati« (III. I.). A ve skutcích apoštol
ských (10. 35.) čteme: »V každém národe, kdož se boji Boha a činí spravedlnostj .
příjemný jest jemu.«
Ano bohabojný človek má stále Boha na mysli a jako slunce pronikši do
komnaty, osvecuje všecky kouty, tak .bázeň Boží proniká i nejtajnější záhyby
srdce člověka bohabojného. Jako bohatec poklady své úzskostlivě střeží, tak
křesťan chrání ctnost bázní Boží.
Pohleďte nyní na některé příklady sv. osob. První k němuž pohlédneme
jest arciotec Abraham. Bůh poručil mu, aby svého jediného milovaného syna
vlastní rukou Pánu obětoval, a Abraham jest připraven to učiniti. Milí žáci, kolik
ctností spojeno tu v tomto hrdinném rozhodnutí ! Naprostá, okamžitá poslušnost,
nejdokonalejší sebezapření a potlačení citu otcovského, nejčistší láska k Bohu,
nejpevnější víra a naděje v Boha, že i po smrti jeho jediného syna zaslíbení mu
Bohem dané se splní. A z čeho povstaly ty všechny ctnosti? Všechny ty ctnosti
byly ovocem bázně Boží ! O tom přesvědčují nás jasně slova andělova, který
zadržel vztahující se již ruku Abrahamovou na pachole a pravil : »Nyní poznávám,
že se bojíš Boha.«
Obdivujeme se dále trpělivosti a statečnosti Jobově při jeho velikých ne
štěstích, která jej stíhala, jeho důvěře v Boha při jeho krutých bolestech, jichž
tolik vytrpěti musil, obdivujeme se jeho lásce k nepřátelům a jeho úplnému se
odevzdání do vůle Boží. A odkud o něm tolik ctností? Z bázně Boží. Písmo sv.
o něm praví : »Byl muž v zemi Hus jménem Job a muž ten byl sprostný a upřímný
boje se Boha a vystřihaje se zlého«. Job I. I.
A podívejte se na Tobiáše, jak při vší zkaženosti svých krajanů sám do
chrámu spěchá, Pánu aby oběť přinesl a se pomodlil, jak v lásce a pokoji se
svou manželkou žil, jak svého syna zbožně vychovával, jak mnohdy bezpráví
trpělivě snášel a mezi své krajany almužnu rozděloval, jak mrtvé krajany pocho
vával a ztrativ zrak, s jakou odevzdaností do vůle Boží neštěstí to snášel. Ó jak
krásná a vzácná to kvítka ve věnci ctností, jimiž vznešený ten muž ozdoben
byl, a odkudž že vyrostla? Z jediného kořene — z bázně Boží, neboť písmo sv.
o něm praví, že byl spravedlivý a bál se Boha.
A z téhož pramene, bázně Boží vyprýštily vznešené ctnosti, kterým se ob
divujeme u Davida; Josefa, Susanny a u mnohých jiných, kteří svým příkladem
nám jasně svítí k následování jich.
Blahoslaveni jsou všichni, kteří se bojí Boha. Ano milí žáci, blahoslavený
jest bohabojný v životě svém, neboť bázeň Boží udržuje jej v milosti a přátelství
Božím ; blahoslavený jest bohabojný též ve smrti, neboť bázeň Boží dětinná na
plňuje umírající srdce útěchou a důvěrou, na něm se naplňuje přislíbení Boží
(Sírách 1. 13.): »Tomu, kdož se boji Boha, dobře bude v nejposlednéjší čas
a v den skonáni svého požehnán bude.« Blažený jest bohabojný též na věčnosti,
neboť tam má Boha, to největší dobro, jehož ztratiti jako největšího neštěstí se
bojí. Proto volám ke konci k vám : Buďte bohabojní, abyste i vy všichni blaho
slavenými se stali zde i na věčnosti. Amen.
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Promluva na XXL nedeli po sv. Duchu.
*Siůjlež tedy, majíce podpásaná bedra svá
pravdou.«
(K. Efes. 6. 14.)

Významná jsou slova sv. apoštola národů a proto obracím je i k vám, milí
posluchači, a s ním k vám volám: »Stájlež, majíce podpásaná bedra svá pravdou
a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti .... především berouce štít víry, kterýmž
byste mohli všecky- šípy ohnivé nešlechetníka uhasiti a vezměte lebku (naději) spa
sení a meč ducha, jenž jest slovo Boží.« A odůvodněně tak činím, že slova sv.
Pavla na vás vztahuji, neboť ku práci naší, kterou vás ke všemu ideálnému,
krásnému a dobrému vedeme, třeba též. aby duch Boží, nad vámi bděl, jak písmo
sv. dí : »Nebude-li Hospodin stavěli domu, nadarmo pracovati budou, kteří stavějí
ho;« a nebude-li Ten nad hvězdami stříci školy naší, nadarmo bdíti budou, kdož
ostřihají ji. Víme, že by všeliké namáhání naše bylo marné, kdybychom nedocílili
toho, aby opravdivá bohabojnost v útlých srdcích vašich sídlila. A protože opravdová
bohabojnost tím lépe se daří, čím hlouběji mysl ve světlo poznání jest ponořena,
všechna snaha naše k tomu čelí, aby duch váš prospíval všelikými vědomostmi.
Jelikož pak všeliké vedení, jež toliko rozkazy se děje, malomocné jest, k vývoji
šlechetné povahy vaší, vštěpuje vám místnost tato skálopevnou a čistou víru
v Boha Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele, jehož, abyste lépe vždy poznávali,
jeho moudrosti se obdivovali, jeho spravedlnost na šírém oboru zemském uznávali,
cílem a koncem snah našich. A k poznání této moudrosti Božské přispívají i ne
dělní promluvy naše, které přispěti mají vám k obrnění ducha proti útokům
tohoto světa. A proto uvažujme dnes o důležitosti nedělních našich posvátných
promluv, kterážto úvaha k pilné návštěvě a k pozorlivému jich poslouchání nás
povzbuď.
Milá mládeži ! Věř a nezapomínej, že konečný cíl každého člověka není jiný,
leč aby dostal se k Bohu, do nebe. Cesta však jistě a bezpečně k Bohu vedoucí
jest pravá víra, pravá naděje, pravá láska křesťanská; berla pak čili hůl, na
kterou opírati se má poutník křesťanský na této cestě, jsou sv. svátosti. To ti
připomenuv, táži se, čím se asi obírá, čím se zaměstnává nedělní naše promluva?
Zaměstnává se převznešeným Evangeliem, přesvatým úkolem vyložiti slova
knihy Knih — bible, přesvatým úkolem slova Boží vštípiti na cestu života našeho,
abychom o slova Evangelia jako o berlu se opírajíce důkladně, dobře, jadrně
a jasně cestu, po níž kráčeti máme, poznali. Promluvy naše připomínají nám,
čemu máme věřiti, rozbírají a uvažují články naší víry; ony nás seznamují, co,
můžeme od Boha očekávati, rozkládají a objasňují všechny části pod nebem
nejkrásnější modlitby : »Otčenáše«, ony nám připomínají koho, proč a jak máme
milovati, ku potřebám vezdejšího života obracují všeliká přikázání Boží a při
kázání církevní, ony jednají o nejvhodnějších prostředcích k našemu spasení,
odhalují nám i pravou působnost i pravé užití sv. svátostí. Ano tím vším se
zaměstnávají naše promluvy, to všecko a mnohé jiné jest jejich předmětem a
obsahem. Neleží tedy již v obsáhlosti látky jich mocný podnět k pilné návštěvě
jich ? Nevyžadují tedy bedlivé pozornosti ?
Vždyť bedlivé poslouchání slova Božího u mnohého stalo se obratem k no
vému životu. Připomínám jen sv. Augustina, jenž po kázání sv. Ambrože stává
se světcem, připomínám příklad, o němž Palladius nám vypraví. Jistý člověk, jenž

Strana 116.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník IV.

pro nepravosti své služby byl vyhnán a místo, aby se polepšil, oddal se ještě
horším hříchům. Kteréhosi dne zašel také do kostela, ale ne z pobožnosti, nýbrž,
aby si tam oběť k oloupení vyhlédl. Právě bylo kázání. Vážným, dojímavým
hlasem, líčil kazatel hrůzu posledního soudu. Jako ostrý meč zarylo se každé
slovo do srdce nešťastníka; nevýslovná lítost a hrůza zmocnila se duše jeho,
tak že se slzami v očích ihned složil se sebe hrozné břímě hříchů svých. A mohl
bych připoměti ještě krále Agrippu, jenž na slova Pavlova vyznává: »Poněkud
mne naplňuješ, abych byl křesfanem« a příkladů zajisté mnohých, ale ustávám,
domnívaje se, že tyto postačí.
Důležitý jsou tedy promluvy naše nedělní, na tobě nyní jest, milá mládeži,
abys při nich pozorná byla a slova promluv vždy na sebe obracela.
Kdy ale posloucháme slovo Boží pozorně ? Když pro ten okamžik nic
jiného nelpí na mysli naší, než pouze to, co slyšíme. Kdo tak si počíná,' ten
pamatuje si všecko z promluvy, u toho užitek ze slyšení slova Božího jest veliký,
neboť tomu Bůh milostí svou rozum osvěcuje, aby tíži hříchů svých poznal,
a na vůli působí, aby jich též litoval a se jich odřekl. Tak stává se slovo Boží
dvojsečným mečem, který vniká do srdce posluchačova, tak stává se slovo Boží
světlem poznání sebe, jak již David vyznává v žalmu svém: »Světlem nohoum
mým jest slovo Tvé, o Pane.-/.
Když plavec na vysokém moři bouří prudkou náhle uchvácen vidí, jak loď
jeho zuřivými vlnami rozkaceného živlu sem tam se zmítá, když myšlénka na
zachování vždy dál a dále prchá z ustrašené jeho duše, tu si vzpomene na
svou kotvici a na ni položí svou poslední naději. On ji vrhne ve dno mořské,
ona se zaryla a ejhle zachována loď, zachráněn plavec, zachráněno všecko! Což,
nejsme-li my všichni plavci? neplujeme-li po tom velikém a hlubokém moři vezdějšího života ? Nebývá-li v patrném nebezpečí, naběhnouti na úskalí a rozbiti se
v trosky ta loď, na které vezeme ctnost, naši čest, náš život? Neohlížíme-li se
my všichni po kotvici, pevné mohutné kotvě, která by loď naši vzdor všemu
dorážení rozvlněného vodstva stačila zachrániti? A tou kotvicí jest slovo Boží,
tou kotvicí stává se nám Kristus, jenž jediným předmětem promluv našich, jenž
učí nás ústy kněze, kde pomoc v bouřích života, kde světlo — maják záchrany.
A proto volám z nejhlubších útrob srdce svého k vám všem: Přicházejte
pilně na nedělní služby Boží, při nichž slova Spasitelova se vám vykládají, buďte
při těchto promluvách pozorní, aby zrnka pravdy v duši vám utkvěla, aby stala
se vám záchranou nejen pro čas, ale i pro věčnost.
Jak krásné by to bylo, kdyby všichni z vás řídili se v pozdějších letech
slovy, jež vám s tohoto místa posvátného jsou pronášena. Jaká blaženost, jaké
štěstí by přebývalo v příbytcích našich! Jestli však až dosud jest mnoho příbytků,
kde není žádného oltáře lásky, příbytků, kde slova kazatelova posměchem, pak
nedivte se, když požehnání Boží prchá, když štěstí hyne. Vždyť sami pozorujete,
jak mnozí, místo aby dávali pozor na slovo Boží, jen prohlížejí se, neb obrací
se po každém příchozím. Jak mnohým přichází ta chvílečka příliš dlouhou, co
mají poslouchali slovo Boží, vše jim přichází nepohodlné a obtížné. Proto se
vynasnažte, abyste vy patřili k těm dobrým posluchačům, kteří slovo Boží
nejen rádi slyší, ale také ho zachovávají. Napomenutí dnešní ukončuji slovy blaho
slaveného Tomáše Kempenského : »Jdi, kam jdi; hledej, kde hledej, cesty, která
by jistěji a výšeji nahoru vedla, nenajdeš nikde, mimo cestu, kterou nalézáš
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v chrámě při oltáři a na kazatelně ; uspořádej a urovnej po chuti a vůli své
všecko a přesvědčíš se brzy, že vždy a všude bude tobě něco trpěti ; zvykneš-li
si však říditi se slovy Spasitelovými, bolest tvá zamění se v radost, jaké oko
nevidělo.« Amen.
aß.

Promluva na XXII. neděli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK,

Dávejtež tedy co jest císařovo, císaři a co
jest Božího, Bohu.
Mat. 22. 21.

Vypravuje se o králi macedonském Alexandru velikém, že na všech cestách
svých, af na výpravách válečných, ať v dobách míru, vždycky u sebe nosíval
Homérovu llliadu ; onu velebáseň řeckou, v níž líčí se hrdinské činy řeckých
bojovníků za obléhání a dobytí Troje. Tato kniha stala se jeho čítankou.
Z ní učil se statečnosti, z ní čerpal všechno svoje nadšení, aby oslavil vlast
svou po všech končinách země. Hrdinného Achillea učinil vzorem života svého.
Kdyby dnes někdo hledal knihu, v níž by se nejlépe učil, kterak máme
vlast svou milovati a jak tuto lásku osvědčovali, radil bych jemu, aby za čítanku
svoji volil sv. Evangelia. Aby pozoroval Spasitele, velikého Syna vlasti své
a na jeho příkladě se učil, v čem pravá láska k vlasti záleží.
A právě v dnešním svátém čtení Ježíš výslovně nás učí, že nejen máme
povinnosti k Bohu, ale i k národu svému. »Dávejtež tedy co jest císařovo,
císaři a co Božího,, Bohu«, tak odpovídá na lstivou a úkladů plnou otázku Fariseů
a Herodiánů, když chtěli jej polapiti v řeči.
Drazí přátelé! Jako v rosné kapce, jež chvěje se na prostém listě trávy
a září vší nádherou duhových barev, všechen vesmír se zrcadlí, tak v prostých
oněch slovech Kristových spočívá všechna pravda, všechna mravouka lidská.
»Co jest Božího, Bohu, co císařovo, císaři.«
Všimněme si dnes věty druhé a vizme, v čem pravá láska k vlasti záleží,
a jak ji plniti máme.
1. Mezi hrdiny řeckými, kteří proti Tróji bojovali, byl zajisté Odysseus ze
všech nejmoudřejsí. A když se vracel domů, byť všude jinde žil v blahobytu
a rozkoši, toužil jen, aby aspoň z daleka viděti ještě mohl dým z vlasti své,
ostrova Ithaky, k oblakům vystupující. — Když židé žili v zajetí babylonském, ač
mnohým výhodám a značné svobodě se těšili, neustávali nikdy toužiti po návratu
ve svůj rodný kraj. A nelze nám ani dnes bez pohnutí čisti slova' žalmu 136.,
kde volají takto: »Při řekách babylonských tu jsme sedávali a plakávali, když
jsme se rozpomínali na Sión. Na vrbí zavěšovali jsme nástroje hudby své,
jelikož jsme pro smutek nemohli hráti. Tam dotazovali se nás: Píseň zpívejte
nám z písní siónských. Ale kterak zpívati máme píseň Hospodinovu v zemi
cizí ? Jestliže zapomenu na tebe, Jerusaleme, budiž v zapomenutí dána pravice má.
Přilni jazyk můj k dásním mým, nebudu-li pamatovati na tebe.« Tak truchlili
a tesknili po vzdálené vlasti synové israelští v čas zajetí.— A jak osvědčoval sám
božský Spasitel lásku svoji k rodné zemi? Ten, který přišel spasit všech lidí,
jehož sv. nauka měla přinésti znovuzrození všem národům, ani nepřekročil skoro
hranic vlasti své. Tak pravá láska k vlasti jeví se ve vřelém citu lásky k rodné
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zemi, v ní žiti, třeba i trpěti, v ní umříti a pochovánu býti, touží každý vlasti
své milovný člověk.

2. Ale lásku svoji k rodné zemi má každý též svými skutky dokazovati. Snad
prapory, písničkami, slavnostmi, pohrdáním a neučením se jazykům jiným? Brystrý
pozorovatel anglický Smiles výborně dí : »Veliká část toho, co za našich dnů
názývá se vlastenectvím, skládá se z pouhého pokrytectví a úzkoprsectví, jeví se
v národní domýšlivosti a v národním záští. Dáváť se na jevo v křiklounství,
v praporech a písničkách. Ale takové vlastenectví jest snad největší kletba,
která zemi stihnouti může.« (Smiles Karakter.) Kdo jedině tak lásku dokazuje,
špatně jedná. Dokazuje jen svou rozmařilost a marnotratnost, svoji ješitnost,
v jaké statek svůj utrácí, aneb zakrývá lenost a nechuť ke všemu vážnému
snažení.
Kdo chce vlasti své milovným se zváti, spoří a šetří, aby ustřádaným pe
nízem chudého spolurodáka mohl podporovati. Ježíš, chudý syn chudičké Matky,
shromažďuje kolem sebe trpící, strádající lid svůj, skutky své všemohoucnosti
živí hladové, potěšuje zarmoucené, nejeví se i tu jako vznešený vzor lásky
k národu svému? A Mojžíš, veliký vůdce národa israelského, pronásledovaný,
podezřívaný, — jak velikým okazuje se přítelem a dobrodincem lidu svého, když
sám se za lid modlí, řka: »Pane odpusť, odpusť lidu tvému, jenž Tebou pohrdnuv,
modlám se klaněl; aneb, chceš-li, vymaž jméno mé navždy z knihy života
věčného, jen když lidu tohoto ušetříš.« A stejné přání pronáší v Novém Zákoně
i sv. apoštol Pavel, jenž vida zaslepenost národa svého, pohrdající Spasitelem,
Ježíšem Kristem, touží býti zavrženým na věky, jen když za tuto cenu národ
jeho se obrátí. A čím osvědčila Judith, čím Esther, bratří Makkabejští a jiní
nesčetní lásku svoji k vlasti? Jedině skutky svými.
Ale jest snad potřebí státí v čele a jako na přední stráži národa, býti členem
různých spolků, aby plnil člověk povinnosti k svému národu ? Zajisté nikoli.
I vojín, jenž jiným spoluvojínům slouží a třeba jest daleko od čáry bitevní,
pracuje-li svědomitě, prospívá všem. Tobiáš, chbdící po kraji jako anděl útěchy,
těšící nešťastné, podporující statkem svým chudé, konal zajisté povinnost na
výsost vlasteneckou. A tak každý, kdo i mlčky, povinnosti stavu svého koná,
svou prací, svým strádáním, svými obětmi květ národa pěstuje a sílu jeho roz
množuje, ten jest skutečný syn a dobroditel vlasti.
Ale jednoho nesmím zapomenouti. Každý vděčný syn váží si dědictví, ať
hmotného, ať pokladů duchovních, jež mu předkové zanechali. A k pokladům těm
na prvém místě náleží sv. víra, upřímná zbožnost. V ní nalézali otcové naši sílu ve
svých pracech, útěchu v protivenstvích, v ní došli i spasení. Dobrý syn vlasti
váží si tudíž i sv. víry po otcích zděděné. Pravý Cech, jako odkaz nejvzácnější
nosí v srdci svém víru katolickou, kterou zde sv. Cyrill a Methoděj zaseli, kterou
svojí krví sv. Ludmila a sv. Václav zalévali, ve které sv. Jan Nepomucký, sv.
Prokop, blahoslavená Anežka a veliký Arnošt z Pardubic a jiní byli se zastkvěli.
Pravý Cech i k nim se utíká, aby mocnou přímluvou svojí u Boha časy pokojné
lidu svému vyprosili, aby cesta, kterou Bůh národ náš vede, přes všechna pro
tivenství vedla k spasení a k životu blaženému zde i na věčnosti.
Když jednou vůdce Spartanský před bitvou chtěl vojíny delší řečí k udat
nosti povzbuditi, tu jeden z nich v nedočkavosti zvolal: »Jen málo slov, za to
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však mnoho činů.« Slova tato mají býti heslem nejen na bojišti, ale i v tichém
životě domácím. Konej své povinnosti věrně a svědomitě, a pak dobře vyplňuješ
místo, jež ti Prozřetelnost v národě tvém určila, pak jsi zdatným synem své
vlasti pozemské, a jednou i šťastným dědicem vlasti nebeské. Amen.

Bohoslužebný rád.
* DOKONČENÍ. *

3. Společné obcováni mši svaté i ve dny všední na těch školách pražských
a tou měrou, na kterých a jakou měrou bylo dosud v obyčeji: Na školách jiných, na
kterých obyčeje toho posud není, a které jsou poblíže některého chrámu, v němž by
snadno bez porušení řádu školního žactva i ve všední dny mši sv. obcovati mohlo, dbej
se o to, aby chvalitebný ten obyčej znenáhla se zavedl, zejména tam, kde jest zvláštní
katecheta. Že o slavnostech dynastických i když připadají na všední den, účastní se
veškerá mládež katolická služeb Božích a o významu jejich i se stanoviska náboženského
se poučí, předpokládá se, jakož se též předpokládá, že podobně se děje ano díti se bude
ve výroční den volby sv. Otce (t. č. 20. února), kterýž případ ne-li mezi týdnem, oslavuje
se dle diecesí synody se službami Božími v neděli nejblíže příští, tak že oslava ta vy
učování školního též v ničem nevadí.
4. Přijímání svátosti pokání a nejsv. svátosti oltářní třikrát do roka, na za
čátku šk. r. — v adventě, v čas velikonoční a na konci šk. r. Tomu předcházej vždy
náležitá příprava. Nestačily-li by k ní učiteli nábož. hodiny, jež pravidelně vyměřeny
jsou vyučování katechismu, může konati ji ve školních místnostech i v hodinách zvláštních,
požádav c. k. okresní školní radu, aby v té příčině dala správci školy přiměřené nařízení.
(Vyn. min. ze dne 21. dubna 1870, čís. 3602, a ze dne 22. prosince 1876, čís. 14.355).
Podobně budiž žactvo, jehož se týče, k přijetí sv. biřmov. bedlivě připravováno a ve
dny jednotlivým školám ustanovené společně a za náležitého dozoru disciplinárního
voděno, jakož také ku svátostem, které sv. biřmování předcházejí, totiž: k svát, pokání
a nejsv. svát, oltářní.
5. Účastenství v průvodech církevních a to:
a) o slavnosti Božího těla (v kterýž den i k tomu hleděti jest, aby mládež školní
buď před průvodem nebo po něm mši svátou slyšeti neopomíjela, ale společně jí pří
tomna byla;
b) v den sv. Marka a ve dnech prosebných a to tak, že koná-li se v tyto dny
církevně nařízená pobožnost jen v chrámě, jejž žactvo obyčejně navštěvuje, účastní se
jí žactvo veškeré bez výjimky, vede-li se však průvod z téhož chrámu do chrámu jiného,
sproštěny jsou v účastenství v průvodu tom ty dítky, jichž rodičové si nepřejí, aby ve
dny ty návštěva školy dítkám jejich byla odpuštěna. Konečně se k žádosti nejdůst.
kníž. arcib. konsistoře vyzývají správy i ředitelství pražských škol obecných a měšťanských,
by ve smyslu § 20. pravidel, jimiž žactvu obecných a měšťanských škol pražských
spravovati se jest, žactvo k svědomitému a důstojnému obcování pobožnostem, těmito
ustanoveními řádně předepsaným, pilně přidržovaly ■ i aby ve smyslu § 50. šk. vyn. řádu
ze dne 20. srpna 1870, a 548 školní novely z roku 1883 při nich v náležitou discipli
nární dohlídku, skrze učitele katolického vyznání (nejraději skrze učitele třídní) bedlivě se
staraly a dokládá následovně: Pakli by pro jednotlivé školy s ohledem na místní poměry
jakási proměna míry a pořádku náboženských cvičení potřebnou, aneb aspoň žádoucnou
byla, bude nejdůst. kníž. a arcib. konsistoř vždy ochotna, takovýmto potřebám dle
možnosti vyhověti.
Prohlašujíce tímto bohoslužebný řád pro obecné a měšťanské školy pražské, uklá
dáme ředitelstvím, aby se školy jejich řádem tím spravovaly. Kdyby pak na které škole
byly poměry takové, že by bylo o něčem změna v řádu tomto potřebná neb žádoucí,
nechať učiní správa školy, dorozuměvši se s učiteli i s katechety, c. k. okresní školní
radě v té příčině do konce února 1890 odůvodněné podání, které se pak s vys. kníž.
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arcib. konsistoří ohledně žádoucí proměny dorozumí. — Každým způsobem budiž však
c. k. okresní, školní radě podáno, které mimořádné modlení jest na té které škole zave
deno a v které všední dny v letě, o pouti atd. dítky na jednotlivých školách mši svaté
obcovávají, aby na základě toho mohlo se státi trvalé pořízení.«
—l.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
V alná schůze Katechetského spolku
konala se v sobotu, dne 14. t. m., o 11.
hod. dopolední v sále Katolické besedy
pražské za hojného účastenství katechetů.
Předseda spolku kol. Em. Žák vítaje pří
tomné, připomenul, že tentokráte poprvé,
vázán jsa povinností úřadu svého, není
přítomen vzácný příznivec katechetů a pod
porovatel spolku J. M. biskupská dr. Er.
Krásí. Jmenování jeho světícím biskupem
pražským, jímž J. Em. nejdůst. p. kardinál
Lev, svob. pán Skrbenský znovu svou vy
sokou důvěru jemu byl osvědčil, radostně
dotklo se srdcí všech katechetů. I katecheté
přítomní k novému důstojenství tomuto pro
jevují J. M. dru Fr. Kráslovi své upřímné
blahopřání, doufajíce, že J. M. i na dále
svoji přízeň a podporu katechetům uchová.
Přítomní hlučným potleskem provázeli slova
předsedova. S radostí vítán též přítomný nestor
katechetů a osvědčený jich přítel monsig.
J. Drozd, jenž potěšen spontánním projevem:
Slávy, každého z přítomných obdaroval vý
borným spisem svým: »Cesty veřejného mí
nění jindy a nyní.«
Na to následovalo obvyklé čtení zá
pisníků o minulé valné schůzi a zpráva
jednatelská, z níž uvádíme, že spolek konal
3 výborové a 12 členských schůzí. Snahy
jeho po zlepšení právních poměrů katechetských, o nichž současně s novým zá
konem o platech učitelstva na sněmu království
českého se jednalo, jen částečně setkaly se
s výsledkem. Spolek toho želí, že v komisi
sněmovní z jeho přátel dřívější všichni opět
nezasedali a tak, co tito byli docílili, jen
nedostatkem benevolence a to z té strany,
od níž právě mohli se nadíti lepšího poro
zumění, zase částečně se zmařilo.
Spolek čítá zakládajících členů 10,
(přítomný msgr. se za zakládajícího člena
při valné hromadě přihlásil), činných 86
a přispívajících 50, celkem tedy 146 členů.
Ze zprávy pokladní patrno, že příjem za
minulý správní rok obnášel 535 kor. 12 hal.
Vydání 296 kor. 33 hal. Zbývá tudíž v po
kladně 238 kor. 79 hal. Následovala zpráva
o knihovně spolkové (knihovník kol. Smejkal)
a volba tří členů výboru, tří náhradníků a
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tří přehlížitelů účtů. Zvoleni do výboru :
kolegové Královec, Smejkal a Žundálek,
za náhradníky : Kulhánek, Pešek a Strnad a
za přehlížitele účtů : Janota, Jiráček a Loukota.
Ve volných návrzích přijat jednomyslně
návrh výboru na částečnou změnu a do
plnění stanov spolkových a návrh kol. Kobosila, aby požádána byla nejdůst. konsistoř
za částečnou obměnu osnovy učebné pro
3. a 4. třídu osmitřídní školy obecné a
měšťanské.
Na to provoláním slávy nejdůst. epi
skopátu českému předseda prohlásil schůzi
za skončenou.
Reorganisace měšťanských škol.
Ministerstvo zemské obrany zaslalo minister
stvu vyučování dotaz, zdali absolventům škol
měšťanských přizpůsobením učebné osnovy
k učebné osnově škol středních, nemohlo
býti umožněno vstoupiti do kadetních škol.
Za tou příčinou vyžádalo si ministerstvo
dobrozdání zemských školních rad, tyto pak
okresních školních rad, tyto pak požádaly
sbory učitelské o potřebné návrhy. Tyto pak
navrhují: 1. měšť. školy (chl. a dívčí) buďtež
rozšířeny ve 4 ročníky a připojujte se ku 4.
ročníku obecných škol. 2. Osnova rozšířena
buď o algebru a frančtinu. 3. Počet žáků
nepřevyšuj 50. 4. Podmínky ku přijetí do
škol měšťanských buďtež přísnější. 5. Absol
venti škol měšťanských na roveň postaveni
buďtež absolventům nižších škol středních.
6. Absolventům měšťanských škol zkrácena
budiž presenční služba vojenská.
O učitelstvu pak mimo jiné : Odborní
učitelé vzdělávejte se ve vys. školách. Na
4třídní měšťanské škole buďtež ustanoveni
mimo ředitele a katechetu 5 osob učitel
ských, jimž zákonitě zabezpečeno budiž
přestupovat! na školy odborné a ústavy
učitelské. Příjmy učitelů měšťanských škol
upraveny buďtež přiměřeně jich vzdělání,
práci a významu.
—i.
Listárna redakce : Výrok »také« za
stance našeho dr. Mik. K. při úpravě našich
platů, dle věruhodné informace, bohužel za
kládá se na pravdě. Jsem přesvědčen, že
zde mlčeti nebylo by zlatém a proto v této
věci nepadlo ještě poslední slovo.
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Rediguje JAN SMEJKAL.

Cíl výchovy a cesta k němu.
Píše JAN z HORY.

(Pokračování.)

O vychování náboženském ani stopy není. Ovšem, při tak zmatených po
jmech o náboženství, nelze ničeho očekávati. Jak soudí se o náboženství, pozná
soudný čtenář v § 59., kdež u čísla šestého čteme toto : »Zájmy náboženské,
nesoucí se k poměru jednotlivce, k veškerenstvu a Jeho původci, t. j. k Bohu,
a vycházející z pozorování průběhu věcí a osudů lidských.« (Str. 95.) Za příklad
k zájmům náboženským uvádí se: »Uvnitř lesa, uprostřed velebné samoty pne
se jednoduchý kříž. Stařena, která se u něho modlí, oddává se zájmům nábo
ženským.« (Str. 96.) K udaným slovům Lindnerovým poznamenává německý
spisovatel Stauracz : »Ich hebe die an dieser Stelle der Religion von dr. Lindner
geschenkten Worte geflissentlich hervor, weil der angeführte Passus der einzige
im Buche ist, wo Religion mehr als im Vorbeigehen berührt wird, und um zu
zeigen, welche Stellung im Lindner’schen Erziehungssysteme die Religion einnimmt.
Sie ist wesentlich Unterricht, Mittel der Erweiterung des Gedankenkreises des
Zöglings; sie reiht ein in eine der Hauptclassen des Interesses,.......... Ich gehe
hiebei nicht näher auf den Lindner’schen Religionsbegriff ein, nach welchen Aus
gangspunkte und Quelle der Religion die allgemeine Betrachtung des Weltlaufes
und der menschlichen Schicksale ist, während ihr Inhalt auf des Insaugeffassen
der Verhältnisse des Einzelnen zur Gesammtheit und auf das Innewerden der
Abhängigkeit des Menschen vom Urgrunde der Welt sich beschränkt: ein das
vernünftige Druken befriedigender Religionsbegriff ist das nicht noch weniger das
Christliche und Katholische.« (Str. 105, 106, ve spise der Schlachtgewinner Dittes
und sein Generalstab Wien 1889.)
4. O methodách vychování mluví oddíl 3. (§ 50—61.) Při methodě vyuč. (§ 58.)
tvrdí se na str. 94 : » Vyučováním vychováváme, pakliže probuzujíce mnohostranné
zájmy, obor myšlének u chovance rozšiřujeme a jej tím k duševní činnosti nabádáme.«
5. Konečně budiž poukázáno, co píše pan Dr. Lindner při článku »Autorita
učitele, co živel vychovávající.« »Tato autorita jest učitel. On se neukazuje dítěti
nikdy ve všedním rouše obyčejného života, on se mu spíše pokaždé objevuje
opatřen odznaky svého úřadu. A proto stojí v jeho očích jaksi na povýšeném
místě, téměř v nadlidské velikosti, jen mimochodem k němu se skláněje a přísnost
autority přívětivou laskavostí zmírňuje. . . . Slovo takového učitele jest žáku
posvátné ; jeho úsudek proň rozhodujícím, jeho pochvala jde mu nade všecko . . . . .
11
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Důkladné vedomosti, šlechetné mravní smýšlení, láska k povolání učitelskému
a vedomí o důležitosti tohoto povolání jsou ony osobní vlastnosti, na kterých
autorita učitelova spočívá.« (Str. 115.)
Ad. 1. Uznává-li dr. Lindner, že cílem výchovy jest ono ustanoveni, kteréž všem
lidem jest společné a kteréhož se každý jednotlivec v nejrozmanitějších okol
nostech domáhati má, nutně uznává také jakousi bytosť vyšší, kteráž ustanovila;
— neboť ustanovení předpokládá ustanovitele. — Bytosť ona vyšší, kteráž usta
novila, uvádí se jako bytosť, jíž patří pravomoc nade všemi lidmi, jelikož její
ustanovení jest závazno pospolečno všem lidem. Kdož jest ta bytost vyšší, jež
má pravomoc nad lidmi všemi? Jistě ne Herbart ani Lindner ani jiný filosof,
nýbrž — Bůh. Jedině a pouze Bůh jest »ustanovitelem« pro lidstvo veškeré,
jenom Bohu patří pravomoc nad lidmi všemi a to z důvodu jak stvoření tak
vykoupení a posvěcení člověka. — Dle toho jasno, že cílem výchovy nemůže
býti nic jiného, než cíl, jenž člověku Bohem určen. Tím způsobem zvláštně
i modifikován cíl výchovy. Nuže, co jest cílem člověka? Katechismus jednoduše
praví takto : »Bůh lidí stvořil, aby jej poznali a milovali, jemu se klaněli, jemu
sloužili a v nebi věčně blaženi byli.« Chceme-li však věc přesně vystihnouti, roze
známe ve své otázce cíl dvojí: 1. absolutní (naprostý) a 2. secundární (podružný).
Cílem absolutním jest sláva Boží, secundárním blaženost a dokonalost člo
věka. Blaženost rozeznávati třeba objectivnou (předmětnou) od formálně (dobné).
Blažeností objectivnou jest pro člověka jediné a pouze Bůh. Blaženost formální
není nic jiného než dosažení a majetek blaženosti objectivní. To stává se po
znáním, láskou a radostí, jež plyne z poznáni a lásky k Bohu. Zde na zemi
poznání Boha odpovídá víra, radosti naděje, lásce láska, v životě však věčném
víra přejde i v patření, naděje v požívání a láska potrvá. I trvá při pravdě, že
cílem člověka zde na zemi jest víra, naděje a láska. Tím i dán cíl výchově
veškeré : Víra budiž výchovou posilována, naděje rozšířena a láska rozněcována.
Toť cíl, jenž nutně plyne z nauky Lindnerovy.
* Dokončení. *

Promluva na neděli XXIII. po sv. Duchu.
Napsal ý,

»I posmívali se jemu.*
Mat. 9. 24.

Není zajisté odpornějšího jevu mezi lidmi, jako když líčí city přátelství k tomu,
k němuž jich nemají, předstírají lásku a oddanost tomu, koho nenávidí, líčí smutek
a žal, co zatím v nitru jejich jen zlovolná radost se tají. — Ježíš prosbami Jairovými jat, vchází do domu jeho, aby vrátil život jeho dceři, nedávno zesnulé.
Ze všech stran se ozývá jen žal a nářek. Všichni pláčí nad smrtí dívky,
která jako poupě růžové ledovým dechem smrti ovanuta, právě před chvílj
skonala. Přítomni jsou i pištci, zpěváci a hudebníci a hudou smuteční písně.
Liči žal, předstírají soustrast. Pláčí, že byli k tomu za peníze najati.
Ježíš však cítí s nešťastným otcem a v tom pevném úmyslu, že vrátí život
v ustydlé tělo dívčino, praví potěšující slova: »Neumřela dívka, ale spi!«- Co čekati bylo od zástupu, jest-li žal jeho byl upřímný? Zajisté jen to, že radost
a naděje znovu se jich zmocní, že dívka přece snad ožije, že vrátí se k životu.
Ale oni, jak písmo sv. vypravuje,, »posmívali se jemu.« Tedy lhostejnost jich nad
osudem dívky, bezcitnost ozývá se v nich, a ti, kteří, před tím žal byli jen líčili,
propukají v zřejmý posměch nad slovy Spasitelovými. Jak odporný to zjev! Jak
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odhalují tím všechnu svoji bezcitnou duši ! — Prodleme dnes při chování jejich
a uvažujme krátce, jak ošklivé jest jiným se posmivati. —
1. Když spravedlivý Noe z rozkazu Hospodinova jal se stavětí koráb, aby
uchránil před hrozící potopou svoji rodinu, lhostejně přihlíželi zástupové bez
božných k podivnému jeho dílu. On vysvětluje jim jednání své, káže, napomíná,
varuje — ale nadarmo. Nevšímali si jeho slov a v odpověď za všechna ta
otcovská napomínání, přátelská slova, mají jen pošklebek, posměch. Jak tvrdé,
jak zpustlé bylo nitro jejich, když jen posměchem odbývali všechny upřímné
přímluvy a rady patriarchy Noema.
A jest pravda: posměch může vycházeli j en ze srdce skrz na skrz zkaženého, zatvr
zelého a v pravdě ďábelského. »Kdyžbezbožník nejhloub klesne, pohrdá,« dí písmo sv.
Když prarodiče naši v ráji hřešili, samo nebe lkalo nad jich pádem. Andělé
se rmoutili, že nemají míti již společníků mezi lidmi, s kterými by závodili
v uctívání Hospodina; i země trpí pádem jejich, a jen jediný výsměch zní za nimi,
když z ráje vyhnáni jsou. To ďábel plesal nad jich pádem. — Když nebe pláče,
směje se peklo. A to jest právě známka všech lidí zlých a Zlomyslných, že člo
věku neštěstím stiženému se posmívají. Jedno naše přísloví dí : »Jsi-li v neštěstí,
o posměch se nestarej.« Jest tedy vždy dosti na světě lidí, kteří kus ďábelské
povahy v sobě mají. Žel Bohu, že to pravda !
Co řekli bychom o člověku, který vida ubožáka neduhem stiženého, k němu
by se přiblížil a na ránu jeho ne hojivého balsámu, ale soli nasypal? Toť ukrut
nost a zloba v pravdě ďábelská. A téže ukrutnosti, téže zloby se dopouští, kdo
člověku neštěstím neb neduhem stiženému se posmívá. Kdo vadou neb neduhem
jest stižen, jest daleko citlivější ke každému slovu, každému posuňku, než
člověk zdravý. Tíží jej zajisté nejvíce vada jeho a ničeho více si nepřeje, jen
aby nikdo se ho nedotekl, z jeho chyby posměch si nečinil. Čeká soucitu, hledá
soustrasti, lační po slovu, které by ho potěšilo. A člověk měl by míti pro něho
jen posměch, potupný pošklebek? Toť věru největší zlomyslnost. —
2. Škoda, že i ve škole známky výsměchu se vyskytují ! Stává se mnohdy,
že dívka chudá, skromně oblečená, nechce jiti do školy aneb do kostela, že by
ostatní se jí smály! Aneb když dodá si odvahy, jen s bázní a ostýcháním, ne
směle vstupuje a plaše se dívá, brzo-li některá chudoby její si nepovšimne a
nezačne se jí vysmívati a tím snad i ostatní k posměchu strhne. — »Chudoba
cti netrati,« a kdo chudým ubližuje, jim se posmívá, páše hřích do nebe volající.
Jest to ďábelská zlomyslnost, posmivati se jiným pro jich vady tělesné, neb-pro
jich chudobu, neb konečně pro trest, který je stihl. Pozoroval jsem leckdy, když
některá dívka jest kárána neb trestána, na tváři jiných úsměv, tajenou radost,
škodolibost. Takový úsměv, milé dítky, prozrazuje zlou duši, špatnou povahu.
A takové jednání se mstí, neboť »na posměváčka také jednou dojde.« Ruka
Boží každého jednou najde. — Jistá dívka od narození svého stižena byla vadou,
že byla šilhavá. Těžce nesla chybu, kterou přec sama nezavinila, a zle se jí
dotklo, když někdo vadu tují vyčetl. A na posměvačkách — bohužel! — jí ne
chybělo. Zvlášť jedna žákyně, která byla marnivá a pocházela z rodiny zámožné,
každé chvíle posměšnou urážku choré dívce do tváře vmetla. A trest ji stihl
v krátkém čase. Onemocněla neštovicemi, a to tak prudce, že i do očí jeji se
dostaly a lékař se obával, že o zrak přijde. Nestalo se tak, k jejímu štěstí, docela;
— ztratila jen oko jedno. — Stalo se tak snad jen, »náhodou?« Křesťan v nállf
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hodu nevěří. Víme, že vše z vůle Boží se děje. A Bůh ji trestal za všechen ten
posměch, kterým dříve jiné byla zasypávala. —
Když Noe z poklesku svého, vínem se opiv, byl se probudil, tu zlořečil
Chámovi, za to, že se mu posmíval, a dobrořečil Šému a Jafetovi, kteří odolali
svádění Chámovu a nedali se svésti k posměchu z otce svého. Posměch jest
nakažlivý a svůdný. A má každý tolik rozvahy a síly, že opře se zlomyslnému
svádění k němu ? Kolik dalo se jich svésti, kolik již poslechlo hlasu Chámova
a dalo se strhnouti k ďábelskému posměchu ! — Běda posměvačům ! Oko, které
se posmívá, ať vyklinou krkavci a snědí je káňata orlice,« — volá písmo sv.
Posměch jest čin ďábelský a Bůh jej též těžce tresce. Proto daleci buďte
toho, abyste se kdy jiným posmívali. Jeden druhého nedostatky máme trpělivé
nésti, volá sv. Pavel. A jen ten, kdo tak činí, kráčí v šlépějích Kristových, který
nikým nezhrdal, chudé a nemocné těšil a uzdravoval a všem jen dobře činil. Amen.

Promluva na XXIV. neděli po sv. Duchu.
(V. po Zjeveni Páně.)
Napsal EM. ŽÁK.

»Odkudž ledy koukol?«
Mat. 13. 28.

Za pronásledování císaře Decia, v polovici 3. století žil v městě Thebách,
v hořejším Egyptě u své sestry jinoch 151etý, jménem Pavel. Byl upřímným kře
sťanem a ze značného bohatství svého konal mnohé dobročinné skutky. Když
však Decius jal se pronásledovati vyznavače víry křesťanské a zabavovati jich
statky, tu jeden z příbuzných Pavlových, smluviv se s jinými, udali Pavla jako
křesťana, aby zmocniti se mohli jeho jmění. Aby unikl svým nepřátelům a ne
upadl v ruce katovy, Pavel utekl na poušť a skryl se v jeskyni. Zapomínaje na
lidi a od nich jsa zapomenut, žil 90 let jako poustevník. Pokrmem bylo mu ovoce
palmy, listí její skytalo mu oděv a studánka dávala mu nápoj. A jakkoli byl
dobře ukryt před dávnými nepřátely svými, přece stále, jak dokládal, bylo mu
bojovati proti nepříteli svého klidu a spokojenosti, jenž všude jej pronásledoval.
Unikl nepřátelům zevnějším, ale jednomu nepříteli uniknouti nemohl. Jeden ne
přítel všude jej sledoval, všude znepokojoval, a čím více cítil se bezpečným před
nepřátely zevnějšími, tím více ohrožoval jej nepřítel vnitřní—vlastni přirozenost
k zlému nakloněná. —
Služebníci evangelického hospodáře, spatřivše na poli dobře osetém a pečlivě
vzdělaném koukol, plni podivu se táží : »Pane, zdaliž jsi dobrého semene nenasel
na poli svém? Odkudž tedy koukol?« I řekl jim pán: »Nepřítel člověk to učinil.«
Ale kdyby hospodář dnem i nocí role své střežil a tak zabrániti dovedl, aby zlo
myslný škůdník ni krokem nemohl vstoupiti na jeho pole : táži se, zda přece
nevyskytl by se koukol a pýr mezi jeho setbou? Ach, dříve ještě než pole vzdělal
a ohraničil mezí, musil zajisté kopati a z kořene vytrhávati koukol. Trní a hloží
vedle slov písma sv. toť jsou prvé plody země kletbou stižené. ■— A rovněž tak
i v duši lidské, dříve než první naučení jako símě dobré v ni padlo, klíčí tam
od počátku zlo. Na dně jejím ukryty vášně, zlé žádosti, převrácené touhy. Prvním
nepřítelem člověka jest vlastní jeho přirozenost k hříchu náchylná. A o tom dnes
krátce uvažujme. — Někteří spisovatelé vychovatelští učí, že člověk od své přiroze
nosti jest dobrý, k dobrému nakloněný a jediné okolnosti, zlý příklad, který vidí, zlá
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společnost, ve které se octne, svedou jej s pravé cesty. Lahodí to zajisté kaž
dému, líčiti jej lepším, než vskutku je a co špatného na něm kdo vidí, na jiné
sváděti. Ale jeden svědek nad jiné vynikající, usvědčuje tyto chvalořečníky z ne
pravdy. Jest to matka každého dítka. Ona ví nejlépe, kterak žádná oběť nebyla
jí těžká, žádná cesta dlouhá, jen aby dítě její se nepokazilo. Ona ví nejlépe, co
práce to stálo — nebo jinak jméno matky nesměla by se ctí nositi — aby dítě
její nevidělo nic špatného, aby jen jasné světlo dobrých příkladů svítilo mu na
dráhu života. A odkud to, že v dušičce, tak pečlivě pěstěné, objevuje se koukol ?
Odkud to, že již na klíně své matky ukazuje hněv, neposlušnost, vzdor, závist,
a jiné nectnosti? Jak jest to možno, že dítko, jež z rukou její téměř ani nevyšlo,
zlého příkladu nevidělo, již má tolik chyb? Jest to ono dědictví prvních lidí,
v němž s naukou křesťanskou svorně i pohanští spisovatelé souhlasí. »Hřešili
jest lidské,« dí přísloví, ježto náklonnost k hříchu každému jest vrozena. A kdo
chce chyb se uvarovati, musí nejprve zpytovati nitro své, aby poznal k čemu
je náchylný a pak přemáhati sama sebe.
Poznati však sama sebe, zpytovati vlastní své vnitro a v něm jeho sla
bosti, vášně, chyby — toť úloha nad jiné těžká a nelákavá. A mnohý od ní se
odvrací a nechce nahlédnouti v duši svou. Děsí se obrazu a spousty chyb, jež
v ní by nalezl. A přec jest to první povinnost každého, kdo v chybách svých
nechce zahynouti.
Jeden nábožný a bohatý otec měl nezvedeného syna, který nedbaje všech
jeho proseb, přímluv a napomínání, jen ve zlé společnosti mladý svůj život ubíjel.
Bez výsledku, sklamán ve svých nadějích, hořce truchlil otec nad svým dítětem.
A když jednou těžkou chorobou upoután, znamenal, že poslední hodina života
se blíží, zavolal syna k sobě a děl mu takto : »Synu můj ! již tě dlouho kárati
nebudu. Umru a zůstavím tě dědicem všech svých statků. Nalož s nimi dle svého
rozumu. Za to však mám na tebe jednu prosbu, snadnou a nepatrnou.« A když
syn slíbil ji vyplniti, pravil otec: »Přislib mi tedy, dítě mé, že po dva měsíce
každého dne u večer vstoupíš na toto místo, a půl hodiny zde o samotě sám
v přemýšlení vytrváš.« Po těch slovech otec mu požehnal a zemřel. Jedva bylo
po pohřbu, vyhledal si syn opět své dávné soudruhy. Byl vesel jako dříve. Ale
když nastával večer, vzpomenul slibu, který učinil otci. Obraz zesnulého tanul
mu na mysli, neznámý hlas, aby dostál svému slibu, ozval se v nitru jeho. Šel
tedy domů a vstoupil do ložnice, kde otec jeho skonal. Bylo mu teskno a hrůzno
na tomto místě. Než přemohl se, mysle sám u sebe : Dva měsíce brzy uplynou.
Ale brzo otevřely se zde, na místě, kde vznášela se vzpomínka na zesnulého
otce, jeho oči, srdce jeho naň žalovalo. Poznal svoji bídu, své chyby, a než
ustanovená Ihůta uplynula, proměnil se. Stal se hodným člověkem.
Drazí přátelé! První prací toho, kdo se ušlechtiti a zdokonalovali chce, jest
poznati své chyby, své hříšné náklonnosti. Proti těm bojuj každý nejprve! To
hoto nepřítele svého klidu i své spásy nejprve hleď přemoci, chceš-li žiti již zde
život šťastný a spořádaný. — Byli synové vznešení, mocní rodem, bohatí na své
statky. Měli nejlepší učitele, nabyli přehojných vědomostí. A přec, opatřeni všemi
prostředky světa, nežili život šťastný a špatně skončili. A proč to? Nikdo je ne
naučil, že potřebí jest své choutky, touhy a vášně přemáhati, neuměli zapírali
sama sebe. Stali se otroky svých náruživostí, a stali se též jich obětí. Tklivě
doznává velký básník anglický Byron ve své básni, Childe Harold :
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(»A tak života mého zdroj byl otráven,
že z mládí srdce krotit nižádný mne neučil.«)

Přemáhati své vášně, pošetilé žádosti a choutky, toť jest heslo každého
moudrého človeka. Vždyť sebezapírání a odříkání učil nás sám Spasitel, trpě
dobrovolně hlad, zimu, nemaje kam by hlavy své položil.
A neblahý ten, kdo přemáhati svých žádostí se nenaučil, kdo již v domě
otcovském k tomu veden nebyl. Láska rodičů živí duše dítek, ale je-li nerozumná,
ničeho neodpírajíc miláčkům svým, více je kazí, než jim prospívá. — Když řecký
mudrc Solon na svých cestách pobyl delší dobu mezi vážnými kněžími egypt
skými, pravil mu jeden z nich : »0 Solone, Solone ! Vy Rekové jste a věčně zů
stanete jen dětmi. K vážnosti muže nikdy nedospějete.« Znamenal řeckou roz
marnost, jež nedovedla ničeho si odepříti.
Největším nepřítelem člověka jest jeho přirozenost, k hříchu nakloněná. A kdo
chce býti v pravdě svoboden, musí přemáhati nejprve tohoto nepřítele. Musí pře
máhati mnohé své liché žádosti a touhy. Každý, kdo chce žiti život spokojený, musí
svým žádostem položití hráze. A kdo z mládí do života dospělého přinesl si toto
vzácné umění sebekázně,přinesl si větší poklad, nežli kupu zlata a bohatství z domu
otcovského. Tenť jest v pravdě svoboden, neb umí vítěziti sám nad sebou. Amen.

Promluva na XXV. neděli po sv. Duchu.
Napsal JAN ŠMEJKAL, katecheta.
»Kteréžto zajisté nejmenši jest mezi všemi
semeny, když pak zroste, větší jest nežli všecky,
byliny.»
Mat. 13., 32.

Bohatý hostitel předkládá hostům svým rozličné pokrmy, aby každý dle
libosti vybrati si mohl a pokrmem sobě milým se nasytil. Rovněž tak i božský
Spasitel náš, v moudrosti své jednu a tutéž pravdu v rozmanitých podobenstvích
a obrazech posluchačům svým zobrazuje, aby tito dle schopností svých ji poznali
a pochopili. Veškeré pravdy Pán podával v podobenstvích a bez podobenství
nemluvil. Proč vyvolil přemoudrý Pán tento způsob vyučování? K tomu odpovídá
nám sv. Řehoř: »Aby duch náš od věcí viditelných a pochopitelných povznášel
se k nadzemským pravdám, které jedině vírou lze poznati.« Dále i proto, že po
zornost posluchačova, jež ráda se kochá v podobenstvích, snadno upjati se dává
k pravdě, jež pochopena býti má.
Dítě přináší ořech k matinee, aby mu rozlouskla skořápku a vyňala z ní
záživné jádro. Podobně i matka naše — Církev — vyjímá z podobenství o zrnu
hořčičném jádro, pravíc, že zrno horčičné jest Církev Kristova. Jako zrno hor
čičné nejmenši jest mezi všemi semeny i Církev v počátcích svých nepatrnou,
skrovnou byla, nevelký majíc počet učeníků. Ale sotva že tři století uplynula,
zrno horčičné — Církev — uprostřed krutých, neslýchaných bouří zúrodněné
krví mučeníků roste a mohutní ve strom rozkládající ratolesti do všech končin
světa, pod jehož korunu se uchylují časem králové i knížata, učenci i prostí.
Z malých počátků Církev stává se všeobecnou, království Boží v duších lidských
se rozšiřuje od východu na západ, od jihu na sever. Protože toto »království
Boži v nás jest,» jak pravil kdysi Spasitel náš, uvažme dnes, přihlížejíce k dneš
nímu podobenství o zrnu hořčičném že : nepatrná příčina bývá mnohdy zárodkem
nejen našeho spasení, ale i záhuby věčné.
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Z nepatrných počátků vyvíjí Bůh veliké věci. Malinké jest zrno horčičné,
zroste však časem ve veliký strom. Nepatrný pramének zdrojem bývá veletokuNeúhledný na nebi mráček předzvěstí jest kruté bouře. Nepatrná událost bývá
příčinou časného štěstí. Moudrý kupec nepatrné příležitosti vhodně uživ, boháčem
se stal. Čím se stala krásná a opatrná Abigail chotí krále Davida, že zmírnila hněv
jeho? Čím se stala prostá dívka Rebeka chotí patriarchy Isáka? Přívětivou úslužností, kterou podala vody služebníku Eliezerovi a jeho velbloudům.
Rovněž tak děje se i v životě duchovním. Nepatrný bývá pramének, ze kte
rého řine se milost Boží k příštímu spasení. V pouhém zeptání se: »Pane! co
chceš, abych činil,« jako v jádře ukryt jest strom apoštolské činnosti sv. Pavla
Jediná dobrá myšlénka, jediné zahanbení u nohou Kristových z Magdaleny hříš
nice činí světici. Pouhá rozmlouvá Samaritánky s Ježíšem u studnice Jakobovýtuto k životu věčnému vrací. Co přimělo patriarchu poustevníků sv. Antonína
k životu duchovnímu? Slova písma sv.: »Jdi, prodej všecko^, dej chudým a ná
sleduj mne.« Zranění kolena činí pyšného vojevůdce Ignacia pokorným sluhou
Církve. Pohled na zohavenou mrtvolu královny Isabelly proměňuje knížecí háv
Františka Borgiáše v prosté roucho řeholníkovo. Františku Serafínskému láska
k chudému otevírá bránu ctností.
Tak Bůh ve své moudrosti navazuje spásu duše často na nepatrnou událost
nebo na skutek dobrý. Jaké pro nás to poučení ? Že nesmíme býti neteční
k vnuknutí Božímu, že nemáme zanedbati příležitosti k polepšení svému, která
dána jest nám jako počátečný článek řetězu zlatých ctností. »Dnes uslyšite-li
hlas Hospodinův, nezatvrzujte srdci svých« nebo kdož ví, zda-li právě tímto hlasem
nevolá vás Bůh ku spáse své. Když prorok Eliseus poručil Naamanovi Syrskému,
aby se sedmkrát umyl v Jordánu, rozlobil se kníže, domnívaje se, že prostý pro
středek nemůže jej očistiti od malomocenství. Vida pak se býti očištěna, poznal,
chválil a velebil Hospodina. Podobně i ty, křesťanská mládeži, nezanedbej příle
žitosti, ve které dobro konati můžeš, pamatuje si slova písma: »Kdo se boji
Boha, nezanedbá ničeho« (Eccl. 7), neboť z malých počátků vyvíjí se mohutný
strom. Každá hodina vyučování budiž tobě hodinou důležitou, neboť právě v ní
může býti tobě dán zárodek budoucího tvého rozkvětu, tvé spásy časné i věčné.
Jako nepatrná příčina počátkem bývá našeho spasení i z nepatrné mnohdy
příčiny v srdci lidském záhuba se zakotvuje. Vše na světě postupem se děje. Nikde
na světě není skoku z největší vyvýšenosti. Z jiskřičky, která by snadno prstem
uhasiti se dala, rozhárá se požár, který domy a města v popel a v rumy obrací ;
téměř sotva viditelný červíček, zahnízděný ve stromě, ne v okamžiku, ale ponenáhlu celý strom ve zkázu přivádí. I člověk, ne rázem, ale ze stupně ke stupni
klesá, jeden hřích hříchu ruku podává, nešlechetnost jedna plodí druhou. Z my
šlénky vzrůstá žádost, ze žádosti zvyk, zvyk mění se v náruživost, hříšnost.
Pramáti Eva přistoupivši k zapovězenému stromu ze zvědavosti, požádala,
jedla, svedla muže svého — to byl žebřík její hříšnosti. Bratrovrah Kain nebyl
ihned vražedníkem ; nejprve záviděl, trudně pohlížel, rozhněval se, pokrytecky
bratra na pole vylákal a tam zavraždil ho — a konečně zoufal. Herodes nejprve
oblíbil si manželku bratra svého, žertoval, hodoval, tancoval, nemoudrý slib učinil
a naposledy nevinného Jana stíti kázal. Jidáš byl nejprve skoupým, pak zrádcem svého
Mistra, posléze samovrahem.Z nepatrného jádra roste strom nešlechetnosti a přináší
ovoce trpké. Hoch, jenž v mládí naučí se lhát, časem otci neb matce halíř neb
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sebemenší věc vezme, časem snadno, nevykoření-li se ihned tato nepravost, opováží
se rukou sáhnouti do měšce, snad i do pokladnic a sklepů, domů a chrámů.
Hle, odkud vyrostl tento strom nepravosti? Z nepatrného počátku! Hřích malý
byla lavička, byl můstek k hříchu většímu. Zvířata trápiti a trýzniti, vybírati ptáčky,
škoditi stromkům od lidí nerozumných za nic pokládáno bývá; avšak běda dítěti,
jež takové věci bez ostýchání páše. Kde tento had se usadil, tam již připravuje
srdce k ukrutnosti, tam užírá kořínky čitelnosti a útrpnosti, tam časem povstane
necitelnost, nemilosrdné trápení, ukrutnost k domácím a cizím.
Milý posluchači! Poučné pro tebe podobenství o zrnu hořčičném, ježto zná
zorňuje ti životní pravdu, že z nepatrné příčiny, jak na mnohých příkladech jsem
ti ukázal, vzrůstá stromu spasení, na kterém vždy krásnější a hojnější dozrává
ovoce křesťanských ctností i strom věčného zahynutí. Buď povděčen Pánu Bohu,
že v blahém stínu blahodárného stromu Církve, kterou Pán porovnává zrnu hor
čičnému i ty pohoviti si můžeš, podoben jsa milému ptáčku-pěvci vzdávajícímu
Pánu pěním chválu i dík. A jako ptáček, útlou větev nožkami svými obepnuv
bezpečně stojí neboje se vichrů, i ty přilni věrně a pevně ke stromu Církve,
abys nebál se úrazů a časových bouří, jež v žití tvém tě zasáhnou, dobře věda,
že jen pod libým stromem Kristovým lze blaze žiti a umřití. Amen.

Promluva na XXVI. neděli po sv. Duchu.
Spracoval T. PLHAL.
*1 půjdou li do trápeni věčného.«

Na první pohled patrno, že dnešní svaté Evangelium vyličuje nám hrůzy
v poslední den při zkáze světa. Až objeví se na nebi znamení Syna člověka,
pokolení lidská za nářku spatří Syna Božího ve své velebnosti přicházeti k soudu,
aby jeden každý vzal odplatu svou. Mnozí rádi by dokázali, že není žádné tre
stající moci na onom světě, že není žádné odměny ani trestu, a skutečně tak
žijí, jako by žádné posmrtné odplaty nebylo. A přece, kdyby trochu soudně
myslili, bylo by jim k přesvědčení přijití, že odplaty věčné stává. Nepřihlížím-li
k písmu svátému a ku zjevení Božímu, které nepopiratelně učí o posmrtné od
měně a trestu, rozumovými již důkazy velice snadno odůvodníme, že na onom
světě čeká na hříšníka odplata, neboť, kdyby nebylo trestu pro hříšníka, nebyl by
Bůh spravedliv, poněvadž nerozděloval darů dle zásluhy, nebyl by Bůh svátým,
protože nepojal ošklivosti proti hříšníkům, nebyl by Bůh ani moudrý, protože
neužil prostředků, by zákonům svým získal vážnosti a poslušnosti. Spravedlnost,
svatost, moudrost Boži vyžaduji tedy toho, aby hříšníku náležitého trestu se do
stalo, což předmětem budiž dnešní naši promluvy.
Milí posluchači ! Bůh jest pánem celého světa a všech tvorů, Bůh jest
dárcem statků tohoto světa, Bůh též dopouští neštěstí a vezdejší útrapy. Roz
hlédněte se a vizte, jak po světě rozdělena jest radost a strast, zdraví a nemoc,
štěstí a neštěstí, bohatství a chudoba, nadbytek a bída, čest a potupa. Zdaž však
radost, zdraví, štěstí, bohatství, nadbytek, čest, údělem jest těch, kteří toho hodni
jsou? A zdaž strast, nemoc, neštěstí, chudoba, bída, potupa stíhá jen zlé a hříšníky?
Nevím, zda-li kdo odvážil by se to tvrditi.
Proč? Protože denní zkušenost zřejmě svědčí o pravdivosti opačného tvr
zení, že nejšlechetnější a nejhodnější lidé obyčejně neštěstím stíháni bývají, ne-
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moci je a jich rodiny pronásledují, trpí chudobu, bídu, nouzi, a všude bývají
zneuznáváni ; lidé pak, kteří se o Boha nestarají, přikázání jeho neplní, že mívají
všeho s dostatek, bývají ušetřeni od nemoci, neznají bídy a jim mnohdy největší
pocty se prokazují. Tažme se sami sebe, byloby takové rozdělení radostí a strastí,
od Boha spravedlivo ? Nikoliv! To by bylo nespravedlivo, kdyby tímto způsobem
Bůh odměňoval anebo trestal. Zda by nějaký světský král byl spravedliv, kdyby
nouzí, bídou, snižováním a všelikými útrapami odměňoval věrnost svých pod
daných, zlovolníky pak obdaroval bohatstvím, nadbytkem, poctami a slávou ?
Zda-li by pán byl spravedliv, kdyby své věrné sluhy káral a nevěrným dobrodiní
prokazoval? Zda-li by otec byl spravedliv, kdyby hodné a jej milující dítky ošacoval
nejhorším šatem, kdežto nezbedným nejvybranější jídla předkládal a nejdrahocenějším rouchem ozdoboval? Kdyby otec rodiny, pán a král tak jednal, každý
řekne, že jednání jeho je nespravedlivo. A Bůh by tak jednati měl?
Milosrdenství Boží zajisté dá jen hodným a zbožným odměny, zlým a hříšným
však přichystá věčnou záhubu. Ovšem, že častokráte spravedlivý zde na zemi
s nesnázemi zápasiti musí, to však děje se proto, aby skvělejší bylo jeho vítězství,
bohatší byla jeho odplata. Též připustiti jest, že nešlechetníky štěstí někdy stíhá.
Nezáviďme jim toho, neboť tím větší požadavky na nich žádati bude spravedlnost
Boží. Když tedy Bůh na onom světě dobré dle spravedlnosti své odmění a zlé
potrestá, pak musíme v neskonalou spravedlnost Boží věřiti. A naopak, kdy
bychom uznávali, že Bůh dlé osudův, jimiž lidstvo na této zemi stíhá, tak i na
věčnosti stíhati bude, to by bylo nespravedlivo, to by bylo přímo rouhání se
milosti Boží, tó byla by přímá nevěra ve svätosť Jeho.
Milí posluchači! Bůh jest nejvýš svátý, on nenávidí hřích, trestá ho. A nyní
popatřte na různé zločiny, na různé lži a podvody, krádéže a vraždy, na kruté
nevděky dítek na vlastních rodičích páchané, a tažme se sami sebe, zda-li taký
zločinec, jenž spravedlnosti lidské unikl, od Boha neměl by býti na onom světě
potrestán? Když spravedlnost lidská žádá trestu pro zločince, Bůh nejvýš svátý
a spravedlivý by jej trestati neměl? Což pak trestá spravedlnost světská každého
provinilce? Zda-li mocní vládcové tohoto světa, kteří sice nad námi moci mají,
ale nad nimi nikdo, zda-li ti zde trestu dojdou ? Kdo jich zde potrestá, když ne
spravedlivými válkami proudy nevinné krve prolévají? Kdo jich zde potrestá, když
nejslavnější sliby před celým světem ruší?
Kdo jich zde potrestá, když
národy poddané místo otcovskou péčí odměňují nespravedlivými útisky ? Kdo jich
zde potrestá, když svým náruživostem hoví? Kdyby Bůh je netrestal, pak by
vůbec byli trestu zbaveni, — pak by Bůh v rozporu byl se svou svatostí. Více však.
Kdyby Bůh hříchů na onom světě netrestal, svědčilo by to proti jeho vše
vědoucnosti, protože pak všechny tajné, skryté hříchy byly by bez trestu. To
však přece domnívati se není možné.
Pravil jsem konečně, že moudrost Boží toho vyžaduje, aby věčné odměny
či trestu bylo. Již z katechismu víte, co to znamená »Bůh jest nejvýš moudrý?«
»Pořádá všecko tak, aby vždycky dosáhl svého úmyslu.« Úmyslem zajisté Božím
jest, aby přikázání jeho se zachovávala. Kdyby těmto přikázáním Bůh úcty a
vážnosti nezískal, užil by pravých prostředků k tomu? Zajisté nikoliv. Kdyby
král jakéhos národa dal zákony a při tom oznámil, že kdo jich poruší, nebude
trestán, že vražda, loupež, krádež, podvod trestati se nebudou, zajisté by pod
daní takého knížete považovali za zbavena rozumu a nazvali jej bičem národa.
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A jako takového jednaní nelze očekávat! od panovníka svetského, od neskonalé
moudrosti Bozi že čekati by se mělo ? Bůh zajisté přikázání dal, jich plnění žádá
a přestoupení trestá. Vždyť příroda sama v srdce naše vložila poznávací mohutnost,
dle níž poznáváme, že nesprávné jest lhaní, nevděčnost, pomluva a pod. Proč
by Bůh dal přikázání, kdyby jich šetřiti se nemělo?
Moudrý zákonodárce neporoučí, aby zároveň nevyhrožoval. Neposlušnému
musí býti strach a hrůza na pamět uvedena, a kdyby překročení zákonů bylo
beztrestné, bylo by to zajisté veřejné vyznání ku vzpouře.
Bůh tedy-li zde na zemi vždy netrestá, vyžaduje toho jeho neskonalá
moudrost, aby hříšníka potrestal na onom světě. Rozum náš doznává nutnost
odplaty a správně zajisté tak vyvozuje ze spravedlnosti, svatosti a moudrosti
Boží. A kdyby nám nepřítel, třeba i ďábel, toto přesvědčení násilím vžiti chtěl,
nedejme se, jsouce přesvědčeni, že by pak neposlušnost a odboj povstal proti
světským i duchovním vrchnostem, že by pak svět byl sídlem nejhnusnějších
nepravostí. A kdyby nás falešní svůdcové o odplatě posmrtné klamati chtěli, ne
věřte, ale následujte vždy světla svého rozumu, zachovejte si přesvědčení, že jest
odplaty. Zachováte-li si je, pak nikdy nezoufáte si, protože v naději budete, že
Bůh po patřičně vykonaném pokání hříchy vám odpustí. Proto, bojte se Pána a
trestů jeho a myšlénka tato chraniž vás před každým hříchem, byť i nejtajnějším.
Důvěřujte v Boha, v jeho odplatu, neboť tak opásáni budete nepřemožitelnou
zmužilostí a svátou trpělivostí ve všech útrapách života vezdejšího. Amen.

Promluva na L neděli adventní.
Vypracoval JAN TÝNSKÝ.
» Vězte, že nyní hodina jest, abychom
ze sna povstali.«
(K Řím. 13. 11.)

Starý rok církevní včerejším dnem ukončen. Patří již minulosti. Hodiny a
dny téhož zmizely a nevrátí se více. A přece každý den, každá hodina byla
částkou veliké milosti Boží, kterou Bůh určil nám ku spasení duše. Na každém
okamžiku závisela celá dlouhá, vážná věčnost. Dnes, kdy starý církevní rok za
námi a milostivé léto ukončeno, pozastavme se a tažme se sami sebe : Přispěl
rok minulý něčím ku spáse naší ? Či jsou někteří, kteří rok tak vážný prospali,
nic nevykonavše, co by jim nebe zasloužilo ? Jsou-li, pak již nejvyšší čas, aby
uposlechli varujícího hlasu Církve, která dnes se sv. apoštolem Pavlem volá :
» Bratři, vězte, že hodina jest, abychom ze sna povstali. Noc předešla, den pak
se přiblížil. Odvržme tedy skutky temnosti a oblecme se v oděni světla........ a
oblecme se v Pána Ježíše Krista.« Kéž by toto vážné napomenutí dnes rozlehlo
se všude, kde minulý rok prožit byl ve stavu duševní vlažnosti a liknavosti
k milosti Boží! Těm zvláště věnuji upřímná slova dnešní promluvy, těm dnes
krátkými črtami vylíčím duševní stav jich, aby poznavše neblahé postavení své,
ze své náboženské vlažnosti se probudili a nastávající církevní rok zasvětili
spáse své.
Vlažnost často zaměňuje se s netečností vůle a snahy k dobru. My lidé
sestáváme z těla a z duše. Tělesnost naše následkem prvotného hříchu převahy
dosáhla nad duší naší. Proto nedivno, že časem jakousi nechuť pociťujeme k po
vznesení mysli své k Bohu, k modlitbě, ku ctnosti. Cítíme se mnohdy tak při
poutáni k zemské hroudě, tak prosti všech vznešených snah, že nadšení pro věc
Boží zdá se nám býti nepřístupno. Jest taková nálada duševní již vlažností ?
Nikoliv ! Vlažnost v takových citech nestává, právě naopak v takovém stavu du
ševním máme se k Bohu povznésti a prošiti jej za útěchu, abychom se ke konání
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ctností povznésti mohli. Vlažnost postrádá vůbec vší snahy. Křesťanská snaha
pak jest rozhodná a vážná žádost zcela oddaně Bohu žiti, jemu sloužiti a v službě
té věci pro spásu svou vykonati. Snaha tato jest plamenem vůli oživujícím, která
všechny překážky přemáhá, jež se jí v cestu staví. Když pak takové trvalé roz
hodnutí oddati se službě Boží schází a člověk i sebe nepatrné těžkosti se leká
a nechce pracovati pro slávu nebeskou, pak teprve'jest ve stavu vlažnosti. Ta
kový člověk nezříká se služby Boží, on chce těžkých hříchů se chránili, on chce
povinnosti svého stavu konati, ale což více nad to jest, to nechce podniknouti.
On leká se každé vážné' práce, snahy po ctnosti a dokonalosti, kterážto snaha
jest pravým uhelným kamenem křesťanského života. Přemáhání sama sebe, sebezapírání, odříkání, spokojenost s málem protiví se duši jeho.
Vlažný křesťan jest tak dlouho ctnostným, pokavád není těžkého pokušení
proti ctnosti, tak dlouho trpěliv, pokavád nesnáze tohoto života jej neobtěžují,
jest tak dlouho klidným, pokavád nikdo mu neodporuje, jest tak dlouho pokor
ným, pokavád pokoření nepocítí, ano jest i snaživým potud, pokud se mu nenaskytá příležitost, aby ve snaze své delší dobu vytrval. Vlažnost jest tedy ne
dostatkem velkomyslnosti a rozhodnosti vůle. Vlažnost jest leností, povrchností
ve vykonávání povinností a.ctností křesťanských. Kde vlažnost se zahnízdila, tam
ctnosti není. Věčné pravdy náboženské již nepůsobí na duši, tam světské žá
dosti celou mysl a vůli ovládají, a jestliže pak někdy stihne nepokoj duši, tu
vlažný vymlouvá se, že hřích jeho jest maličkostí, že netřeba to tak přísné dbáti,
že jest dosti času ze hříchů se káti a třeba později zadost učiniti. To, rozmilý
posluchači, jest v krátkých cestách obrys vlažného křesťana, to jest zrcadlo jeho
duševní, ve kteréž nahlédli jsme, abychom viděli jeho smýšlení, žití, jednání.
Moji posluchači! Žijeme nyní v dobách velice smutných, ve kterých živá
víra křesťanská mnoho zakoušeti a trpěti musí. Není divu, že mnozí lidé necení
věčné pravdy tak, jak toho Bůh žádá. Ovšem vlažnost není tak těžkým hříchem,
vlažný není ještě zatracen, ale nesmí se opomenouti, že právě tím stav jeho se
stává nebezpečným, když na to spoléhaje, odkládá vybavení se z liknavosti na
dobu příští. Tu třeba položili si otázku, jak jeví se vlažnost ve světle věčné
Pravdy. Zde odpověď krátká jest: »Oškliví se Bohu, jako hanba křesťanské duše,
jako její zkáza, jejíž následky pro spasení nedozírnými státi se mohou. Vlažnost
oškliví se Bohu, jak zřejmě praveno jest ve Zjeveni sv. Jana: »Znám skutky tvé,
a že nejsi ani studený ani horký : o bys studený byl aneb horký, ale že jsi vlažný
a nejsi ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých.« (Zjev. 3, 15.) Co těmi
slovy řečeno ? Nic jiného, než že Bůh proti, vlažným podobným citem se pro
jevuje, jako nám ochutnání protivných pokrmů působí. Vlažný jest tedy skutky
svými Bohu tak protivný, že jej nechce déle ve své blízkosti trpěti, nýbrž s oškli
vostí a odporem jej odmítá. A to vším právem, neboť Bůh, jakožto Spasitel světa,
chce, aby jej lidstvo neskonalou láskou milovalo, chce, aby lidem svým jako
Cherubíny a Serafíny byl oslavován, milován, zbožňován. Veškeré tvorstvo jest
všemohoucnosti jeho podrobeno a touží bez prodlení s radostí vykonávati přiká
záni jeho. »Bůh sesílá světlo,« tak čteme u proroka Barucha, »a ono jde, volána
ně a poslouchá ho s třesením. Hvězdy pak dávají světlo ve strážích svých a ve
selí se ; zavolány řkou : Tú jsme a s veselosti svítí jemu, jenž je učinil. 7 en jest
Bůh náš a nebude vážen jiný proti němu.« (Bar. 3, 33—36.) A tak v nebesích ne
konečně shromážděny jsou zástupy duchů kolem trůnu jeho, očekávajíce nejmenšího pokynutí, nemajíce pokoje ani ve dne ani v noci, prozpěvujíce jemu
chvalozpěvy na věky.
Viztež, to jest neúnavná snaha, kterou viditelný a neviditelný svět chválí
svého Tvůrce. A nyní porovnejte člověka vlažného a liknavého ke službě Boží,
jemuž každá námaha zdá se býti obtížnou .... Jak ošklivá to disharmonie ve
velikém souzvuku tvorstva, kteréž Pána svého vzývá. Porovnejte člověka, jenž
stále kolísá; jsa v rozporu mezi věcí Boží a svých vlastních zájmů, mezi láskou
Boží a sebeláskou... Komu z vás ještě není patino, že vlažnost oškliví se Bohu.
— Pravil jsem, že vlažnost jest hanbou křesťana. Na důkaz toho dovolávám se
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slov samého Jezíse Krista řkoucího: »Oheň s nebe přisel jsem seslali a nechci
nic jiného, než aby hořel.« Dovolávám se samého Ježíše Krista, jehož srdce ne
únavnou pílí vyhledávalo duši, aby ji zachránilo, ničeho nešetřilo, žádná námaha
nebyla Mu obtížná, žádné utrpení za těžko, ano krev i život obětoval, aby duše
spasil, chladnými srdci lidskými pohnul a jich lásku získal. A nebylo by to po
tupou vlažného křesťana, kdyby chladně a bezcitně takovou neskonalou láskou
opovrhoval, křesťana, jenž přesvědčen jest, že lásce svého Spasitele děkuje, že
od smrti věčné zachránil jej ?
Co činiti máme, abychom se vlažnosti chránili? To praví nám dnešní Epištola
apoštola Páně: » Bratři, vezte, že hodina jest, abychom ze sna povstali.« Těmito
slovy započíná se rok církevní. Aby pak ještě tito vlažní a liknaví ze spánku
a klidu svého vyrušeni byli, sv. Církev v dnešním sv. Evangeliu líčí znamení
zkázy tohoto světa, jež poslednímu soudu předcházeti budou. »A budou znamení
na slunci a na měsíci i na hvězdách a na zemi soužení národů pro bouři, hluku
mořského a vlnobití, tak že schnoutí budou lidé pro strach a pro očekáváni těch
věci.« (Luk. 21, 25.) V pravdě zdá se nám, jakoby již vesmír ve stěžejích svých
rozviklán byl a my výstražně napomínáni jsme na poslední okamžiky tohoto
světa: na příští soud a věčnou odplatu.
Milí posluchači ! Abychom se zbavili vší liknavosti ve víře, vybavme sobě
vždy poslední okamžiky tohoto světa a jsem přesvědčen, že v hlubinách duše
své budeme též zbaveni vlažnosti náboženské. Sv. Jeroným snahu svou pro věc
Boží povzbuzoval tím, že si představoval znění trub při posledním soudu, že
sobě dnem i nocí opakoval heslo: »Vstaňte mrtví k soudu.« A sv. Aloisius ne
ustále kladl sobě otázku: »Co mi to prospěje pro věčnost.« Ano, tuto otázku
mějme často na mysli. »Co vše jsem vykonal — prospěje mi to pro věčnost?«
A odpoví-li nám svědomí, že při veškerém konání svém i na věčnost jsme myslili,
pak nebude marné napomenutí sv, apoštola národů : »Bratři, vězte, že nyní hodina
jest, abychom ze sna povstali.« Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. První vý
borová schůze po letošní valné hromadě konala
se v neděli dne 29. září t. r. v místnostech
Katol. Besedy. Přítomni byli členové výboru
a náhradníci : koll. Balcar, Halbich, Kobosil,
Pešek, Rotta, Strnad, Smejkal, Žák a Žundálek.
Omluvili se koll. Královec, Kulhánek a Sedlák.
Předseda sp. kol. Em. Žák přivítal nové členy
výboru i náhradníky, a vyzval je, aby dle
sil svých spolupůsobili ku prospěchu spolku
a zlepšení poměrů stavu katechetského, což
tito slíbili. Po vyřízení vnitřních záležitostí
spolkových jednáno bylo opětně o změně
stanov, a příslušné dotazy byly zodpově
děny. Taktéž bylo promlouváno o doplňku
církevního dějepisu a pomocných knihách.
Předseda oznámil, že vdp. prof. msgr. Jan
Drozd jako vzácný příznivce spolku složil
60 K jako člen zakládající. S povděkem při
jato na vědomí. Po té přikročeno bylo k vol
bám. V uznání zásluh o spolek byl kol.
Em. Žák opětně zvolen předsedou, kol. Jos.
Kobosil opět místopředsedou, kol. Fr. Žun
dálek jednatelem, kol. Fr. Halbich poklad
níkem a kol. Jan Šmejkal knihovníkem.

----

Redaktorství »Přílohy Katechetské« se kol.
Smejkal pro přílišnou vzdálenost od tiskárny
vzdal, a proto svěřeno řízení její od 1. ledna
příštího roku kol. Žundálkovi, býv. chefredaktoru »Katol. Listů.« Vážná debata rozpředla se za účasti všech členův o úpravě
katechetských platů. Bylo souhlasně přijato,
že spolek uznává sice částečné zlepšení
hmotného stavu katechetův, avšak že je
třeba dále pracovati na započaté dráze. Byl
akceptován návrh, aby léta v duchovní
správě strávená byla vpočítána do služební
doby katechetské, poněvadž ve skutečnosti
nestává valného rozdílu mezi knězem v du
chovní správě a katechetou, kteří oba pra
cují ve školách. ’Bylo pak poukázáno na
Slezsko, kde se katechetům počítají léta du
chovní správy až do pěti let. Kol. Strnad
vřele se ujal katechetů obecných škol, kteří
novou úpravou platů budou o 200 zl. míti
menší služné nežli katecheté měšťanských
škol, ač předběžná studia a kvalifikace jsou
na mnoze stejný. — Příští schůzi usneseno
konati před zasedáním sněmu království Če
ského a vypracovati příslušné petice.
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Cíl výchovy a cesta k němu.
Píše JAN z HORY.

(Dokončení.)

Ad. 2. Pojímajíce cíl výchovy, jak svrchu vyvinuto, můžeme snadno označiti
i positivný obsah lidského ustavení. Jest to víra, naděje a láska. Dle tohoto ná
zoru vynikne ideál mravnosti ovšem jinak než označen dle idejí Herbartových :
Ctnosť
Víra
Naděje
Láska

Ovoce ctnosti, jehož se výchova domoci má:
Pravá Bohopocta, křesťanská opatrnost a moudrost',
Nebeský smysl, křesťanská skromnosť, dětinná bázeň, křesťanská trpělivost,
stálost, křesťanská udatnost, (mučenictví) ;
1. Láska k Bohu, křesťanská Bohopocta,
k Bohu, poslušnost, vděčnost, horlení
důvěra v Boha ;
a) zachování sebe sama :
a) duše se všemi vlohami,
ß) těla,
γ) cti,
Láska k sobě, křesťanská sebeláska
o) pozemských statkův,
b) mravní zdokonalení sebe
sama,
c) opatrnost, střídmost, cudnost,
stydlivost a p.
a) milosrrdenství pro duši i tělo,
Láska k bližnímu
b) spravedlnost, dětinná úcta k rodičům a jejich
náměstkům, vlastimilovnost, poslušnost, pravdo
mluvnost, vděčnost, pokora, vlídnost a p.
4. Povinnosti vzhledem na tvorstvo : Rozumně tvorův užívati.

V záři těchto ctností zříme ideál mravnosti, jenž založen na víře, naději
a lásce. A ideál ten uskutečněn v životě .Boha — člověka — Jezu Krista. Odtud
v životě' Jezu Krista vidí katolický vychovatel vzor, k němuž směřovati má a
konkrétně stanoví si cíl výchovy veškeré : Vychovej dítko ku podobenství a násle
dování Ježíše Krista. Cíl tento jest úplně jasný, vznešený a zcela jistý.
Jest úplně jasný, neboť znázorněn jest v životě Kristově; jest vznešený,
jelikož nemůže býti mi pro vychovatele ni pro chovance úkolu lepšího ; jest
12
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konečně zcela jistý, poněvadž spočívá na autoritě Ducha sv., jenž rukou Pavlovou
napsati kázal: »Buďtež následovníci Boží.« (Ef. 5, 1.)
Ad. 3. Co plyne ze všeho, což posud napsáno? Nutný doplněk k odstavci
třetímu : Vychování budiž náboženské. Náboženství jeví se tu jako znak podstatný
v dobré výchově. Nastane ovšem otázka, které náboženství?
Dr. Lindner snaží se věc vystihnouti a rozřešiti, když napsal : Vychování má
býti přiměřeno náboženským náhledům a citům času t. j. chovanec má býti vy
chován v oněch náboženských představách a způsobách, v kterých vzdělanější
a pokročilejší část národu ukojení potřeby náboženské vyhledává.
Zde velmi nesnadno jest něco jasného si vybratí. Dr. Lindner si představuje
náboženství jako dámskou modu, jež co chvíli se mění. Dr. Lindner nepřímo
prohlašuje a zastává »Cujus regio, ejus religio« a konec konců — přesně vzato
— přece nenapsal, co asi napsati chtěl. Chtěl asi zastávati náboženské názory
tak zvané naší intelligence, třebas řekneme, náboženské názory své — tím ovšem
činíme panu spisovateli velikou česť, když jej na vzor stavíme — tedy náboženským
názorům páně Lindnerovým mělo by býti přiměřeno vychování mládeže. A jaké
jsou náboženské názory Lindnerovy ? Cti svrchu uvedená místa a máš odpověď,
jakou podává sám. Než nešiřme slov o věci všem známé a postupme o krok dále.
Dr. Lindner za normu podává vzdělanější a pokročilejší část' národa. Jistě
nemyslil na učící církev a přece to napsal.
Potřebují-li rady lékařské, jdu k muži, jenž jest ve vědě lékařské — vzděla
nější a pokročilejší nade mne. Jeho rada mi vodítkem. Či snad půjdu k redaktoru
nějakého svobodomyslného listu, jenž se má za repraesentanta vzdělanosti a po
kroku ? — Sotva ! — Hudební skladatel jakýs věnoval mi skladbu. Chci poznati
pravou cenu její. Ani tu není mi platný muž sebe vzdělanější a pokročilejší,
není-li zároveň výtečným hudebníkem.
Co tím chceme říci? Jako v lékařství a v hudbě jen odborník může míti
hlas rozhodující, tak tomu i v náboženství. A jako směšným by se činil, kdož
jsa laik v lékařství neb v hudbě, od odborníka vzdělaného by se vynášel, tak
směšným býti musí i ten, kdo totéž osobuje v názvech náboženských. Ve věcech
náboženských činitelem nade všecky ostatní vzdělanějším a pokročilejším jest cirkev
učící — nuže, prosím, dejte všem volnost a příležitost, aby mohli vychováni
býti v oněch náboženských představách a způsobách, ve kterých vzdělanější
a pokročilejší část národu (církev učící!) ukojení potřeby náboženské vyhledává;
toť, prosím, slovo páně Lindnerovo. Kéž ctitelé jeho, vyplní jeho odkaz ! Kéž
jemu dobře rozumí !
Ad. 4. Cil výchově vyřčen.
Positivný obsah ručení lidského dán.
Hlavní zásada vyslovena » Vychování budiž náboženské«. Z té příčiny třeba,
by vychovatelství dbalo kromě prostředků přirozených i prostředků církevních.
Přehled obou dostačí :
Prostředky vychovávací

1. přirozené
a) příklad,

b)
c)
d)
e)

poučení,
příkaz a zákaz,
návyk,
odměna a trest.

2. církevní

a) časté a hodné přijímání
svátých svátostí,

b) bohoslužba katolická
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Týmž pak bude provanuta nauka o methodách. V této příčině poučení zvláště jest
si přáti, aby při »methodě vyučování« dbáno důvodův a pohnutek náboženských.
Za nejvyšší důvod platiž dětem vůle Boží. Nejsvětější a nejčistší pohnutkozt
staniž se láska k Bohu a ke Kristu. V přehledě nauka o důvodech jest :
a) zavazující,

I

(vůle Boží)
ŕ 1. přirozené
b) povzbuzující=pohnutky <
(láska k Bohu a Kristu) [ 2. ze zjevení.

a) fysické (zdraví)
ß) morálné (ctnost-)

Poznámka: Krásně v té příčině poznamenává Dr. Cornel Krieg ve svém díle:
»Lehrbuch der Pädagogik« (Paderborn, 1893) na str. 186.: »Denn ein zweifeches Buch
hat Gott vor dem Geiste aufgeschlagen, das Buch der Natur und des natürlichen
Lebens, und das Buch der Übernatur (Bibel); dort wie hier sind Thaten Gottes ver
zeichnet: das Weltall verkündigt das natürliche Ewangelium und enthält die natürliche
Dogmatik. In beiden Büchern redet Gottes mächtige Stimme zum Herzen, und da für die
Entwickelung, Ausbildung und Stärke des religiösen Simens die Weckung der religiösen
Gefühle oben entsteht, gewinnt gerade dieses Bildungsmittel so hohen Wert.«

Ad 5. Běh denního života učí : Čím vznešenější osoba, tím obtížnější příchod
k ní, tím vzácnější bývá i ten, jenž nás k audienci uvádí. Proto vynesený a vá
žený jest stav vychovatelův a učitelův, an uvádí svěřence až před trůn Pána
nejvyššího Boha. Proto již u Isaiáše proroka (52, 7) čteme významné vyrčení
Ducha sv.: »0 jak jsou krásné na horách nohy zvěstujícího a kážícího pokoj;
zvěstujícího dobré, kážícího spasení, řkoucího Siónu : »Kralovati bude Bůh tvůj!«
Ký div, že i veliký učitel a vychovatel sv. Pavel v listě k Římanům (10, 15)
opakuje : »Jak krásné jim nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.«
V duchu tom jedná každý katolík, váží si svého vychovatele, jej ctí a miluje.
Jak mýlil by se, kdyby se kdos opovážil tvrditi, že katolík by chtěl zlehčovati
učitele a vychovatele dobrého. Jednalť by tím proti jasnému slovu Božímu. Již
s tohoto stanoviska jest vzájemnost učitelstva s kněžstvem žádoucna. By tak
státi se téměř musilo, budiž dbáno slov Lindnerových: »Důkladné vědomosti,
šlechetné mravní smýšlení, láska k povolání učitelskému a vědomí o důležitosti
tohoto povolání jsou ony osobní vlastnosti, na kterých autorita učitelova spočívá.«
Ano důkladné vědomosti, nikdy však polovičaté a nedokázané domněnky,
nás poučí, kde jest pravda; šlechetné mravní smýšlení, jež skutkem se jeví, po
staví vychovatele na »povýšené místo« před dětmi i dospělými; láska k povolání
stane se zdrojem a podnětem k vlastnímu sebevzdělání. bychom nepřijímali leda
bylých názorů cizích, o jichž pravdivosti jsme se dříve nepřesvědčili ; konečně
i vědomí o důležitosti našeho povolání bude nám pobídkou, bychom působili
svorně a jednomyslně, k jednomu a témuž cíli, — bychom vychovali svědomité
následovníky Krista Ježíše a poctivé i snaživé občany svému milému království
českému. To budiž naším heslem, naší snahou, již žehnej Hospodin !

*
*
Několik podáno poznámek, jak třeba pojímati cíl výchovy a cestu k němu.
Uvedouce přiměřené ony pokyny v život naplníme pravdivě a dokonale § 1.
zákona říšského ze dne 14. května 1869, jenž si přeje, by dítky ve mravnosti
a nábožnosti byly vychovány. Proto kdož dobré vůle jsi, čti, zkoumej a dle
poznané pravdy jednej Bohu k oslavě a národu ku prospěchu !
12f
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Promluva na svátek Neposkvrněného Početí P. Marie.
(II. neděle adventní.)
»Raduje radovali se budu v Hospodinu a
plesali bude duše má v Bohu mém; nebo oblehl
mne v roucho spaseni a oděvem spravedlnosti
přioděl mnejaho ženicha, okrášleného korunou a
jako nevěstu zdobenou záporami svými. «
Is. 61, 10.
» Vyvýšovali Tě budu Hospodine, nebo přijal
jsi mne a nedals plesali nepřátelům nade
mnou.*
Žalm 29, 2.

Těmito slovy z proroka Isaiáše a ze žalmu počíná dnešní sváteční den.
Těmito slovy modlí se kněz na počátku mše svaté, vzývaje zázračnou milost,
kterou Pán světu způsobil v okamžiku, kdy Pannu neposkvrněnou v život tento
povolal. Ano, raduj se a vesel se neposkvrněně počatá Panno Maria, neboť máš k tomu
zajisté příčinu, povýšena jsouc nade všecky pozemšťany, jak již o Tobě praveno
žalmistou Páně : »Spanilá's tvárnosti nad syny lidské«, raduj se, neboť nepo
skvrněné tvé početí nade vše velikým darem Božím, kterým Tebe Bůh oslavil.
A budu-li dnes s tohoto hlediska na Tebe, Panno, při promluvě své patřiti,
lásku a úctu k Tobě v nás rozmnož a pros za nás.
Milosť neposkvrněnu býti počatu, jest jediná milosť, kterou Panna Maria
jedině honositi se může. Z té příčiny dnešní církevní modlitby prodchnuty jsou
prosbou, aby Bůh rány hříchu dědičného v nás zahojil, před kterouž vinou
P. Maria uchráněna byla. Svatí otcové tuto událost předobrazenu býti vidí v soudci
Gedeonu. Gedeon totiž, jehož Bůh za ochránce lidu svého určil, vyprosil sobě
znamení, že skutečně Bůh vysvoboditi chce Israele z rukou nepřátel. Řekl totiž
Bohu : »že položí rouno vlny na humně; bude-li rosa tolika na rouně a na vsi zemi
sucho«, že pozná, že Bůh vysvoboditi chce lid svůj. A stalo se tak a vyplněno
jest i přání druhé: »aby vše kolkolem rosou skropeno bylo, rouno pak beránčí
suché bylo.« Všichni my, potomci jsouce Adamovými, rosou hříchu skropeni
jsme, Maria jedině zůstala neporušena. My všichni přicházíme na svět mrtvi pro
nebe, jedině Panna Maria při svém narození rosou skropena jest, aby plna byla
milostí. Všichni lidé trestu božímu propadli, jedině Panna Maria z něho vyňata
jest. Ona jest novozákonní Esther. Bylť zákon u dvora krále Assuerusa, aby pod
heslem smrti nikdo ke králi nepřicházel, kdo by dříve ohlášen nebyl. A přece
Esther se toho odvážila, aby národ svůj zachránila. Našla milosť před královským
Majestátem a on pravil k ní: »Neboj se Esther, nemáš zemříti, něbof zákon sdělán
pro jiné, nikoliv pro Tebe.« (Esth. 15, 13.)
V loretánské litanii k matce Boží voláme: »Archo úmluvy«. A vším právem,
neboť jako archa úmluvy zdělána byla ze dřeva zkáze nepodléhajícího i Panna
Maria zbavena jest hříchu, zbavena jest porušení. Zkáza, která zasáhla hříchem
Adamovým celý svět, nedotkla se Marie, kteráž v této záplavě hříchu stojí jako
hořící keř, jehož Mojžíš byl spatřil, aniž by oheň jej strávil. Takými předobrazy
Duch svátý již v St. Zákoně určuje veliký význam neposkvrněného početí Panny
Marie. Panna Maria jest jedinou bílou lilií mezi trny: »Jako lilium mezi trním,
tak jest přítelkyně má mezi dcerami,« pěje Šalomoun v písni všech písní. (2, 2.)
»Podivuhodný jest Bůh ve svátých svých,« volá žalmista Páně (67, 36).
V pravdě tak jest. Zázraky milosti působil po všechny doby na nich, ale bez
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hříchu počatu býti, vyznamenal jedine matku svou. Svého předchůdce nazývá
Spasitel největším mužem, který ze ženy zrozen byl (Mat. 11, 11), ale Jan v hříchu
počat byl, ač při navštívení Panny Marie dříve narozen byl pro nebe než pro
tuto zemi. Jedině Panna Maria neposkvrněnu býti počatu vyznamenána nade
všemi potomky Adamovými. A tudíž nedivno, že Církev svátá toho si vědoma
od pradávných dob, milost tuto předmětem zvláštní úcty činí. Kdožby spočítal ony
zbožné spolky, družstva, řády, které na praporcích svých obraz neposkvrněného
početí Panny Marie za znak mají? Kdožby znal všecky ony kostely a kaple,
které obrazem Neposkvrněného početí ozdobeny, kdož by zčetl ony oltáře, které
zasvěceny jsou tomuto svátému tajemství? Za našich dnu tajemství toto článkem
víry prohlášeno zásluhou papeže Pia IX. dne 8. prosince 1854.
•»Slavné věci praveny jsou o Tobě, Maria,« tak modlí se dnes Církev svátá.
Vskutku zdaž slavněji o Tobě Maria mluveno býti může, než když řekne se, že
bez hříchu prvotného přišla jsi na svět ozdobena posvěcující milostí Boží. A tato
posvěcující milost Boží byla tak působivá, že Církev nerozpakuje se pronésti
o Panně Marii slova proroka Isaiáše : »Raduje radovali se budu v Hospodinu a
plesali bude duše má v Bohu mém nebo oblekl mne v roucho spaseni a oděvem
spravedlnosti přioděl mne jako nevěstu zdobenou, záporami svými«, že Církev ne
rozpakuje se k Panně Marii vztahovati slova žalmisty Páně »Základové její json
na- horách svátých« t. j. počátky její svátosti byly tak veliké, že žádný svátý
svatostí ji nepředčil, ani tenkráte ne, když po celý život stkvěl se ctností a do
brými skutky. Vzpomeňme si na velikány světce různých století, sv. Pavla,
sv. Jana, sv. Františka Xav., jakých velikých milostí si získali pro neobyčejné
ctnosti své. A přece Panna Maria povýšena jest nade všecky, neboť tak opět
praví žalmista Páně (86, 2). »Miluje Pán brány Siónu nade všechny stany
Jakubovy. «
Neposkvrněné početí Panny Marie jest tedy veliká, zázračná milost, kterou
Bůh jí propůjčil. Vizme jen důsledky milosti té.
Panna Maria prosta jest zlých žádostí, prosta jest i hříchu osobního. Ani
stín, ani dech nejmenšího hříchu, tuto nejčistší duši Matky Boží nezkalil. Vůle
její zakotvena jest jen v dobrém, tak že hřích nemožným se jí stává. Panna
Maria není nucena zemříti. Ona sice zemřela, ale nikoliv z nutnosti, nýbrž ze svo
bodné vůle. Smrt na tento svět přišla následkem hříchu dědičného. To jest ten
poslední, ale trpký plod, který nám strom hříchu přinesl. A jako hřích v žádné
podobě Marie se nedotkl, tak také smrt jako následek hříchu u ní nenastoupila
se svými průvodčími jako nemoci, hrůza, strach, které jen ono tělo provází, které
hříchu slouží. Láska a touha po božském jejím Synu rozrušila svazky vížící tělo
a duši Panny Marie. Její nejčistší tělo do hrobu uloženo, ale dech hříchu nedotekl
se jeho. Hniloba a spráchnivění vzdáleno bylo od hrobu Matky Boží, tak jako
vzdáleno jest od hrobu Syna jejího. Hrob její stává se slavným, neboť po krátkém
odpočinutí tělo její na nebe vzato a s duší opět jest spojeno. A tak i zde Matka
Boží jako při neposkvrněném početí svém tak i při nanebevzetí svém vyznamenána
jest nade všecky smrtelníky, takže oprávněna jest Církev užiti slov prorokových,
které já na počátku promluvy své jsem uvedl, oprávněna jest tuto milost nepo
skvrněně býti počatu učiniti podkladem dnešní slavnosti.
A tak, vy drazí, vyproste si na přímluvu rodičky Boží od Boha nej dražší
poklady t. j. čisté, neposkvrněné srdce, neboť to jest to jediné, co před Bohem

Strana 138.

KATECHETSKÁ PRÍLOHA

Ročník IV.

zjednává nám odpuštění hříchu, kteréž abychom na Pánu Bohu si vyprosili, vybízí
nás i posvátný čas adventní, ve kterýž svátek tento padá. Budete-li prosti hříchu,
proste tu Pannu Marii slovy písně :
»Prosiž za mne, aby na mne ráčil Pán svůj ohled míti,
zabraň vrahu, arcivrahu, koukol mně do srdce vsítí.« Amen.

5

Promluva na III. neděli adventní.
Napsal EM. ŽÁK.

V

dějinách národů povstávají ob čas mužové, kteří dávají ráz celé
době. Stojíce nedostihle vysoko duchem a rozhodností svojí nad celé zástupy,
jsou učiteli a vůdci lidu. A jakkoli vyšli snad z chudých chaloupek, rodu níz
kého, povznesli se skutky svými tak, že lid zasypává je svojí úctou a oddaností
a slov jich jest poslušen jako rozkazů královských.
Takovým byl v národě židovském Mojžíš v době, kdy Israel úpěl v porobě
egyptských Faraónů, Eliáš za dnů modlářského krále Achaba a posléze velký
Jan Křtitel, poslední a největší prorok, prstem ukazující na přicházejícího, zaslí
beného Vykupitele. — Z nitra pouště sv. Jan, prostý eremita, ovládá všechen
lid israelský. Nevychází vstříc lidu, jako činili prorokové, — ale lid sám hrne
se za ním. Věštecké slovo jeho pudí lid k němu, přísnost života učinila z něho
v mysli posluchačů bytost skoro nadlidskou.
Pověst o něm rozechvěla celým Jerusalemem, že sama vysoká rada židovská,
úřední strážkyně zákona Božího a podání otcovských, posílá k němu poselstvo
s otázkou: »Ty kdo jsi? Co pravíš sám o sobě, abychom odpověď dali těm,
kteří nás poslali.*
1. Jako utrpení, tak zajisté i sláva, chvála lidu jest zkušebným kamenem
velikosti a mravní dokonalosti člověka. Nic tak neopojuje a neoslňuje člověka
jako naděje v bohatství a slávu. Toť jsou nejnebezpečnější lákadla a svůdkyně
s cesty pravdy a poctivosti.
Slavný řečník řecký Demosthenes ohnivými slovy rozněcoval Athéňany,
aby nepoddávali se vlády chtivému macedonskému králi Alexandrovi. Dlouho
udržoval národ v nadšení pro jeho samostatnost a v odporu proti vtírajícímu
se Alexandrovi. Tu však přišel kdys k němu návštěvou jeden z přátel Alexan
drových, jménem Harpalos. Obdivoval se slavnému řečníku a odcházeje, zůstavil
na jeho stole drahocený pohár a v něm 20 talentů, t. j. asi 40.000 našich peněz.
A Demosthenes — dar ten přijal, neodmítl. Nebouřil již v řečech svých proti
Alexandrovi a ten za krátký čas stal se pánem nad celým Řeckem. Věhlasný
Demosthenes, dav se uplatiti mrzským zlatém, sřítil se s výše své slávy.
Zcela jinak zachovává se veliký prorok na poušti, sv. Jan. Kolik odměny
sliboval mu Herodes, vládce v Galilei, aby přehlédl jeho hřích a veřejné jej
nekáral před tváří lidu? »Měkkým rouchem oděn, bydlil by zajisté v domě krá
lovském,* jak sám Spasitel v Evangeliu minulé neděle praví, kdyby dal se zasle
pili a uplatiti. A dnes? Poselstvo z hlavního města přichází k němu na poušť
a táže se ho: »Kým pravíš se býti?* Klade mu téměř v ústa, aby se prohlásil
Kristem, Eliášem neb Božím prorokem, a lid s jásotem odvede jej v Jerusalem
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jako svého Messiáše. Jaký tu opět vzácný a významný okamžik pro toho, kdo
slávy hledá. — A co činí sv. Jan ? Odmítá od sebe všechnu chválu, nenazývá
se tím, kým není, ač lid za takového jej má a v pokoře své zve se pouze hlasem,
»hlasem volajícího na poušti«.. A poukazuje již na Spasitele blížícího se, dí o sobě,
že není ani hoden rozvázati řeménků u obuvi jeho. Jaká to síla ducha, která
nedá svésti lichocením a sliby ! Jak hluboká to pokora, ve které sv. Jan nemá
se za hodna i nejnižší služby prokázati Ježíši Kristu!
2. Nedati se získat a svésti s dráhy pravdy a poctivosti ani sliby, ani zla
tém, ani pochlebováním, tot věru těžká zkouška života. Toť pokušení tím nebe
zpečnější, čím více sláva a bohatství člověka lákají. Věci pozemské, sláva, nád
hera, bohatství jsou vedle slov písma sv. »pokušením duší lidských a pastí
nohám nesmyslných«. (Moudr. 14. 11.)
Kolik lidí v nich jako v osidle se chytilo a ztratilo svoji čest, své dobré
jméno a poctivost. A byli to lidé nejmoudřejší, vzorové dokonalosti v mladosti
své, kterým sláva, bohatství bylo kamenem úrazu a příčinou jejich pádu. —
Vzpomeňme prvého krále israelského Saula, který zpyšněv, opustil cesty Boží,
klesal, stal se konečně trudnomyslným, až konečně sám vlastní rukou utrativ
život svůj, poskvrnil tak památku svoji hříchem nejhorším. Vzpomeňme na
Šalamouna, který vedle slov písma sv. slavně sice počal kralovati, ale pýchou
opojen, zapomněl Hospodina, Boha svého, zapomněl, i bezúhonné mladosti své
a dal se svésti k modloslužbě. Slavný byl jeho počátek, ale špatný konec
života jeho.
Život člověka jest cestou, na které při každém kroku setkáváš se s poku
šením. Proto život náš v křesťanském slova smyslu jest bojem proti pokušení,
jest zkouškou, těžkou zkouškou, ve které každý z nás má se rozhodovati, buď
pro Boha a věčnou svoji blaženost, aneb bez Boha pro věčné zavržení a vyho
štění od blaživého patření v Jeho tvář.
Když jeden starověký mudrc otázán byl, které lodě na moři jsou nejbe
zpečnější, odvětil: »Na moři nejsou žádné lodě bezpečny; bezpečny jsou jen
ony, které v přístavu již zakotvily.« Byla to zajisté odpověď, jaká mudrci, učiteli
lidu, přísluší. Na moři může se stroskotati loď největší a nejlépe zbudovaná
právě tak jako malá, Vratká kocábka. A rovněž člověk nejvíce vzdělaný a učený
může právě tak klesnouti jako nejsprostší. Šťasten jedině ten, kdo v bouři
života byl bdělým vůdcem lodi své a opatrně se vyhnul všem skalinám, jež
záhubou mu hrozily.
Sv. Jan, poslední prorok, největší mezi syny liskými, jak sám Spasitel o něm
svědectví vydává, jest tak všem lidem největším a památný vzorem vytrvalosti,
hrdinného odporu proti všemu pochlebování a lákadlům, jež s pravé cesty člo
věka svésti mohou. Jest vedle slov písma sv. »svíce hořící a svítící«, všemu
lidu. (Jan 5, 35.)
Na cestě života svého, který vám nadejde teprve v celé skutečnosti tehda,
až dospějete a opustíte školu i dům, vyjdete z rukou svých rodičů a učitelů,'
nedejte se nikdy svésti s pravé cesty ni pochlebováním lidí vám lichotících, ni
leskem zlata a domnělého blahobytu. Hleďte uchovati svědomí své čisté, pověst
svoji bez úhony po všechen život svůj, aby lidé mohli o vás dobré svědectví
vydatí a slova Spasitelova: »Kdo vytrvá až do konce, spasen bude,« byla vám
zárukou věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Strana 140.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník IV.

Promluva na IV. neděli adventní.
Spracoval J. TÝNSKÝ.

»Připravujte cestu Páně ......
Luk. 3., 4.

Svatý, milostiplný čas adventní blíží se ke svému konci. Jest již poslední,
čtvrtá neděle zobrazující čtvrté tisíciletí, ve kterém národové toužebně očekávali
toho, který by pokolení lidskému přinesl pravdu, pokoj a smíření. Čím bližší
den okouzlující lidstvo a svět, tím kratší doba, která nás dělí od oné památné
hodiriy, kdy »Slovo tělem učiněno jest, aby přebývalo mezi námi.« Tím také
důtklivěji zní napomínání Církve, abychom Pána a Spasitele přijali a cestu Jemu
do srdce svého připravili. Jestiť zvykem v Církvi svaté, že 17. prosincem počí
naje při nešporách svých před chvalozpěvem Mariánským »Velebí duše má
Hospodina« modlí se sedm předzpěvů zvaných antifon, ve kterých připomíná
nám touhyplnou žádost spravedlivých St. Zákona, aby spatřili Messiáše v tváři
v tvář. — »0 moudrosti!«, tak počíná první předzpěv, »o moudrosti, kteráž vy
cházíš z úst Nejvyššího, saháš od jednoho konce až ke druhému, kteráž vše
řídíš silou, přijdiž učiti nás cesty moudrosti«. — »0 pane!«, tak počíná opět
druhý předzpěv; »o Bože, vůdce Israelitů, který jsi se Mojžíšovi zjevil v hořícím
keři a jemu na Sinai zákon dal, přijdiž a rozevři rámě své, abys nás zachránil*!«
— »O kořeni Jesse!«, tak zní třetí předzpěv; »který jsi zasazen byl pro znamení
národů, před kterým králové koříce se oněmí, jemuž národové prosby své před
nášeli budou, přijdiž nás spasit, neprodlévej přijití! —■ »O klíči Davidův!«, tak
počíná čtvrtý; »žezlo domu Israelského přijdiž a vysvoboď ze žaláře spoutaného
člověka, vězícího v temnotách a ve stínu smrti!« —• »O východe věčného světa!«,
tak počímá pátý; »slunce spravedlnosti přijdiž a osvěť ony, kteří truchlí ve stínu
smrti!« — »O králi králův, který jsi uhelným kamenem a přetrhls oponu chrá
movou, přijdiž a osvoboď člověka, kteréhož stvořil jsi z prachu země!« —
»O Emanueli!«, tak poslední počíná předzpěv; »králi a zákonodárce náš, který
jsi očekávánínárodů a Spasiteli jich, přijď a vykup nás, o Pane Bože náš!« —
Vhodně tedy připadá slavnost narození Páně do přítomné vánoční doby,
kdy krátké a tmavé jsou dny, kdy příroda spí, ale brzy nastane obrat a vždy
vevětším a větším kruhu slunce zasvitne, tvorstvo zbudí se ze zimního spánku,
a pozvolně procitne k novému životu, ke světlu, k síle a k oslavení. A rovněž
tak, jako jitřenka jest předzvěstí východu slunce i pro lidstvo objevila se duševní
hvězda na nebi, která v brzku ohlásila východ slunce — Ježíše Krista.
Kdo jest tato významná hvězda? Známe ji všichni. Jest to Jan —předchůdce
Páně. On jest poslední z dlouhé řady proroků, kteří vždy jasněji a význačněji příchod
Spasitelův prorokovali. On jest jaksi mezníkem dvou důležitých dob veškerého lid
stva. Nazývá sebe »hlasem volajícího na poušti«, aby vyzval oučastníky své, by
připravili cestu Pánu. Již po třetí vidíme jej v této době adventní. O druhé
neděli seznali jsme jej, jako muže pevného přesvědčení a neoblomné pravdymilovnosti; a třetí neděli, vyzývá nás ku poznání sebe samých; a nyní vystu
puje, aby připravoval cestu Messiáši, který již 30 let uprostřed národa svého žil
nepoznán a skryt ve svém zátiší, uprostřed onoho národa, jemuž měl býti uhel
ným kamenem spásy, jehož nejprve měl osvoboditi a pro říši svou připraviti,
pro něhož od Otce svého byl poslán. Církev svátá proto tak častokráte nám
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v této době předvádí Jana kazatele na poušti, abychom v době adventní spásu
svou vyhledávali a proto též Jan jest vzorem sebezapírání, zbožnosti a kajícnosti
Odtud ono důtklivé volání: »Připravujte cestu Páně«.
Jak před příchodem jeho máme se připraviti? Když kníže pozemské své
poddané navštíviti míní, jakých tu příprav ku slavnému přijetí! Jak závodí mladík
a stařec, boháč i chudák, aby ku stkvělému přijetí řídké slavnosti nějak přispěl.
A přece návštěva taková neplatí jednotlivci, nýbrž celému národu, nikoliv jedno
tlivému domu, nýbrž celému městu a kraji. Jednotlivec uprostřed velikého vzru
šení zmizí tak jako kapka v širošírém moři. Za jak velkou poctu se to pova
žuje, když pozemský vládce se sníží a vstoupí pod střechu svého poddaného,
když poddaný svého Pána a vládce přijati muže, aby ho pohostil.
Jak tedy my máme se připraviti na příchod Syna všemohoucího Boha?
Čeho k tomu zapotřebí, to může dobře vykonati i ten nej nepatrnější, nejchudší
při opravdové, upřímné vůli. Jan, předchůdce Páně, sám v dnešním Evangeliu
to zjevuje, aby každému z nás to známo bylo, aby nikdo z nás pro nevědomost
nemohl se omlouvati: »Přímé čiňte stezky jeho; každé údolí bude vyplněno a
pahrbek bude ponížen a křivá místa budou vzpřímena a ostrá budou cestami
rovnými. «
»Každé údolí má býti vyplněno.« Ano! Opuštěné, škodlivým dechem smy
slnosti pokryté nížiny, naplniti se mají čistotou srdce, všechna údolí mravní
slabosti, nepravé pokory, zoufalosti na dobrotu a spiavedlivost Boží mají býti
opuštěna a srdce naplněno zmužilostí a pevnou důvěrou v Boha. — »Každý
pahrbek budiž ponížen.« — Snesmež hory pýchy, nesmyslného povyšování se nad
jiné. ■ Zdaliž pak vrcholky vysokých hor nejsou prázdné, holé, neúrodné, leda
snad pokryty zakrsalým rostlinstvem, zakrnělým, vyprahlým mechem? A věztež,
že takové jest též srdce hrdopýška. Holé, pusté a neúrodné jest na skutky
křesťanské lásky, ctnosti a prázdné pravého vzdělání. — »Křivá místa bud'tež
vzpřímena.« Vystřihejme se křivých cest hříchu, lži, podvodu.
Přímé a otevřené buď naše jednání, řeči, povaha. Nenechme se odvésti od
pravé cesty klamnou bludičkou nepravé osvěty, kteráž vede nás v močály a bahna,
odkud těžké vyváznutí.
»Co ostré, budiž cestami rovnými.« Hroudy poukazují na rolníka ne příliš
dbalého o pole své. Rychle zkázonosnou rzí potáhne se pluh v zákoutí ležící
a hladký a lesklý jest, bývá-li ho častěji použito. A tak zdobí člověka vůbec
a mládež zvláště píle a spořádaná činnost. Jasnou a majestátnou jest klidná
hladina vodní, jakmile ale vichr vznikne, tu bičuje týž povrch hladiny a vlna
vlnu střídá. Klidná hladina jest obrazem duševního míru a pokojného svědomí.
Zčeřena však bývá vichrem různých vášní a nepravostí.
O následujme hlasu kazatelova na poušti. Odstraňmež překážky v srdcích
svých ku hodnému přijetí Páně. Několik málo dní a Spasitel zaklepe na srdce
naše. Dobře připraveni buďme, abychom jemu otevřeli, abychom v oné posvátné
noci narození Božského dítěte v chlévě, kdy chrám Páně světlem svící se za
žehne, mohli též přikročili k jesličkám a z plna srdce zvolati s kůrem anděl
ským: »Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle.« Amen.
---- -Hrt«----
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Promluva při podělování chudé mládeže školní.
Napsal EM. ŽÁK.

Každý rok v této době slavíme v síních školních jako v ústranní slavnost
prostou a nehlučnou, dalekou vší okázalosti a přec mnohem vznešenější svým
významem a prospěšnější svým účelem než-li snad sta jiných velkých slavností,
jež široko daleko do světa napřed se rozhlašují. Vždyť láska k bližnímu, dobro
činnost a útrpnost s chudým — které nehledají veřejnosti — slaví dnes svůj
den. Nastal opět den chudých.
Starobylé zprávy o prvních dobách křesťanství vypravují nám o »hodech
lásky«, kde bohatí chudým připravovali stůl a pohoštění a sami po příkladu
Kristově je obsluhovali. A každá tato slavnost vánoční připadá mi jako obraz*
z oněch dávných dob křesťanských.
I zde na jedné straně kupí se naši chudí, kteří s dětinnou radostí a s ne
dočkavou touhou, jakou jen mladé srdce zná, čekají na dárek svůj. A proti
nim, zřím, velectění pánové, Vás, kteří též blahým vědomím a radostí jste zajisté
naplněni, že můžete po pilné své práci, po celoročním chystání a střádání aspoň
částečně zmírniti nouzi našich malých chudých. A jestli radost těch malých
jest veliká, pak zajisté radost Vaše jest daleko větší. Vždyť pro člověka v pravdě
ušlechtilého není radosti větší nad tu, může-li jinému v nouzi pomoci.
1. K dětem: Jestli jsi chudým, nemysli proto nikdo z vás, že chudoba musí
býti tvým podílem až do smrti. Neboť píle, spořivost, pracovitost, jest nejlepší
zbraň proti chudobě a nedostatku. A kdyby i chudoba, t. j. skrovná míra
prostředků životních byla tvým údělem po celý život, nemusí přec ona překážeti
tvému budoucímu štěstí.
Ve knize o Barlaamu a Josafatovi vypravuje sv. Jan Damašský, že byl jeden
kníže, který přestrojen a nepoznán v noci rád ulicemi chodil, aby poznal, jak
se daří jeho poddaným. A když tak jednou kol města kráčel, tu spatřil, kterak
nějaké světlo jako z jeskyně podzemní ven vyzařovalo. Zvědavě přistoupil
k otvoru a co zřel? V podzemní jámě nejprostší halenou oděn seděl muž. Před
ním stála jeho manželka a kolem tlačilo se několik dítek. Pojídali suchý chléb.
A přec! V očích mužových viděl spokojenost, ve tváři manželky zříti bylo klid,
děti mezi sebou vesele si hrály a všichni ke skrovné večeři své si prozpěvovali.
»Zde zůstává pravé štěstí,« — pravil kníže sám u sebe. A vzpomínaje na svůj
domov a jiné sobě rovné, v duchu si požaloval řka: »0 štěstí, štěstí prchavé!
Ty jsi domovem v těch chýších nejsprostších a velmi řídkým hostem v palácích
velmožů.« —
Chudoba není ještě žádným neštěstím pro člověka. Jsou lidé, kteří při vší
své chudobě přece byli šťastni. Nero, Herodes, byť seděli na trůně a tonuli
v přepychu a bohatství, byli přec lidé nejvýš nešťastní a bídní. Byli slepými
otroky svých různých náruživostí a choutek, hledali stále nových a nových po
žitků a rozkoší, co zatím spokojenost a pravé štěstí dál a dále od nich prchaly.
A proti nim — kdož toho upře — byl ten chudý dělník Nazaretský, tesař sv.
Josef, který v potu tváři svátou rodinu živil, přec jen člověk nejšťastnější a nej
blaženější. —
Chudoba také cti netratí. Ale znám jiný stav člověka, který pražádné cti
nemá, stav nejžalostnější, a ten jest — bída duševní. A kdo jí trpí? Ten, v jehož
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duši není víry v Boha, není lásky k vlasti, není chuti ke práci, v jehož duši
jest pusto a prázdno a nic mu není svaté a drahé. Bída pravá, to jest ona
schátralost a spustlost mravní, kde v človeku jako vyhasl všechen stud, všechen
cit pro poctivost, pravdu a spravedlnost, kde život člověku zdá se býti kletbou
a všeliká práce jest mu břemenem. Toť v pravdě stav člověka nejžalostnější. Kéž
jen této bídě mravní nikdo z vás nepropadne!
Držte se vždy Boha a on vás jistě neopustí. Vždyť on, v jehož ruce slzy
jeho věrných tekou, neopustil nikoho, kdo v něho doufal. Važte si svého národu,
v němž jste se zrodili, jehož jazyk svým jazykem mateřským zovete, a pak jistě
nedolehne na vás ten osud pro člověka nejhorší — bída, mravní.
2. Velet, pánové! Jestli Mohamed za znak svých stoupenců prohlásil pouť do
Mekky a válku proti jinověrcům, jestli Žid pravověrný považuje za hlavní známku
svoji prodlíti o velikém dni smíření ve své modlitebně; Kristus vyznavačům svým
za znamení dal vzájemnou, bratrskou a účinnou lásku. Účinná láska, t. j. ne ta,
která rozplameňuje jazyk k řečem a srdce přitom chladné nechává, ale ta láska,
která otevírá ruku a ve skutky dobročinné se vtěluje, ta jest jediné znamení
pravého ducha Kristova. Práce vaše, velectění, jest zajisté čin na výsost křesťanský
a vlastenecký. Mluvíme stále o lásce k vlasti, předstihujeme se skoro v soudech,
kdo větším či menším je vlastencem. A přec veliká část toho, co za našich dnů
vlastenectvím se zove, skládá se často jen z jalového křiklounství, z pokrytství a
domýšlivosti. Pravé vlastenectví nejeví se jen v praporech a písničkách, ve stálém
vychvalování a vychloubání se velikými předky, ale pravý vlastenec skutky do
kazuje svůj vznešený cit, on celým svým životem a působením se snaží, aby
slavných svých předků byl hoden. A že skutky dobročinné, které vy za účel
spolku svého jste si vytkli, jsou skvělým výrazem a projevem pravého vlaste
nectví, toť zajisté uzná každý rozumný člověk.
Vím že vděčnosti a uznání pro svoji osobu od těchto malých, strádajících
dítek nežádáte. To blahé vědomí, které dnes vás se zmocňuje, když dokonáváte
dílo, na kterém po celý rok jste pracovali, jest vaší odměnou jedinou, ale též
nejlepší. Tu zdá se mi, jako by sám největší apoštol a přítel chudých, náš Ježíš
k vám se skláněl a šeptal ta sladká slova: »Cožko-li jste učinili jednomu z těchto
maličkých, mně jste učinili.« A všechno to Bůh vám též jednou odplatí.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Druhá vý
borová schůze se konala ve středu dne 23.
října t. r. o 5. hod. odpol. v místnostech
spolkových. Dostavili se k ní koll. Em.
Balcar, Fr. Habbich, Jindř. Rotta, Em. Žák
a Fr. Žundálek, z náhradníků pak koll. Ludv.
Kulhánek a Fr. Strnad. Omluvili se koll.
Jos. Kobosil a Václ. Sedlák. Jako hosté
byli přítomni prof. Xav. Dvořák a koll. Fr.
Loukota. Po zahájení schůze a vyřízení sou
kromých spolkových záležitostí přečetl jed
natel kol. Žundálek připiš nejd. konsistoře
pražské, která sděluje, že J. Em. njdp. kar

dinál ráčil potvrditi opětnou volbu dp. Em.
Žáka, katechety c. k. gymn. na Smíchově
za předsedu Katechetského spolku. Kol. Václ.
Sedlák, který dosud zastupoval členy diecése
budějovické a byl ze služebních příčin pře
ložen do arcidiecése pražské, byl požádán,
aby nadále zastoupení členů v budějovické
diecési přijal. Tak se má státi do příští
mimořádné valné hromady, která se bude
konati po schválení změny stanov, vyho
vujících potřebě časové, načež bude vybrán
jiný zástupce. Předseda kol. Žák předkládá
seznam bohosloveckých děl z pozůstalosti
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prof. Hulakovského, za něž dlužno sloužiti
50 mší' sv. za spásu duše zesnulého. Výbor
se usnesl, aby seznam byl předložen kollegûm na členské schůzi a uveřejněn v Katech,
příloze, aby si každý člen dle libosti vybral
knihy a odsloužil za ně přiměřený počet
intencí. Po té promlouváno o nových methodických výkladech katechismu, které byly
podle zásluhy oceněny.

První členská schůze byla svolána na
20. listopad o 5 hod. večerní do místností
spolkových. Účastnili se jí kolegové Halbich,
Janota, Jiříček, Kulhánek, Loukota, Pešek,
Provazník, Růžička, Strnad, Žák, Železný a
Žundálek. Předseda byl Žák uvítal přítomné
a udělil slovo kol. Strnadovi, který referoval
o postavení katechetů škol obecných se srov
nání s katechety škol měšťanských a uči
telstvem. Tento referát byl doložen statisti
ckými vysvětlivkami a bude uveřejněn v naší
■ příloze. Dále jednal týž zpravodaj o kate
chetech škol měšťanských u srovnání s učitel
stvem a o letech strávených v duchovní
správě, vpočítatelných do katechetské slu
žební doby. Debaty o těchto bodech účast
nili se všichni přítomní, načež byly přijaty
příslušné resoluce. Podle usnesení výboro
vého byl seznam spisů z pozůstalosti prof.
Hulakovského na této schůzi předložen, a
členové upozorněni na jeho uveřejnění v Kat.
příloze. Předseda po té poděkoval členům
za jejich účast, vyzval je, aby i dále byli
pilnými navštěvovateli členských schůzí a
vyslovil naději, že i ostatní členové, kteří
dosud jevili menší horlivost, budou vydatně
podporovati snad svého vlastního spolku,
který pracuje k zlepšení stavu katechetského
ze všech sil svých. V jednotě síla ! O y,?
hod. pak schůze byla ukončena.
Pokladní zpráva. Členské příspěvky
složili: msgr. Jan Drozd 60 K, prof. Tipp
mann 6 K, kol. Pihler 5 K, po 4 K, kol.

Váženému čtenářstvu!
Vzdávaje se tímto číslem redakce
■»Katechetské přílohy«, dekuji srdečné
všem, kteří mne upřímné po celou dobu
v práci mé podporovali.
Jan Smejkal,
katecheta mešť. školy dívčí
v Praze-HoleŠovicích.

Javorský z Hořovic a Žundálek, kol. Penc
3 K, prof dr. Kadeřávek 2 K..
»Vzdělávací četba katolické mlá
deže.« Jednota českého katolického učitelstva
jala se vydávati periodickou sbírku menších
spisů nábožensko-mravních pro mládež. —
Redaktorem jest osvědčený pracovník v tomto
oboru, Fr. Jelínek, učitel v Maloticích
u Kouřimi. První číslo sbírky pod titulem :
»Pokračuj« uveřejňuje ve formě dopisů
mezi synovcem a strýcem několik vřelých,
povzbuzujících statí, vyzývajících mládež
k úctě stavu učitelského a kněžského k zbož
nosti, poctivosti a čtení jen užitečných a
mravních knih. Sbírka vychází šestkrát do
roka ve volných lhůtách. Předplácí se na
celý rok 40 hal. Jednotlivé čísla stojí 7 hal.
Tiskem a nákladem družslva Vlasť. Doufáme,
že důst. pp. katechéti a učitelé s radostí
uvítají tento nový podnik spolku katolických
učitelů a přičiní se o jeho rozšíření. Objed
návky obstárává administrace družstva Vlasť,
Praha č. 570-11. Žitná ulice.
Nová nauka. Professor Osman, známý
chiromanta, tvrdí, že charakter člověka možno
poznati podle útvaru noh, a nazval proto
svoji novou nauku »pedologií«. Obšírně do
kazuje svůj objev, mluvě o výrazu noh.
Tato nová nauka má tak slabý podklad,
rovněž jako chiromancie, frenologie a po
dobné fantastické objevy.
—lek.
Analfabete ve vojště. Velitelství kra
kovského vojenského sboru usneslo se posílati 120 mužů, neumějících čisti ani psáti,
do školy analfabetů, kterou tam vydržuje
spolek národní školy. Tím získal si velitel
Albori nemalou zásluhu o zlepšení poměrů
ve svém pluku. Armáda tím zajisté více
získá, budou-li analfabeté-vojáci se v zimních
měsících učiti čisti a psáti, než budou-li
denně choditi na cvičení. Bylo by záhodno,
aby tohoto příkladu následovali i ostatní
velitelé.
—lek.

Přejímaje z usnesení výboru další
vedeni »Přílohy«, prosím všechny důst.
pp. kollegy, kteří literárně do listu při
spívali, aby i mne v snahách mých pod
porovali. Příspěvky, dotazy a dopisy, tý
kající se »Katechetské přílohy«, budtež
adresovány :
Fr- Žundálek,
katecheta chlap, škol v Praze-Bubnech.

KNIHTISKÁRNA DRUŽSTVA VLASŤ V PRAZE.

