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K naši organisaci.

-

Pozorujeme-li dnešní dobu, vidíme s hrůzou na všech stranách boj proti
církvi i její služebníkům. Ten boj stává se čím dále urputnejším, čím více se
soustřeďuje, organisuje. Pilát srovnal se s Herodem, když mu šlo o odsouzení
Krista Pána; rovněž tak spojují se i zásadní nepřátelé, jedná-li se o boj proti
nám. A kterak my se vůči této době chováme, ač poslední hodina udeřila?
Jam ardet Ucalegon!
Chtějí vyloučiti náboženství ze školy, tím chtějí zbaviti nás učitele sv. víry
po otcích zděděné, vlivu na dorost a tedy na celý národ. A přece škola pro
nás znamená přední pole naší působnosti, neboť podle slov sv. Otce Lva XIII.
je škola bojištěm, na němž se rozhodne, zda svět zachová si víru nebo ji
zavrhne. —
Vážná doba žádá od nás rázných činů. Každý jednotlivec musí býti na
stráži, musí hájiti pevné posice ve škole, neboť bez drobné práce bychom ničeho
nepořídili. Bude-li každý z nás z křemene, bude celý stav z kvádrů, můžeme
obdobně s básníkem mluviti. Nepřátelé se nás právem obávají, poněvadž máme
moc, avšak nedovedeme jí ve prospěch svaté věci vždy a v čas použiti. Protiklerikál Tain v zahraničním listě takto se o nás vyjadřuje: »Není, kdo by s nimi
(kněžími) mohl závoditi, nebo jejich vychování není povšechné pro všecky, jako
jest na našich lyceích, ale jest přizpůsobeno potřebám a jich osobním vlastno
stem. Tito vychovatelé si učiní přátely ze svých žáků; učitelé prostí starostí
o rodiny jsou ovládáni citem sdružené jednoty; jejich myšlénky a snahy jsou
věnovány výsledku jich kolejí; nemajíce příbuzných svazků, věnují svou otcovskou
něžnost a přátelství svým chovancům.«
Zásadou liberární však jest »divide et impera« od nepamětných dob. Chtějí
nás isolovati, odloučiti od sebe, poněvadž pak tím snáze by nás přemohli. Než
právě tu máme se postaviti v nerozborný šik, v pevnou falanx, o kterou by se
nájezdy různorodých nepřátel odrážely bez výsledku. Naší povinností jest proto
dobrá organisace, solidarita, cit úzkého spojení a součinnosti, neboť potom jest
vítězství naše. Organisace nechť se stane taktikou Dudoucnosti.
Tato jednolitost má se jeviti ve stavu katechetském v přední řadě, dále
pak v součinnosti s duchovní správou, poněvadž my všichni jediný úkol máme,
1
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zachránit! duší sobě svěřených, ve škole i v osadě. Tato shoda právě uplynu
lého roku byla nejvýš potřebná, když se jednalo o zlepšení našeho duchovního
i hmotného stavu. Této jednotě podařilo se získati za daných poměrů, co se
učiniti dalo, a bude pracováno na tomto základě dále, až se dopracujeme šle
chetných cílů svých.
Ve věci součinnosti obracíme se dále také k nejmladším údům, kteří pilně
se připravují k svému nastávajícímu úřadu, k našim bohoslovcům, kteří mají
doplniti naše řady. To jsou mladí sokolové, kteří se svými šlechetnými ideály
vycházejí z bran seminárních, aby pracovali o rozmnožení království Božího na
zemi. Nechť tyto ideály, toto nadšení podrží až do konce svého života, neboť
pokud mládež duchovní i kněžstvo zachovají si nadšení pro svátou věc, netřeba
se báti o budoucnost. Toto nadšení bude dobrou zbraní k obraně svatyní
církevních i národních.
V jednotě je síla! Proto nechť není v řadách našich kollegův ani jediného,
který by nebyl členem našeho katechetského spolku, nechť není také ani jediného,
který by nebral našeho orgánu »Vychovatele«, který nám poskytuje tolik výhod.
Tisk dnešního dne stal se velmocí, ale nemožno ho udržeti na výši doby, když
nebude dostatečně podporován svými přátely, pro něž bojuje.

Znalost katechismu.
Všeobecná znalost katechismu náleží zajisté k hlavním požadavkům kato
lické církve; neboť národ, jehož všichni členové jsou dokonale obeznámeni s prav
dami sv. náboženství, žije také podle nich a stává se takto velkým a nadšeným
sborem praktických křesťanů, kteří nejen slovem, nýbrž i skutkem vyznávají
učení Kristovo.
V té příčině vítáme s nemalým povděkem poslední právě vydaný pastýřský
list nejd. pana arcibiskupa Ivovského, dra. Bilczewského, jenž pojednává »o nauczaniu katechizmu«. Arcipastýř děkuje v úvodu Bohu, že jest kněžím v Haliči
volno vyučovat! náboženství v kostele a ve škole; avšak to nestačí, poněvadž
neznalost katechismu jest ještě velmi veliká. Srdce se svírá zármutkem a žalem
při pohledu na nevědomost nejdůležitějších věcí, týkajících se naší spásy.
Nedostatek pravidelných služeb Božích, jakož i nepatrná známost katechismu
u dětí a dorostlé mládeže zaviňují pohoršlivý život v leckteré obci. Lidé dobré
vůle obrátili se proto na arcibiskupa, aby jim dal kněze, zvláště tam, kde oby
vatelstvo velkými obětmi vystavělo vlastní Stánek Boží. Avšak nedostatek ducho
venstva činí nemožným vyhověti oprávněnému přání zbožných věřících. Školy
stále se rozšiřují a kněží ve velkých farnostech nejsou s to, aby všecku práci
vykonali, jak by vyžadovala toho potřeba. Není možno proto také každému
dítku věnovati tolik času, aby všecky pravdy náboženské pochopilo, poznalo
a jimi v celém srdci bylo proniknuto. Následkem toho vyroste dítko v této
nevědomosti nejpotřebnějších věcí a zajisté nikdy se jim již nenaučí a nezami
luje si zásad naší sv. víry.
Lidé bez víry, nerozumějíce svému povolání na zemi, nemají též dosti
světla a síly, aby s úspěchem bojovali s obtížemi životními a nezřídka odcházejí
se světa ' samovraždou. Ubožáci! Unikli menším útrapám a upadli ve zlo
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větší, věčné. Dobrý katolík, ač mu zhusta těžko v životě, nezoufá, nebéře si
života, poněvadž ví, že k ochraně a posile spěchá mu Bůh, který jej stvořil.
Rozum lidský, sám sobě zůstavený, neměl dosti jistoty, zda jest pouze
jeden Bůh či více. Nevěděli též pohané, odkud povstal svět, jaký jest cíl člo
věka a odkud zlo na světě. A o tom nás poučuje katechismus. Proto se s ním
nemůže rovnati žádná jiná knížka na světě. Obsahujeť všecko, co Bůh zjevil,
církevní sněmy schválily, čemu církevní otcové a svati učili. Dává odpověď na
všecky otázky nejvážnější, působí na rozum i srdce člověka. A proto jak cenná
je ta knížka, ve které sebrány jsou všecky hlavní pravdy a předpisy. Je to
nejlepši traktát filosofický, který by byl v nadšení uvedl mudrce starého světa;
je to nejlepši rádce vychovatelský a lidský.
Nauky katechismu jest nejvíce třeba dětem. Za příkladem božského Mistra,
staraje se o časné i věčné blaho dítek, napomínal jeden z předních arcibiskupů
Ivovských rodiče a prácedárce, že hřeší, nestarají-li se o to, zda dílky a jich
podřízení neznají pravé víry, a vyzýval je vroucími slovy, aby svoje povinnosti
věrně plnili. Rodiče, nestarají-li se o náležité vzdělání náboženské svých dítek,
jsou zajisté odpovědni za poklesky jejich.
Znalost pravd naší víry jest' nezbytná též mládeži dorůstající a zvláště
akademické. Uznala to sama mládež, když před několika lety podala prosbu,
aby více a úplněji se učilo na školách katechismu, tak aby jeho zásady mohly
vejiti v její krev a bytnost, aby se jimi řídili v životě soukromém, rodinném
i veřejném a unikli smutnému zjevu, že po ulicích města pozoruje se nyní
mnoho mladých starců bez síly, bez vůle, bez zápalu, .bez krve, tak že se zdá,
jakoby bylo za nimi slyšeti kroky hrobaře, spěchajícího pochovat těchto
mrtvých těl.
Avšak i lidé dospělí mají býti vyučeni v pravdách katechismu, poněvadž
bez jeho znalosti nemožno si pomysliti svědomitosti a vzájemné důvěry mezi
lidmi. Mají sice mnozí katolíci víru, ale jejich katolicismus neplyne z přesvěd
čení o vážnosti i povinnostech spojených s věrou, nýbrž spíše jest výronem
tradice, zděděné po předcích. Proto tvrdil právem slavný královský kazatel
Skarga, že lid jest povinen nazírati do katechismu jak ve škole, to jest v dět
ském věku, tak jako člověk dospělý, tak v lékárně a zvláště alespoň čas od
času; jinak se neubrání lhostejnosti u věcech víry a nepochopí jich. Dospělý
člověk čte povídky, romány, pověsti, časopisy i denníky často víře odporující,
avšak katechismu není viděti v rukách lidí vzdělaných.
A k těm volá arcipastýř: »Katechismus se musí státi nejmilejší knihotí
našich rodin! Každý katolík, který miluje svou duši, má čisti katechismus alespoň
čtvrt hodiny v neděli a ve svátek a pročisti jej od počátku do konce alespoň
jednotí, v roce, pokud žije.« Nechť nikdo se nepovažuje za tak vzdělaného, že
by nepotřeboval katechismu.
Kdo pozorně čte katechismus, najde v něm útěchy a radosti i osvícení
rozumu. Katechismus musí ležeti na stolku úředníka i učence, publicisty i advo
káta. Kdo chce býti šťastným a spokojeným, nechť čítá katechismus a žije
podle něho. Chce-li kdo učiniti svět šťastným, nauč jej katechismu, aby v praxi
byl prováděn. Zkrátka řečeno, katechismus musí se státi denním chlebem všech
dítek Božích, velkých i malých.
(Dokončení.)
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Promluva na neděli po Novém roce.
Zemřeli ti, již hledali bezživotí ctitele.
Mat. 2., 20.

Dnešního dne uvádím vás, milé dítky, na dvě různá místa, která jsou vám
známa z biblické dějepravy. Ukrutný král Herodes marně čeká na příchod tří
králův od východu, neboť jich varoval anděl. »Bůh bděl nad životem dítěte.«
Proto spatřujeme nevinného Ježíška na útěku do Egypta, ale zpupný Herodes ze
zlosti, že neplní se ihned jeho špatná vůle, odesílá do Betlema vojáky; ti berou
pacholátka z náručí mateřských a usmrcují je. »1 bylo tu pláče a kvílení hroz
ného, neboť matky plačící synů svých, nedaly se potěšiti.«
Herodes jásá, že zbaven jest nebezpečného soupeře, ale na krátko. Vizme,
jaký trest Heroda zastihnul; neboť několik let po onom krveprolití byl zachvácen
šerednou nemocí a upoután na lůžko. Kde jest jeho moc? Nemůže vstáti, celé
tělo jej bolí, síly mu slábnou — za nejhorších bolestí tento nepřítel Boží a veliký
hříšník umírá bez naděje na odpuštění. Ve službách Božích stojí služebník, který
Veškero pokolení lidské předvádí před věčného soudce. A ten na žádného ne
zapomene, neušetří ani králův, ani císařů. Tímto služebníkem jest smrt. »Buď
pamětliv, že smrt nemešká.« (Jan 15., 15.) Právě uplynulých dnů rozjímali jsme
o radostném narození našeho Vykupitele, dnešního dne pak zahalíme svou tvář
v zármutek a budeme pojednávati o tom: »Může nás zastihnout! smrt na zemi
i na moři, doma i mimo dům.
1. Smrt nečiní žádného rozdílu a užívá své moci na každém místě bez roz
dílu posvátnosti nebo důležitosti jeho. Ve Starém Zákoně ustanovil Mojžíš několik
útočišť, a takovými byla za času Josua některá města, počtem šest. Zabil-li
některý Israelita náhodou nebo v sebeobraně někoho, uchýlil se do některého
z těchto měst. Tam mu nesměli příbuzní zabitého ublížiti. A když byl předveden
před soud a dokázal, že jen náhodou a ne vlastní vinou spáchal zločin, bylo mu
nějaký čas tráviti v tomto městě. Jinak se mu nestalo nic. Také pohané, jmeno
vitě Řekové a Římané, ctili svoje chrámy tak, utekl-li se do nich zločinec, že
nesměl býti odtud násilně odveden. 1 církev katolická zavedla ve starších dobách
tento zvyk, který byl ovšem později světským zákonodárstvím zrušen.
Milé dítky! Tehdy bylo možno nalézti útulek před pronásledováním, avšak
kde nalezneme útočiště proti mocné smrti? Ta vpadá dokonce do posvěcených
chrámů. A neušetří ani těch, kteří zbožně se modlí při službách Božích, nešetří
ani kněží, kteří služby Boží konají. Písmo Svaté Starého Zákona, jakož i příběhy
nové doby nás o tom poučují. V chrámě zemřeli Zachariáš, Barachiáš a Joab.
Co pomohlo sv. Tomáši z Kanterbury, že se dal v těžké nemoci přenésti do
kostela? I na tomto místě bylo mu zemříti. Nedávno četli jsme o příběhu, že
jeden kněz uprostřed kázaní najednou přestal a strnule pohlížel na lid. Všichni
se diví, čekají, ale kostelník vystupuje na kazatelnu, a bezvládné tělo knězovo
padá k zemi. Bylť nešťastník raněn mrtvicí.
2. Nejsme tedy bezpečni před náhlou smrtí ani v kostele! Kde bychom tedy
našli místo na celém světě, abychom se skryli před tímto nezvaným hostem.
Snad je to moře ? Ó, milé dítky, právě moře jest pověstno svou nejistotou a svým
nebezpečím; vždyť se většina lidí bojí dalekou cestu konati po moři. Tam jsou
skály, loď na ně narazí a ztroskotá se. Bouře zachvátí cestující, a jsou mnohdy
všichni ztraceni i se svým majetkem. Cestující tázal se kapitána, velitele lodi.
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kde jeho otec zemřel. »Na moři!« zněla krátká odpověď. »A váš dědeček?« »Na
moři!« »A váš praděd?« »Rovněž na moři!« »Tak,« odpověděl cestující, »a to
se ještě opovažujete vydati na moře?« Kapitán na to neodpověděl nic, jen
tázal se cestujícího: »Kde zemřel váš otec?« »V posteli doma,« zněla odpověď.
»A kde váš dědeček?« »V posteli!« »A kde praděd?« »Rovněž v posteli!« »Tak
tedy,« mluvil kapitán, »a vy ještě si leháte do postele a nebojíte se?« Tato od
pověď zajisté byla případná. Když vše dobře pozorujeme, nenajdeme ani na zemi,
ani na moři místečka, kde bychom byli jisti před smrtí. Zločinec, který byl od
souzen k smrti, ví alespoň, kdy dokončí svůj život; ale člověk, nad kterým Bůh
vynesl rozsudek smrti, není jist na žádném místě, že by naň nepřikvapila smrt.
3. Nuže tedy! Vstupme na nejvyšší věž a pohleďme na všecky města
i vesnice, hory i doly, pokud oko naše vidí. A pak mi ukažte jen jediný dům,
v němž ještě nikdo nezemřel. Nenajdete ani jednoho, leč by byl zcela nově po
staven. Bohatý pán vystavěl nádherný dům, a když tento byl dostavěn, pozval
majitel sousední šlechtice ke skvostné hostině. Když seděli u jídla a bavili se
vesele, chtěl ješitný pán také zvěděti, jak se jeho dům libí hostům a zdali jej
považují za šťastného, protože má tak krásný příbytek. Všichni chválili nemálo
krásu i pohodlí domu, jen jeden, zajisté nejupřímnější ze všech, odpověděl vážně :
»Všecko je krásné, jen by měly býti ještě jedny dvéře zazděny, abys byl úplně
šťasten!« Když se tázal hostitel, které by to byly dvéře, poznamenal host: »Ty
dvéře, kterými tě brzo ponesou do hrobu!« Domácí pán byl tak zdrcen a za
ražen touto odpovědí, že dal s Bohem světu, odešel do kláštera a stal se zbožným
řeholníkem.
4. Vycházíš-li z domu, pomni, že se snad nenavrátíš živ a zdráv opět do
něho, neboť již mnoho lidí zemřelo na ulici. Jdeš do pole i tam tě smrt může
zastihnout!. Aischylos byl zabit na poli: orel, jenž nad ním letěl, pustil želvu,
kterou měl v zobáku, a Aischylos byl jí na místě zabit. Nebo snad jdeš do
zahrady, milé dítko ? Ani tam nejsi bezpečno ! Básník Euripides hrál si se svým
psem v zahradě, pes ho kousl, a nešťastník následkem otravy krve zemřel. Ví
tězný vojevůdce římský kráčel slavně městem ku chrámu Jovišovu, ale nedošel
tam. Na cestě spadla taška se střechy zrovna na hlavu vojevůdcovu, a ten
našel při vší své slávě smutnou smrt, které byl unikl v krutém boji.
Proto, milené dítky, žijte tak, abyste každého dne mohly vydati duši svou
Bohu, který ji stvořil. Ráno, když vstanete, doporučte se ochraně Boží a svého
anděla Strážce, aby vás ochraňoval na těle, ale hlavně na duši. Doma, ve škole
i na ulici nebo venku vzpomínejte vždy: Bůh mne vidí, a proto neposkvrním
duše svojí žádným, alespoň ne těžkým hříchem. Zvláště však nechoďte nikdy na
lůžko bez lítosti, máte-li na duši těžký hřích. Tu zdá se nám, jakoby jedovatý
had s vámi do lůžka se ukládal: a ten vás může každé chvíle uštknouti, vy
pak zemřete nesmířeny s Bohem. Proto večer, když se modlíte, vzbuďte také
upřímnou, dokonalou lítost nad svými hříchy a umiňte sobě, že v nejbližší době
očistíte se svátou zpovědí. Mějte vždy na paměti, když uslyšíte umíráček, že také
vaše hodinka poslední se jednou přiblíží. »Buďte připraveni; neboť Syn člověka
přijde v hodinu, o které nevíte.« (Luk. 12, 40.) Pak nebudete se obávati smrti,
nýbrž budete se těšiti, že přijdete ke Spasiteli svému, se kterým se budete radovati na věky věkův. Amen.
Fr. Kundraticky.
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Promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
Upravil FR. ŽUNDÁLEK.
»Přišel do Nazareta a byl jim poddán.*
Luk. 2., 51.

Jednoho dne papež Pius IX. přehlížel svoje vojsko. Mladý hoch odebral se
tam a podal sv. Otci prosbu, kterou sám napsal. Prosba ta zněla takto : »Sv. Otče !
Mám milou, chudou, nemocnou matku, sám pak jsem ještě příliš mlád a sláb,
abych ji i sebe mohl uživiti. Přísný domácí pán chce nás vypuditi z bytu a postaviti na ulici, nezaplatíme-li mu čtyři tolary, které jsme mu dlužni za pokoj.
Ó, jak šťastnými by nás učinily čtyři tolary! Sv. Otče, zapůjčte mi ty čtyři tolary,
až dorostu a něco si vydělám, věrně je navrátím.« Papeži Piovi líbila se slova
upřímného hocha, a rozkázal, aby mu bylo dáno 10 tolarů. »Nikterak!« odpověděl
hoch, »nikoli, já potřebuji pouze čtyř tolarů.« Sv. Otec pak dítě pohladil po tváři
a řekl: »Jen vezmi je, malý, hodný synu! Čtyři jsou pro tebe, šest pak jich jest
pro tvou hodnou matku; a tak dlouho, pokud nedorosteš, budu za vás platiti
nájemné.« To byl zajisté hodný syn, který takto pečoval o svoji chudou, nemoc
nou matku.
Takto hoch řídil se vzorem hodného dítka, 121etého Ježíše, který ihned
poslechl, když sv. Josef a Panna Maria, matka jeho, našli jej v chrámu, a byl
v Nazaretě u svého pěstouna a u své matky do třicátého roku věku svého.
Písmo Svaté tedy o něm právem tvrdí: »Byl jim poddán.« Poněvadž také vy,
milé dítky, chcete býti hodnými, chci dnes s pomocí Boží rozjímati o tom,
jaké povinnosti mají dítky k rodičům; majíť jim prokazovat! úctu, lásku a po
slušnost.
1. Dítko má prokazovat! nejdříve svým rodičům ťictu. To nám přikázal Bůh
sám, an praví: »Kdo se Hospodina bojí, ctí rodiče a svým představeným jako
Bohu slouží. Skutkem i slovem i se vší trpělivostí cti otce svého, aby jeho po
žehnání přišlo na tebe a do konce při tobě zůstalo; požehnání otcovo dítkám
upevní domy, matčina kletba pak je ze základů vyvrátí.« A sv. Pavel napomíná
dítky: »Cti otce svého i matku svou, to jest první přikázaní, aby se ti dobře
vedlo na zemi a abys dlouho živ byl.«
A kterak prokazují dítky svým rodičům úctu? Tuto dávají na jevo, když
o svých rodičích dobře myslí, když se k nim zdvořile chovají, když s nimi slušně
hovoří, když starají se o jejich čest a dobré jméno, že je omlouvají, jich hájí,
když jich slabosti přikrývají pláštěm křesťanské spravedlnosti a když snášejí také
trpělivě jejich chyby, které mají staří lidé. Starý Tobiáš poučoval svého syna
a dal mu spasitelné napomenutí: »Synu můj, poslouchej slov úst mých a za
chovávej jich pevně ve svém srdci. Když vezme Bůh duši mou k sobě, pochovej
tělo mé. Matku svou měj v uctivosti po všechny dny života svého.« To mladý
Tobiáš věrně plnil, a Bůh mu požehnal již na tomto světě, jak sám byl slíbil.
Moudrý a slavný papež Benedikt XIV. byl synem chudého pastýře. Když
se stal papežem, rozhlásilo se po Římě, že jej navštíví jeho chudá matka. Mnoho
lidí jí šlo naproti, aby přijali matku papežovu důstojně a tak v matce syna
poctili. Avšak matka se velmi krásně oblekla, a právě to se nelíbilo papeži, který
prohlásil: »To není moje matka, já neznám té vznešené paní. Moje matka jest
příliš chudičká, aby se mohla tak obléci.« Matka nevěděla, co počíti. I vrátí se
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domů, obleče se do svých obyčejných jednoduchých šatův a znovu se vydá na
cestu do Říma. Nyní zvolal papež: »Ano, to jest moje matka, a nikdo nectí své
matky jako já.« Po těch slovech objal svou chudičkou matku ve přítomnosti
všech a políbil ji.
2. Dítky mají dále svojim rodičům prokazovat! lásku. To jest přirozené při
kázaní, vepsané hluboko v srdce každého člověka. Kdo by z vás svého otce, své
matky nemiloval? Takové dítko, které by toho nečinilo, bylo by horší nežli zvěř.
Pomysleme si, jakou lásku mají rodiče k svým dítkám, co nocí jest matce pro
bdít! k vůli dítku, co nemocí a žalu přestátí; pomysleme, co starostí má otec,
aby své dítko vychoval a zaopatřil, jak jest se mu namáhati, aby sám sebe, svou
manželku a dítky uživil. O, kde by se našlo ono nevděčné dítko, které by svého
otce, své matky nemilovalo a nesnažilo se odvděčiti se jim a odměniti za velikou
lásku a dobrotivost, kterou mu prokázali?
3. A konečně jest povinností dítek, aby rodičům prokazovaly poslušnost ve
všech věcech, které nejsou proti přikázáním Božím. Sv. apoštol Pavel nařizuje:
»Dítky, poslouchejte rodičů ve všech věcech, neb to jest libé Pánu.« Dobrým
příkladem pravé dětské poslušnosti jest nám Isák, který byl svého otce poslušen
tak, že by se dal i přinésti Bohu jako oběť, kdyby byl toho anděl nezabránil.
Dítky mají tedy svých rodičů rády, radostně a rychle poslouchat!, když jim něco
nařídí. Již na očích jim mají poznati, co by rodičové rádi od nich měli. — Jen
tehdy by jich nesměli poslechnout!, kdyby jim něco takového poroučeli, co jest
hřích, na př. lháti, krásti nebo něco jiného, co jest proti přikázáním Božím. Tehdy
mají se dítky rozpomenouti na slova Písma Svatého, že člověk má více poslou
chat! Boha než lidí. Ale něco takového zajisté křesťanští rodičové nebudou nikdy
nařizovat!! Uchovej toho Bůh !
Buďie tedy, milé dítky, takové, jako byl milý Ježíšek; buďte také jako On
poddány rodičům, ctěte je, milujte a poslouchejte jich. Když budete tak jednali,
budete dlouho živy, nepovolá-li si vás Bůh dříve, abyste se později nezkazily.
Bůh vám bude žehnati v učení i práci, budete míti spokojené srdce, pokojné
svědomí, což má zajisté více ceny, nežli plné skříně zlata. Na onom světě pak
vám dá odplatu věčnou. Amen.

Promluva na den nejsvětějšího jména Ježíš.
Napsal EM. ŽÁK.

>A není v žádném jiném spaseni, nebol neni
jiného jména pod nebem daného lidem, v němž
bychom měli spaseni býti,Skut. ap. 4., 12.

V pohnutých dobách války za svobodu americkou, daleko od hluku veli
kého města Nového Yorku, v osamělém dvorci čili farmě, stala se dojemná
a významná událost. Mladý muž, hospodář, šťastný po boku své manželky
a v kruhu dítek, obdržel od prozatímní vlády rozkaz: chopiti se zbraně. Měl
opustiti svůj dům, svoji rodinu a jiti na pole válečné. Těžké myšlénky dolehly
na jeho hlavu. V zásvitu domácího štěstí měl zůstaviti všechny, kdo mu byli
nejdražší a spěchati ve vřavu válečnou, kde hrozila smrt. Trudno bylo té chvíle
pod jeho střechou; tichý pláč ozýval se tam, kde do té chvíle vše zpívalo
radostí. —
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Bylo to v den, kdy měl se již rozloučit! s rodinou, když tu návštěvou
zavítal k němu dávný jeho druh, přítel od mladosti. Ulekl se, vida všude jen
zasmušilé, uplakané tváře. Osud šťastného přítele dojal hostě až k slzám.
A v pohnutí tom pojal krásný, šlechetný záměr. »Půjdu za tebe,« pravil hla
sem, jenž svědčil o vážném a pevném jeho úmyslu. »Chci bojovati na tvém
místě, a padnu-li, pak aspoň vím, že zachránil jsem celou rodinu, že nebojoval
jsem nadarmo.« A učinil tak. Chopil se zbraně, spěchal za svého přítele do
řady vojenské. A netrvalo ani čtvrt léta, kdy do farmy donesla se radostná
zvěst, že vítězství je dobyto, zlatá svoboda založena. Ale za ní jako černý stín
následovala zpráva, že přítel, obětavý, šlechetný v boji — padl. Hospodař, bo
lestně dojat obětí druha svého, na pamět jeho vystavil nádherný pomník a ozdobiv
jej obrazem svého přítele, dal naň napsati pouze dvě významná slova: »Obě
toval se za nás.« A rok .co rok, když vrátil se den jmenin a výročí smrti pad
lého druha, věnčil pomník jeho nejkrásnějšími květy, jež vděčnost shledala.
Drazí přátelé! I my slavíme dnes jmeniny svého Osvoboditele, Vykupitele
Ježíše Krista. Kříže naše volají k nám: »Umřel, obětoval se za nás.« Sv. Evan
gelium líčí nám jej ještě dnes jako děcko, ale před naším zrakem zdvihá se
všechno ono veliké, ohromné dílo jeho vykoupení. Nad jeho zářnou kolébkou
vidíme v duchu všechno jeho neúnavné působení, jeho život, plný bolů,
strádání a odříkání; nad jeslemi vztyčuje se již kříž a rozpíná svá studená
ramena, aby ho pojal jako oběť — za nás.
V den jeho jmenin uvažme tudíž krátce všechen význam Ježíše Krista
a vizme jeho činnost v úřadě učitelském, kněžském a královském, abychom si
uvědomili, jak památný a významný jest den dnešní.
1. Národ židovský vedle ustanovení Prozřetelnosti Boží byl k tomu vy
volen, aby ve tmách nevěry, jež pohltila všechno lidstvo ostatní, vysoko nesl
a zachoval pravou víru v jediného Boha a naději v příští Vykupitelovo. Byl
jako ten, jenž pochodeň víry nesa, jiným ukazoval cestu k novému životu
a k spasení. Ale světlo počínalo hasnouti. Israel, často dal se zlákati učením
pohanských národů jej obkličujících, víra jeho ztrácela na své čistotě, naděje ve
Vykupitele, Osvoboditele duší se zvrhly v touhu po velikém výbojci, jenž za
padlou slávu království jeho pozemského opět vyvolá ze ssutin dávných věků.
— Národové staré vzdělanosti řecké a římské propadali v bažinách mravní zka
ženosti, jež rostlá z bohatství a přepychu. Jejich mudrci, zoufajíce nad osudem
svého národa, volali sami: »Bůh sám musí přijití a poučili nás.«
A v tu chvíli, určenou na hodinách věků, přichází s nebe veliký učitel —
Ježíš Kristus. Přichází Bůh sám, aby zbořil hradby předsudků, jež dělily do
té chvíle všechny národy. On učí, že není rozdílu mezi Židem. Rekem neb
Římanem, není rozdílu mezi bohatým a chudým, ale že všichni jsou stejně dítky
téhož Otce nebeského. Prohlašuje vzájemnou lásku, soucit, milosrdenství, učí
o Bohu jediném ve třech osobách a ukazuje k životu posmrtnému, kde všechny
rozpory a každý nesoulad bude vyrovnán, dává nám na tento život pohlížeti
jako na přípravu a předsíň života věčného. Ježíš jako učitel, slovem i příkladem
života svého, snímá hanbu s chudoby, těší zarmoucené, přijímá na milost i hříš
níky a tak vlévá nové nauky a nového ducha v tento svět. Velký prorok Isaiáš
pOzdravuje Vykupitele jako »Otce budoucích věků.« Ježíš svojí naukou zakládá
novou vzdělanost a osvětu, stává se tak největším učitelem všeho lidstva.
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2. Když sv. Petr a apoštolově, rozprchli jako ovečky, doslechli zprávu, že
jich milovaný Mistr přibit byl na potupné dřevo kříže, nechápali ještě význam
Jeho smrti. Spatřovali v ni jen největší bezpráví, jakého kdy zloba lidská se
dopustila, ale ničeho více. Všechna slova písma, že Vykupitel bude trpěti, ujišťo
vání Pána, že musí zemříti za hříchy světa — jakoby vypadla z jich paměti. —
Známá je legenda o sv. Petru v Římě. Veliký románopisec Sienkiewicz
ve svém světoslavném díle : »Quo vadis« — »Kam jdeš«, znovu ji přivedl y pa
měť nejširších kruhů. Sv. Petr, hlava všech křesťanů, lekaje se krvavého pro
následování, prchá za časného jitra z Říma. Pastýř opouští stádo. Tu jako
v mlhách zjevuje se mu Spasitel znovu kříž nesoucí. Sv. Petr udiveně se táže:
»Pane, kam jdeš?« A Ježíš žalným hlasem odpovídá: »Jdu, abych podruhé za
tebe se dal ukřižovat.« —
Té chvíle chápe sv. Petr význam smrti Páně. Chápe, že umřel· za hříchy
jeho, za hříchy všech lidí, za hříchy celého světa. Posílen, vrací se zpět
a vyčkává odhodlaně, až katané i jeho na kříž přibijí.
Drazí přátelé! Ježíš na kříži umírající jest náš Vykupitel. On vedle slov
písma sv. Petra: »Hříchy naše sám na svém těle vznesl na dřevo kříže.« (1. Petr.
2. 24.) On za nás smrtí svou dosti učinil a brány nebes nám opět otevřel. —
Člověk ve všedních záležitostech světa pohroužený, z těžká chápe tuto velikou
pravdu, sotva dovede oceniti veliké kněžské dílo Ježíše, který sebe sama obětoval.
Ale vizte jen na chvíli hříšníka, šlehaného výčitkami svědomí, uštvaného osudem
až k hrobu zoufalství. Klesá pod křížem. S kříže prameny slitování a odpu
štění tekou v duši jeho. »On trpěl za mne,« zní v jeho sluch. Ježíš jako by
sestupoval a stíral chmury neklidu a rozervanosti s jeho čela. Posiluje se a nese
kříž svůj dále.
Anebo vizte umírajícího! V kříži, jejž v ustydající ruce drží, spatřuje
všechnu svoji sílu, všechnu svoji naději. Neleká se již smrti, neděsí se soudu.
Ježíš zaň všechen dluh splatil, zjednal mu odpuštění. Hříchy, v knize života
jeho napsané, smyty jsou krví Kristovou. — To jest, drazí přátelé, ono veliké
dílo velekněze Ježíše, jež člověk jen ve chvíli lítosti, ve vzácném okamžiku, kdy
milost otevírá jeho srdce, poznává a oceňuje. —
3. Ale jest ještě jiné, zrakům všeho lidstva patrné, veliké dílo Ježíšovo:
Jeho Církev. Tajemný sen Nabuchodonosorův, jak jej veliký prorok Daniel
vysvětlil, stal se skutkem. Veliké říše pohanské pominuly; nepatrný kámen,
jenž s hory spadl, rozbil ohromného kolosa pohanského. Církev Kristova roz
šířila se po celém světě. Ona to byla, která nesouc pochodeň pravé víry, s věrou
šířila i osvětu a pravé vzdělání. Církev Kristova nesla na svých ramenech celý
středověk, jejž lid rád nazývá temný. Temný proto, že ho málo ještě známe.
Vždyť byl on mladým věkem nynějších vzdělaných národů, se všemi přednostmi
i chybami, jež mládí přináší. Ale kdyby nebylo této doby, nebylo i pravé
osvěty nynější, na níž tak mnohý velice si zakládá. A i dnes všechno, co lid
stvu bylo k požehnání, všechny veliké, životodárné myšlénky a ideje, jež hýbají
světem, jsou plodem téhož ducha křesťanského, jsou většinou i dílem Církve
katolické.' A každý, kdo není zaslepen, zajisté uznává, že Církev katolická,
Ježíšem založená, to jest, jež stála a stojí vždy v čele pravého pokroku, vzdě
lanosti, osvěty a lidumilství. »Kopejte hlouběji, a přijdete všude na katolickou
půdu,« volá slavný historik Gorres.
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Ježíš založil tak království své. jež v dějinách ani délkou trvání, ani význa
mem a působením nemá sobě rovna. — —
Tolik jen několika slovy o významu Ježíše Krista v jeho trojím úřadě:
učitelském, kněžském a královském. Ježíš, jehož jmeniny dnes slavíme, jest
onen »Největší mezi velkými«, jenž před 19 sty lety objevil se v nepatrné zemi,
mezi lidem prostým; »ale vztáhl své vševládné rameno na celý svět a založil
pro veškeré lidstvo věčné království pravého a dokonalého náboženství.« On
jest »nejdokonalejší mezi mocnými a nejmocnější mezi dokonalými, jenž probodenou svojí rukou vyvrátil říše ze základů a proudu věků dal jiný směr.«
Drazí přátelé! Na počátku našeho nového století dvacátého, sv. Otec
Lev XIII. význame zasvětil lidstvo: -»Ježíši Vykupiteli*. Zasvěťme se i my dnes
jemu. Pokloňme se děcku Betlémskému, jež ve svých malých ručkách drželo
osudy lidstva. Pokořme ■ se Vykupiteli, Ježíši, jenž za nás trpěv, naučil nás
trpěti Vítejme toho, jenž přišed na svět poprvé, brány nebeské nám otevřel.
Kéž v té chvíli, kdy podruhé jako Soudce se vrátí, nám jich nezavře, ale uvede
nás jako syny své v dědictví Otce nebeského! — Amen. —

Promluva na neděli Devítník.
Napsal \*
»A vzavše reptali proti hospodáři řkouce: lito
poslední jednu toliko hodinu dělali a rovné jsi je
učinil nám, kieři jsme nesli břímě dne i horka.*
Mat. 20. 11.

Jest to zajisté prastarý zvyk, že vnitřní svoji náladu, duševní city snažíme
se vyjádřiti na venek jistými barvami. Sama církev obyčej tento za svůj přijala
a v rouších bohoslužebných ho užívá. Tak bílá barva vždy jest znamením
nevinnosti, radosti a slávy; červená znakem lásky, zelená výrazem naděje; černá
značí smutek a bol. Žlutá vyjadřuje závisť. —
A proč právě žlutá barva jest výrazem závisti? Žlutá barva jest barvou
žluče, kterou závist tak lehko vzbouří, A jako žluč hořká jest a odporná, tak
závist ztrpčuje život, kazí radost, ba mnohdy i ve vážnou chorobu uvodí toho,
kdo jí se poddá. »Závist nejhorší nemoc,« —· dí staré přísloví. A žel! že této
nemoci tak mnozí podléhají! Podlehli jí sami andělé a závistí naplněni proti
neskonalé velebnosti Božské, přivodili pád svůj; závisti podléhají i mnozí lidé!
Dnešní sv. Evangelium jest toho smutným dokladem. —
Starostlivý hospodář vychází v rozličnou hodinu najímat dělníků na svoji
vinici. S každým smluví z peníze denního a u večer spravedlivě, tak jakož byl
vyjednal, vyplácí. A hle! Ti, kteří po celý den pracovali, vidouce, že i ti, kteří
jen půl dne pracovali, stejně s nimi berou, již jim závidí, a reptají hlasitě proti
svému pánu. Vzali zajisté tolik, co hospodář s nimi byl smluvil. Ale to jich
neuspokojuje — ohlížejí se zvědavým okem po tom, mnoho-li vzali ti, kteří
jen půl dne byli pracovali. A když vidí, že pán v dobrotě své těmto stejnou
mzdu, tak jako by pracovali celý den, jim dává, již zmocňuje se jich závist
a lomcuje jimi tak, že neostýchají se samému hospodáři výčitku nespravedlnosti
ve tvář vrhnouti. — Již nekyne jim toužený odpočinek po práci, již netěší
jich návrat k domovu, — odcházejí raněni morem závisti, otráveni jedem žárlivosti
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proti vlastním svým druhům i proti pánu svému.
choroba člověka: závist vůči svému bližnímu. —
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Jak neblahá, jak nešťastná to

1. Staří Rekové zobrazovali závist jako šerednou stařenu. V rukou drží
pochodeň a jedovaté hady. Obličej má bledý a na kost vyzáblý; oči má
hluboko vpadlé a ostré dlouhé nehty zaryty majíc ve vlastní srdce, sama
sebe hubí. —
A věru to jest příhodný obraz kruté vášně lidské, jež závist se zove. Vy
obrazuje se jako stařena, neboť jest tak stará jako svět sám. Již v ráji se zje
vila; neboť závistí puzen jsa, ďábel stal se svůdcem našich prarodičů. Má
pochodně a jedovaté hady v rukou, neboť pálí a sžírá jako oheň vlastní
nitro člověka závistivého, a jiným jako had jen zlo, neštěstí, ba mnohdy i smrt
osnuje. Závist jest bledá a vyzáblá na celém těle: ježto stálým smutkem a žalem
se spadá a schází. Kdož by tu bezděky nevzpoměl, na bratrovraha Kaina, jenž
závistí trápen, nezná již ani jídla, ani spánku, a Hospodin, chtěje ho varovati,
chtěje ho zachrániti, volá k němu: »Kaine, proč se hněváš na bratra svého
a proč opadla tvář tvoje?« — Závist dlouhými svými nehty vlastní srdce rozdírá
a pojídá: protože závistník svou nebezpečnou chorobou duševní zdraví jen si
ukracuje a podlamuje.
Závist zajisté to dvojí zlo do sebe má, že škodí nejprv tomu, kdo v duši
své ji chová a dále i těm, proti komu ona směřuje. »Závist, toť hlodavý červ
v kostech,« — dí moudrý Šalamoun. Neb člověk závistivý o všechen svůj klid,
své vniterné štěstí a pokoj se připravuje.
Všemi jinými hříchy člověk aspoň domnělého blaha, okamžitého požitku,
rozkoše chce dojiti. Pyšný hledá cti, a v tom všechna jeho radost, lenivý od
dává se sladké nečinnosti, labužník v pokrmech a nápojích blaho své vidí,
lakomec nad leskem svého zlata aspoň na chvíli se raduje, zloděj majetkem
cizím hledí se obohatiti a tak život svůj sobě zpříjemniti. A jen závistník ve
svém šíleném počínání věčný oheň, nehasnoucí v nitro své vkládá, svou spoko
jenost, svou bezstarostnost za stálý nepokoj, za samo peklo duševní vyměňuje.
Proto sv. Augustin krásně dí: »Závist, toť onen pianičemný mol, který nachový
oděv ctnosti hlodá; toť onen rez, který poklad moudrosti sžírá, ona housenka,
která zelené nivy zásluh pustoší.

2. A jak příkře protiví se závist zákonu křesťanskému! -»Radujte se s radu
jícími a plačte s plačícími« — velí Ježíš. Soustrast nad štěstím bližního, sou
strast nad neštěstím jeho — toť přirozený zákon člověka, tvora společenského.
Vždyť tento soucit i tvorům nerozumným jest vrozen. Jen závistník nezná sou
citu. Struny duše jeho vždy opáčně se ozývají, než-li k nim znějí. Závistník
trudí se a mrzí, pláče, hněvá, zlobí — když na bližního štěstí, — kterého ve
světě přec jest tak málo, — jen na okamžik zasvitlo. A hned zas raduje se,
plesá a jásá, když druha jeho neštěstí, nehoda neb zármutek stihne. Ale ne
dosti na tom; závistník sám bližnímu svému zlo vymýšlí, jemu škoditi se snaží.
Závist svedla Kaina, že krví nevinného bratra poskvrnil své ruce, svedla Saula,
že hledal zabiti mladého Davida, svedla bratry Josefovy, že zapomínajíce všech
něžných svazků lásky rodinné, za otroka útlého bratra prodávají. Závist svedla
kněžnu Drahomiř, že najímá vrahy, kteří by sprovodili se světa tu vznešenou
duši křesťanskou, matku křesťanství v Cechách — sv. Ludmilu. Závist
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zaslepuje Boleslava Ukrutného — a rukou vražednou rodný bratr — ten český
Ábel — sv. Václav klesá.
A když nemůže závistník o život připraviti nenáviděného bratra svého, pak
olupuje a okrádá jej aspoň o to, což hned po životě nejdražší mu jest —
o čest a dobré jméno. Toho málo dbá, že na cti utrhačství a pomluva horší
jest, než obyčejná krádež, poněvadž čest a dobré jméno dražší jest člověku než
majetek hmotný. — Tak »závist jest vrahyni a hrobařkou lásky k bližnímu;
ona spouští všechnu lásku v hrob zapomenutí, kladouc naň kámen pomsty
a zlovůle«! —
Ty jsou smutné následky závisti lidské. Vy jinoši a dívky mladé! Střežte
se závisti! Každý nepatrný kořen její hned záhy ze srdce svého vytrhněte!
Závist svrhla s nebe anděly, závist zničila by i vám duševní nebe na zemi
a zavřela by vám brány nebe věčného. — Amen.

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Ve středu,
dne 11. prosince minulého roku konal Katechetský spolek o 5. hod. odp. v místno
stech spolkových schůzi členskou, jíž se
účastnili kolegové: Fr. Čurda, Fr. Halbich,
Václav Hrudka, Luď. Kulhánek, Fr. Loukota, Em. Pešek, Jar. Pihler, Ant. Provazník,
Jar. Slavíček, Em. Žák a Fr. Žundálek,
jako host pak Karel Kolísek, c. a k. voj.
kaplan. Předseda kol. Žák uvítal obvyklým
způsobem přítomné a oznámil, že J. M.
světící biskup dr. Fr. Krásí věnoval účelům
spolkovým 60 K, začež mu byly jako
upřímnému příznivci a podporovateli Kate
chetského spolku vzdány povinné díky.
Předseda pak přednesl několik právních
otázek, jež se týkaly katechetského úřadu
a o kterých byla zavedena zevrubná debata.
Kollega S. z P. stěžuje si, že nebyl při
puštěn ke zkouškám způsobilosti z jazyka
německého pro školy měšťanské, ač svůj
úřad vzorně zastává a byl za bezvadné
plnění svých povinností nejd. ordinariatem
vyznamenán. K tomu odpověděno, že za
mítnutí bylo zákonité, poněvadž žádost ne
byla doložena dostatečnými listinami, totiž
že buď má zkoušku dospělosti učitelské,
neb že jest od ní c. k. ministerstvem vy
učování osvobozen. Spolek vyslovil své po
divení, že v přípisu odmršťovacím nebyly
udány důvody, ač by tak se státi mělo.
— Co se týče osobního příspěvku, uprave
ného novým zákonem školským, bylo po
ukázáno na okolnost, že se tyto příspěvky vy
plácejí od 1. ledna 1901. — Na žádost členů
bude knihovna Hulakovského přinesena do

----

členské schůze, aby si každý dle libosti
mohl vybratí, co by se mu hodilo. Přání
kaplana K. z L. ve příčině správného pře
kladu biblické dějepravy bude svým časem
vyhověno. Nelze však doporučiti, aby se
zavedl český způsob psaní Izrael, Jeruzalém
místo Israel, Jerusalem, poněvadž pravidla
češtiny žádají, aby cizí slova byla dle mož
nosti zachována ve svém původním znění.
Jednatel kollega Žundálek poukázal na škol
skou hlídku »Národních Listů« ze dne 8.
prosince 1901, kde píše se o vyučování
náboženství na středních školách taktně a
s uznáním. Pojednal pak o nauce nábo
ženské českého obyvatelstva v uzavřeném
území a nazval smutným úkazem, že Němci
i kněží se této důležité výchově našeho
lidu vzpírají. Na některé nedostatky nového
katechismu odpověděl kol. předseda, že má
rovněž svoje přednosti a že nynější školní
řád žádá, aby se dítě většinou všemu na
učilo již ve škole ; proto záleží na kateche
tovi samém, aby katechetismu účelně vy
učoval. Schůze pak po 6. hod. skončena,
když byl kol. předseda přál členům šťast
ných svátkův a radostného nového roku,
v němž nám nastane nová práce ku pro
spěchu celého stavu.

Pokladní zpráva. J. M. světící biskup
dr. Fr. Krásí daroval 60 K. Členské příspěvky
složili kol. Jos. Forman v Chotěboři a Fr.
Strnad v Praze VIII. po 3 K. Členové se
zdvořile žádají, aby svoje příspěvky za
sílali pokladníku kol. Frant. Halbichovi na
Smíchově.

TISKEM A NÁKLADEM DRUŽSTVA VLAST.

—
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Znalost katechismu.
(Dokončení.)

Aby znalost katechismu rozšířila se ve všech vrstvách lidových, vyzývá
arcipastýř Ivovský všecky své věřící ku pomoci kněžím ve příčině učení zásad
sv. víry. Nejdříve obrací svůj zřetel k chudým vesnickým dítkám, které dochá
zejí do školy nepravidelně a do kostela zřídka pro jeho vzdálenost. Napomíná
proto rodiče a zvláště matky, aby dobře vštípily svým dítkám základy naší víry,
učily je modlitbám a katechismu rodným jazykem a tak ulehčily knězi práci,
neboť pak dítě bude mu lépe ve škole i v kostele rozuměti. Mají také dbáti,
aby dítky bez příčiny nezameškaly náboženské hodiny, mají je přidržovat! k učení
a vyzkoušeti z náboženství, než odejdou z domova. Alespoň v neděli rodiče
nezbytně učí dítky katechismu, zvláště když náboženství mají jen jednou týdně
nebo měsíčně. Čtením a zkoušením katechismu naučí se dítky posvátným prav
dám a rodiče prohloubí si tyto náboženské zásady.
V dřívějších dobách bylo v Polsce zvykem, že matka dávala své dceři jako
věno mezi jinými věcmi též kropenku, aby svěcená voda chránila domu od
zlého, dále modlitební knihu a životy Svatých, aby jich vzorem dcera stala se
příkladnou ženou, milující matkou a dobrou hospodyní. Arcibiskup přeje si,
aby matky opět tak činily a přidávaly dítkám do stavu manželského vstupujícím
též katechismus a bibli, neboť v nich najdou nejlepšího přítele, rádce i potěšitele.
Obrací se ke šlechtičnám, aby se ujaly sirotkův a opuštěných dítek a učily
je katechismu, neboť také tyto jsou částí katolické církve. Nechť dopřejí v domě
svém přístřeší chudým dítkám a nebojí se přílišně o svoje vlastní, aby nebyly
nakaženy nemocemi. Mnohé světice myly, česaly dítky vesnické a léčily jich
vředy a neuškodily svým dítkám. Jest nám líto pohanských dítek v Číně
a v Africe, slitujme se též nad naší chudou mládeží. Nechť učiní si soupis tako
vých dítek a pečují o jich duševní vzdělání, nechť pomohou duchovnímu, aby
první sv. zpověď a první sv. přijímání se konalo slavnostně. Nedejte se odstrašit!,
nepřijdou-li hned dítky, neboť jest jich hledati, nedejte se zvrátiti v tomto úkolu
ani nevděkem; neboť církev i vlast vám bude vděčna, právem tvrdí vrchní pastýř.
Šlechticové jako patroni nechť dle sil svých přispívají k rozšíření království
Božího na zemi, staví kostely a kaple, přispívají ke kostelním potřebám a tak
svým příkladem i jiné k podobnému jednání povzbudí. Katolický šlechtic dovolí
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zajisté, aby se dítky shromažďovaly v jeho domě, aby jeho dcery nebo manželka
vysvětlovaly jim sv. víru. Budou zakládati opatrovny, kde by řeholnice blaho
dárně působily, postarají se o zřízení lidových knihoven a dají tam více výtisků
výkladu katechismu. Nebudou též konati výplaty v neděli, nýbrž budou pečovati, aby jich služebnictvo v neděli i ve svátek účastnilo se služeb Božích a ne
dávalo lidu pohoršení.
Chválí učitele a učitelky za jejich pomoc při učení sv. náboženství, uznává
též horlivost dívek ve spolcích k ochraně mládeže a ku podpoře chudiny a doufá,
že ony pochopí velikost myšlénky učiti neumělé ve sv. víře. Rodičové bezdětní
nebo se zaopatřenými dítkami ujmou se dojista opuštěných sirotkův a vychovají
je po kresťanskú.
Vrchní pastýř, přijímaje všechy věřící za katechisty, nebojí se, že žádá
něčeho nového nebo heretického. Nejlépe by ovšem bylo, kdyby náboženská
výchova byla svěřena jenom knězi; avšak duchovních je málo a ti mají mnoho
práce, nemohou se tedy tak důtklivě jednotlivým dítkám věnovati. Zřízení po
mocných katechistů světských je tak dávné, jako naše víra. Jest potřebí jen
nahlédnout! do apoštolských listův, abychom se přesvědčili, že mužové i ženy
nejen přenechávali svých domů ke schůzím věřících, nýbrž že je také vyučovali
a budili tak v nich apoštolského a bratrského ducha. (1. Kor. 16, 15—18.)
Sám pak arcipastýř slibuje, že každého měsíce bude obětovati mši svátou
za ty, kteří z věřících budou dítky vyučovati katechismu. Naděje se, že staro
stové i rady obecní budou tyto snahy podporovati, neboť bude-li mládež vycho
vána mravně a nábožensky, vzroste v obci ctnost i blahobyt.
Ke konci pak věnuje dítkám samým tak otcovská slova: »Jak Pán Ježíš
vás velice miloval, tak i já vás velmi miluji a abych dokázal jak jste mně dra
hými, píši tento celý list o vás. Chtěl bych všechny lidi přemluvit! a povzbu
dit!, aby vás rovněž tak dobře milovali a pomáhali duchovním vychovávat! vás
jako poctivé dítky, ze kterých by Pán Bůh, rodiče i jiní lidé měli potěšení. Ale
i vy též milé dítky, musíte pomoci, aby se tato věc provedla. Musíte hlavně
učiti se pilně všem naukám, ale nejvíce katechismu a bibli. Budu se často
tázati vašich pánů farářů, zdali chodíte pilně na náboženství, zda se neopozďujete
nebo jste za něho nepokojný a slušně se chováte. A když k vám zavítám, dám
si ukázati ty, které se nejlépe učí, abych je pochválil a obdaroval malou památkou.
Když pak vám Bůh dopřeje šťastně dokončit! školy, neodhazujte katechismu
do koutu, ale zabalte jej do čistého papíru a napiště naň: »moje nejmilejší
knížka«. Docházejte též pilně na kázání a křesťanské cvičení, až vyrostete,
abyste prospívaly netoliko věkem a na těle, nýbrž i moudrostí Boží a ctností.
Učte se nejen samy dobře katechismu a žijte dle jeho přikázání, ale nechť každé
z vás naučí alespoň jedno dítko katechismu. Děti ve dvorcích a majetnějších
rodičů mají dosti času volného, a můžete samy opakovati katechismus při pa
sení dobytka a naučiti mu ještě jiné. Bude to pro mne největší útěchou, když
za svého pobytu ve vaší faře přivedete mi takového hocha nebo dívku, které
jste naučili znáti a milovati lépe Pána Boha a Matku nejsvětější.«
Nechť tedy stane se každý apoštolem ve svém domě, ve své osadě, v okresu.
Nechť vyplní se, co se povídá o národě židovském, že ve chvíli nebezpečí, když
ohroženy byly jeho nejsvětější věci, zdvihnul ze jako jeden muž, a Bůh jej
vysvobodil.
Fr. Žundálek.
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Promluva na slavnost Hromníc.
Napsal VÁCLAV MULLER.
„Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v po
koji, nebo viděly oči mé spaseni tvé, světlo k zje
veni pohanům a k slávě lidu svého Israelského.“
Sv. Luk. 2, 29—32.

Nadšená slova zbožného starce Simeona, jemuž Bohem bylo slíbeno, že
neuzří smrti, dokud nedočká se Spasitele, byla příčinou, že církev sv. ustanovila
za svátek obětování Páně, obřady významné, totiž svěcení svící a průvod s nimi.
Dnes slavíme vlastně dvojí svátek; svátek Panny Marie, blahoslavené Matky Páně,
která poslušná jsouc zákona Mojžíšova, spěchá do chrámu Jerusalémského
k očisťování, zároveň však svátek obětování Páně; kdy prvorozený syn po čtyři
ceti dnech byl přinesen do chrámu, aby tam za něho byla obětována oběť přede
psaná. Tu pak přichází vážný kmet, jenž po celý věk sloužil Hospodinu, oči'
jeho vidí dítko i matku a zrak jeho duševní, osvícený od Boha poznává v dítku
Vykupitele, i béře dítko na lokty své a s velkou radostí volá k Hospodinu:
„Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, podle slova svého v pokoji; nebo vi
děly oči mé spasení tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo ku
zjevení pohanům a ku slávě lidu svého Israelského.“ Luk. 2, 29—32.
Světlem nazval Simeon Spasitele. Světlem také Spasitel byl skutečně k osví
cení celého světa. Tato pravda zavdala příčinu k založení dnešní slavnosti.
Papež Oelasius I., r. 496 chtěl zameziti účastenství tehdejších křesťanů na
slavnostech pohanských Lupercalia. V Římě totiž a jiných městech, pokud se
tam ještě pohanství udrželo, konaly se slavnosti ku poctě boha Fauna, při čemž
pohané s pochodněmi po ulicích běhali, domy své osvětlovali a ohně zapalovali.
Aby křesťané k těmto pohanským slavnostem sváděni nebyli, zavedeno svěcení
svící, s kterými se pak konaly průvody kolem kostela.
U nás nazývá se svátek zítřejší od pradávna Hromnice, a to proto, že
zbožní předkové naši vysvěcovali svíce ty při bouři, ne snad, že by svíce ty
zahnaly bouři, nýbrž proto, že důvěřujíce v mocnou ochranu Boží, doufali, že
nic zlého v této bouři se jim nestane.
Zůstaňme dnes při této slavnosti a rozjímejme o jejím významu.
V dnešní den přede mší sv. přichází kněz k oltáři, oblečen jsa v roucho
barvy fialové a světí svíce připravené paterou modlitbou, ve které dvojí myšlén
ka se spřádá. Kněz modlí se, aby Bůh toto pozemské světlo proměniti ráčil ve
světlo duše naší, ve světlo rozumu našeho, a to takovým způsobem, abychom
vidouce světlo hmotné a viditelné, po světle nehmotném a neviditelném se roz
toužili, totiž po světle pravé viry. A druhá myšlénka, jež vetkána jest v mod
litby církevní, vyznívá v prosbě, aby Bůh, když toto světlo Mu obětujeme, způ
sobili ráčil, abychom ohněm svaté lásky jeho se roznítili a hodnými se stali jemu
představenu býti v chrámě svátém jeho na nebi. K těmto základním myšlénkám
všech modliteb při svěcení přidává pak cíikev sv. prosbu, aby Bůh chrániti nás
ráčil od vši škody a všelikého zla, když užívati budeme svíci ve jménu jeho
posvěcených.
Po těchto modlitbách, při kterých kněz svíce častěji žehnal znamením sv.
kříže, dává kadidlo do kaditelnice, kropí voskové svíce třikráte svěcenou vodou,
říkaje při tom slova žalmu: „Pokrop mne, Pane, ysopem, a očištěna budu, obmej
3*

Strana 16.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník V.

mne a nad sníh zbělím“. Žalm 50. Třikráte okuřuje je kadidlem a pak rozdává
svíce svěcené kněžím i ostatním věřícím, při čemž pějí zpěváci antifonu: „Světlo
k osvícení národů a k slávě lidu svého israelského.“
Na to obrací se jáhen k lidu a vyzývá jej: „Pojďme v pokoji,“ načež odpo
vídá lid: „Ve jménu Kristově. Amen“.
Průvod s hořícími svícemi, v jehož čele kříž se nalézá, ubírá se kolem ko
stela za stálého zpěvu antifon, které nám připomínají význám slavnosti, jako:
„A když naplnili se dnové očisťování Marie dle zákona Mojžíšova, nesli Ježíše
do Jerusaléma, aby ho představili Pánu“. Obětovali za něj Bohu dvé hrdliček
aneb dvé holoubátek, jakož psáno jest v zákoně“. Tak za zpěvu obejde průvod
chrám a vrátí se k oltáři.
Po průvodu slouží se mše sv., při níž dvakráte, totiž při evangeliu a po
zdvihování, svíce hromniční se rozsvěcují, abychom pamatovali na Ježíše Krista,
který na oltáři se obětuje.
2. Jaký jest význam všech těchto obřadů? Svíce jest předně obrazem Ježíše
Krista. Bílý vosk, z něhož svíce jest ulita, představuje nám případně lidskou
přirozenost, lidské tělo Spasitele našeho Ježíše Krista, Syna Božího; nebo jako
vosk jest dílem čisté včelky, která jej sbírá s květin, tak jest i tělo Kristovo pře
čistým dílem Ducha, jak nás o tom poučuje vyznání víry, jež učí : „Jenž se
počal z Ducha svátého, narodil se z Marie Panny.“ Světlo, které svíce rozšiřuje,
jest opět obrazem Spasitele samého. Již v Starém Zákoně bylo o Kristu předpo
vídáno, že bude světlem. Izaiáš prorok dí (49, 6): „Dal jsem Tě za světlo ná
rodům, abys byl spasení mé až do končin země“.
Slova ta na Kristu se vyplnila. Srovnáme-li Krista se světlem, vidíme, že
jest světlu podoben původem, povahou i účinky.
Původem světla jest světlo jiné, které však nikterak své podstaty netratí,
nýbrž zůstává nezměněno dále. Hleďte na onu hvězdu zářící, která osvěcuje
zemi naši, na slunce. Ona dává světlo měsíci i hvězdám a přece svítí dále jako
by ničeho nevydávala, světla jí neubývá, ačkoliv svítí po staletí. A tak Kristus
z Boha Otce zplozen byv, neubírá tím dokonalosti Otci, zůstává stejné podstaty
a přirozenosti s Otcem, „světlem ze světla, pravým Bohem z Boha pravého“.
(Symb. Nic. Const.)
Přihlédneme-li pak k účinkům světla, opět můžeme Krista se světlem porovnati. Světlo zahání tmu tělesnou, budí život, dává vznik, vzrůst i zralost.
A tak Kristus zapuzuje v nás tmu duchovní, nevědomost našeho rozumu, blud,
zlobu hříchu ; jest původem všeho dobrého co v nás vzniká, vše milostí svou
v nás provází a dokonává, jak to naznačují slova samotného Spasitele: „Beze
mne nemůžete ničeho učiniti“. (Jan 15, 5.)
Jest tedy skutečně Kristus světlem, které v srdcích našich z temnosti za
svitlo. Proto mohl dobře říci Spasitel o sobě. „Já jsem světlo světa, kdo mne
následuje, nechodí, ve tmách, ale bude míti světlo života.“ (Jan 8, 12.). Kristus
jest původem naší víry, naší lásky k Bohu, původem duchovního života. Mysl
naši světlem svaté pravdy své ozářil, a vůli naši ohněm svaté milosti své ro
zehřál, v něm žijeme, v něm se hýbáme, proto mohl o něm říci sv. Jan : „V něm
byl život, a život byl světlo lidí, a bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka přicházejícího na tento svět.“ Jan 1, 4. 9. V pravdě byl světlo k osví
cení národů a k slávě lidu svého israelského.

Ročník V.

KATECHÉŤSKÁ PŘÍLOHA

Strana 17.

3. Svíce, která se v den Hromníc světí neznamená však jen Krista, nýbrž
také vás. Jest obrazem lidského života. Jakmile se svíce rozžehne, již počne jí
ubývati. Tak také s člověkem. V témž okamžiku, kdy jsme se na tomto světě
octli, počali jsme vlastně umírati. Je tomu tak, jak dí apoštol národů sv. Pavel:
„Na každý den umírám.“ (1. Kor. 25, 31.). Totéž vyjádřil již moudrý Seneka,
jenž děl, že na velikém omylu jest ten, kdo se domnívá, že člověk teprve tehdy
skonává, když studený pot na čelo vystupuje, když zrak se trhá, kdy srdce
tlouci přestává. Nikoliv, my skonáváme celý čas života svého t. j. my jdeme
jisté smrti vstříc, jak to naznačují slova písma sv. „Každý člověk musí umřití“.
Plutarch vypravuje, že u starých Reků doprovázeli mrtvolu ku hrobu tři
kůrové: Nejprve šli kmeti, kteří k mladíkům zpěvem volali: „My jsme bývali,
co vy jste.“ Mladíci pak jim odpovídali : „My jsme, co vy jste bývali,“ načež
dítky jim dokládaly: „My budeme, co vy jste.“ A tak je to s životem lidským.
Jako svíce ubývá, tak ubývá i života lidského.
Stává se však, že svíce za jistých okolností rychleji shoří, ba někdy i náhle
zhasíná. Postaví-li se svíce do průvanu, není-li vosk úplně čistý, nebo knot příliš
silný, tu svíce vzplane, aby brzy dohořela nebo uhasia. A tak jest i s životem
naším. Bůh sice ustanovil člověku počet dnů, kterého nepřekročí, avšak umenšiti počet ten jest v lidské moci. Pravdu těch slov dokládá písmo sv., které
vypravuje, že ukracuje svůj život, kdo různým hříchům jako závisti, hněvu, ne
návisti, smilstvu, nestřídmosti se oddává.
Proto dává výstražné poučení sv. Pavel křesťanům, řka: „Osten smrti jest
hřích.“ (1. kor. 15, 56.) Jako ostnem se poháněla zvířata za starých dob k rychlej
šímu běhu, tak jest hřích ostnem, který smrt urychluje. Proto pěje také žalmista
Páně: „Který jest člověk, jenž žádá šťastného života a chce viděti dny dobré?
uchyl se od zlého a čiň dobré.“ ,Z. 33, 15.)
Toť význam obřadů v den očistování Panny Marie, svíce znamená Krista,
světlo věčné a pravé a vybízejí nás, abychom ve světle učení jeho v příkladu
jeho kráčeli. Svíce znamená i vás, o průvod onen, který se svícemi se koná,
znamená pouť života našeho, ve které za křížem jiti máme, to jest za Spasitelem,
abychom došli brány nebeské.
Jak dlouho pouť naše trvati bude, nevíme. Proto buďme spravedlivě živi,
tak jak jsme na křtu svátém slíbili. Když podává kněz dítku na křtu sv. hořící
svíci, dí jemu: „Přijmi hořící svíci víry, lásky a dobrých skutků.“ Choďme tedy
ve světle víry,, lásky a dobrých skutků dokud čas, abychom i my jedenkráte
mohli žádati na Hospodinu, nechť propustí nás v pokoji, jak Simeon žádal
abychom i my uzřeli Spasitele, jenž byl světlem k osvícení národů. Amen.

Promluva na II. neděli po Devítníku.
Napsal EM. ŽÁK.

*Aj, vstupujeme do Jerusalema, a dokoná se
všecko, co psáno jest skrze proroky o Synu
člověka.*
Luk. 18, 31.

Blížily se svátky velikonoční; poslední zde na zemi pro Ježíše, poslední pro
zákon starý. A cesty, vedoucí k Jerusalemu, plní se poutníky. Zástupy lidu
s povznešenou myslí blíží se k svátému městu, a hlahol zpěvu rozléhá se da
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leko ve vůkolí. Ohně na vrchách zapálené zvěstují příchozím, že čas svátků již
nadešel, a všechen kraj chvěje se ozvěnou písní nábožných Israelitů, zpívajících
slova žalmu: »Jako jelen dychtí po studnicích vody živé, tak dychtí duše má po
Tobě, Hospodinem (Žalm 41.)
I Ježíš, obklopen svými učeníky, bére se k Jerusalemu. Jest to cesta jeho
poslední. Před dvaceti roky v průvodu své matky Marie a pěstouna Josefa po
prvé spěchal, dvanáctiletý, ke svátkům velikonočním do Jerusalema. Dětinná
radost, důstojná Syna Božího, plnila Jeho nitro, když na prvém kroku svém do
veřejného života blížil se k svátému městu. Jak blahý cit rozhostil se as v duši
Jeho, když poprvé tu zvolati mohl k průvodčím svým: »Vstupujeme do Jemsalema!« Dnes, v průvodu svých apoštolů naposled se tu béře. Radost mladého
věku pominula, pohasla, a v nitru Ježíšově uhostily sé úzkost a zármutek. I uče
níci jeho nemohou se ubrániti tesknotě a nejistotě na každém svém kroku.
Vzpomínají tu nebezpečí, jež Mistru jejich hrozí. A Ježíš ni jediným slovem ne
rozptyluje smutnou náladu jejich, ale naopak utvrzuje je jenom v myšlení jejich,
řka: »Vstupujeme do Jerusalema, a dokoná se všecko, co psáno jest skrze pro
roky o Synu člověka. Nebo vydán bude pohanům, bude posmíván, a bičován
i uplván; a když jej ubičují, zabiji jejm Jerusalem, to město pokoje dle jména
svého, má nyní býti místem zápasů, bojů, utrpení a smrti Jeho. — —
Co Ježíši připravoval Jerusalem v trudných těchto dobách, to připravuje
každému člověku svět, ten nevlídný, sobecký, zlomyslný svět, když člověk opouští
svůj rodný dům, své rodiče, a vstupuje do života samostatného Svět jest místo
zápasů, život dobou zkoušky a utrpení, ale toho utrpení, jež jednou dojiti má
odměny věčné. Uvažujme dnes krátce o tom.
1. V starobylém jednom městě španělském mají hodiny, na jichž ciferníku
jest tento krátký, ale-významný nápis: »Omneš vulnerant, ultima necat — Každá
raní, poslední zabijí.«- Každá téměř hodina přináší člověku bol a strádání; ba
i ta chvíle radosti a blaha, jehož tu člověk okusiti může, skrývá v sobě trochu
trpkosti. Vždyť již vědomí, že i ona přestane, pomine, jako vše na světě se
střídá, kalí blaženou náladu okamžiku.
Všichni národové světa, dávno minulí i přítomní, kdykoli uvažovali život
člověka a srovnávali jeho radosti s boly, naděje a touhy s jich vyplněním, svorně
přišli k tomu poznání, že život jest pln těžkých zkoušek, pln protivenství. Uděl
člověka je utrpení; za každou kapku medu pohár jedu. Je-li co hluboké v životě
člověka, jest to propast bolestí, jež ho očekávají, je-li co vysoké, jest to výška
neštěstí, které mu hrozí. — »Jho těžké leží na synech Adamových ode dne života
až do dne pochováni jejich,«· — volá Kazatel. —
Císař Severus poručil při jedné pohanské slavnosti svým vojínům, aby se
ověnčili vavříny. Všichni, uposlechli svého vládce. Jenom jeden jediný nepoložil
věnce na svoji hlavu, ale v ruce jej držel. Císař pozoruje jednání jeho, tázal se,
proč tak činí. A ten klidně odvětil: »Nesluší se na křesťana, aby již tu na zemi
se věnčil. Život lidský jest čas utrpení, doba boje. A vavřín, znak zásluhy a
vítězství teprv zaslouží sobě v životě budoucím.«—A pravdu děl onen křesťanský
vojín. Život jest doba utrpení, tato země údolí slz, věnce odměny a slávy hledati
máme teprve v životě budoucím.
2. Kdo dlí dole v údolí, obklíčen jsa vůkol horami, zdá se mu, jako by
ta obloha za horami již zapadala a za nimi nebylo již žádné země. Vystoupí-li
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však vzhůru, brzo pozná, že i dále za těmi vrchy nebetyčnými rozkládá se země
až do nedozírna daleko. — A tak jest i s životem člověka. Pozorujeme-li jej se
stanoviska nízského světa, zdá se nám, jako by smrtí již skončil a hrob byl
posledním jeho milníkem. A přec se každý mýlí. Povznese-li se výše a nahlédá na
život tak, jak Ježíš nás naučil naň hleděti, pozná že i po smrti žije dál, žije
onen život, který jest mu odměnou za práci, odplatou za všechno trpělivé strá
dání zde na zemi, jest mu odpočinkem po práci, vítězstvím po boji.
Život zde na zemi jest přípravou pro život věčný: země jest předsíní nebes.
A kdo takto na život svůj pohlíží, ten nemá jej ani za nepřetržitou řadu rozkoše
a veselí, ani za jho nesnesitelné; nepovažuje jej ani za hračku ani za břímě, ale
za přípravu k životu věčnému.
»Nastává doba utrpěni a zkoušek,« — dí dnes Ježíš k svým apoštolům.
A táž slova může o sobě pronésti každý, kdo opouští školu a vstupuje do života,
do života, kde z valné části sám na sebe odkázán, má již za všechno své jed
nání sám před světem odpovídat. Kolik zkoušek, kolik strádání, kolik pokušení
každého tu čeká 1 Jak krásným zdá se mladé mysli ten svět! Jak plný půvabu,
radostí a veselí! Ale na cestě životem zraku našemu otvírá se mnoho temných
rozhledů, rozhledů po lopotné práci, po souženích a obtížích, po neštěstí a zma
řených nadějích.
Na nás jest, vás pro život ten připraviti. Vštípiti lásku k dobru, touhu po
ctnosti, chuť k poctivé práci, okázati na ošklivost a následky hříchů a nepravostí,
varovati před pokušením a svévolným nebezpečím. Činíme tak s úmyslem nej
lepším, snahou nejhorlivější. Ale zda dílo naše nám se podaří, to říci neumíme.
Svět bývá mnohdy vychovatelem nejhorším, v krátku převrátí, co my po dlouhou
řadu let jsme pěstili. Blaze těm, kdo zkouškami života projdou s pevnou myslí
a s čistým srdcem ! Blaze těm, kdo pokušení světa vítězně překonají a nekle
snou pod jich břemenem ! Ti u večer života svého, — af dřív či později — na
stane — mohou volatí se sv. Pavlem : »Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do
konal, vími jsem zachoval, proto složena jest mi koruna spravedlnosti, kterou mi
dá v onen den Pán, spravedlivý soudce.« (II. Tom. 4., 7.—8.) Amen.

Promluva na I. neděli postní.
Napsal JAN SMEJKAL.

„Odejdi, satane . . .“

Jerusalém, město Boží, jehož půda mnohou krví vyslanců Božích skropena
byla, honosil se mimo velkolepý chrám Šalamounův dle svědectví sv. Jana
předivným rybníkem, Bethsaida zvaným, u něhož stále množství neduživců oče
kávalo zázračného hnutí vody, způsobené andělem Páně. A kdo první z nemoc
ných po hnutí vody do rybníka sestoupil, byl uzdraven od své nemoci, af byla
jakákoliv.
Přátelé drazí! Dnes k útěše vaší povedu vás k zázračnému pramenu, v němž
můžeme hroznějších bolestí duše býti zbaveni. A jméno toho pramene: »Umu
čení Pána našeho Ježíše Krista«. Ono sice jest přístupno v každé době zemdle
nému poutníku, přec však v této době posvátné se zvláště připomíná, aby ne
jednotlivci, ale tisícové očistění byli od neduhů svých. Umučení Pána Ježíše,
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kteréž církev jediným předmětem v době této posvátné, předmětem rozjímání
svých činí, jest tedy zázračný pramen, u něhož i my dnes jsme se shromáždili.
Abrahama bydlícího v Haran u otce svého Thare hlas Boží vyzval, aby opustil
dům otcovský i vlast svou a šel do země Bohem vykázané. Tak zdá se mi, že
i dnes hlas církve v tomto čase posvátném nás vybízí, abychom vystříhali se
všech hříchů; neboť tof ta země, kterou opustiti máme, abychom přemáhali
hříšné náklonnosti, kteréž jsou jaksi naším domovem, a šli do země, v níž velké
dílo našeho vykoupení vykonáno, v níž strom života krví předrahou zavlažen.
Nuže, vejdětež vy všichni do této země, v níž velké ono moře umučení Pána se
nalézá, a ponořte se v něm, abyste očistění byli od hříchů svých. Dnes na
počátku této doby postní se sv. evangeliem popatřte se mnou na horu pokušení
a vizte, že kníže temnosti — satan odvažuje se v boj vejiti s Ježíšem Kristem —
Bohem. A jestliže satan ve zpupnosti své osmělil se předstoupiti před Pána, tím
spíše utočí na nás, kteří jeho krví jsme vykoupeni; odtud ta jedovatá žášť protiv
níkova proti' vyznavačům Kristovým, proti lidu věřícímu, proti církvi. To však
vás nematiž! Dnes ve své promluvě postní vám ukáži, že stálý boj věčná Pravda
proti satanu vede a také vždy vítězila.
Svůdce, jemuž se dílo na neopatrných prarodičích zdařilo, přilákal ponenáhlu v tenata hříchu veliké množství lidí. Samo písmo sv. vypravuje (1. Mojž.
6, 11), že za dnů spravedlivého Noe »porušena jest země před Bohem a naplněna
jest nepravosti*. Ježto pak, dle slov Pána Ježíše: -»Každý, kdož činí hřích, slu
žebník jest hříchu« (Jan 8, 34) šířil svůdce nadvládu svou nad ubohým lidstvem ;
člověk zapomínal, opouštěl pravého Boha a národové v modloslužbu skleslí
holdovali ďáblu, páchajíce všeliké zlo.
Hrozná byla to spoušť a převrácenost mravní. Ač tu a tam pěstovaly se
vědy a v uměních šťastně pracováno, avšak protože chyběl základ náboženství,
mohla se svítilnou v ruce o polednách hledati se pravá šlechetnost. Napočítáno
20 tisíc rozličných bohů, a v těch smyšlených hloupostech spatřovali národové
spíše vzor a podnět ku všeliké ohavnosti. Dí o tom moudrý Seneka: »Domní
vat! se, že bohové sami ohavnosti páší, co jest to, ne-li k podobnému vábiti lid
a výstřednosti jeho příkladem bohů omlouvati. Každá nepravost i nemravnost
měla svého Boha, takže sám Ovid k tomu radil, aby mládež míst modlám vyká
zaných nenavštěvovala, aby patříc na nestoudné sochy, sama se pýřiti nemusela.
Tak dokazoval svůdce — ďábel sílu svou.
Israel k tomu byl vyvolen, aby známost pravého Boha zachoval. A hle,
ďábel — svůdce, jemuž se mezi pohany dařilo, vznesl své »Nevěřte« mezi syny
iraelské, takže proroci jim vytýkali: »Ze osel a kůň znají toho, kdo je krmi, ale
Israel že se zříká Hospodina*. Zákonníci hleděli si zevnější pobožnosti, uvnitř
pak byli plni loupeže, Již však přicházel dávno zaslíbený Messiáš. Toho leká se
satan — svůdce, a proto béře na sebe postavu rozličnou, také člověka, aby
snáze přemluvil, obelstil, jakož čteme: »Jednoho dne, kdy přišli synové Boží, aby
se postavili před Hospodina, byl tu mezi nimi také satan.*
Kristus se narodil, satan to ví, a již sahá rukou vražedného Herodesa po
životě jeho. Když pak Kristus vešel v boj a počal měřiti sílu svou se svůdcem
lidského pokolení, když obcházeje všecku Galileu, učil ve školách, kázal evan
gelium, uzdravoval všelikou nemoc, když divili se zástupové učení jeho, když
mečem svého slova tepal nevěru, porážel bludy a vzorem nebeské ctnosti
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zahanboval přetvářku a k pokořenému nepříteli řekl: »Kdo z vás bude mne tre
stali z hříchu?*· »Když pravdu pravím vám, proč mi nevěříte?«, tu vnukl ďábel
v srdce Jidáše Iškariota zradu a v srdce lidu žalobu u Piláta; »tohoto jsme na
lezli, an převrací národ náš a brání daň dávati císaři a praví se býti králem«.
A vladař — slaboch, satanův nástroj, ku své hanbě praví: »Žádné viny na něm
nenalézám« a vydává Ježíše k ukřižování.
Než nejásej, satane, že jsi spatřil téci krev Boha Syna! Není dobojováno!
Lev z pokolení Juda pozvedá hlavy své a vychází slavně z hrobu táže se: »Kde
jest smrti vítězství tvé?« a zlatými paprsky ranního slunce ozářený velkonoční
kříž Kalvarský, opakuje slova Pána Ježíše: »Odejdi, satane!«
A poněvadž satan jest bytost duchovní a takto nesmrtelná, obnovuje zhoubné
pokusy své proti dílu Páně, proti sv. církvi, v níž Pán Ježíš celý poklad svaté
pravdy a milosti vložil. Církev káže Krista ukřižovaného, židům jest to pohor
šení, pohanům pak bláznovství a mnozí křesťané jako zlým duchem posedlí proti
skále Petrově zuří. Svět to ví z dějin, že ukrutníci Nero a Diokletián tak dobře
byli položeni ve hrob svůj jako anglický král Jindřich VIII. a švédský Gustav
Wasa; ač to ví svět, že jako kacíř Arius, tak odpadlík Julián skončili bídně,
nicméně zlým duchem hnán jsa, opakuje výjevy z prvotní církve, pomluvy, týrání,
vypovídání. Již tu, již tam to škubá tělem zašlápnutého štíra, již v té a oné zemi
pletou se zákony na církev, jakoby trůn byl jí ohrožen. V poslední francouzskopruské válce vyznamenali se duchovní světští i řeholní obětavou službou na
bojištích, takže vláda sama pochvalou je vyznamenala a nejednoho řádem ozdo
bila; a nyní — zuří proti témuž duchovenstvu boj! A proč? Poněvadž nevěra,
satan — nepřítel církve chce, aby na kolena padalo všeliké množství před ním.
A právě tak jako tenkráte, když satan chtěl, aby Bůh se mu klaněl, znělo v šíř
i v dál: »Odejdiž, satane!«, tak jako po XX. století vidíme vždy nevěru a satana
prchajícího před vítězným Kristem, právě v té době, kdy na církev Boží nejprud
čeji se útočí, tak stane se i v době naší.
Boj sílu tuží. Pronásledování církve se nedivíme, neboť věčná Pravda, Ježíš
Kristus je předpověděl: »Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne prvé než vás
v nenávisti měl,« a doložil: »Jestliže řeč mou zachovávali budete, i vaši zacho
vávali budou.« Či snad nevíme, zač bojujeme? Za Boha, za duši svou, za pravdu.
Ovšem silný bojuje se silnějším. Síla silného záleží v potupné řeči, ve slovu
lstivém a lživém, v oceli ostré; všecko to stihne jen tělo, ale duše zabiti ne
mohou. Síla pak silnějšího záleží v milosti Boží, a co povědíno apoštolu národů,
osvědčeno na milionech duší věřících : »Dosti máš na milosti mé.«
Proto důvěřujte v Pána, pilně se učte pravdám Božím, ježto i vy v šik
bojovný proti silnému postaveni budete. Silný Goliáš padl, neboť David s milostí
Nejvyššího silnějším byl. A my nestojíme sami. »Já s vámi jsem,« těší nás Kristus,
»po všecky dny až do skonání světa«. Srazí-li se půtka naše ve jménu Páně, ať
započne boj. Ale i tu uvidí svět, že silnější zvítězí, a to jest v pravdě věrný lid,
v jehož čele Kristus — a kdo s Kristem a pro Krista bojuje, toho vítěz Kristus
účastna učiní slávy své. Amen.
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Promluva na II. neděli postní.
Napsal FR. ŽUNDÁLEK.

Doba svatopostní náleží k nejvážnějším v celém církevním roce. Naše
pečlivá matka, církev sv., nám uvádí na mysl oněch 40 dní, kdy Spasitel náš
dlel na poušti a tam se modlil i postil, aby se tak připravoval na svůj veřejný
úřad. Dnešní sv. evangelium však nám staví před oči radostnou událost, promě
nění Pána Ježíše na hoře Tábor. „A když se modlil, proměnil se před nimi.“
Pouze tři vyvolení apoštolově stali se svědky tohoto památného okamžiku, totiž
sv. Petr, Jakub a Jan.
Apoštolově jsou jako u vytržení, neboť takové slávy u Pana a Mistra
svého dosud neviděli. Dosud s nimi chodil jako chudý a pokorný služebník,
který strpěl všecku potupu a za všecko zlé odplácel dobrým Avšak nyní jaký
to obrat? Ačkoli apoštolově se lekají a padají na kolena, přece duše jejich jásá,
když vidí skvoucí tvář svého Mistra, když pozorují jeho roucho, kterak bylo
učiněno bílé jako sníh. Přichází Mojžíš a Eliáš, ozývá se hlas Boha Otce: „Tentoť
jest Syn můj milý, v němž jsem si dobře zalíbil; toho poslouchejte.“ Apoštolově
tu poznávají, že Mistr jejich jest pravý Bůh a jednorozený Syn Boha Otce.
Zároveň se těší, že také jejich těla budou rovněž tak oslavena v poslední den,
kdy vstanou z mrtvých. Proto chceme dnešního dne rozjímati: 1. Jaká budou
při vzkříšeni těla zlých a 2. jaké vlastnosti budou miti těla dobrých ?
1. Přijde jednou den, kdy nastane konec tohoto světa. „Nebe a země po
minou, ale slova má nepominou.“ Bůh pošle své anděly, a v jednom okamžiku
vstanou všichni lidé z mrtvých, poslouchajíce hlasů služebníků Božích na všech
čtyřech koncích světa. Hrozně bude zníti onen hlas po celém světě: „Vstávejte
z hrobů, mrtví! Vstaňte všichni, králové a poddaní, páni i služebníci, bohatí
i chudí, biskupové a kněží, spravedliví a hříšníci, rodičové i dítky! Otevrou se
nádherné hrobky mramorové, jakož i hrobečky nejchudších dítek, na nichž ne
bylo žádného pomníku, žádného kříže! Také moře vydá svoje mrtvé, a velcí
i malí budou státí před trůnem nejvyššího Soudce, který bude souditi všecky
chvíle jich skutků dobrých i zlých.
Zdali pak budou tě:a všech z mrtvých vstalých stejná? Nikoli! Těla zlých
budou ohyzdná. Ti zlí sice budou miti také nesmrtelné tělo, které již nebude
hniti, avšak jak hrozně bude tělo jejich vyhlížeti! Bude miti na sobě stopy
svých hříchů, které člověk za živa páchal ; neboť zlí podle proroka Daniela
(12., 2.) „procitnou k hanbě, aby na ni na věky patřili.“ Budou pohlížeti na své
tělo, ale mráz přejede jejich údy, neboť se ho sami zhrozí; budeť ošklivé, těžké.
Když dítko dopustí se něčeho zlého, bojí se pohlédnout! svému otci do očí,
pohlíží na zemi, jeho pohled jest nejistý, dítko leká se každého stínu; nebot
špatné svědomí připomíná mu všude tento hřích. Rolník zaseje koukol na pole,
a koukol opět vyroste; ze špatného semene vzejde opět špatné obilí. Tak také
bezbožný člověk bude miti zlé vzkříšení, neboť tělo zlých leží v hrobě jako
símě koukolu v poli. Proto neradi a s odporem bezbožní budou se ubírati k přís
nému soudu, poněvadž na ně čeká slovo věčné záhuby: „Odejděte ode mne,
vy zlořecenci, do ohně věčného!“
2. Jak jinak, milené dítky, budou se jeviti těla spravedlivých! Budou
miti zajisté tytéž vlastnosti, jako tělo Pána Ježíše při proměnění na hoře Tábor

Ročník V.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 23.

po jeho z mrtvých vstání. Budou slavena, krásna, budou se stkviti, jak to
Spasitel sám předpověděl: »Pak budou spravedliví se lesknouti jako slunce
v říši otce svého.« (Mat. 13, 43.) A potvrzuje to také apoštol národů, sv. Pavel,
který dí: „Seje se v necti, vstane ve slávě, seje se ve slabosti, vstane ve slávě.
(1. Kor. 15, 43). Avšak mýlili bychom se, kdybychom měli za to, že ta krása
a sláva všech spravedlivých bude stejná. Nikoli! Pozorujeme to již v přírodě;
neboť jinou zář vydává slunce, jinou opět měsíc a ještě jinou hvězdy. I tyto se
různí od sebe svým jasem a svou září, poněvadž večernice a jitřenka svítí jas
něji než jiné planety nebeské. Proto čím více lid bude míti zásluh, tím větší
bude sláva jeho v poslední den. Hodné, zbožné, poslušné a mravné dítko bude
tu daleko lépe oslaveno, nežli jiné, které někdy přece v dobrém nesetrvalo. Obraz
této slávy a jasnosti uzřel lid israelský na poušti; Mojžíš rozmlouval na hoře
Sinai s Hospodinem, a když sestupoval s hory a držel dvě kamenné desky
v ruce s desaterem přikázáním, „skvěla se a zářila tvář jeho, tak že Israelští se
báli blízko k němu přistoupiti.“
Těla spravedlivých budou v poslední den míti ještě také jinou vlastnost.
Budou se totiž podle libosti s největší rychlostí pohybovati. Spasitel sám ukázal tuto
schopnost, když seděl s dvěma učenníky svými v hospodě na cestě do Emaus.
Žehnal a lámal chléb jako při poslední večeři, avšak učenníci když ho poznali,
ihned zmizel s očí jejich a ukázal se téže doby sv. Petru v Jerusalémě. Tělo
spravedlivého bude se pohybovati s největší lehkostí, kamkoli bude duše chtíti,
jako blesk sjíždí s oblaků. Sv. Pavel nám to naznačuje: „Seje se ve slabosti,
vstane však v síle.“ (1. Kor. 15., 43.) Rovněž sv. Augustin o tom píše: „Jest
nám věřiti, že z mrtvých vstalí budou míti taková těla, že jakmile budeme chtíti,
tam budeme, kde chceme.“
Nejkrásnější vlastnost však bude míti tělo spravedlivého, že již nebude
trpěti ani bolesti, ani trápení, ani úzkosti, ani zimy, ani horka, ani hladu, ani
tepla, avšak také již podruhé neumře. Milé dítky! Vy zde na zemi nemáte na
růžích ustláno. Máte chudé rodiče, kteří málo si vydělají, někdy také nemají
práce. A vy musíte trpěti hlad! Také nemoc vás někdy zachvátí, a vy se svíjíte
na lůžku bolestí, kterou tělo vaše je stiženo. Vás pomlouvají, pronásledují zlí
lidé. Zvláště vy sirotkové zkusíte mnoho útrap a soužení a nemáte matky ani
otce, abyste tam našli úlevy.
Avšak pomněte, drahé dítky, když to všecko vytrpíte, že Pán Ježíš sám
utře slzy vaše, a budete se s ním radovati na vždy. „Blahoslavení mrtví, kteří
v Pánu umírají. Od nynějška budou odpočívat! od svých námah; neboť jejich
skutky jich následují.“ (Zjev. 14, 13.) Mějte vždycky na mysli, že tělo vaše je
chrámem Ducha sv. Proto neposkvrňujte nikdy úst svých klením, rukou svých
krádeží, nohou svých chůzí do špatných společností a údů svých nečistotou.
A zachováte-li tělo své čisté, bez hříchu, pak zajisté oslaveno bude na věky.
Amen.
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Členská
schůze »Katechetského spolku« konala se
o 1/24. h. odp. v sobotu, dne 18. ledna za
četné účasti kollegů, z nichž přítomni byli :
Fr. Čurda, Fr. Haibich, V. Hrudka, Václav
Janota, Boh. Jiráček, Jos. Jonák, Fr. Loukota, Václav Müller, Eman. Pešek, Václav
Růžička, F. Suchomel, Fr. Strnad, Bedřich
Schreiber, Jos. Sprongl, Em. Žák, Václav
Železný a Frant. Žundálek. Schůzi zahájil
předseda koll. Žák, který uvítal přítomné,
zvláště pana Bedřicha Jelínka, učitele měšť.
školy na Kladně, který se uvolil přednášet!
o své nové mapě Palestýny, kterou vlastním
nákladem vydal. Přednáška byla velmi za
jímavá a byla přijata s nemalým povděkem.
Neobmezovala se pouze na mapu samu,
nýbrž také na práci, kterak byla provedena.
O této mapě přineseme v příštím čísle delší
posudek. Předseda kol. Em. Žák vzdal díky
za laskavou přednášku a prohlásil, že čle
nové spolku se přičiní o rozšíření této první
české mapy sv. země, načež schůzi o
h.
ukončil. Mapa Palestiny stojí 9 K, na plátně
14 K, s lištami pak 15 K ů nakladatele na
Kladně.
Pokladní zpráva. Členské příspěvky
zaplatili kolegové : Jos. Sprongl, c. k. prof.
na Kr. Vinohradech, 6 K, po 4 K. katecheté : Petr Jiříček v Dačicích a Josef Černý
v Jičíně, po 3 K.: Josef Cepník v Plané,
Boh. Jiráček na Král. Vinohradech, Em.
Polák, c. k. prof. v Rokycanech, Fr. Sucho
mel ve Vršovicích, Fr. Štěrba v Rožmitále.
Další příspěvky přijímá pokladník Frant.
Halbich na Smíchově.

Katolická mládež v Belgii. Belgie
jest jediná země, která má katolickou vládu
nejen dle jména, nýbrž také vyznáním. Tam
kvete katolický život vůčihledě. Začínají
tam katolíci jeviti čilý život již v mládí.
V Belgii je celkem 6000 studentů, z nichž
4000 přiznává se ke spolkům katolickým,
2000 pak k liberálním. Liberální studentstvo
se dělí pak ještě na radikální a progressistické křídlo. Nepatrná část přidržuje se
programu socialistického. Katolickou mládež
možno skutečně nazvati chloubou a nadějí
národa, který se na ní dožije nejlepších
radostí. To je statečná mladistvá garda,
která činí mohutný předvoj katolické armády
bojovníků pro Boha a vlasť. Katoličtí stu

denti vynikají pilností a mají dobré jméno
také jako řečníci. Mají svoje gymnastické
spolky a nosí různé uniformy. Kráčejí hrdě
za svými prapory jako k boji, více jsouce
ochotni provésti činy, nežli mařiti čas vrat
kými slovy. Život katolických studentů se
jeví nejlépe v Lovani, kde trvá studentský
kommunismus jako ve středním věku. Po
8. hod. ranní i večerní pracují pilně stu
denti. Chudí i bohatí tu nacházejí stejné
přijetí mezi obyvatelstvem, které si jich pro
jich poctivost a pilnost nemálo váží. Hojně
jich chodí do cerklu věd sociálních, jiní do
filosofických přednášek a opět jiní připra
vují se pro veřejnost jako řečníci. Mezi
všemi trvá nejlepší shoda bez intervence
hierarchie neb professorů. Každý stará se
o svoje studia, o prospěch vlasti a o slávu
Boží — toť jejich heslem. Za volební akce
náležejí tito sorganisovní pracovníci k nej
lepším silám. Pořádají také velké tábory na
venkově a jsou rozděleni za té doby na
odbory, které se starají o svou krajinu.

Důležitá konverse. K protestantství
obracejí se katolíci, kteří neplní svých po
vinností a chtějí pohodlně hověti svým
vášním, také často pro peníze neb z poli
tických příčin. ·— Avšak důležitý jsou
pro pravost katolické víry obrácení prote
stantů po dlouhém bádání a pátrání, jakož
často spojené se ztrátou majetku. Pařížský
denník „La Croix“ ze 16. října 1901 uvádí
významnou konversi dvou anglikánských
pastorů, Martina Cavea, vikáře fary sv.
Jana v Derby, a F. T. Roydse, syna rekto
rova v Heychamu v Anglii. Obrácení Roydsovo spojeno jest s velikou ztrátou peněžní.
Jeho otec ustanovil jej universálním dědicem
velikého jmění v ceně 117.217 liber šterlinků čili asi 2,990.000 korun, avšak jen
s podmínkou, když zůstane věren prote
stantské víře. Kdyby přestoupil na katolictví,
závěť stává se neplatnou. Poněvadž ještě
před smrtí syn otci vyjádřil svůj úmysl
přestoupit! k víře katolické, dal se obměk
čit! otec a ustanovil v dovětku, že v tom
případě se mu má vyplácet! 250 liber šterlinků čili asi -6000 K ročně. U srovnání
úroků skoro ze 3 mil. K jeví se tento roční
obnos velmi nepatrným, což svědčí o veliké
oběti, kterou P. Royds přinesl svému pře
svědčení.' Takoví konvertité činí naší církvi
nemalou čest.
—lék.

TISKEM A NÁKLADEM DRUŽSTVA VLAST.

BŘEZEN 1902.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

K oslavě 251etého pontifikátu Lva XI1L
Před lety přijal papež Pius IX. v soukromém slyšení jistého francouzského
diplomata, který s sebou přivedl čtyřletého synáčka. Ke konci slyšení žádal
diplomat sv. Otce za apoštolské požehnání pro ono dítě. Papež se k němu
sklonil a pravil;· »Ty, synáčku, jsi ještě příliš malý, než abys si pamatoval, co jsi
zde viděl a slyšel. Ale jedna věc ti zajisté utkví v paměti, že jsi viděl před sebou
kněze bíle oděného. A kdybys do této síně zavítal třeba jako vetchý kmet, ač
dá-li ti toho Pán Bůh dočkati, zase zde najdeš kněze bíle oděného.«
Těmito slovy sv. Otec chtěl dítěti jasně ukázati, že papežský úřad potrvá
až do skonání světa, neboť jest ustanoveno na neochvějném základě slov Krista
Pána: »Ty jsi Petr (to je skála) a na té skále vzdělám církev svou, a brány
pekelné jí nepřemohou.« A pevnost papežství ukázala se právě na nynější hlavě
církve, Lvu XIII., který 20. února t. r. vstoupil do 25. roku svého vznešeného,
nejvyššího úřadu. Mělť býti dle starodávného proroctví nynější papež »světlem
světa,« a tím se také stal dle vůle Boží. To je tím divnějším, když vidíme, že
mu prozřetelnost dopřála dožiti se vysokého věku 92 let.
Jáchym Pecci, jak se nazýval původně, narodil se 2. března 1810 v Carpinettu ze šlechtického rodu. A již v mládí vynikal nemalou zbožností, řídě se
vždy příkladem malého Ježíška. A svou zbožnost, čistotu i odevzdanost do vůle
Boží zachoval si až do nynější doby. Studie svoje konal s vyznamenáním ve
Viterbu a v Římě a ve 22 letech byl povýšen na doktora bohosloví a později
i práv. Dne 31. prosince 1837 byl vysvěcen na kněze a stal se správcem pro
vincie v Beneventu a později v Perugii. Tam spravoval zemi tak významně, že
všecky věznice byly prázdny. Dne 27. ledna 1843 byl jmenován arcibiskupem
a 19. února téhož roku posvěcen na biskupa. Dne 19. března 1843 povolán byl
za nuncia do Bruselu, 9. ledna 1846 ustanoven biskupem v Perugii. Ke konci
roku 1853 ozdobil jej Pius IX. kardinálským purpurem, načež 20. února 1878
byl zvolen za hlavu celé církve.
Od tohoto okamžiku nastalo pronásledování, neboť stal se vězněm vatikán. ským, nepřekročiv prahu svého paláce do nevděčného města. Nebylo mu dopřáno
dáti požehnání lidu s balkonu chrámu sv. Petra a přijati hold shromážděného
lidu; tato slavnost byla vykonána uvnitř kostela. Korunovace byla provedena
5
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v Sixtinské kapli, poněvadž vláda neručila za pořádek ve velechrámu sv. Petra.
Od vlašské vlády bylo rnu mnoho příkoří zakusiti, avšak očividně se splnila na
něm slova Spasitelova: »A já jsetn s vámi až do skonání světa.« S touto pomocí
Boží mohl za účasti celého světa t 1887 slaviti své zlaté kněžské jubileum
a r. 1893 své zlaté biskupské jubileum, dne 31. prosince 1897 pak démantové
kněžské jubileum. Dne 24. prosince 1899 zahájil milostivé léto, za kteréž příle
žitosti všichni katoličtí národové zavítali do Říma, aby tam složili svůj povinný hold.
Co Lev XIII. vykonal za 25 let své papežské vlády, jest dílo skutečně
velkolepé. Hrozné bouře se zdvihaly proti papežské Stolici, avšak Lev XIII. zářil
jako pravé »světlo s nebe« do temnoty, řídě pevnou rukou kormidlo lodičky
Petrovy. Již v prvém oslovení kardinálů si ustanovil program: »Především prohla
šujeme před vámi, že u vykonání apoštolské služby nám nic více na srdci ne
bude, než pomocí božské milosti všecky Svoje snahy k tomu obrátiti, abychom
svěřený poklad pravé víry svaté zachovali, práva církve a apoštolské Stolice
věrně udrželi a o spásu všech se starali. V tomto vykonávání povinnosti jsme
ochotni neutíkati žádné práci, nevyhýbati se žádnému utrpení a nikdy nedopustiti, jakobychom myslili, že Svého života si více vážíme než své povinnosti.«
Jako učitel národů bez bázně hlásá nauku Kristovu, píše okružní listy
o všech důležitých otázkách náboženských i sociálních, pečuje o to, aby všichni
lidé žili podle Spasitelova učení; neboť pak by nastal pravý ráj na zemi. Rozši
řuje úctu sv. Rodiny, hlavně Panny Marie, sv. Františka, jehož třetí řád obno
vuje po celém světě, vkládá nám do rukou růženec v dobách šťastných i nenešťastných. Jeho poslední léta jsou věnovány snaze spojití rozkolnické a odpadlé
Angličany, Řeky, Slovany a ostatní východní národy se Stolicí Petrovou, aby
byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Sv. Cyrill a Methoděj mají býti klíčem do srdcí
východních Slovanů. Pro vědu vykonal nezapomenutelné práce; zakládalť křesťan
ské školy a kolleje pro různé národy, učencům dává za vzor sv. Tomáše
Aquinského, vybízí k pilnému studiu dějin a otvírá vatikánské archivy dle hesla:
»Pravda osvobodí nás.«
Oči všech katolíků jsou dnes obráceny do Říma, kam zavítá za nedlouho
i náš milovaný arcipastýř Jeho Em. kardinál Leo Skrbenský, kníže-arcibiskup
pražský. Celá řada katechetův i duchovních správců bude jej zajisté provázeti
na jeho významné pouti ku prahům apoštolským. Obnovme pak o papežské slavnosti
slib, že chceme všecky snahy našeho sv. Otce podporovat! ustavičnou modlitbou,
rozhodnou obranou práv církve katolické a její hlavy na Stolici Petrově vždy
a všude až do posledního okamžiku s nasazením sil svých i života svého. Pak
pevně bude tu státi církev naše jako nezdolná skála, pak marný budou útoky
ďáblovy i nepřátel našich, jak se o tom přesvědčil Bismark. Ten byl za kultur
ního boje vymalován na obraze, kterak chce vyvrátiti velikou skálu. A za ním
vyobrazen je ďábel, který se táže, co počíná. »Chci zničiti církev katolickou.«
A na to zlý duch odpověděl: »0 to já se pokouším již 1800 let, ale nadarmo!«
Bůh zachovej nám sv. Otce Lva XIII. na dlouhá léta k ozdobě naší církve.
Fr. Zundálek.
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Promluva na III. neděli postní.
Napsal JAN HORÁK.

»Blahoslaveni, kteří slyší slovo Boži a ostřihají ho.i
Luk. 11, 28.

Jedním z nejlepších vyznavačů Kristových v 16. století byl Tomáš Morus,
kancléř anglický. Hluboce kleslý král Jindřich VIII. žádal od něho, aby nespra
vedlivé nařízení podepsal. Avšak statečně se vzpíral kancléř, neboť nechtěl proti
svému svědomí jednati. Byl proto uvržen do vězení a odsouzen k smrti. Jeho
vznešení příbuzní chtěli jej všemožně k tomu příměti, aby vyhověl rozkazu krá
lovu, avšak všecky jejich domluvy byly marný. Naposled objevila se též jeho
manželka, která jej upřímně milovala a pravila se slzami v očích, aby uposlechl
rozkazu králova alespoň z útrpnosti nad ní a nad svými dítkami, aby zůstal
ještě déle ve vysokém úřadě svém a ve vážnosti. Avšak kancléř se tázal své
manželky: »Jak dlouho myslíš, že tato vážnost, toto štěstí bude ještě trvati,
uposlechnu-li nespravedlivého rozkazu králova?« »0, ještě dvacet a snad i více
let!« zněla odpověď. »Jdi, bláhová,« odpověděl kancléř, »chceš obětovati věčné
štěstí a neskonalou blaženost mrzkému štěstí dvaceti let? Uchovejž mne Bůh
od tak pošetilé záměny. Raději chci všeho pozbýti, než své blaženosti; neboť co
pomůže člověku, kdyby celý svět získal, avšak škody trpěl na své duši!« A sta
tečný vyznavač Kristův prolil svou krev pro víru Kristovu.
Slova dnešního evangelia, jakož i uvedený příklad nám dávají na jevo,
kterak máme nejen slyšeti slovo Boží, nýbrž ho také ostříhati, zachovávali. A ne
stačilo by, kdybychom je pouze v srdci měli, nýbrž je nezbytno: 1. abychom
viru svoji slovem vyznávali a 2. skutkem dokazovali.
1. Dítko ve škole by slyšelo, že má své rodiče ctíti, jich poslouchali a je
milovali; umínilo by si také, že podle toho se bude říditi. Avšak jednou sejde
se se’ svým druhem, a ten mu vypravuje něco nehezkého o jeho rodičích. Dítko
udiveno tu stojí a nikterak neotevře úst svých, aby obhájilo cti a dobrého jména
svých rodičů. Podobně jako toto dítko jednal by i katolický křesťan, který by
se bál dáti na jevo, že náleží k církvi, který by si netroufal povstati k obraně
sv. víry, kdyby někdo o nj neuctivě nebo hříšně mluvil. Bylo by snadno sloužiti
Bohu tajně, ale třeba také svoji víru osvědčiti slovem.
Tak jednali svati vyznavači a mučenníci. Nespravedliví soudcové slibovali
jim vysoké hodnosti, bohatství a svoje přátelství. Hrozili jim smrtí, když sliby
nepomohly, ale křesťané zůstávali pevnými a stálými u víře. Sv. Diakonus byl
soudcem tázán, odkud je, jaké národnosti, jakého náboženství a čím je. A tu
na všecko odpovídal významnými slovy: »Já jsem křesťan.« Perský král Isgered
sváděl sv. Benjamina, aby zradil a zapřel Krista. A co na to odpověděl světec?
Dal svému králi místo toho otázku: »Jakého trestu, myslíš, zaslouží vojín, který
uteče z tvého tábora a přejde k nepřátelům ?« Král na to vyznal: »Byl by po
trestán nejhroznější smrtí.« A tu srovnal světec svoje křesťanské přesvědčení
s vojínem a dovozoval: »Jak hrozné smrti zasloužil bych tedy já, kdybych svému
Bohu zrušil věrnost, abych se líbil tvoru ?«
2. Avšak nejen ústy, nýbrž i skutkem máme svoji víru vyznávali; vždyť
Spasitel sám o fariseích si stěžuje, že toto plémě ještěrčí vyznává Boha pouze
ústy, ale skutky jejich daleko jsou od slov: »Víra bez skutků jest mrtvá,« po
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učuje nás sv. apoštol Jakub (2, 17). Lidské tělo, jehož puls již nebije, které
neotvírá očí, nemluví ani slova, nejí ani nepije, není člověkem, nýbrž mrtvolou;
tak také víra byla by mrtvou, kdyby nevydávala dobrých skutků. — Magnet
udržuje se v činnosti stálým dotykem se železem, jinak by pozbyl svojí při
tažlivosti. Tak také víra oslabuje se a docela upadá, není-li oživována dobrými
skutky.
Sv. Pavel nás poučuje: »V Kristu Ježíši má platnost víra, která jest pů
sobivá láskou« (Gal. 3, 6), to jest, vydává dobré skutky. Kdo věří, že Ježíš
Kristus je v pravdě přítomen v nejsv. svátosti oltářní, ten se také v kostele chová
uctivě a pobožně. Sám Spasitel nás k dobrým skutkům vybízí: »Cokoli jste
učinili jednomu z nejmenších mých bratří, mně jste učinili.« Sv. Jan Zlatoústý
dává naučení: »Pečujte, aby váš život vyhovoval úplně předpisům pravé víry.«
Panna Maria věřila pevně v Boha a jeho zaslíbení: »Staň se podle slova Tvého.«
Avšak žila též podle víry, milovala Boha, ráda se modlila k Bohu, byla pokorná
i tichá a pěstovala všecky ctnosti; hříchu však se úplně varovala. — První
křesťané byli jedno srdce a jedna mysl navzájem, neboť žili podle víry zbožně
a spravedlivě. — Svatí rovněž řídili se úplně podle víry, posilňovali se modlitbou,
plnili věrně povinnosti stavu svého, milovali všecky lidi jako svoje bratří, snášeli
trpělivě příkoří, brali na sebe kříž svůj a následovali Krista.
Jakkoli dítky stále k tomu jsou nabádány, že dlužno víru vyznávati skutkem,
co přece shledáváme? Mnohé dítky přece nežijí podle víry, neboť nechtějí se
modliti ráno, v poledne a večer, neposlouchají svých rodičů a učitelů, vzdorují
jim, ano také i klnou, kradou a páchají jiné hrozné hříchy. Takovou víru jako
nezdárné dítky má i ďábel v pekle, neboť »i ďábel věří a třese se« (Jan 2, 19),
poněvadž nežije podle víry. Kdybys, milé dítko, bylo pevně v srdci svém pře
svědčeno, že za každý těžký hřích na tebe čeká věčné zatracení, kterak bys se
mohlo dopouštět! tolika ošklivých hříchů, které poskvrňují tvoji duši k obrazu
Božímu stvořenou? Takové dítky připadají mi jako příbuzní zbožného Lota,
který by jich rád zachránil od jisté záhuby. Když dva andělé ho vyzvali, aby
odebral se ze Sodomy, že Bůh zahladí město, tu vyzval je, aby ihned s ním
vyšli z města: »Vstaňte a utecte z tohoto města, neboť Bůh je chce zahladiti.«
Tak k nim volal. Ale oni mu neuvěřili, naopak, ještě .se mu vysmáli. A za to
je trest stihl. Zahynuli v plamenech.
Dobrým příkladem, jak mají dítky podle sv. víry žiti, jest sv. Alois, ochránce
mládeže. Nedopustil se ani jediného těžkého hříchu v celém svém životě.
Zvláště miloval zbožnost a svátou čistotu. Buďte tedy, milé dítky, jeho věrnými
následovníky. Žijte podle sv. víry, nestyďte se za ni, nýbrž vždy a všudy ji
vyznejte, neboť pak vás přijme Bůh do království nebeského podle slov Spa
sitelových: »Kdo mne vyzná před lidmi, toho vyznám před Otcem svým nebeským.«
Amen.
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Promluva na neděli IV. v postě.
Napsal VÁCLAV ŽELEZNÝ.

Veliký byl zázrak, o kterém nám sv. Jan v dnešním evangeliu vypravuje.
O jak velice si vážil tenkráte shromážděný zástup 5000 mužů láskyplné štědroty
Pána Ježíše! Sotva že je byl pohostil a nasytil, ihned chtěli jej učiniti králem.
Hostina ta záležela jenom v chlebě a rybách; a přece chtěli se za ni odměniti korunou a žezlem královským. Byla-li židům hostina ta tak milá a vzácná,
jakou vážností a úctou k Pánu Ježíši musí nás, milé dítky, naplniti zázračná
hostina, kterou nám připravil v nejsvětější svátosti oltárni, kde se nám nepodává
pouhý chléb, nýbrž pravé tělo a pravá krev Pána Ježíše Krista. Proto právem
tvrdí sv. Tomáš Aquinský, tento nejpřednější mudrc křesťanský, »že ustanovením
nejsvětější svátosti oltářní Pán Ježíš učinil největší zázrak ze všech zázraků svých.«
Chléb onomu zástupu podaný zapudil toliko tělesný hlad a posilnil jenom
tělo; andělský chléb v nejsvětější svátosti oltářní zapuzuje však hlad naší ne
smrtelné duše a sílí ji milostí Boží. — V brzké době přistoupíte, milé dítky, po
druhé v roce ke sv. zpovědi a k sv. přijímání, proto uvažujme o nejsvětější svá
tosti oltářní 1. jako o tajemství oltářním a 2. jako o tajemství sv. přijímání.
1. Při poslední večeři Pán Ježíš vzal do svých svátých a ctihodných rukou
chléb, požehnal, lámal a pravil: »Totof jest tělo mé.« Po té vzal i kalich s vínem,
požehnal jej a řekl: »Tentoť jest kalich krve mé, kalich nového zákona;« a při
kázal apoštolům svým : »To čiňte na mou památku.« Učení apoštolské pak do
kládá, tvrdíc: »Toto tajemství víry čiňte na mou památku.« Co se stalo ve
svátých rukách Kristových, stává se týmže všemocným slovem Kristovým každého
dne na oltáři při mši sv.
V Káni Galilejské proměnila se všemocným slovem Páně kvapně voda ve
víno; tenkráte obdržela voda barvu a chuť a všecky vlastnosti vína. Při poslední
večeři Páně stala se a při oběti mše sv. na oltáři stává se tato proměna chleba
v pravé tělo a víno v pravou krev všemocným slovem Kristovým nejenom kvapně,
ale neviditelným způsobem, t. j. bez proměny způsoby chleba a vína.
Naše tělesné oko vidí způsoby chleba a vína, ale chléb přestal již býti
chlebem a stal se živým tělem, a víno přestalo býti vínem a stalo se živou krví
Kristovou; a právě proto jest a zůstane dle věčných slov Spasitelových nejsvě
tější svátost oltářní naším největším tajemstvím víry, které se po dnes na oltáři
koná. Kdyby se nás někdo tázal: »Kterak je to možno?« — odpovíme slovy archan
děla Gabriela: »U Boha není nemožné žádné slovo.« Jako mohl Kristus Pán
proměniti při pokušení ďábelském na poušti kámen ve chléb, tak mohl proměniti
a také skutečně proměnil chléb ve své pravé a živé tělo. To také činí kněz při
mši sv. Sv. Tomáš z Villanovy, arcibiskup francouzský, byl kvapně povolán
k nemocnému, který snažně žádal, aby směl vypravovat! důležitou událost ze
své mladosti, dříve než přijme sv. svátosti. Nemocný pak takto pravil: »Narodil
jsem se z rodičů jinověrcův a byl jsem dle způsobu jejich náboženství vychován.
Jednoho dne šel jsem s jiným chlapcem téže židovské víry do vzdáleného města.
Na cestě jsme si horlivě vyprávěli o zaslíbeném Messiáši, jejž křesťané v Kristu
Pánu uznávají. Co jsme takto o věcech náboženských rozmlouvali, uviděli jsme
na obzoru nebeském jasnou zář. Můj zemřelý otec často říkával, kdybych něco
takového viděl, abych ihned Hospodina o nějakou milost prosil; proto jsme oba
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dva padli na kolena a prosili Boha, aby nám Messiáše zaslíbeného ukázal. A hle
tu se ukázal v jasném svetle ozářený kalich a na něm hostie. Dlouho divili jsme
se znamení tomu ; byli jsme potěšeni a zvěděli jsme důkladně, kdo jest onen Messiáš
křesťanský. Tato událost byla mně pohnutkou, že jsem se stal křesťanem.«
Umírající pak prosil, aby sv. Tomáš tuto příhodu rozhlásil. Avšak sv. biskup
moudře dodává, »že taková znamení a svědectví nevěřícím, ne pak věřícím po
třebná jsou.« A věru my nepotřebujeme, aby se nám kalich se sv. hostií zjevil
na ozářené obloze, neboť každodenně okem pravé víry spatřujeme na oltáři tělo
a krev Vykupitele svého.
Vidíme tam radostně a s bázní velebnost svého Boha, okrasu a střed našich
služeb Božích, pravou a jedinou cenu života pozemského pro život věčný a to
v tajemství sv. přijímání.
2. Ňa počátku světa byl v ráji strom s ovocem krásným, a pokušitel lákal
první rodiče, aby jedli se stromu zapovězeného: »Jezte z ovoce toho a budete
jako bohové, vědouce dobré i zlé.« Jedli a hřešili a celé pokolení lidské uvedli
v duševní záhubu.
Druhý Adam, Ježíš Kristus, založil nový ráj, sv. církev, postavil v něm
nový strom, svátý kříž svůj, a vytvořil na něm nové, nebeské ovoce, aby padlé
pokolení lidské posvětil.
Vybízí nás těmito slovy: »Vezměte a jezte, totoť jest tělo mé. Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím v den poslední.« V ráji
první rodičové věřili svým smyslům a lživým slovům ďáblovým více, než-li slovům
věčně pravdivého Boha a stali se nešťastnými; tak musíme i my více věřiti slovům
svého Vykupitele, než-li svým očím a smyslům a pak zvítězíme nad pokušením
ďáblovým.
Král český, Ferdinand II. byl kdysi na honě a zaslechl z dálky hustým
lesem hlas malého zvonku; sotva že mu na poli pracující lidé pověděli, že jde
kněz k nemocnému rolníku, ihned obrátil koně svého, až kněze dohonil a za ním
pěšky šel do chudobné selské chaloupky. Když nemocný byl sv. svátostmi za
opatřen, dal mu král veliký dar, a kněz k němu takto promluvil: »Potěš se,
příteli můj, a doufej; neboť aj, dva králové navštívili dnes Tebe v domě tvém ;
král všech králů, totiž Ježíš Kristus v nejsvětější svátosti oltářní, a slavný náš
král Ferdinand.« Byli to věru dva rozliční králové!
Jeden byl pokorný, an šel za skrytým králem s hlavou odkrytou, druhý
pak ještě pokornější, neboť pod prostičkými způsobami chleba byl skryt. Jeden
byl štědrý almužnou pozemských statků, druhý pak ještě štědřejší almužnou
nebeských, věčných statků.
Ó přistupujte tedy vždycky, milé dítky, se svátou bázní a upřímnou radostí
ke stolu Páně, očištěny jsouce na duši své svátostí pokání, abyste čím dál tím
více se varovaly hříchu a všech příležitostí k němu.
Časté a důstojné přijímání nejsvětější svátosti oltářní jest nejlepším pro
středkem, který nás k nebesům povznáší a v milosti Boží udržuje. Proto denně
prosme Pána Ježíše^ aby k nám v nejsvětější svátosti oltářní častěji zavítal, duši
naši posiloval a posvěcoval. Zvláště však se každého dne modleme, abychom na
konci života svého mohli se upřímně vyzpovídat! a přijati Tělo Páně; to bude
pro nás zárukou, že Spasitel přijme nás do života věčného. Amen.
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Promluva na V. neděli postní.
Napsal EM. ŽÁK.

★ Jestliže pravdu mluvím vám, proč mi nevěřiie?*
Jan 8., 46.

Živlové přírodní podivuhodně a mnohdy zcela rozdílně působí. Teplo
některé látky taví a měkčí, jiné zase tvrdšími a pevnějšími činí. Voda některé
plameny hasí, jiné ještě více rozpoutává. Záležíf vždy na tom, na které před
měty živly ony působí. A tak jest i s živlem všelidským, který ozývá se z nitra
člověka, s jeho mluvou. Slovo lidské některé posluchače nadchne, uvádí v obdiv,
jiné rozhořčí, roztrpčí a zatvrzuje. Jedny k sobě poutá, jiné odpuzuje.
Podivuhodným účinkem takovým obzvláště Ježíšovy řeči působily. K slo
vům jeho schází se lid, jako »zástup valí« se za sv. Prorokem z Nazareta, jest
nadšen tak, že za krále jej chce provolati, — co zatím jiní s rozhořčením nad
jeho slovy se odvracejí, nenávidí ho, považují jej za vyvrhele, rouhače proti
Bohu a radí se o jeho smrti. Jeho slova pravdy mají za nízkou lež, jeho skutky
za podvod ďábelský, jeho bezúhonný život za hříšnou pýchu a pokrytectví.
■★Proč mi nevěříte?«, táže se jich dnes Kristus. »Zlého ducha máš,« —
odpovídají oni a chápou se kamení, aby jej uházeli, ukamenovali. Jak smutný
to obraz jejich duše' Tak hluboko klesli! Tak se zatvrdili! Zatvrzelost duševní
je ochromila, zaslepila jich oči, že vidouce, nechtěli viděti zázraků Ježíšových
a slyšíce, nedbali slov jeho. — Nuž o této zatvrzelosti a její následcích krátce
dnes uvažujme.
1. Hřešiti, chybovati jest lidské. Porušená přirozenost naše ke hříchu nás
téměř táhne. Vždyť hřešili i svati. »Spravedlivý sedmkrát za den klesne — ale
zase, — jak písmo sv. dí — povstává.«
Spravedlivý totiž poznává svoji chybu, lituje svého činu volaje kajícně:
»Otče, zhřešil jsem.« Zatvrzelý však chyby své nevidí, svůj čin omlouvá, na
jiném spíše chyby vidí, na sobě nikoli, a hřeší dál a dále. Podobá se oněm
nešťastným duchům nebeským, kteří po pádu svém v zlém se zatvrdili. Hřešiti
jest lidské, ve hříchu však se zatvrditi jest dabelské. Hřích jest z tohoto světa,
zatvrzelost jest údělem pekla.
A nesetkáváme se snad se zatvrzelosti i my mnohdy tu ve škole? Nejeví
se ona u mnohých hned v útlém věku, v době mládí? Žel Bohu, že ano! Jsou
i tu někteří, kteří dobrého slova, poučení, upozornění na chyby, napomínání
slyšeti nechtí, jím pohrdají a v srdci svém zlém snad i odpor a hněv skrývají
proti všem, kteří na chyby je upozorňujíce, na cestu dobrou jen přivésti je
se snaží.
Bájka jedna vypravuje, kterak rolník, s povozem těžkým na pole jeda,
v úvoze spatřil běžícího ježka. Pln dobromyslnosti pospíchá k němu, aby z kolejí
jej odstranil. Chápe se ho a chce jej dáti stranou. Ale co učinilo ono zvířátko?
Schoulilo se v bodlinatý kotouč, ostny svými zranilo jen pozorného hospodáře,
ulehlo v koleji jako mrtvé, až těžký povoz je přejel, zničil. Ježek — toť případný
obraz každého zatvrzelce. Kdo se ho dotkne, proti tomu se uzavře, zanevře naň,
zarputí se a slepě jen ve zkázu a záhubu vlastní se vrhá.
Kam přivedla zatvrzelost mocného krále egyptského, Faraóna? Ke všem
napomínáním, ke všem hrozbám Hospodinovým byl jako hluch. Jako vzdorující
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skála odporoval všem trestům Božím. Až konečně v zaslepenosti své sám při
pravil si hrob ve dmoucích se vodách mrtvého moře. — Králi Nabuchodonosoru
dal Hospodin velikou říši, nezměrné bohatství, čest a slávu, tak že všichni náro
dové před ním se třásli a jemu se klaněli. Tu však zpyšnělo jeho srdce, a duše
jeho zatvrdila se proti Hospodinu. Nedbal již slov jeho, ale sám sebe za nejvyššího pána světa považoval. Však trest Boží nedal na se dlouho čekati. Když
procházel se jednou na terase svého paláce, pln sebevědomí volal: »Zdaliž toto
není ten Babylon veliký, kterýž jsem já vystavěl v dům království mocí síly
své?« A hlas s nebe v odpověď se ozval: »Království tvé odejde od tebe, z lidí
vyvrhnou tě a se zvířaty bydleti budeš.« A hle, v tu hodinu naplnila se slova
ta. Pýcha a zatvrzelost pomátla mysl jeho. Šílenstvím stižen, zdivočel jako dravý
vlk. »Z lidí vyvržen jest za město, seno a trávu pojídal. Rosou nebeskou tělo
jeho smáčeno bylo, až vlasy jeho jako hříva lví vyrostly, a nehty jeho byly jako
ptačí drápové.« Tak vypravuje o něm písmo sv. (Dan. 4., 30.) A jaká byla toho
příčina, že na rozumu pomaten jsa, sám za zvíře se měl? Zatvrzelost proti Hospo
dinovi, nechtěl poslouchat! hlasu jeho.
2. Zatvrzelost byla vždy zkázou každého člověka. Zákony.Boží, toť hradba
železná, tvrdá skála. Kdo před nimi se nesklení, ale vzdorovitě jen vůči nim se
chová, podobá se blouznivci, který hlavou svojí stěnu proraziti chce.
Žádný poutník se nehorší, když ho upozorníš, že sešel s pravé cesty a že
bloudí, cíle svého se vzdaluje. Ale vděčně ti poděkuje a jistě zachová se dle
rady tvé. A tak i člověk rád a ochotně má přijímati každé upozornění na svoje
chyby. Cizí oko lépe vidí. Zkušenější, starší lépe radí. Proto važ si rady takové
a nepodobej se oněm zatvrzelým knížatům židovským, kteří na všechny domluvy,
všechna napomínání Spasitelova měli jen jednu odpověď a to: kameni. Ten kámen
v ruce jejich zle se na nich vymstil. Neuplynul ani jeden celý věk lidský,
a z města jejich nezbyl ani »kámen na kameni«.

Tou cestou křížovou, jíž Spasitel se bral, kráčela četa zatvrzelých vojáků.
Byli hluši k žalobám Ježíšovým, na vzdechy jeho smrtelné odpovídali ranami.
Ale podle nich kráčela žena cituplná, hořce plačíc nad nebohým Trpitelem. Byla
to sv. Veronika. A ta vidouc, potem i krví zbrocenou tvář jeho, šatem otřela
Svatou jeho hlavu. Podání staré vypravuje, že obraz tváře Kristovy vtiskl se pak
na vždy v roucho ono. A odtud Veronika vždy zůstala vzorem útrpnosti, milo
srdenství.
Pravý křesťan tvář Kristovu v srdci svém má míti otisknutu. Jako Ježíš
má býti pln citu ke každému, dobrotivý k chudým, poslušný jako Kristus poslušen
byl Otce svého a to až k smrti kříže.
Každý pokyn rodičův, každá rada učitelův, každé napomenutí — toť hlas
Boží. Oni jsou jen hlasatelé a tlumočníci slova Božího. Proto přijímejte vděčně
bez trpkosti, bez hořkosti slova jejich. »Dnes uslyšíte-li hlas Boži, nezatvrzujte
srdci svých,« volá žalmista Páně. (Žalm 94, 8.) A Ježíš dokládá: »Kdo z Boha
jest,« to jest, kdo jest člověk dobré vůle, »slovo Boží slyší« a je zachovává.
— Amen.
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Promluva na neděli květnou.
Napsal BOH. JIRÁČEK.

»Aj, král Tvůj bére se k Tobě tichý, sedě na
oslici a na oslátku jhu podrobené. « Mat. 21, 5.

Den po sobotě před svátky velikonočními ubíral se Pán Ježíš s učenníky
svými do Jerusaléma. Se všech stran hrnul se lid na slavnost velikonoční. Sotva
že rozneslo se, že přichází též Ježíš Nazaretský, ten divotvůrce a dobrodinec
lidu, o kterém se mluvilo po všem Israeli, hned chystá se lid oslaviti jeho
příchod do svátého města. Zástupové hrnou se vstříc Kristu Pánu, kladou na
cestu roucha svá i ratolesti. Jako vítěz přichází Pán Ježíš k Jerusalému, se všech
stran ozývá se volání: »Hosanna synu Davidovu, požehnaný, jenž se béře ve
jménu Páně.« V okamžiku tom dobře poznal lid židovský, čím povinen jest
Kristu Pánu jako králi.
Avšak krátký čas trvala tato sláva, kterou lid Pánu Ježíši připravil. Proto
rozjímejme dnes: 1. o nevděku lidu israelského, 2. o nevděku špatných křesťanů.

1. Fariseové a zákonníci, vidouce nadšení lidu a obávajíce se pravdy, kterou
Kristus Pán hlásal, chtějíce jej zničiti stůj co stůj, konali tajně zrádné dílo své.
Namlouvali lidu o Ježíši, že není tím, za koho se vydává, že jest zrádcem lidu
svého; zvítězí-li, přijdou prý Římané a lid podrobí. Z přítele lidu a dobrodince
učinili fariseové a zákonníci řečmi svými zhoubce národa vyvoleného. A hle.
dílo jejich se zdařilo, z oddaných dítek a přátel Ježišových stali se úhlavní jeho
nepřátelé; na místo vděčnosti odměnili se mu nevděkem nejčernějším.
Minulo jen několik málo dnů, a lid židovský žádá na Pilátovi, aby propustil
mu Barabáše. Ó, kde jsou ti, kteří volali mu »Hosanna« ? Kde jsou ti, kteří jindy
ho následovali, když divy činil ? Kde jsou ti slepí, malomocní, němí a chromí,
kteréž uzdravil? Kde jest oněch 4000 a 5000 mužů, které zázračně nasytil? Dokud
zázraky činil, dotud se za ním hrnuli, ale zapomněli na vše, vidouce jej obklo
peného stráží vojínů římských a přemluveni byvše farisei a zákonníky. Nikdo se
ho nezastával, nikdo ho nebránil. Když pak Pilát tázal se, co má učiniti s Ježíšem
tu volal nevděčný lid: »Ukřižuj, ukřižuj ho!« A zloba lidu toho ukojena byla
až tehdy, když viděl, kterak Ježíš uprostřed žoldnéřů veden jest na horu Kalvárii,

aby tam život svůj dokonal.
2. Avšak nelajme lidu tomu, nehoršeme se jen nad tím nevděčným lidem
Jerusalemským, ale obraťme zraky své i na dnešní život a počínání mnohých
křesťanů, kteří velikým nevděkem splácejí svému Vykupiteli.
Či není v dobách dnešních dosti těch, kteří, jako kdysi lid židovský volají
záhubu na Krista Pána. Ano, kdyby dnes Kristus Pán na svět přišel, mnozí by
jej znova ukřižovali.
Kristus žije s námi ve sv. víře, a zdaž přemnozí nepřičiňují se slovem i písmem,
aby víru Kristovu uvedli v posměch a ji zahladili ?
Či není dosti fariseů a zákonníků doby nynější, kteří snaží se veškeru
památku Kristovu ze srdcí křesťanů vyhladiti? Dosti jich jest, a přece i za ně
Kristus Pán trpěl i umřel. Až jednou odejdete ze síní školních a vejdete tam
do světa, poznáte pravdu slov těch; poznáte také, proč Kristus Pán napomínal:
»Bděte, nebo nepřítel váš obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil.«
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Utrpením svým a smrtí svou vykoupil nás Spasitel od věčného zahynutí,
smrtí svou bránu nebes nám otevřel, umřel za hříchy naše, spravedlivý za ne
spravedlivé. Proto budiž snahou naší, abychom v tomto životě si dobyli nebe
pravou vděčností ke Kristu Pánu. A tuto vděčnost ku svému Spasiteli máme
dávati na jevo i v utrpení. Pamatujme slov Kristových: »Království Boží násilí
trpí, a jenom ti, kteří násilí užívají, uchvacují je!« Jaká to byla láska Kristova
k nám, kterou za nás trpěl i umřel!
Proto dokažme vděčnost svou láskou ke Kristu Pánu. »Choďte v lásce,
jakož i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás v obětování a oběť Bohu
k vůni rozkošné.« Ef. 5, 2.
Vděčností k Pánu Ježíši budete naplněni, když si často připomenete utrpení
a bolestnou smrt Kristovu. Buďme vděčni za vše svému Spasiteli, odvrhněme
dosavadní nevděčnost; nebuďme nevděčným lidem jerusalemským, ale buďme
poslušní volání Pána a Mistra svého, jenž dí: »Obraťte se ke mně celým srdcem
svým.«
Buďme též vděčnými ke svým rodičům, kteří nám tolik dobrého prokázali.
Dávejme na jevo svoji vděčnost též ke svým učitelům pilností, mravností a dobrým
chováním, abychom se s nimi i se svými rodiči shledali u Ježíše oslaveného.
Amen.

Promluva na Hod Boží Velikonoční.
Napsal JAN SMEJKAL.

Duchaplní Řekové znovuvzkříšení přírody na jaře naznačovali si báji o Demetře oplakávající odchod dceiy své Proserpiny do podsvětí a to bolem tak
velikým, že mocnosti vyšší pohnuty byly na dvě třetiny doby roční Proserpinu
matce vrátiti. Bájí touto naznačen úkaz přírody v kraji řeckém, že příroda jednu
třetinu roku spí sen smrti, na jaře pak probuzena k životu, dvě třetiny roku
v plné kráse své vládne.
Odvraťme nyní zřetel od toho staroklasického obrazu z pohanských dob
národa hellenského a vizme ne obraz, ne allegorii, ale skutečnost, událost svě
tovou nesmírného významu, vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, na jehož veliký
zápas se syny temnosti a zlosti jsme v těchto dnech patřili; viděli jsme jej
obklopeného lháři žalujícími naň, že se rouhá Bohu, že ruší posvátný den
sobotní, že jest nepřítel chrámu, že pobuřuje lid, že štve proti vládě a císaři.
A dnes, jaký to obrat! Se znovuvzkřísenou přírodou potupený, opuštěný Syn
Boží ukazuje slavné .vítězství své nad smrtí i ďáblem, takže když naň patříme,
an se k nám ve své slávě vrací, plesáme radostí a voláme se žalmistou Páně:
• Dnes jest den, kterýž učinil Hospodin, veselme se a radujme se v něm.« Ano,
dnes jest den, jehož nám se dal dočkati Hospodin, Bůh náš; v něm máme se
radovati z vítězství Kristova, z vykoupení svého. Toť ten den; v němž rádi stíráme
slzu ze žalostivého oka nad umučením Pána našeho, toť ten den, v němž celou
Boží přírodu vyzýváme, aby s námi zaplesala a Hospodinu zapěla radostné:
»Allelujah!« Toť ten den, který odnímá našim strastem, ano i samé smrti břitkého
ostnu trpkosti a mění ji v radost. A toho důkaz činím předmětem této promluvy.
Krátký a strastiplný jest pozemský život náš. Statky a radosti zdejšího
života pro každého jednotlivce docházejí smrtí svého konce. Smrt koná pouť
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svou mezi námi ve dne v noci, ve chvíli radosti i žalosti, za dnů stáří i mládí,
koná ji mezi námi od místa k místu, od domu k domu, od otce k synu, od
přítele k příteli, od žebráka ke králi. A za nedlouho i nás zde přítomné silná
vrstva hlíny zakryje zraku lidskému.
Nuže, kdyby koncem života zdejšího ukončen byl náš život vůbec, kdyby
nebylo lepšího, dalšího žití, zdaž by nebyl smutný tento náš život? Pro koho by
pak den smrti nebyl dnem hrůzy a zoufalství? Jak trudný a nicotný byl by
život těm, kteří od rána do noci piti musí z číše hořkos.i, z kalicha utrpení,
z nádoby nouze a strádání! A k těmto náleží zajisté většina lidí spravedlivých.
Leč jest život za hrobem, duše lidská myslí, cítí, žije i po smrti těla. A že
skutečně tomu tak, hlásá nám dnešní den, kdy duše Spasitelova spojena s Otrá
peným, utrýzněným, umořeným, usmrceným tělem vykročuje na světlo dne
a života z příbytku smrti a hniloby ve způsobě neskonale lepším, krásnějším,
nesmrtelným. Dnes před sluncem prchá temnota noci i dne, dnes před sluncem
— Kristem prchá hořkost bolesti, utíká trpkost a strašlivost smrti. Pro koho tedy
z nás, nebyl by dnešní den dnem radosti?
Nechť strasti a trpkosti, rány a bolesti stíhají naše tělo, nechť se všemožně
přičiní, aby hody přichystaly hrobním červům — co na tom? Víme, že tělo toto
jednou na se opět vezmeme, aby společnou odměnu za vše vzalo, a to by ne
mělo nás těšiti? Nechť jednou za námi zamkne se vlhký hrob a ke dveřím hro
bovým položí se kámen třeba tak veliký jako celý svět, co na tom? Anděl odvalí
jednou tento kámen smrti, abychom po příkladě znovuvzkříšeného Spasitele
tělem oslaveným, nesmrtelným byli okrášleni.
Aby tak se stalo, třeba jen zbožně žiti, třeba svědomí své kajícnou zpovědí
očistiti a žiti tak, abychom mohli, až udeří nám poslední hodinka, šťastně umřití.
A aby svědomí naše v tomto dobrém předsevzetí se utvrdilo, postav se dnes
každý duchem u prázdného hrobu Ježíšova a řekni sobě: Svátky velikonoční
jsou mi svátky veliké radosti, ukazujíť nám živého Krista Pána, na jehož z mrtvých
vstání spočívá pravda mé víry, pravda toho, co mi pod sluncem jest nejdražší.
Tak řekni a při tom pomysli také, kterak to krásný a významuplný obyčej, když
slovanští naši bratří Rusové o svátcích velikonočních se vespolek pozdravují:
»Kristus vstal z mrtvých! — vstalť jest dojista.« — Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY,
Oslava papežského jubilea ve ško
lách. Podle zprávy polských listů dorozu
měla se zemská školní rada v Haliči s kato
lickým a řecko-katolickým ordinariátem a vy
dala řiditelstvím středních i obecných škol
toto nařízení: »Dne 20. února t. r. započne
sv. Otec Lev XIII. 25. rok svého pontifi
kátu. S radostí bude konati celý katolický
svět toto výročí zajisté službami Božími.
Souhlasně s přáním ordinariátu obou obřadův
ustanovuje zemská školní rada, aby toho
dne, vzhledem ke dni určenému ordinariáty
ku poctě této ročnice službami Božími, spro-

---------

štěna byla školní mládež římsko-katolického
a řecko-katolického obřadu povinného vyučo
vání a upraveny pro ni zvláštní služby Boží
školní.«
—lek.
Počet katolíků. Jak spolehlivé stati
stiky udávají, bylo na konci r. 1900 celkem
270 mil. katolíků na celém světě. Největší
část jich připadá ovšem na Evropu, totiž
193 miliony. Duchovní správu obstarávalo
251.510 světských a 109.049 řeholních
kněží, tedy celkem 360.559 duchovních.

Reforma bohosloveckých fakult v
Rakousku. Dosavadní bohoslovecký stu-
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dijní řád stal se pro vývoj bohoslovecké
vědy příliš nedostatečným. To je také pa
trno z okolnosti, že od doby josefínské nebyl
podstatně změněn, ačkoli studijní řády ostat
ních fakult byly dále zdokonalovány a do
plňovány. Toto poznání razilo si dráhu
nejen na theologických fakultách, nýbrž
také v episkopátu a v ministerstvu vyučo
vání. Oba tito činitelé se zabývali touto
otázkou velmi důkladně. »K. V.« tvrdí, že
potřebám bohosloveckých fakult bylo vy
hovováno jen ve velmi nepatrné míře. Proto
ozývalo se volání rozmnožiti počet pracov
níků nejen v duchovní správě, nýbrž také
na bohosloveckých fakultách. Mají-li boho
slovecké fakulty býti na stejné výši s ostat
ními světskými fakultami, jest nevyhnutelně
potřebí zvětšiti počet professorii. Nadějný
krok byl učiněn na fakultě ve Štýrském
Hradci, kde zřízena byla řádná stolice pro
křesťanskou filosofii a apologetiku. Ač by
si bylo přáti, aby každý těchto oborů měl
vlastního zástupce, je přece viděti v tomto
■jmenování pokrok k lepšímu. Proto bylo by
záhodno, aby na rakouských bohosloveckých
fakultách bylo zřízeno více stolic pro různé
obory, které tam dosud nejsou zastoupeny.
To by zajisté mělo za následek rozkvět vě
deckého života na bohosloveckých fakultách
rakouských
fž.
Evangelická svoboda. Nepřátelé naši
vytýkají církvi katolické nedostatek svobody,
avšak sami na sobě toho nepozorují. Tak
tomu je hlavně v protestantských zemích.
Katolické centrum v Německu podalo tole
ranční návrh, následkem čehož vláda vydala
nová ustanovení, týkající se katolíků, jímž
největší příkoří bylo odklizeno, avšak mnoho
nepřístojností ponecháno. Co se týče křtu,
dekretováno toto: »Na místech, na kterých
nemá katolický duchovní svého sídla, může
býti křest tam narozených dítek, které by
příslušely katolickému knězi, na výslovný
návrh oprávněných k výchově samozřejmě
bez následků pro náboženskou výchovu,
předsevzat příslušným evangelickým du
chovním.« Evangelický farář může tedy beze
všeho katolické dítky »odekřtíti«, kdežto ka
tolickému duchovnímu není volno pokřtíti
protestantské dítky. Další paragraf zrušuje
ustanovení, podle něhož katolické dítky byly
nuceny účastniti se protestantského vyučo
vání, neměly-li jiného katolického vyučování.
Katolický kněz smí přijati do lůna své církve
protestanta, byl-li úmysl, téhož oznámen pa
storovi, a má-li týž od něho povolení. Tomu
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je tak též u protestantských duchovních.
Povolení nemá se odpírati a má se vydatí
bezplatně. Dosud je v platnosti zákon, že
díky se smíšených manželství mají býti vy
chovány v náboženství otcově bez rozdílu,
leč by otec po narození a přede křtem prv
ního dítka před úřady dal jiné prohlášení.
Mickiewiczův dům. Úmrtní dům slav
ného polského pěvce Adama Mickiewicze
v Cařihradě, který byl doposud v polských
rukách, má býti prodán. Kdyby přešel do
cizích rukou, byly by veškery tamní pa
mátky na Mickiewicze beze vší pochyby
zničeny. Zvláštní odbor vydal za tou pří
činou provolání, aby tento památný dům byl
zachován; má býti kolonií a útočištěm pol
ských vystěhovalcův a bude při něm zřízeno
museum pro polské památky na východě.
Dům stojí 10—12.000 franků.
fž.
Katolíci v Berlíne. Podle policejní
statistiky právě vydané měl Berlín 1. pro
since 1900 celkem 1,888.848 obyvatel.
Z těch bylo 1,597.235 protestantů, 187.866
římských katolíků, 561 řeckých katolíků,
6403 dissidenté, 2453 jiných křesťanů,
92.206 židů, 156 vyznavačů jiných nábo
ženství, 1968 jest vyznání neznámo. Kato
líků bylo 1. prosince 1890 jen 135.029,
protestantů 1,356.650; prvnějších přibylo
o 39’1 proč., druhých pouze o 17’7 proč.
O náboženskou výchovu katolíků nebylo
možno doposud vydatně se postarat! pro
velké překážky, které působí protestantské
úřady a hlavně vláda. Katolíci v Berlíně
nemají ani jedné střední školy, ač je tam
37 protestantských gymnasií. Soukromé ka
tolické gymnasium vláda zrušila. Tak jeví
se ona parita katolíkův a protestantů v hlavním
městě pruského království.
fž.
Rusínští bohoslovci. Za posledních stu
dentských bouří universitních ve Lvově účast
nili se všichni bohoslovci rusínští těchto ma
nifestací ve prospěch samostatné university
rusínské a vystoupili ze semináře. Následkem
toho byl seminář řecko-katolický uzavřen,
klerikové pak se odebrali 13. ledna do Vídně,
aby tam pokračovali ve svých studiích. Patrně
budou po roce opět do semináře přijati.
fž.

DŮSTOJNÝM PÁNŮM KATECHETŮM!
Tištěné pozvánky ve formě koresponden
čních lístků k výpomoci při svaté zpovědi,
jež stačí pouze několika slovy vyplniti, má
na skladě Papirnický závod družstva Vlasť,
Praha čp. 57O-II. Prodávají se po 2 haléřích.
Objednatelé na venek platí si poštovné.

TISKEM A NÁKLADEM DRUŽSTVA VLAST.

DUBEN 1902.
ROČNÍK V.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Myšlénky kněze-vychovatele při pohledu na dítě.
Zachycuje JAN ŠMEJKAL, katecheta.
Sotva že’s otevřelo udivené oči, dítě milé, Božímu světlu, sotva že se první
hlásky z tvých prsou vyvinuly, již přísně na tebe hledí se všech stran vše, co
světem se nazývá. Již ti určují rodičové tvoji budoucnost, již ti osud v tajném
řízení svém připravuje pernou práci, a ty — zase jsi přimhouřilo očka a opět jsi
pohrouženo ve sladkou nevědomost.
Matka, chůva, otec i vychovatel, všichni nad tebou bdí úzkostlivě ; střehou
každého tvého hnutí, a ty — vyvinuješ se často naopak tomu, jak oni chtěli.
Vojín musí býti nejen srdnatým a .obezřelým, on musí umět opovrhovat!
životem, to nejen svým ale i jiných; kněz má míti úctu-pro veškerý život. Vy
vinout! život dětský tak, aby v Bohu konečný cíl vidělo, má býti mu nejsvětějším.
Politik musí kritisovati celé člověčenstvo, kněz seznámiti je s ideálem dobra,
krásy, dokonalosti. Umělec zapomíná na člověka v sobě, aby jen byl umělcem,
kněz-vychovatel sebezapíráním vypěstiti má člověka budoucího. Tak i kněz
umělcem se stává. My, kteří působíme ve škole při zdokonalování duše dítěte,
náležíme minulosti a přece máme chápati potřeby budoucnosti a ohromné
její požadavky. Jaké máme měřítko pro budoucnost? .... Proto kněz-vycho
vatel umělcem jest, kde mu selže zkušenost, tam musí napnouti cit svůj a citem
k citu působiti.
Ponoříme-li se ve vzpomínky na vlastní dětský věk, srovnáme-li poměry
tehdejší s nynějšími, zodpovězme si sami, zdaž i my jsme přispěli též k celému
vyvinutí duše dětské. Co učíme se z vlastního života? Že dobré jest volnosti popřáti prvnímu věku dětskému. Začne-li se dítě pak učiti, učme se více s ním,
ponenáhlu obzor jeho duševní rozšiřujíce, a dospívá-li, tu ukažme mu tolik lásky,
soucitu s jeho poklesky a tolik, radosti nad vyvinutím jeho, až pochopí velikost
života — tu mu teprve nastane pravá škola a přísné, neodbytné zkoušky.
Kdo chce hráti na nějakém hudebním nástroji, ten nesmí vžiti smyčec na
klavír, ani nesmí chtíti foukati do houslL jako do .flétny; on musí zkoumat, ne•ví-li to napřed, jak zacházeti má s tím^neb^oním zdrojem zvuku. Zkoumejme
i dítě svěřené, učme se od· něho, kterak je· máme učiti. Oko jest zrcadlem duše.
7
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Dívejme se jemu dobře do očí, abychom zvěděli, chce-li které býti povzbuzeno,
jakou úlohou je život. Neboť až do něho vstoupí, bude v rozmachu svém v mezích
přidrženo. Jsou přirozenosti tak ostýchavé, že i k přijímání potravy musí býti pobí
dnuty. Jiné jsou, před kterými se nesmějí jídla ani ukázati. Ta rozmanitost v po
vahách je tak veliká a brát na ni ohled jest tak dôležito, že je pro jisté vycho
vatele téměř nebezpečno čisti vychovatelské knihy, poněvadž může býti způsob
tam udaný právě býti o'páčný požadavkům svěřeného jim člověka. Co platí
v každé vědě a v každém postavení života, to i zde je dôležito : býti samostat
ným. Nikoho lidé tak nekantorují, jako právě kněze. A kněz i ve škole má nad
sebou kantorů plno, kteří mnohdy v šablonovitosti své zapomínají, že úkol kněze
ve škole působícího stižen vědomím, že má nejen vychovávat!, ale i bojovati se
všelikými poměry vyvinutí duši dětské překážejícími.
Vychování člověka není ohraničeno a ukončeno školou, nýbrž trvá až do
smrti. Nemine rok, aby nebylo vynalezeno vždy něco nového. Věda a umění
rozšiřují proudy své vlnité a ryjí při tom svá koryta tak hluboko do života na
šeho, že třeba nám pilnými býti, abychom za proudy těmito plouti mohli. A hle,
kněz-vychovatel, béře na bedra svá povinnost dvojí: vychovávat sebe a vy
chovávat jiného. Pohleďme jen na tu bujnou mladistvou mysl svěřencovu. Čím
svědomitěji mu podáme jednu věc, tím chtivější jest zvědět o jiné. Ten náš
mladý svěřenec chce daleko ku předu, nemáme-li kulhat za ním, musíme se
snažit, abychom byli vždycky o hodný kus před ním. Tím odůvodněno, že i nej
vzdělanější· vychovatel vždy se ještě má učit s vychovancem a pro vychovance.
Každý učitel ví, kterak jest prospěšno zachytiti tu chvíli, kdy žák je dobře
disponován. Tu vniká každá jednoduchá věta v mladistvou pamět. To jest chvíle,
kde se vrývá naučení do mladé mysli, aby tam setrvalo po celý život. A úkol
katechetův? Podání pravd, které člověka po celý život provázeti mají. Proto nutno
připravit! nejprve duši svěřencovu, disponovat! ji pro úkol svěřený. Neboť jenom
při disponování duše dětské pro věčné pravdy a slova vychovatelova lehčeji,
svobodněji, důrazněji plynou ze rtů, myšlénky smělé a krásné sledují předmětu,
žák naslouchá z celé duše, on nadchne se pro svého učitele, on jej miluje, vidí
v něm ideál a ideál tento přenáší na předmět, o němž se jedná. Nemístné jest
tedy, k vůli učinění zadosti pouhé suchopárné povinnosti se zahrabávati do pe
danterie školské.
Třeba jest více než komu jinému, aby kněz nesestaral v názorech ať již
politických, či v časových a vědeckých. Nesmí nikdy státi se blaseovaným, jeho
zájmy musí býti ohnivé a čilé pro všecko pamětihodné, nemá jen lpěti na vyko
návání formálních povinností chovancových, ale když sám jest nadchnut svátou
věcí pro Boha, pro vlasť a pro svůj národ, i svěřence svého též hledí tím uchvátiti
a oddati jej této vznešené, svaté věci, zasvětiti celý život svůj Bohu, vlasti a
národu.
__________

Promluva při prvním sv. přijímání dítek.
Napsal JAN PRIEHER.

Důležitá byla pro vás ona hodina, kdy jste byly ve chrámu pokřtěny, na
duši posvěceny a dítkami Božími učiněny. Však ne méně vážná a svátá jest pro
vás hodina přítomná, na niž jste se tak velice těšily a tak pečlivě se připra-
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vovaly. V hodině této máte býti účastny netoliko pouhé milosti, jako bylo na
křtu sv., ale máte do srdce svého přijati původce a dárce všech milostí — sa
mého Pána Ježíše.
1. V nejsv. svátosti oltářní přítomno jest'skutečně a podstatně nejsv. Tělo
a Krev Pána Ježíše. Poznáváme to již ze slov, kterými Pán Ježíš svátost oltářní
přislíbil.
Bylo to ve městě Kafarnaum brzy po zázračném rozmnožení chlebů.
Pán Ježíš řekl k lidu, který shromážděn byl ve škole židovské: »Chléb, kterýž
já dám, Tělo mé jest, jež vydám za život světa.« Židé divili se těm slovům a
pravili:
»Kterak může nám dáli Tělo své k jedení?« Než Pán Ježíš neodvolal
slov svých, aby snad židy uchlácholil; ale prohlásil ještě slavněji: »Nebudete-li
jisti Těla Syna člověka a piti jeho Krve, nebudete míti v sobě života. Tělo mé
právě jest pokrm, Krev má právě jest nápoj.« Po těch slovech reptali židé; a také
někteří učenníci Páně horšili se, řkouce: »Tvrdá jest řeč tato, kdož ji může
slyšeti!« A nechtějíce věřiti, že by Pán Ježíš věřícím dal Tělo své za pokrm,
opustili ho. Kdyby byl Pán Ježíš slovům' svým podkládal význam pouze obrazný
a ne doslovný, byl by zajisté ony odcházející učenníky povolal zpět, byl by je
upozornil, že slov jeho dobře nepochopili a byl by je důkladně poučil, v jakém
smyslu učinil zaslíbení své. Svým apoštolům ponechal také na vůli, aby buď
slovům jeho věřili, anebo také odešli: »Zdaliž i vy chcete odejiti ?« Na to odpověvěl sv. Petr ve jménu všech apoštolů: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš
slova života, a my jsme uvěřili, že jsi Ty Kristus, Syn Boží.« Tím způsobem
dal Pán Ježíš zřejmě na jevo, že skutečně chce dáti Tělo své a Krev svou za
pokrm duší našich.
2. A co tehdy přislíbil, došlo vyplnění při poslední večeři, když Pán Ježíš
vzal do rukou chléb, požehnal jej a řekl: »Totof jest tělo mé.« Pak vzal kalich
s vínem, požehnal jej a řekl: »Totoť jest krev má.« Slova ta nepřipouštějí jiného
výkladu než doslovného, takže právem volá sv. Cyrill Jerusalemský: »Rekl-li
Pán Ježíš: »Totoť jest tělo mé,« kdo opovážil by se o tom pochybovati? A řekl-li:
»Totoť jest Krev má,« kdo bude za to míti, že to není Krev jeho?« Je tedy
úplně oprávněna víra naše, že ve svátosti oltářní skutečně jest přítomno nejsv.
Tělo a Krev Pána Ježíše.
Vy, milé dítky, přistoupíte dnes poprvé k sv. přijímání. Týmž způsobem
jako sv. apoštolově při poslední večeři, budete požívati nejsv. Těla a Krve Pána
Ježíše. V prostinké způsobě chleba zavítá Jednorozený Syn Boží do srdce va
šeho, aby je posvětil a v dobrém posilnil. Veliké to štěstí, veliká to milost! Ani
andělům, kteří trůn neposkvrněného Beránka obstupují a bez přestání: »Svatý,
svátý« prospěvují, nedostává se štěstí takového. Oni patří sice neustále na vzne
šeného Boha, a to jest jim zdrojem radostí, jichž ani oko lidské nevídalo, ani
ucho neslýchalo. Ale není jim popřáno, aby nejsv. Těla Kristova požívali, aby
se s ním tak úzce spojili, jako se děje při sv. přijímání. Právem volá sv. Jan
Zlatoústý: »Který pastýř miloval tak velice stádo své, že chtěl je vlastním Tělem
svým nasytiti?« A sv. Augustin dokládá: »Vševědoucnost Boží nevěděla, co by
nám lepšího dala, všemohoucnost Boží nemohla nám poskytnout! nic vznešeněj
šího.’Ve velebné svátosti vylil Bůh na nás všechno bohatství své lásky a svého
milosrdenství.« Za časů sv. Jana Zlatoústého byli někteří zbožní lidé, kteří vy
slovili přání, aby svého Spasitele v jeho nadpřirozené kráse a vznešenosti spatřili.
»Kdybych byl tak šťasten,« zvolal jeden z nich, »abych uviděl vznešenou jeho
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postavu, abych mohl pohlédnout! v jeho láskyplný obličej, abych alespoň jedno
slovo ze svátých jeho úst mohl zaslechnout!!« Na to odpověděl sv. Jan Zlato
ústý: »Milý křesťane, ty žádáš příliš málo, ty žádáš, abys mohl Spasitele svého
viděti nebo nějaké slovo od něho uslyšeti. Zvyš a rozšiř své přání! Dobrotivost
Boží poskytuje ti při sv. přijímání mnohem více: ona dovoluje ti, abys jeho
nejsv. Těla požíval, abys Jej do srdce svého přijmul a s ním co nejúžeji se spojil.
On podává nám své Tělo, svou duši, své božství, vůbec celou svoji bytost.«
On ničeho si nežádá více, než aby při sv. přijímání do naší duše vlil sílu svého
božství, aby všechno naše smýšlení a tužby dle svaté jeho vůle zcela se přeměnily,
tak abychom s ním jedno byli a do jeho svaté vůle zcela se odevzdali. —
Poznáváme, milé dítky, že se vám při sv. přijímání dostane veliké cti a
milosti. Kéž byste milosti té nikdy se nestaly nehodnými! To přeje si nejvíce
sám Pán Ježíš, váš nebeský host a oblažitel. A nejen že ši to přeje; On měl
by rád jakousi jistotu, že jste opravdu hodny s ním se spojití, a že také v bu
doucnosti se mu nezpronevěříte hříšným životem. A jistotu takovou podáte nej
lépe, když nyní obnovíte svůj křestní slib a když po celý život jej budete věrně
plniti. Odpovězte tedy: »Věříte-li v Boha....................... Odříkáte-li se ducha
zlého?........................ «
Pamatujte však, milé dítky, že nejsou to pouhá slova, co jste nyní vyřkly.
Pamatujte, že jest to slib svátý, slib k vyššímu učiněný. Jest to slib tak důležitý,
že na vyplnění jeho -závisí vaše věčná blaženost anebo věčné zahynutí. Přičiňte
se tedy, abyste dostály danému slibu, a nikdy nečistotou nebo jiným ohavným
hříchem neposkvrnily duše. Pak líbiti se bude u vás nebeskému hostu, pak zů
stane s vámi spojen a milostí svou bude vás provázeti po všechny dny života
vašeho. — Amen.

Promluva na neděli bílou.
Upravil FRANT. KUNDRATICKÝ.
»Přijměte Ducha svátého.*

Jan 20, 22.
Písmo sv. uděluje Duchu sv. významný název »Bůh lásky«, proto že při
pojuje k víře a naději v srdci našem oheň lásky, kterou jsme povzbuzováni,
abychom milovali Boha a svého bližního. Duch sv. dokázal svoji lásku k nám
již při stvoření světa, kde se o něm praví: »Duch Boží vznášel se nad vodami.«
(1. Mojžíš 1, 2.) Podle slov sv. Tomáše Aquinského dal Duch sv. stvořenému
světu dokončení, to jest, jeho konečnou podobu; dal obloze světlo, zemi výzdobu
a všem ostatním tvorům jich krásu. Stalo se to podobně, jako jiný umělec do
končí a okrášlí budovu ze základů vystavěnou. Duch sv. spolupůsobil též při
vykoupení, neboť sestoupil na sv. apoštoly, posilnil je, tak že bez bázně dávali
život svůj v oběť za víru Kristovu, radujíce se, že byli hodni učiněni pro Ježíše
Krista trpěti. Třetí božská osoba očišťuje nás od hříchu dědičného na křtu sv.
Když Duch svátý tolik dobrého pro nás vykonal, není divu, že i od nás žádá
vděčnosti, neboť láska vyžaduje opět lásky. Cornelius a Lapide tvrdí o Duchu
sv. právem: »Vroucí láskou miluje nás a chce býti od nás rovněž tak milován,
a není-li milován, hněvá se- na nás.« (In Ep. Jac. c. 4·) Proto chceme dnešního
dne rozjímati, 1. že máme Ducha- sv. milovali a 2. že nemáme se jeho působeni
nikdy protivili.
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1. Dobrodiní jsou jako řetězy, kterými srdce člověka jest vázáno ke vzájemné
lásce. A touto láskou máme spláceti Duchu sv. ve všem svém jednání. Milujeme
jej zvláště, když ho neurážíme žádným hříchem. Písmo sv. nás od toho varuje
slovy: »Nezarmucujte Ducha sv.« (Ef. 4, 30.) Duch sv. nenávidí hříchu a vyhýbá
se mu jako hroznému moru. Když praotec Noe vystavěl archu a byl vodami
potopy hnán, vyslal holubici, aby se dověděl, zdali voda opadla. A hle, holubice
se vrátila nejrychleji do archy. Proč? Poněvadž nenašla místečka, kde by polo
žila nohy svoje. (1. Mojžíš 8, 8.) Holubice byla nejčistším ptákem a proto ne
chtěla prodlévati ani na vrcholu hor, které sice vyčnívaly již nad vodou, ale
byly pokryty bahnem a blátem; holubice nechtěla se postaviti ani na mrtvoly
lidí, které plovaly po vodě. Tato holubice byla podle výkladu Cornelia a Lapide
obrazem Ducha sv., který zajisté nechce přebývati v srdci mrtvém, poskvrněném
blátem hříchu; takový příbytek ponechává krkavcům a sám se vrací k Noemovi,
to jest do srdce lidí spravedlivých. Jakkoli Duch sv. všech hříchů nenávidí, přece
nejvíce jest mu pioti mysli nestydatost a nečistota. Výstražný příklad toho máme
na lidech před potopou světa, kteří byli zavrženi, protože žili v kalu nečistoty.
Chceš-li, milé dítko, aby duše tvoje byla chrámem Ducha sv., přines mu na důkaz
lásky své čisté, nezkalené srdce.
2. Druhým důkazem lásky naší k sv.. Duchu jest, abychom vždy jeho na
pomínání dbali a nikdy se mu neprotivili. Duch svátý vede tě po dobré cestě
a varuje tě od zlého. Napomíná tě ústy tvých rodičů, učitelův i kněží, abys
sloužil Bohu, abys se smířil s rozvaděnými spolužáky, abys se na ně nehněval,
abys se vyhýbal špatné společnosti, navrátil nalezenou nebo vypůjčenou věc.
A jak se chováš k tomuto spasitelnému napomínání? Zavíráš mu sluch svůj,
odpíráš tak Duchu sv. a svoláváš tak trest na svou hlavu. Jestiť vám známo,
milé dítky, jak žalostný osud stihl národ židovský. Dříve byl národem vyvoleným,
nyní pak jest proklet a zavržen Bohem. Proč? Sv. Štěpán udal veřejně důvod
toho: »Odpíráte stále Duchu sv.« (Sk. ap. 7, 51.) Slova nahoře uvedená v Duchu
sv. se pak vyplňují: »Není-li milován, hněvá se.«
Uprostřed 9. století žil v Cařihradě Fotius, velmi učený, avšak také cti
žádostivý muž, který byl naplněn velkou nenávistí proti hlavě církve. Patriarcha
Ignác v Cařihradě odepřel podati východořímskému vladaři sv. přijímání pro jeho
zatvrzelost v nepravostech. Proto však byl císařem sesazen a na jeho místo do
sazen Fotius. Císař poslal posly a dary do Říma, aby papež potvrdil Fotia; avšak
místo toho hlava církve vyobcovala nesprávně dosazeného biskupa na církevním
shromáždění. Císař a Fotius zůstali zatvrzelými a oddělili se i s celou říší od
nejvyšší hlavy církve. Tak uplynulo 600 let. Papež často vyzýval odpadlé Řeky
k návratu a spojení s Římem. Nejučenější a nejsvětější mužové oné doby, jako
sv. Bernandin Sienský, vyvraceli bludy řecké. Konečně se zdálo, že roztržka
vezme konec. Císař Konstantin Paleologus přišel se 700 představenými na cír
kevní sněm do Ferrary. Avšak brzy po té císař dal se opět přemluviti efesským
patriarchou Markem. Papež Mikuláš V. napomínal je, aby pamatovali na fíkový
strom v evangeliu, jejž chtěl hospodář zničiti, neponese-li dó tří let ovoce; tak
papež předpovídal, neobrátí-li se Řekové dó tří let, že zachvátí je trest Boží.
A tato hrozba se vyplnila. Neuplynula ještě ani tři léta, když přikvapil sultán
Mohamed II. s velkým vojskem 400.000 mužů proti Cařihradu a oblehl je se všech
stran. Císař Konstantin XII. se choval velmi statečně i se svými vojíny za dvou
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měsíčního obléhání; křesťanská knížata, král uherský i papež namáhali se vše
možně, aby zachránili říše řecké. Tento poslal arcibiskupa Jakuba z Dubrovníka
s loďstvem, onen pak Jana Hunyadyho ku pomoci ohroženému městu. Statečně
bojovali tito pomocníci, tak ze Turci chtěli již ustoupiti. Ale pokusili se ještě
o jeden velký útok 29. května 1453, který byl odražen; než nových 20.000 vo
jínů tureckých odvážilo se druhého útoku a dobylo města. Jeden ze sveřepých
Turků roztříštil císaři sekyrou hlavu, a ten klesl na hromadu padlých obhájců.
Zděšeně utíká lid do kostela sv. Zofie; avšak rány sekyr rozrážejí dvéře, a Turci
poskvrňují svatyni. 40.000 měšťanů bylo zabito, 70.000 do otroctví odvedeno.
V Cařihradu do dnes panuje Turek, a v chrámě sv. Zofie do dnešní doby ko
nají se turecké služby Boží.
Tak přísně trestá Bůh ty, kteří Duchu sv. odpírají. Pomněte často na křest
sv., kdy působením třetí božské osoby jste byly, milé dítky, učiněny dědici krá
lovství Božího a umiňte sobě, že vždy vnuknutí Ducha sv. budete poslouchat!
a jemu nikdy odpírati, abyste jednou viděly Ducha sv. tváří v tvář. Amen.

Promluva na II. neděli po Velikonocích.
Napsal Dr. IGN. ŠTEINOCHR.
'»Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.*

Jan 10, 16.
Po vůli Boží lidstvo celé mělo býti jedinou velikou rodinou, naplňující širý
svět, která láskou jsouc spojena, jest předmětem prozřetelnosti Boží; k ní smě
řují všecky teplé paprsky lásky samého Boha, udělujíce jí v hojnosti darův i mi
lostí všelikých. Avšak člověk, jenž rozhodnouti měl osud všech svých potomků
a poslušností ukázati se hodným darů a milostí nesmírných, odvrátil se hříchem
od Boha. Hřích byl pramenem, z něhož prýštilo mocně veškeré zlo duševní i tě
lesné v celé pokolení lidské; hřích roztrhal násilně pevné pouto lásky, jímž lidé
všichni spojeni býti měli v jeden celek. Hřích lidstvo jednotné rozdrobil v množství
národů, kteříž nejsou si již vědomi společného svého původu, ale zapomenuvše,
že jsou vlastně dítkami jediného otce, proti sobě navzájem se staví a bojují.
To vše se mělo změniti příchodem Krista Pána, který chtěl opět všecky
lidi spojití v jeden ovčinec s jedním pastýřem. K tomu směřovalo 1. učeni
a 2. jeho jednání.
1. V jeslích betlémských přišel druhý Adam lidstvu, Ježíš Kristus, jenž stal
se praotcem nového věku ve smyslu duchovním; přišelť vykoupit lidstva, »aby
spasil, co bylo zahynulo.« (Mat. 18, 11.) Ano. Kristus Pán přinesl na svět učení
lásky, kterou byl zničil hřích. Láska, Kristem Pánem hlásaná, pravá, čistá láska
křesťanská má silou svojí otupiti osten hříchu, zlomiti hradby, jež lidstvo po
věky dlouhé nastavělo mezi sebou a rozdělilo se jimi; hvězda betlémská jasným
světlem svým osvěcuje duši člověka, aby poznala cenu vlastní i cenu duše bliž
ního a vidouc, že všichni stvořeni jsou k obrazu Božímu a všichni dítkami Boha
jediného, milovala všecky bez rozdílu jako samu sebe. To hlásá učením svým
Kristus, sám této lásky nejen hlasatel', nýbrž i vzor vznešený a nedostižný.
2. »Já jsem pastýř dobrý,« volá Kristus Pán a celý zástup cítí pravdu slov
jeho. Pán Ježíš stádo své miloval láskou nezměrnou. Jako pastýř dobrý shro
mažďoval všecky věrné ovečky svoje v ovčinec jediný, učil je pravé lásce, kterou
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dával za hlavní podmínku a znak, jenž má zdobiti a označovali každého jeho
přívržence. »Po tomi; všichni poznají, že jste moji učennici, budete-li míti lásku
jedni k druhým.« (Jan 13, 35.) Kristus Pán — pastýř dobrý — sytil ovečky,
tulící se k němu ze všech stran, pokrmem nauk svých, zanechal nám zde po
všecky časy vlastního těla svého za pokrm i krve za nápoj. A kdo z nás neznal
by obrazu Krista Pána, pastýře dobrého, jak jediné ztracené ovce hledá, volá ji
k sobě nazpět, vyprošťuje ji z trní a hloží hříchu a na rameni svém znovu ku
stádu svému ji přináší; a to do dnes činí Kristus každému z nás ve svátosti
pokání. Pán Ježíš dal život svůj za ovce své, nemiloval jich pouze slovem, ale
podal důkaz lásky své na hoře .Kalvárské. Mezi nebem a zemí s rukama roz
pjatýma dokonal za nás, jakoby v náruč svoji naposled pojmouti chtěl lidstvo
veškeré, za něž položil život svůj. I nyní, když sedí Ježíš na pravici Otce vše
mohoucího, nepřestal býti pastýřem naším; vždyť jako neviditelná hlava církve
své, kterouž na základě apoštolův založil a sv. Petrovi odevzdal, řídí nás, odpouští
hříchy ve svátosti pokání, sytí v Nejsvětější svátosti oltářní, denně za nás obětuje
se opět a opět v oběti nejsvětější. On pečuje o nás, vždyť ve své vševědou
cnosti nejlépe zná nedostatky a potřeby naše; dobře praví: »Známi své a znajíf
mne mé.«
Avšak tažme se sami sebe, zda také o nás pl tí druhá polovice věty této?Zdaliž
známe všichni Krista ukřižovaného jako dobrého svého pastýře, zda život náš
takovým jest, abychom ukazovali, že hodnými jsme ovečkami velikého jeho stádce?
O žel, že často mnohý z nás, když nahlédne do svého nitra a zkoumá své my
šlénky, slova i skutky, přiznati musí, že ve stádce Kristovo náleží jenom jménem,
ale nikoliv skutkem, životem svým.
Dítko křesťanské, hlediž, abys bylo věrnou ovečkou stádce Kristova; pamatuj
na lásku jeho k nám. A proto, modlíš-li se snad denně k němu a při tom do
vedeš ubližovati jinému, lhostejně působíš zármutek rodičům i učitelům svým,
nejsi pravou ovečkou Kristovou; chodíš-li ke sv. zpovědi a hříchy své na sebe
vyznáváš s prosbou za odpuštění, ale sám hněváš se na bližního svého a žiješ
s ním v nepřátelství, pak nenáležíš do věrného stádce Kristova. O znej svého pa
stýře dobrého, Ježíše Krista, a znej se k němu životem svým; onť pastýřem celého
stáda svého, ovšem nejen těch, kteříž hlásí se k němu, ale i těch, kteří »nejsou
z tohoto ovčince«. Dříve či později jistě v ovčinec svůj Kristus přivábí lidstvo
veškeré vznešená, v pravdě božská nauka jeho. Lidstvo povstane ze zatvrzelosti
své a povznese se k výši, ku které volal je Kristus, aby bylo jedinou rodinou
všech členů bez rozdílu. Pak naplní se, jako všecky věštby ostatní i tato slova
Spasitelova: »Bttde jeden ovčinec a jeden pastýř.« Amen.

Promluva na III. neděli po Velikonocích.
Napsal JAN ŠMEJKA1.

.

»Maličko a již neuzříte mne . . . .«
Jan 16, 16.

Pozbýti dobrého přítele jest ztráta velice bolestná, ano mnohdy nenahradí- ·
telná. Nezříti již toho, jenž srdci našemu byl blízek, věděti, že nespatříme tohp’
v nějž veškeru naději a důvěru jsme vydávali — to pro srdce citlivé ránou
hroznou. Vy, kteří stáli jste snad u lože umírajícího otce a dobré mateře, kteří
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vědomi jste si byli, že maličko času a nebudete již viděti tváři, kteráž srdce pro
vás by byla rozdělila, že nebudete již hleděti na toho, jenž mozoly svými život
váš lepším připraviti chtěl............. , kterak vám tehdá bylo u srdce?
Na tento okamžik Pán připravuje učenníky své, předpovídá jim již dnes,
že hodina odchodu jeho se blíží, aby jich siroty zanechal. Aby pak zármutek
jejich zmenšil, těší je a dodává: »A op ét maličko a uzrite mne, nebot jdu k Otci.«
Čím my se máme těšiti, když vidíme své milé odcházeti po vykonané pouti ži
vota? Zdaliž něčím jiným, nežli tím, čím Pán potěšil učenníky své, že jde do
nebe, do slávy věčné, k Otci nebeskému a tam že je zase uzří.
Tři a třicet roků bylo velikému učiteli církve sv. Augustinu, když mu
matka jeho sv. Monika zemřela. Jakkoliv velice toho želel, přece byl tak silný
v bolu svém, že i syna svého Adeodata napomíná, aby se nermoutil, ježto sc
nesluší slzy prolévati nad smrtí ženy, která svátý život vedouc, v Pánu zesnula.
I později, když tělo její nesli do chrámu, když za ni oběť mše sv. sloužena, když
ji kladli do hrobu, přemohl se nad smrtí milené své matky, že jediná slza se
mu z očí nevyronila. Teprve doma jsa o samotě, za hořkého pláče připomíná si
mateřskou lásku, připomíná sobě· starosti, bolesti, které jí způsobil, slzy, které jí
nepobožným životem svým vyloudil.
Věru nelze se ubrániti slzám, když smrt neúprosnou rukou sahá na toho,
jejž miluje srdce naše. Vždyť i Kristus Pán sám slzy ronil u hrobu svého přítele
Lazara. Hořekovati však přílišně nad smrtí není slušno, ano jest nedůstojno pra
vého křesťana, jenž vědom si má býti toho, že smrt není než spánkem, spánkem
libým, tichým, skýtaným člověku štědrou rukou Boží přírody, ve kterém si člověk
oddechne, odpočine. Již pohanský mudrc Cicero vyciťuje tento význam, praví:
»Nic smrti se tak nepodobá jako sen.« Spasitel náš pak, který pochodeň své
pravdy rozžal na plameni pravdy odvěké, smrt přímo jmenuje spánkem. »Ne
umřela dívka, ale spí,« tak těší zarmouceného Jaira. »Lazar, přítel náš — spí,«
tak oznamuje smrt jeho učenníkům svým.
Smrt tedy — řekla to ústa Kristova — není než spánkem ; je-li však smrt
toliko snem, tedy ve smrti neumírá člověk. Bůh křesťana není Bohem mrtvých,
ale toliko živých. »Já jsem život, kdo věří ve mne, byť pak také umřel, živ bude
a každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumře na věky,« těší nás Spasitel náš.
Ano, pravdu má veliký Sokrates, když prohlásil: »Smrt se podobá buď velmi
velikému spánku nebo dlouhé cestě, nic pak z obého není neštěstím.« Před smrtí
ať třese se jen ten, kdo tupí toho,' jenž o sobě řekl : »Já jsem pravda a život,«
kdo zříká se všemocného Pána a v porobu se vydává, tyranu všech tyranů —
hříchu. Smrt jest jenom vrchol zauzlení dramatu lidského, kteréž opět dle děje
svého — života člověka, přirozenou cestou spěchá k ukončení svému při soudu
všeobecném, kde teprvé nejvyšší režisér — Bůh — drama - život lidský — určí
k dalšímu životu či smrti svým : »Pojďte« či »Odejděte.«
Na vás jenom jest, jaký výrok má býti nad vámi vyřčen, na vašem životě
spočívá vyplnění útěchy podávané dnešním sv. evangeliem: »Maličko a uzříte
mne, neb jdu k otci.«
U Boha Otce uzříme Vykupitele svého, uzříme se však i vespolek. Maličko
— , a shledáme se všichni, které zastřela rakev, pohltil hrob. Maličko — pravím.
Nebo rcete sami, co že jsou léta, která zde ve viditelné přítomnosti stráviti
musíme, co že jsou proti nekonečné věčnosti. Nic více, než kratičké, maličké
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okamžení, malé — maličko. My jsme zde zůstali maličko, dokavad nebyla poří
zena naše pozemská záležitost, dokavad nedovŕšená naše příprava, dokavad otec
náš, nebeský Stvořitel, neodeslal posla svého, smrti, aby uvedla nás do společného
našeho domova. Žeť pravda svátá, co nyní vyřkla ústa má, toho věru dokazovat!
nemusím těm, kteří znají slova Kristova: »V domě Otce mého jsou mnozí příbyt
kové, a já nyní jdu, abych připravil je vám. Až je připravím, přijdu opět a vezmu
vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.« A jaké by to bylo nebe, kde
by David neměl při sobě přítele svého Jonathu? Jaká by to byla radost, již by
sdíleti nemohl Seth s bratrem svým Ábelem ? Jaká by to byla odměna, kdyby
tam za hrobem otec Tobiáš neměl nalézti, poznati a k srdci přivinouti svého
dobře odchovaného syna?
A proto se již nedivte, že Pán Ježíš, maje sám již podstoupit! smrt přebolestnou, se jí nelekal, ale učenníky své těšil: »Maličko a již neuzříte mne
.a opět maličko a uzříte mne, neb jdu k Otci.« A ta slova platí i nám všem. Je
tam cesta trním sice poseta, pracná, úzká, ale potřebí jen kratičkého namáhání,
a dojdeme cíle, který ukázal nám Pán a Spasitel náš. Cíle onoho jenom smrtí
dojiti lze. Ale nebojme se jí. Buďme věrnými služebníky Krista Pána a pak okem
klidným budeme moci nahlédnout! do hrobu, buďme věrnými služebníky Spa
sitele našeho, a smrt nebude nic hrozného, děsného, příšerného, věrnými služeb
níky jeho, a smrt nebude nám než spánkem, ve kterém žiti nepřestaneme, nebude
než spánkem, v kterém si odpočineme, spánkem, ze kterého se probudíme, aby
maličko pobytu našeho obrátilo se k životu věčnému, kde bychom shledali se
všichni u Boha Otce. Amen.

Promluva na IV. neděli po Velikonocích.
Napsal EM. ŽÁK.

»Pravdu pravím vám, užitečné jest vám, abych
já odešel.«
Jan 16. 7.

Kdyby otec řekl rodině své, dosud nezaopatřené: »Bude vám dobře, když
odejdu« — zda by věřily dítky jeho slovům? Nikdo by zajisté nedovedl pocho
pit!, že by nepřítomnost jeho byla na prospěch rodině. Neslýcháno zajisté, že by
ztráta hlavy byla kdy prospěla tělu.
A v dnešním sv. evangeliu Ježíš táž slová mluví k apoštolům, řka: »Užitečno jest vám, abych odešel.« Jak podivná to slova! Zda neznamenají as tolik,
jako by řekl: »Až slunce zajde, pak teprv bude jasno a veselo na zemi; až lékař
jen odejde, pak budete zdrávi.« — Celou svou duší, svým životem lpěli na Ježíši
jako ty větve jsou srostlé při kmeni, — a přec odchod Ježíšův má jim být na
prospěch, májimbýti k užitku. Spasitel to tvrdí s důrazem, dokládaje: »Pravdu
pravím Vám, že užitečno jest, abych odešel.« Mluví určitě, ujišťuje bezpečně,
prohlédaje v celou budoucnost', že nepřítomnost jeho bude jim jen k užitku.
A proto vizme, zda snad Spasitel se nemýlil, zda jeho slova, tak podivná, a na
prvé poslechnutí záhadná, vskutku se vyplnila.
1. Jako břečtan jedině na cizím silném kmeni se vzhůru pne, a o něho své
listy a květy opírá, tak apoštolově pod ochranu Kristovu vždy se utíkali a v něm
vždy spatřovali všechnu svoji sílu. Jen za jeho přítomnosti pracují, v jeho blíž-
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kosti slovo Boží šíří, — a bez něho nic nechtí podniknout!. Byli jako nesamo
statné dítky, které jedině pod dozorem otcovým pracovati a žiti touží.
Ježíš umřel — oni se bojí, a ze strachu před židy zamykají, Ježíš je opouští
— a oni vracejí se od úřadu svého apoštolského ke své dřívější práci rybářské.
A přec neměli oni zůstati jako ten břečtan, jako třtina větrem se klátící; ale měli
býti každý jako strom věkovitý, o který bouře a vítr marně se opírá, marně ze
základů jej vyvráti ti se snaží.
A tím •stali se teprv po odchodu Spasitelově. Duchem sv. osvíceni, teprve
po odchodu Spasitelově naučili se spoléhati v sama sebe a v pomoc s hůry
danou. Teprve po odchodu Ježíšově nabyli důvěry v sama sebe a stali se v pravdě
apoštoly — základy církve svaté.
Sv. Petr jest blízko u svého Mistra, jediná stěna paláce Kaifášova jej dělí
od Pána — a on jej zapírá. Ježíš jest na nebesích, — a sv. Petr, Duchem sv.
posilněn, klidně kráčí jeho cestou, dává se ukřižovati, žádaje toliko, aby ukři
žován byl hlavou dolů. — Ježíš jest blízek ; a apoštolově, ustrašeni prchají ze
zahrady getsemanské jako stádo, když mu odvádějí pastýře. Jedině sv. Jan, do
dávaje si statečnosti, jde za Pánem. Ale jedva vojáci i jeho se chápou, nechává
vrchní své roucho v rukách jejich a utíká jako bezhlavý pryč, daleko od svého
Mistra. Ta nestatečnost vlastní, to jich spoléhání v Pána svého, byly jen násled
kem stálého jich s Ježíšem obcování.
. Ale po odchodu Kristově jak se pozměnili, jak stali se statečnými, nepře
možitelnými ! S radostí ve tváři dávají se bičovati, s úsměvem na rtech snášejí
všechno příkoří, — ba klidně sklánějí hlavy pod sekery svých katů. Oko jich plane ra
dostí, zrak svůj obracejí k nebesům, odkud Ježíš jim kyne, odkud posila v mukách,
útěcha v smrti, radost věčná jako odplata jim září. Majíce Ježíše na zemi, žili
jen tomuto světu; zříce Ježíše v nebesích, žili jen pro život onen vyšší, nebeský,
nemohouce téměř se dočkati věčného s riím spojení. V té chvíli dovedli již za
jisté poznati pravdu slov Kristových : »Užitečné jest vám, abych já odešel.« Teprve
po jeho odchodu stali se hrdiny víry, mučenniky za spasnou nauku Kristovu,
neohroženými hlasateli jeho náboženství, stali se pravzorem bojovníků Kristových.—
2. Ale týž užitek, který měli apoštolově z odchodu Spasitelova, týž máme
míti i my. Sledovati Ježíše na jeho cestách, sedati u nohou jeho, jako zbožná sestra
Lazarova Maria, v klínu jeho hledati ochrany, jak ona dítka Jerusalemská —
toť ovšem blahé, pohodlné, ale málo důstojno křesfana-^q/o^íto. Sv. apoštol dí:
»Bratři, nebuďte dětmi rozumem;« (1. kor. 14. 20.) a tím naznačuje, že člověk
musí sám pracovati, sám se snažiti, sám se namáhati, chce-li hoden býti jména
dobrého bojovníka v tomto životě pozemském. Nespoléhat! na jiné, nečekati, že
nám jako kdys židům na poušti chléb s nebe bude padati, ale pracovati, vlastní
silou se přičiňovati, abychom jednou odměny dosáhli, to jest naše úloha a naše
povinnost zde na zemi.
Království nebeské, blaženost věčná v písmě sv. všudy líčí se jako odměna
za práci, koruna vítězství po boji, a nikoli jako podíl, jenž čeká dítky, v klíně
otcově bez práce a bez námahy si hovící! »Nebe ustanoveno jest pro ty, kdo na
svété byli nešťastni« — pravil slavný jeden muž. Tedy utrpením, strádáním, bojem,
království Boží se dobývá.
V pohodlí a v blahobytu člověk nikdy neosvědčí svoji sílu, svoji povahu
vlastní. Protivenství, neštěstí a různé zkoušky toho světa jsou jako onen kámen,
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na němž zkouší se cena člověka. Člověk, který od mladosti až do pozdního věku
v domě otcovském stále jen byl, stává se zcela nesamostatným, pohodlným, hle
daje jen pomoci vždy u rodičů, nespoléhá na sebe, Kdo však od mládí svého
v cizině prodlel, mezi lidmi cizími žil, ten naučí spoléhati na sebe, naučí se pracovati, trpěti a klidně snášeti, když něco nepříjemného jej stihne.

Staří předkové měli ten výborný zvyk, že posílali své dítky, když povyspěly, do světa: »na zkaženou«. To bylo výborné zařízení. Tu ukázal každý,
jaký jest. Buď osvědčil svou stálost a vytrvalost v dobrém — a pak jistě zůstal
řádným člověkem pro celý život, aneb brzo dal se svésti ke zlému, sešel s cesty
pravé, stal se lehkomyslným těkavcem, člověk bez vnitřní ceny, bez pevné po
vahy. Ona doba zkoušky odhalila jeho ctnosti a přednost, aneb jeho slabost,
povolnost a nedostatky.

Tak odchod z nejbližšího okolí otcova má mnohdy veliký a důležitý vliv
na celou povahu člověka. »Užitečné jest vám, abych odešel«, praví Ježíš. V jeho
nepřítomnosti osvědčiti máme tu na zemi, jak jeho zásad a pravidel si vážíme,
zda dle jeho nauky žiti dovedeme, i když ruka jeho nás viditelně tímto světem
nevodí. Pokušení světa, jeho úklady, soužení a protivenství mají býti jen školou
ctnosti, cvikem moudrosti, zkouškou trpělivosti, bojem o korunu a branou slávy.
Ježíš s nebe sleduje naše kroky Bolí jej a pálí více nad rány katanů, když vidí,
že tak mnohý člověk, dle jména jeho přítel, dle skutků však horší nad pohana,
jeho svátý zákon nohama šlape, jeho zásadám se zcela zpronevěřuje. Ale raduje
se, žehná, a připravuje již místo u věčném příbytku svém těm, kdo věrni učení
jeho, dle zásad jeho žijí, pracují, trpí, a klidně rány osudu snášejíce, své zraky
k nebi za ním upírají. A toho jedině uzná za hodna slávy svojí, kdo po bojích
života, po zkouškách a protivenstvích bude moci říci se sv. apoštolem : »Dobrý
boj jsem bojoval, život jsem dokonal, víru jsem zachoval, proto jest mi připra
vena koruna spravedlnosti, kterouž mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudce.«
(II. Tim. 4. 7.—8.) Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Katechetského spolku. Čtvrtá člen
ská schůze konala se ve středu, dne 5. března
o 5. hodině odpolední ve spolkových míst
nostech. Přítomni byli kollegové: Fr. Čurda,
Fr. Halbich, Václ. Janota, Lud. Kulhánek,
Fr. Loukota, Em. Pešek, Ant. Provazník,
F. Suchomel, Em. Žák a Fr. Žundálek, jako
hosté pak c. a k. voj. kaplani: Fr. Knap a
Karel Kolísek. Předseda kollega Žak uvítal
přítomné, zvláště hosty, kteří do našich
schůzí již vícekráte zavítali. Na programu
bylo jednání o dozoru při službách Božích
a o křesťanských cvičeních; usnesení o těchto
posledních uvádíme na jiném místě. Roz.hovor o učební osnově vyjasnil některá ne
dorozumění. Ke konci probrány byly některé
zajímavé právnické otázky i zodpověděny

dotazy venkovských kollegu. Předseda Em.
Žák jdo té o 6. hod. zakončil schůzi.
Členské příspěvky splatili tito pp. koll.:
po 6 K: Fr. Čurda (Vršovice), Jan Sládeček
(Dobrovice) a prof. Jos. Sprongl (Kr. Vino
hrady); Jan Loňský (Ledeč) 5 K; po 4 K:
Petr Jiříček (Dašice), Josef Černý (Jičín),
Max. Biedermann (Příbram), prof. Fr. Příkop
(Jičín); po 3 K: prof. Em. Polák (Rokycany),
Fr. otěrba (Rožmitál), Fr. Cepník (Planá),
Boh. Jiráček (Kr. Vinohrady), Fr. Suchomel
(Vršovice), Josef Smítka (Jistebnice), Jan
Prieher (Křemže), Ant. Rubik (Rychnov),
Karel Pejša (Sedlčany), Ant. Provazník
(Žižkov), Karel Iserle (Tábor). Příspěvky a
dary přijímá pokladník spolku Fr. Halbich,
katecheta na Smíchově č. 870.
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Křesťanská cvičení a katecheté. Katechetský spolek rokoval o křesťanských cvi
čeních a rozebral jich meritorní stránku,
načež na návrh předsedy koll. Em. Žáka
bylo učiněno toto rozhodnutí: Kde katecheté
žijí v upřímné shodě s duchovenstvem far
ním, kde mu toto vypomáhá při sv. zpovědi,
katecheta se zajisté nabídne, že převezme
část křesťanských cvičení. Kde farní ducho
venstvo nevypomáhá katechetovi u vykoná
vání jeho úřadu, nemůže žádati, aby kate
cheta .přejímal závazky, poněvadž striktně
k tomu vázán není. Křesťanská cvičení jsou
pro dítky škole odrostlé, a ty podléhají
právomoci duchovní správy, která tedy vý
hradně sama jest povinna konati tento úkol.
Jest ovšem v zájmu dobré věci, aby shoda
mezi katechety a duchovní správou byla
všude v platnosti, čímž i zmíněná záležitost
bude upravena k obapolné spokojenosti.

Katolická mládež ve Francii. V po
lovici února konal se v Dijonu velkolepý
sjezd katolické mládeže okolních departe
mentů, která se přidružila ke všeobecné organisaci katolické mládeže francouzské. Před
seda při tom přečetl otcovský list Lva XIII.,
zaslaný kardinálem Rampollou, v němž sv.
Otec dává na jevo dostiučinění za ducha,
který vládne spolkem, a za dobro, které
z něho vyplyne pro něj v jeho díle sdru
žení, a velkodušně udílí krajinské Jednotě
žádaného požehnání. Ve Francii studující
mládež neostýchá se veřejně postaviti pod
prapor Kristův, kdežto u nás se taková ne
ohrožená mysl nazývá pošetilostí. Snad dojde
také jednou k lepší budoucnosti i v této
věci. Není také divno, že francouzští jinoši
tak nadšeně se hlásí za stoupence Kristovy
víry, když jsou doma i ve školách nábo
žensky vychováni. Francouzské ženy vyni
kají stálostí a neohrožeností u víře, jak
mimo jiné dokazuje sjezd jejich v Toulonu,
kde založily ženskou ligu k nastávajícím
volbám. Na fond volební sebraly tam 11.000
franků. »Ženu statečnou kdo nalezne?«

Republika v nebezpečí k vůli ka
techismu. Řiditelství pařížských škol byla
vyzvána ministrem vyučování, aby oznámila
vrchnosti, kde se vyučuje katechismu ve ško
lách, dále aby udala kostely, kaple, ústavy
i ebo domy soukromé, kde se přednáší ka
techismus, jakož aby zjistila počet dítek
docházejících vyučování náboženství. Od
pověď měla býti zaslána do 24 hodin. Z této
obavy, jakož i ze spěchu, kterým vláda
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žádá informací o vyučování náboženském,
jeví se přesvědčení jako by francouzská repu
blika byla k vůli tomu v nemalém nebezpečí.

Obžaloba řeliolníků — lidumilů.
Inspektor akademie du Puy podal prefektu
vrchní Loiry žalobu na řeholníky svobod-'
ných škol pro tyto dva »zločiny«:. 1. Reholníci neváhají vcházeti do příbytku ne
mocných a ošetřovati je i léčiti; ano oni
se blíží i k nemocným stiženým nákazou.
2. Tito řeholníci pracují s takovým úsilím,
že rodiny jim věnují úplnou důvěru; a přes
to, že se snažíme dítky jejich vyrvati z jejich
škol, tyto školy se plní ke škodě státních ústavů.
— Tak svobodně jedná francouzská vláda
se státními občany, že žaluje dokonce i lidi
zasloužilé o humanitu. Ve válce šetří se dle
mezinárodního práva osob určených ke službě
poraněných a zabitých, ale »kulturní a hu
mánní« vláda jedná mnohem barbarštěji.

Počet poslucháčů na universitách.
Na 8 rakouských universitách bylo v zimním
běhu letošním zapsáno 18.323 posluchačů,
a to v bohosloví 1024, na právech 9410,
v lékařství 3299 a ve filosofii 4590 stu
dujících. Mezi nimi jsou 623 dívky, a to
414 na filosofických, 66 na lékařských a
43 na právnických fakultách. Rádných po
sluchačů bylo 24.782 .(mezi nimi 126 dívek),
mimořádných 3205 (mezi nimi 274 dívky).
Vídeňská universita měla 7003 posluchače,
česká v Praze 3342, krakovská 1741, štýrsko-hradecká 1703. Ivovská 1637, německá
v Praze 1336, innomostecká 989, černovická 542.
Gogol věřícím křesťanem. »Národní
Listy« ze dne 25. února t. r. psaly k 50letému výročí úmrtí Nikolaje VasiljeviČe Go
gola, vynikajícího spisovatele ruského, o jeho
posledních okamžicích tato pozoruhodná slova
dle očité svědkyně paní A. Anenské: »Dlouho
v slzách se modlil; o třetí hodině nad ránem
vzbudil sluhu a poručil mu rozdělati oheň,
na to vzav ze stolu listy jakés, svinul je
v trubku a vložil do ohně. Sluha vrhl se
na kolena, prose ho s pláčem, aby listu ne
pálil, že by snad toho mohl litovati. »Lituješ
mne?« pravil Gogol měkce, objal sluhu a
sám zaplakal. Pak upadl v trudnomyslnost,
nepřijímal návštěv a opisoval -náboženské
knihy. V pondělí dne 18. února přijal svá
tosti umírajících. V úterý mu bylo velice
hezky. Ve středu ho zachvátila zimnice a
ve čtvrtek dne 21. února 185-2 Gogol vy
dechl duši.« Tak zemřel proslavený pravo
slavný literát.
—lek.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Slovo o zpytování svědomí.
Napsal JAN PTÁČEK.

Dne 9. října 1901 na kazatelské konferenci protestantské, konané v sále
evangelické společnosti ve Štuttgartě, pojednával pastor Dipper o thematu »Naše
zpov
ědi ve světle písma a reformátorské praxe«, kteréžto vývody shrnul v tyto
body
Zpovědi jsou zřízení, pomocí kterých církev dle příkazu Janem svěřených jí poslání (20, 21—23), (Tedy řekl jim: Pokoj vám! Jako mne poslal otec,
i já posílám vás. To pověděv, dechl [na ně] a řekl jim: Přijměte Ducha sv.,
kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kterýmž zadržíte, zadržány jsou),
zvláštní duchovní správu vykonává. 2. K podstatě církevní zpovědi náleží vyko
nání její církevním úřadem, záležející ve vyznání hříchů a rozhřešení. 6. Úřad
církevní jedná na mistě Kristově. Rozhřešení, jímž se odpuštění hříchů zprostřed
kuje, třeba za vrchol duchovní správy považovali. Upotřebení jeho třeba pone
chat! svobodnému uznání představitele úřadu (tedy zpovědníka; pozn. pis.). 4. Vy
znání hříchů je nezbytným podkladem pro zpovědníka při zkoumání zpovědi.
5. Upotřebení církevní zpovědi nesmí žádným způsobem býti vynuceno. Třeba
však'naproti tomu k němu vážně raditi. 6. Hromadné naše zpovědi s formálním
vyznáním hříchů s podmínečnou formulkou rozhřešovaci idei zpovědi naprosto
neodpovídají. 7. Jako přiměřený způsob zpovědi budiž soukromá zpověď fakul
tativně uvedena, když a kde to poměry dovolují. 8. Vedle této budiž i na dále
zpověď všeobecná jako zkrácené řízení ponecháno; k uvarování musí však for
mální zpověď jednotlivé probrání obsahovali; rovněž musí za účelem dosažení
skutečného, výsledku každý podmíněný element z rozhřešovaci formule býti škrtnut.
9. Obnovení soukromé zpovědi lze uvésti jen svobodným usnesením duchovního
úřadu a obce. Nezbytnou podmínkou jest úřední schválení znovauvedení soukromé
zpovědi.« (Výňatky Katol. L. 17. listopadu 1901 z »Alp. Evangelisch-Lutherische
Kirchenzeitung č. 42. — 1901.)
Neuvádím tohoto citátu, abych polemisoval proti jeho nedůslednostem a
jiným slabinám·, ale tento citát jest novým vážným obhájením sv. zpovědi sou
kromé a silným protestem proti zpovědním štvanicím protestantským, neboť vy
chází právě od protestantů. Denník se obyčejně přečte a zahodí; a tak z »K. L.«
ztracena byla by také závažná zbraň pro zpověď. A proto jej otiskuji zde, aby
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byl uchován. Uvádím jej za druhé proto, abych měl ušetřeno mluviti o důleži
tosti sv. zpovědi, o důležitosti přípravě k ní a mohl přejiti hned k vlastnímu
předmětu tohoto článku, t. j. ke zpytování svědomí.
Zmiňuji se toliko krátce o okolnosti, že totiž otázky zpovědního zrcadla
katechismu začínají záporou »ne«. »Afeposmíval jsi se svátým věcem?« Položí-li
se dětem, zvláště oněm, jež jdou po prvé k sv. zpovědi, otázka záporná, odpoví
jich 90 procent bezmyšlénkovitě taktéž záporně.
Druhá vlastnost zpovědního zrcadla budiž ztručnost, ovšem taková, jež by
nebyla na úkor jasnosti; neboť rozvede-li se zpovědní zrcadlo do nej menších
detailů, pak zapomenou zhusta děti všeho, sotva že vyšly ze školy, a ve sv.
zpovědi bez vyptávání nesvedou nic víc, nežli že »braly jméno Boží nadarmo,
klely a někdy lhaly«.
Prospívá-li jednotnost v celém katechismu vůbec, prospívá tím více ve sv.
zpovědi, neboť beze sv. zpovědi není křesťanský život možný pro lidi dospělé
rozumu. Dovoluji si tedy podati návrh na zpovědní zrcadlo. Při tom podotýkám,
že není to původní myšlénka má, nýbrž dp. faráře Františka Vaněčka, chefredaktora »K. L.« a spisovatele. Zvěčnělému monsignoru Dědkovi líbila se ona
myšlénka tak, že si návrhu vyžádal, aby byl jaksi základem, až se bude opra
vovat! katechismus znova. Zatím umřel dříve, než se tak mohlo státi. Protože
dp. V. je zahrnut jinými pracemi, uveřejňuji návrh s jeho vědomím a dovolením
sám. Napřed tedy položím zpovědní zrcadlo a pak na konci odůvodním krátce
některé věci.
Zrcadlo to musí mi všichni žáci znáti z paměti jako otčenáš; protože
je to vlastně negativ desatera, není to zbytečná práce. A říkati musí vše tak,
jak to píši:
Proti prvnímu přikázání hřeší: kdo v Boha nevěří, nedoufá, nemiluje a k němu
se nemodlí.
Proti II. přik. hřeší: kdo jméno Boha nadarmo béře, kleje, Bohu se rouhá,
hříšně přisahá, nebo přísahy neplní, ač by mohl ji splniti, sliby Bohu učiněné ruší.
Proti III. přik. hřeší: kdo svou vinou v neděli a ve svátek nejde na mši sv.,
na kázaní, na křesťanské cvičení, na požehnání, kdo bez potřeby koná těžké práce.
Proti IV. přik. hřeší: kdo rodičů svých nectí, nemiluje, neposlouchá, za ně
se nemodlí.
Proti V. přik. hřeší: kdo je zlostný, kdo nadává, kdo se pere; kdo kouří,
pije kořalku a jiného svádí ku hříchu.

Proti VI. přik. hřeší: kdo nestydaté věci myslí, mluví, koná.
Proti VII. přik. hřeší: kdo krade, podvádí, na majetku škodí, nalezené věci
nevrací.
Proti VIII. přik. hřeší: kdo křivě svědčí a křivě žaluje, kdo lže, pomlouvá,
na cti utrhá, křivě podezřívá, různice činí.
Proti IX. a X. přik. hřeší: kdo má hříšné žádosti.
Proti církevnímu přik. hřeší: kdo jí v postní den maso — a v zapovězený
čas chodí k tanečním zábavám.
Hlavními hříchy je vinen: kdo je pyšný, lakomý, závistivý, líný . . . (ostatní
jsou obsaženy v 10. Božím přikázaní).
(dokončení.)
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Promluva na neděli V. po Velikonocích.
Napsal JOSEF THIR.
>\ebo Otec sám miluje vás, protože vy jste
milovali a uvěřili jste, že jsem já od Boha vyšel.«
(Jan 16, 27.)

Dnešní neděle nazývá se nedělí křížovou nebo prosebnou, protože se jí
zahajují významné dni prosebné neb křížové. Jakoby v ten čas chrámy naše
křesťanské v posvátných prostorách svých nestačily pojmouti prosby tisíců, které
se vznášejí k výšinám nebeským, církev svátá vede zbožné zástupy ven, v ten
veliký a velebný chrám přírody, jehož klenbou jsou modrá nebesa, lampou zá
řící slunce, svícemi jasné hvězdy, kde v hučení vod a šumění lesů zaznívá já
savá píseň ptactva, jak velebný zpěv bohoslužebný; a tam spojuje modlitby všech
v jeden veliký hlas prosby, která by vstoupila k výšinám milosrdenství. Vše
kolem nás se probudilo k novému životu, nové jaro vane kolem nás, vzkříšení
po dlouhém spánku smrti, a každý ten kvítek, který kalíšek svůj rozvitý otvírá
slunci životodárnému, ukazuje nám, jak mocný, jak dobrý je ten Bůh, jenž na
kloňuje se opět k údolím země a ony rozkvétají v hojnosti, jenž otvírá ruku
svou a naplňuje veškery živočichy požehnáním svým. On je to, v němž žijeme
a dýcháme, on žehná pracím lidským, ne ten kdo sází a zalévá, ale ten, který
vzrůst dává. Ten jedině může pomoci; sesílá déšť v čas příhodný a slunci svému
velí, aby vycházelo spravedlivým i nespravedlivým. A proto církev svátá prosíc
v první řadě za úrodu země, k němu obrací modlitby všech, aby vstoupily tam
nahoru k Božímu milosrdenství, jako ty ranní páry, jež v úsvitu jitra vstupují
ke slunci, aby vrátily se opět, aby nebe vydalo déšť úrodný a rosu osvěžující,
a země dala úrodu svou. K Bohu dobrotivému obrací církev i důvěru a víru
naši. Krásnými slovy dnešního svátého evangelia: »Budete-li zač prošiti Otce
ve jménu mém, dát vám. Až posavad jste za nic neprosili ve jménu mém, proste
a vezmete, aby radost vaše byla dokonalá.« Ano tak mluví jen láska a to láska
všemohoucí. Nic nechce Pán Ježíš sobě ponechati, a proto chystaje se k návratu
svému do nebe k Otci, poukazuje učenníkům, až již u nich nebude, aspoň na
jméno své, jehož moc všemohoucí jim dopomůže ke všemu, oč budou žádati
Otce nebeského. A čeho žádá Spasitel světa za tu nesmírnou lásku svou, žádá
opět naší víry, naší důvěry. A co je ta pravá víra —· která je základem naděje?
Ona jest oko, které již zde vidí to, co žádné oko nevidělo, totiž slávu Boží,
ona jest ucho, které slyší jásání nebes, jež nám zde není popřáno slyšeti, ona
jest srdce, které již zde cítí část toho blaha, které připravil Bůh těm, kteří ho
milují. Její říše není s tohoto světa, pohlíží na věci věčné, je světlo, které zrovna
tak jako světlo sluneční žádný člověk nerozžal, je světlo ze světla, milost, dar
Boží, který každý člověk dostává při křtu svátém. To předpověděl již svátý Jan
Křtitel, když pravil: »Po mně přichází Ten, jenž křtíti vás bude ohněm a duchem
svátým.« Ten oheň, to je světlo víry, které vchází v srdce křtěncovo, aby osvě
covala všecky stezky jeho života.
^Doufej synu, dcero, víra tvá tě uzdravila,« tak volal Spasitel světa často
a často na své pouti pozemské, kdy skláněl se k nesčíslným trpícím, kdy hojil
tělo a uzdravoval, zachraňoval duše, kdy kráčel světem, aby hledal a spasil, co
bylo zahynulo. A slovy těmi chtěl ukázati, že víra jejich jakoby všemohoucnost
jeho nutila, aby pomohla, že víra smiřovala hříšníka s Nejsvětějším a spravedli
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vého učinila svátým. Tu víru chválí i v dnešním svatem evangeliu Spasitel sám,
když praví, že Otec bude milovati a miluje učenníky jeho, protože oni milovali
Krista a uvěřili, že od Boha vyšel. A s věrou tou kráčeli svati apoštolově po
celém světě, víru tu šířili, věrou tou přemáhali utrpení, věrou tou opanovali za
nedlouho celý svět pohanský a přeměnili jej v křesťanský, takže mohli směle
na konci žití svého zvolati: »To jest vítězství, které přemohlo svět — víra naše.«
A s tou věrou, tou důvěrou, drazí moji, posvěťte i vy tyto posvátné dny,
dny modlitby. Požehnání Boží svolávati bude s výšin nebes na ty širé nivy země,
pokryté vzrůstající úrodou, církev svátá. Vyproste si požehnání pro duši svou. Vždyť
i duše vaše jest role, která má jednou rozkvésti v bohatý máj ctností a skutků do
brých. Tak jako tam v přírodě zářivé slunko a úrodný déšť dává všemu rozvíjeli
se v krásný máj, tak i ve vaší duši září slunce víry, a rosa milosti Boží sklání se
k ní, aby v duši vzešlo jaro života, bohatá žeň, kterou jednou věčnost sklidí.
»Pán Bůh dá požehnáni své alleluja, a země vydá úrodu svou, alleluja«!
Těmi krásnými slovy nadšené modlitby zahájí kněz prosby své při jednotlivých
zastaveních uprostřed jara a květů, těmi důvěrnými slovy obraťte se i vy v tyto
dny k Bohu svému. Proste ho, aby žehnal vám a vašim pracím, aby ta setba
vědění a umění, kterou klade škola do srdcí vašich, s pomocí Boží vydala úrodu
svou; proste za sebe a za své drahé, proste za světlo a sílu, čistotu a zbožnost.
Otevřte Bohu srdce své a na srdci Páně složte veškery boly, kříže a práce své.
A modlitbu svou spojte s modlitbami svých druhů, a ten hymnus prosby nechť
sdruží se opět s modlitbami milionů, které tyto dny spojí církev svátá ve velké
litanie celého světa, aby vznesly se jako věčná prosba k výšinám nebes. A Spa
sitel světa, který pravil, »Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.« Ten přijme to volání všehomíra a modlitby, ty
spojí s modlitbou svou; a dobrotivý Otec nebeský, který neoslyší žádné modlitby,
které se k němu vznesou ve jménu Syna jeho, skloní se v požehnání opět k ní
žinám země, její údolí zazelenají se jarem, a srdce lidská rozkvetou požehnáním
máje. A víra křesťana stane se základem jeho svaté naděje; víra, a naděje roz
vine se v bohatý květ lásky k Bohu a bližnímu, a ty tři ctnosti dovedou křesťana
jako tři hvězdy strážné ke světlu světel, kde v radostném shledání splní se na
nás přislíbení Spasitele: »A opět uzřím vás, a radovali se bude srdce vaše, a ra
dosti té nikdo neodejme od vás.« — Amen.
..y

Promluva na VI. neděli po Velikonocích.
Napsal JAN SMEJKAL.
»Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu
vám, od Otce, Ducha pravdy, budete i vy svě
dectví vydávali o mně.«
(Jan 15, 27.)

Jeden z nejstarších dějepisců řeckých, Herodot, vypravuje o panovníku na
ostrově Samos, Polykratovi štěstím tak obdařeném, že tento v úzkostlivosti své
o radu krále egyptského se táže, co činiti má, aby štěstí na čas ho opustilo.
Král egyptský radí mu, aby od sebe odvrhl to, co mu zdá se býti nejdrahocenějším. Polykrates přemítá, co mu nejdrahocenější, a odhazuje do moře skvostný
prsten ze zlata a drahokamů. Než; co se stalo? Po několika dnech jakýsi rybář
uloviv velikou krásnou rybu, za slušno pokládá vladaři Polykratovi ji darem dáti.
A hle, ve vnitřnostech ryby prsten znovu nalezen a Polykratovi vrácen.
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Moji posluchači! Prsten Polykratův zobrazujž nám pravou, čistou vroucí,
obětovnou lásku. Rcete však mi, kdo člověka vřeleji, obětavěji miloval, než-li
Spasitel náš, jenž s každým z nás již na křtu sv. přátelství uzavírá, kde jeho
zásluhou byvše obmyti, stáváme se dítkami Božími, dědici království nebeského.
Kolikráte se však již stalo, že drahocenný tento poklad lásky Spasitelovy lehko
myslně byl zahozen do hlubiny hříchů. Byla-li láska naše pravá, Pán přináší nám
lásku zpět, jako onen rybář prsten, přináší nám lásku ukrytou ve velikém daru
milosti Boží, ve velikém daru, jímž člověk ozdoben, neleká se ani smrti pod
stoupit! pro Boha, pro víru Ježíšovu, ve velikém daru, který Pán přislíbil apo
štolům slovy, dnešního sv. evangelia: »Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu
vám, od Otce, Ducha pravdy, budete i vy svědectví vydávati o mně.* A této mi
losti jest nám všem potřebí. Proto chci dnešní příležitosti použiti a k vám promluviti, jak potřebná jest nám milost Boží.
Co jest milost? Jest pomoc a přispění Boží. Rcete mi okamžik, ve kterém
pomoci, přispění Božího nám není potřebí? Každé udeření tepny, každé dechnutí,
což jiného jest než-li velecenný dar, jehož jsme sobě na Bohu nezasloužili, nežli
milost Boží, bez níž ani na okamžik nemohli bychom trvati. Co plátno úsilí,
námaba, práce rolníkovi, kdyby opustila jej pomoc — milost Boží a nedala v pří
hodný čas jasna a vláhy. Co plátno celonoční námahám' Petru, aby na rybnatém
jezeru Genezaretském v sítě své zahrnul plaché ty obyvatele vod. »Celou moc,*
praví ke Kristu, »celou noc pracovali jsme a nic jsme nechytili.* Nyní však
k rozkazu Mistrovu znova vrhá sítě své v proudy vodní, a hle! Nevídané množství
ryb hemží se v sítích a trhá je svou tíží a potápí loďku. »Pane odstup ode mne,
jsem člověk hříšný,* tak uznává nejjasněji pravdu, že nic nemůže člověk učiniti,
nedá-li Pán k tomu svého požehnání.
Ale i ke konání a plnění našich povinností i ctnost jest milost Boží, to
životem svým dotvrzuje tentýž sv. Petr. »Dnes mne opustíte všichni,* žaluje Pán
při poslední večeři. V důvěře v sebe sama dí k tomu Petr: »A kdyby se všichni
nad tebou horšili, já se nepohorším, bych měl s tebou umřití, já tě neopustím.*
A vizme, když doštáti má slovu, když splniti přípověď, tu láme se jeho srdnatost
po prvním oslovení pouhé děvečky; zapírá Mistra svého, až teprve zapění kohouta
budí jeho svědomí, nad slunce jasněji vysvítá mu pravda, že i na cestě ctnosti
pomoci Boží jest potřebí.
A tomu-li tak, že jako réva odštěpená od kmene nemůže ke zralosti přivésti hrozny, tak-i my bez Boha, bez jeho milosti nic nemůžeme. K čemu po
vzbuzuje nás toto "poznání? K pokoře, pravím. »Co máš, o člověče,« napomíná
písmo sv., »co jsi nedostal, a jest-liže jsi dostal, proč se chlubíš, jakoby jsi to
nedostal?* Dáno-li tobě jadrnějšího zdraví, bystřejších smyslů, nepovrhuj svým
bližním, méně nadaným těmito dary, neboť: »Bůh se pyšným protiví a jen po
korným dává milost svou,* s níž můžeme přemnoho, ano všecko.
Jako sv. Petr byl nám zrcadlem, v němž spatřili jsme mdlobu a nedostačitelnost lidské síly, tak naproti tomu sv. Pavel nezmožitelným důkazem toho,
že člověk s pomocí Boží může všecko. Myslete si muže, jenž při ustavičném
bdění, bolestech ran, těžkosti okovů vždy usiluje šířiti učení Kristovo, jenž s ne
přemožitelnou smělostí nejmocnějším panovníkům do očí tvrdí, že všechno jejich
vědění bláznovstvím jest, jenž nejzastaralejší předsudky, nejzamilovanější pověry
poráží bez peněz,* beze zbraně, bez vojska; tak myslete si Pavla svátého, jemuž
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i nejzarputilejší nepřátelé křesťanství povinnou úctu vzdávají. A táži se vás, poznáte-li toho Pavla v Šavloví, v onom Šavloví, jenž již jako mládenec střehl šatů
lidí kamenujících sv. Štěpána, jenž nejkrutějším protivníkem jména Kristova, jenž
v šílené horlivosti spěchá do Damašku, aby tam hubil církev Kristovu? Zajisté
nepoznávate v Šavloví Pavla — apoštola národů. Myslíte, že to vše vykonal Pavel
o sobě? »Milosti Boži jsem, co jsem,« odpoví vám sv. Pavel.
Tak i my všecko můžeme jen s milostí Boží. »Bůh-li s námi,' kdo proti
nám.« Aby tak se stalo, přidružiti se musí důvěře vaší v milost Boží i naše práce.
Milost Boží účinkuje jen tehdy, když my spoluúčinkujeme, neboť ona přirovnává
se k veslu jež plavec v rukou drží. Což plátno veslo plavci, kdyby jím nepra
coval? Taktéž i milost Boží nebyla by nám ku platnosti, kdybychom s ní nepů
sobili při svém učení, poslušnosti a trpělivosti v neštěstí. Jedině tenkráte, když
k milosti Boží přidáme svoji činnost, když s milostí Boží budeme spolupůsobili,
budeme moci i my se sv. Pavlem zvolati: »Milosti Boži jsem to, co jsem, a milost
Boži ve mně mama nebyla.« Amen.

Promluva na den svaté a nerozdílné Trojice Boží.
Napsal EM. ŽÁK.

Něco obzvláště vznešeného a spolu tajemného jako neproniknútelné mlhy
ranní spočívá na svátku, který dnes světíme. Ježíš, který na polních liliích, na
semeni, zrnu hořčičném vždy vykládal a znázorňoval hluboké pravdy svého učení,
zdvihá dnes na okamžik závoj, jímž zahalena jest nevystihlá bytost Boží; dává
nám nahlédnout! v tajemství Boha samého. Jeden jest Bůh ve třech osobách: Otec,
Syn a Duch sv., a ti tři jedno jsou.«
Kdo vyvážil kdy rozumem svým toto tajemství? Kdo může říci v radostném
úžase: Chápu Tebe, velký, svátý Bože? Rozumem svým z přírody a řádu svě
tového poznáváme sice všemohoucnost, moudrost a dobrotivost Tvůrce svého,
ale jeho podstata a život jeho vnitřní na vždy zde na zemi má nám zůstati ne
pochopitelný. Jedině dnešní slova Spasitelova otvírají nám na okamžik výhled do
nekonečné říše Boží a ozařují jako mocný blesk na chvíli tajemnou říši věčnosti.
Proto dnešní svátek vším právem zváti můžeme: svátkem tajemství.
Tajemství! Jest ovšem krátké to slovo, ale pyšný rozum lidský, ve své ho
roucí snaze všecko prozkoumat! a prohlédati, nerad se s ním přátelí. Tajemství!
Toť právě jméno, jež stává se stále terčem útoků, odporu a zapírání věku na
šeho, který s chloubou sám se jmenuje »stoletím osvíceným«. A přec, chceme-li
býti upřímnými, musíme přiznati sami sobě, že říše tajemství jest daleko větší,
nežli obor známých a poznaných pravd, že tajemství obklopují nás všude, a na
každém kroku života svého setkáváme se s nápisem: »Neznáme a nepoznáme« —
»Ignoramus et ignorabimus.«
1. Sv. Augustin, uvažuje o životě člověka, praví takto: Uvažuji-li sám o sobě,
bezděky se ptám: Co jest život lidský? Spojení duše s tělem. A co smrt? Odlou
čení jejich. Ale jak se toto spojení uskutečňuje, nevím a nikdy nevypátrám.« Co
jest spánek, v nějž přece denně se ukládáme? Chci-li pátrati o něm, nemohu, po
něvadž nespím a spím-li, nemohu o něm bádati, protože spím. Život sám jest
pro nás tajemstvím. Člověk sám sobě záhadou největší.
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Když Spasitel, sedě na hoře, okem vševidoucím pohlížel do věků příštích
a věštil zkázu Jerusalema a ztroskotání chrámu, zda neznělo to jako pohádka,
jako nemožnost Židům, na svatem městě tolik si zakládajícím? »Tento se rouhá,
mluví neuctivě o věčném stánku Hespodinově;« horšili se na Spasitele. A ne
uplynul ani jeden věk lidský, a věštecká slova Neomylného se vyplnila. A když
ukazuje na semeno hořčičné, předpovídal, že církev jeho z počátku tak skrom
ného a nepatrného rozšíří se po celém světě, nechápali slova jeho ani jeho apo
štolově. A hle! co jim bylo záhadou a nepochopitelným tajemstvím, to nám jest
skutečností. Tak mnohá tajemství věků minulých přítomnost vysvětlila.
A pohleďme sami na běh života svého! Známe léta uplynulá, uvědomujeme
si přítomnost. Ale víme, co nejblížší vteřina nám přinese. Můžeme bezpečně
věděti, co příští den nám skrývá ve svém klíně? Hle nové tajemství života,
tajemství zítřka a celé budoucnosti.
Přírodozpyt mluví o silách: síle magnetické, elektrické a jiných. Poznáváme
jich veliké účinky a na jich pravidelnosti a stálosti rozum lidský buduje všechnu
vědu, ono největší vítězství ducha lidského. Známe však jich podstatu? Ne
známe a nepoznáme tato velká tajemství védy.
2. A jestli již v životě lidském a zde na světě tolik záhad a tajemství nám
nedostupných, což divno, že v Bohu a v říši věčnosti tím více pravd nepoznatelných a nepochopitelných, tím více tajemství. Synové lidští! »Cesty mé nejsou
jako cesty vaše, a soudy mé nejsou soudy vašimi,«· volá k nám Duch sv. slovy
sv. písma. »Život můj není jako život váš,« ozývá se ze slov dnešního sv. Evan
gelia. Známe říši tvorů, ale nikoli říši Tvůrce, poznáváme běh času, ale nikoli
říši věčnosti. Mezi tvory rozumnými spatřujeme ovšem stálý zákon: kolik lidí,
tolik osob; tři osoby, tři lidé. Ale Bůh není tvorem; zákon konečnosti a ome
zenosti neplatí v říši Věčného a Nekonečného.
Odtud sám J. J. Rousseau, přemítaje o tajemství Nejsvětější Trojice, krásně
doznává: »Čím více se namáhám, abych neskončenou bytost Boží pochopil, tím
méně ji pochopuji. Čím méně ji však pochopuji, tím více se jí klaním. Tehda
nejlépe užívám rozumu svého, když před Tebou v omezenosti své se skláněje,
za nic se nepokládám.« (Rousseau: Emil.)
Největší básník náboženský Dante, jenž v sobě hluboké vzdělání bohoslo
vecké se vzletem básnickým stejně pojil, ve třech nádherných plodech musy
své líčí tajemství života věčného: peklo, očistec a ráj čili nebe. Vidí, provázen
jsa tajemným vůdcem, přední zástupce věků minulých, ani každý dle zásluh
svých buď v nebi se radují, či muka věčná trpí, či v očistci teprv pokání činíce,
k blaženosti věčné se připravují. Ve významných obrazech líčí tu rozličné stupně
blaženosti vyvolenců Božích. A v posledním, závěrečném zpěvu vzývá blahosla
venou Pannu Marii a prosí, aby mu vymohla té milosti u svého Syna, by mohl
na okamžik patřiti na Boha trojjediného. Modlitba jeho jest vyslyšána. A co
spatřuje on, pozemšťan, smrtelným svým zrakem? Zří tři kruhy různé barvy, ale
stejného obsahu, jeden z druhého tryskající. Jsou jako duha v duze, stále činné,
stále živoucí. Zrak mu přechází, rozum chabne, a on s pokorou doznává, že oku
lidskému tajemství trojjediného Boha prohlédnout! nelze. »Bůh zůstává ve světle
nepřístupném.«
A jak nám se jest zachovati vůči tajemstvím Božím? Když Duch sv. v po
době ohnivých jazyků sestoupil na apoštoly a způsobil, že té chvíle mluvili
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oni, prostí rybáři galilejští, všemi jazyky, každému v mateřské řeči jeho, tu jedni
v úžase tomu se divili, řkouce: »Zdaliž nejsou tito všickni, kteří mluví, Galilejští?
Kterak tedy slyšíme od nich my jeden každý mateřský jazyk svůj ? I co to má
býti?« Druzí pak se posmívali a pravili: »Sladkého vína plni jsou tito — jsou
opilí.« Co zde se událo, děje se vždy, kdykoli něco tajemného, nevysvětlitelného se
stane aneb o tajemství se mluví. Lidstvo se rozdělí ve dva tábory. Vážní, přemítaví, chápajíce vážnost okamžiku, sklání se před nevysvětlitelným a tiše ctí, co
na ten čas prozkoumati se nedá. Druzí, lehkomyslní, povrchní odvracejí se od
tajemného s posměchem a pochybovačností.
Do kterého z těchto táborů my vstoupíme? S úctou a pokorou skláníme
se před tajemstvím Božím. Bylo by pošetilým, svět Boží měrou tohoto světa
měřiti. Klaníme se tajemstvím své sv. víry, pevně doufajíce, že co zraku našemu
nepochopitelno zde na zemi, stane se nám zjevným v říši věčnosti. Slova skrom
ného mudrce řeckého Sokrata: »Vím jen, že nic nevím,« platí i dnes. Ale platí
též jen pro tento život pozemský. Až jednou nadejde nám slavné jitro života
věčného, tajemství tohoto světa zmizí a pravdu, dnes nepochopitelnou, poznáme
ve vší její hloubce. A tehda, jakož pevně doufáme, pokorná víra naše bude od
měněna, neboť sám Spasitel to slíbil, řka: »Blahoslavení, kteří neviděli a přece
uvěřili.« Amen.

Promluva na II. neděli po sv. Duchu.
Napsal FRANTIŠEK ŽUNDÁLEK.
»Pravimt pak vám, že žádný z mužů
tich, kteří byli pozváni, neokusí večeře mi.«
(Luk. 14, 24.)

V živé paměti naší jest doposud hrozná událost, která se přihodila za času
korunovace nynějšího cara ruského, Mikuláše II., roku 1896. Tehdy byla uspo
řádána lidová slavnost a rozdělovány různé dary na památku významné události.
Na 40.000 lidí se sešlo ze všech končin veliké říše ruské, z nichž většina čekala
již celou noc, aby byli první na místě. Nastalo rozdělování darův. Ale nástojte !
Místo daru dostalo se mnohému smrti; byloť 3800 účastníkův pošlapáno a mnoho
jiných poraněno. Tak nedočkavě jednalo na tisíce lidí, když jim šlo o dárek ne
patrné ceny. Jaký·'opak nacházíme v příběhu dnešního sv. evangelia. Bylo to za
jisté nemalé vyznamenání, když hospodář zval známé svoje k hostině, avšak
smutné dožil se zkušenosti, že pozvaní odepřeli přijití.
Člověkem oním, který připravil velikou večeři, vyrozumívá se Bůh sám,
večeří blaženost v království nebeském. Pozvanými přáteli pak jsou katoličtí kře
sťané, kterým se káže evangelium Kristovo a udává se cesta ke spasení věčnému.
Také vás, milé dítky, volá 'Spasitel náš ústy kněží, rodičův a učitelův k sobě,
ale mnohé z vás neslyší hlasu jeho. Proto chceme dnes rozjímati. 1. o duševní
lenosti a 2. jak ji Bůh tresce.
'
1. Každý člověk jest ku práci stvořen; ale lenivé dítko nemá chuti k učení,
poslušnosti a ke všem ostatním povinnostem; proto nikterak se nezamlouvá ani
rodičům, ani učitelům. Ale tím horší je stav duševní lenosti, která záleží v tom,
že dítko má ošklivost na věcech Boha a vlastní spásy se týkajících. Takové dítě
nedbá slova Božího, nerado jde ke svaté zpovědi a sv. přijímání, nemá záliby
v modlitbě, považuje čas strávený v kostele za ztracený. A jde-li přece v neděli
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a ve svátek na mši sv., stává se to jen z přinucení, protože by jinak neušlo
trestu. Hledá proto výmluvy, jen aby bylo zproštěno této povinnosti, nebo přichází
vlastní vinou pozdě na mši sv. Nedochází do chrámu Páně proto, aby vzdalo
chválu a vděčnost za zdraví, dobré rodiče, prospěch v učení a za tolik jiných
dobrodiní, kterých od svého Tvůrce přijmulo. Nerado trpí, co Bůh na ně seskl,
nepomáhá jiným, nečiní vůbec dobrých skutků. Malých hříchů nedbá, o své po
lepšení se nestará. A když učiní dobrý úmysl, brzy naň opět zapomene. Má za
to, že je dosti zbožné a že nechce býti nejvyšším ve slávě nebeské. Zkrátka,
takové dítky žijí podle slov sv. Pavla (K. 212.) bez naděje a bez Boha. Takový
život jest velice smutný; ale ještě smutnější jest jeho konec. V té příčině nám
podává poučení a výstrahu příklad o dvořanu, který celý svůj život sloužil svému
knížeti svědomitě a věrně ve věcech pozemských, avšak o Boha a svou spásu
se nestaral. Uznalý kníže navštívil svého služebníka, když ležel na smrtelné po
steli a dovolil mu, aby si vyžádal nějaké milosti. Nešťastný sluha byl sklíčen
bázní o svou duši, a proto žádal svého pána: »Dopřej mi alespoň jednoho dne
života, abych se jakž takž připravil na rozhodný krok na věčnost, pro kterou
jsem dosud ničeho neučinil.« Můžeme -si představili, jakou odpověď dal kníže na
tuto žádost, v níž zračil se bol nad marně prožitým životem.
2. Spravedlivý Bůh nemůže míti zalíbení v těch lidech, kteří mu slouží
s nechutí, na oko, kteří jsou pouze katolíky podle jména, nikoli podle skutků,
vždyť Bůh nás vůbec nepotřebuje. A poručí-li nám, abychom konali jen věci
nejvíce potřebné v tak nepatrné míře, tu zajisté bychom se měli vzmužiti a uží
vali každé příležitosti, abychom si zabezpečili spásu duše své. Takovým lhostejným
lidem hrozí Bůh ústy svého apoštola zavržením: »Znám tvoje skutky, že nejsi
ani studený, ani teplý. O, kéž bys byl studený nebo teplý! Poněvadž jsi však
vlažný, ani studený, ani teplý, vyplivnu tě ze svých úst.« (Zjev. 3, 15.) — Jak
známo, chuti není nic protivnějšího a ošklivějšího, nežli vlažná voda bez
soli; každý si pospíší, aby ji nepodržel ve svých ústech, dokud se mu neučiní
nevolno. Rovněž tak se protiví'Spasiteli člověk, který nechce zřejmě přistoupili
. pod jeho korouhev, vžiti na sebe kříž svůj a následovali ho.
Dejme si otázku: Jak by se vám vedlo, milé dítky, když jste tak skoupými
ve službě Boží, když nechcete dávati Bohu, co jest Božího, kdyby Tvůrce od vás
vztáhl svou ruku a přestal vám udělovali dobrodiní ? Jak byste byly překvapeny,
kdyby Bůh podle způsobu zištných lidí vám naměřil tou měrou, jakou samy měříte?
Spasifel náš sám naznačil hrozný osud, který stihne ty, kdož nepolepšitelně,
lenivými zůstávají vůči Bohů a spáse svojí. Učinil tak jedenkráte v podobenství,
když mluvil o pánu vinice k zahradníkovi se obracejícímu: »Již tři léta přicházím
a hledám ovoce na fíkovém stromě a nenalézám žádného; vytni jej! proč zaujímá
nadarmo zemi?« (Luk. 13, 7.) Podruhé tento soud vyslovil skutečně. Viděl na
cestě fíkový strom, a šel k němu, poněvadž lačněl; ale nenalezl na něm ničeho,
nežli listí. . Proto k němu řekl: Nechť nevydáš nikdy ovoce na věky. A ihned
uschl fíkový strom k velkému podivu učeníků. (Mat. 21, 17—20.) »Každý strom,
který nenese dobrého ovoce, bude vyťat a na oheň uvržen.« (Mat. 7, 19.) —
Sem příslušejí také výstražné příklady o neopatrných pannách, jichž lampy vy
hasly, protože neměly oleje, a nebyly připuštěny do místnosti svatební. Také ni
čemný služebník byl odsouzen do temného vězení, poněvadž hřivnu darovanou
zakopal, místo aby s ní hospodařil. (Mat. 25, 1 —30.)
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Zločinec, který byl odsouzen k smrti, žádal, dříve než byl nad ním vynesen
rozsudek smrti, o kněze z duchovního řádu, jejž sám jmenoval. Rychle bylo
posláno do onoho kláštera, a přišel kněz. Odsouzený pravil k němu tato pozoru
hodná slova: »Milý otče! Žil jsem kdysi mezi vámi, byl jsem mnichem, jako
Vy, nosil jsem oděv, jako Vy nosíte, složil jsem sliby a byl jsem delší dobu
zbožným řeholníkem. Mohu Vás ujistiti, že jsem řeholi správně zachovával. Byl
jsem spokojen; nic mi nepřipadalo těžkým. Ach, jak jsem byl tehdy šťasten!
Než, začal jsem býti vlažným, a staly se mně znenáhla ctnosti řeholní ošklivými.
Stal jsem se nevěrným svojim povinnostem a zrušil jsem sliby. Jho mého stavu
stalo se mi nesnesitelným, odešel jsem z řádu a odložil jsem svého oděvu du
chovního. Dopouštěl jsem se pak nejohavnějších skutkův a zločinův, a sám
vidíte, kam mne moje zlé činy přivedly! Dal jsem Vás zavolati, abyste svým
spolubratřím oznámil, co jste ode mne slyšel. Kéž by můj příklad byl jim
k výstraze.«
Milé dítky! Tak hluboko klesá člověk, který stává se vlažným u konání
svých povinností. Buďte proto vždy horlivý hlavně v modlitbě a nepodávejte se
vlažnosti duševní, abyste vytrvaly až do konce v dobrém. — Amen.

Promluva o docházce na služby Boží.
Napsal J. KRAKOVEC.

,

^Jdi, ukaž se knězi!*
(Mat. 8., 4.)

Když Pán Ježíš uzdravil malomocného, prokázal mu tím nemalé dobrodiní;
byloť malomocnému žiti odloučeně od zdravých, nesměl s nimi jednati a mluviti
z blízka, zkrátka žil takový nešťastník jako vyhnanec na vzdáleném osamělém
ostrově, s něhož viděl kvetoucí rozsáhlé město, ale do něhož nesměl vkročiti.
Jeho uzdravení však mělo býti dokázáno; proto poručil mu Spasitel náš, aby se
ukázal knězi. Ten mu měl dáti potvrzení, že jest čist a že může ve společnosti
zdravých bez obavy prodlévati. »Jdi, ukaž se knězi!« nařizuje Pán Ježíš také
vám, milé dítky. Poprvé jste se ukázaly knězi, když vás kmotrové nesli ke křtu
svátému do chrámu Páně. Když jste povyrostly, ukazujete se knězi častěji; tak
když jste byly obtíženy hříchem, který právem se nazývá malomocenstvím duše,
aby s vás tuto nepravost sňal, jindy, když jdete k sv. přijímání, jindy opět, jdete-li
. na pohřeb svým známým nebo příbuzným.
Dobrá matka církev svátá stará· se však o to, abyste stále žily před očima
duchovního otce, abyste byly tak pomocí Boží dobře vychovány. A to se děje
právě každou neděli a svátek, kdy máte býti přítomny mši sv. To nařizuje vám
církev sv. pod těžkým hříchem, kterého se dopouštíte vždy, když bez příčiny
a z vlastní viny zameškáte této sv. oběti. K návštěvě mše sv-. nás váže již vděč
nost k dobrotivému Bohu, 1. poněvadž mše sv. jest nejdražší obět, a 2. poněvadž
Bůh odměňuje ty, kteří na mši sv. pilně docházejí.
1. K velikým světcům naší církve náleží sv. Vincenc z Pauly, který pomáhal
chudým v jich bídě, nouzi i neštěstí duševním i tělesném. Jedenkráte zavítal do
většího města, kde bylo vězení pro velké zločince. Těm se vedlo velmi špatně,
poněvadž tam nebylo čerstvého vzduchu, světnice byly malé, úzké, všude plno
zápachu. Když byli zdrávi, ještě mohli to jakž tak snášeti. Avšak běda tomu,
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kdo onemocněl. Takový ubožák byl úplně opuštěn, neboť nikdo se oň nestaral,
spoluvězňové se mu vyhýbali, a tak nešťastník ve hrozných mukách obyčejně
zahynul. Sv. Vincenci bylo líto těch zbědovaných lidí, ale neměl moci, aby jim
pomohl. Avšak přece učinil, co mohl. Žádal za dovolení, aby mohl s těmi ubo
žáky žiti ve vězení, což mu bylo uděleno. Tu bylo jeho největší radostí, když
mohl vězně těšiti, ošetřovat! a učiti trpělivosti, které tak měli potřebí. Byla to
ovšem práce nevděčná, poněvadž někteří se ho báli jako vyzvědače, jiní se mu
posmívali a jím pohrdali. Avšak sv. Vincenc to všecko radostně snášel, až si ho
valná většina vězňů zamilovala a jeho lásky si vážila.
Avšak což jest to proti lásce, kterou nám dal na jevo Spasitel náš. Jako
chudé dítko přišel na svět, 30 roků žil život skrytý a tři léta učil a hlásal nové
evangelium celému světu. A ještě před svou smrtí na Zelený čtvrtek při poslední
večeři chtěl dokázati, že u nás stále chce zůstávati až do skonání světa. Chtěl,
aby se vyplnilo, co o něm předpověděl prorok Malachiáš: »Nebo od východu
slunce až na západ veliké bude jméno mé mezi národy, a na každém místě oběto
vána bude jménu mému obét čistá.« To měl božský Mistr na mysli, když vzal
chléb ve své svaté a velebné ruce, pozdvihl oči své k nebesům, žehnal jej a řekl:
»Vezměte a jezte; totoť jest tělo mé, kteréž za vás vydáno bude.« A vzal kalich
s vínem, žehnal jej a řekl: »Vezměte a pijte z toho všichni; totoť jest krev Má,
krev Nového Zákona, kteráž za vás a za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů.
To čiňte na mou památku!« Sám Spasitel náš konal tedy první oběť mše sv.,
po něm tak činili apoštolově, a dosud činí jejich nástupci, biskupové a knězi. Po
myslete tedy, milé dítky, že tato oběť jest skutečně nejdražší, neboť při ní se
obětuje pravé tělo a pravá krev Pána Ježíše. Zdali jest možno, abyste si nevážily
této přesvaté oběti, zdali jest možno, abyste raději doma zůstávaly nebo věnovaly
se zábavě, když Kristus Pán nám tak velikou milost prokázal! Nikoli! Jsem pevně
přesvědčen, že budete spěchati do chrámu Páně, abyste poděkovaly svému Ježíši
za tak veliké vyznamenání.
2. Budete sem spěchati tím radostněji, poněvadž Bůh odměňuje ty, kteří
pilně na mši sv. docházejí. Zde můžete žádati od Boha, čeho potřebujete. A jste
předpuštěny před krále králů každé chvíle; neboť chrám Páně jeví se nám býti
jako místo, kde Bůh sám slyšení udílí a prosby naše přijímá. A tu není žádného
rozdílu osoby, tu klečí boháč i chuďas, zdravý i nemocný vedle sebe. Nebeský
král připravil zde hostinu pro všecky, pro chudé, slepé i kulhavé (Luk. 14.).
Milé dítko! Tobě snad zemřel otec nebo matka, jsi sirotkem a pláčeš i naříkáš
ve dne v noci. Poklekni jen zde před oltářem Páně a přednes své neštěstí Spasiteli
svému, ten ti dá útěchu, zde najdeš jiného otce, Otce nebeského, který bude
o tebe pečovati. Ty máš snad rodiče nemocné nebo samo neustále churavíš —
pozdvihni jen na tomto místě ruce svoje ke zbožné modlitbě, a Bůh dobrotivý
tě zajisté vyslyší. Jsme-li pobožně přítomni mši sv., bývají nám odpuštěny také
časné tresty za hříchy, které by nám bylo odpykati po odpuštění hříchův a věč
ných trestů.
A ke konci tohoto rozjímání poslyšte, drahé dítky, příběh, kterak Bůh od
měňuje zbožné věřící, kteří rádi chodí na mši sv. R. 871 dánští vojáci vtrhli do
východní Anglie a hrozně ji vyplenili a zamýšleli vraziti také do západní části
této nešťastné země. Tu se postavil k obraně zbožný, ale také udatný král Etelred,
s malým, ale statečným vojskem. Ráno přede mší sv. chtěl král býti ještě přítomen
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mši sv. a posilnili se svátým přijímáním na blízký boj. Mezi mší sv. mu najednou
oznámí, že nepřátelé připraveni k boji již se blíží. I radili mu, aby zkrátil po
božnost a seřadil vojsko k boji. Etelred však zůstal ještě dále s vroucí pobož
ností při přesvaté oběti. Za nedlouho přijdou jiní poslové se zprávou, že se nesmí
váhati ani minuty, jinak že bude zle. Avšak král setrval a odbyl posly prohlašuje,
že se nezdvihne, dokud se s vítězem všech vítězů nespojí ve sv. přijímání a ne
přijme jeho požehnání. Teprve po sv. přijímání a po mši sv. povstal Etelred pln
horoucí statečnosti, vstoupil před svoje vojáky a v málo hodinách přemohl Dány
na dobro. Vše jest v rukou Božích.
Proto, milé dítky, hleďte každé neděle a každého svátku obcovati zbožně
celé mši sv. Ale zajděte na tuto sv. oběť též všedního dne, když vám dovoluje
čas. Obětujte se při obětování s Kristem Pánem nebeskému Otci; při pozdvihování
klaňte se pokorně svému Spasiteli a proste Ho, aby vám odpustil všecky urážky,
které jste mu hříchem způsobily. Při sv. přijímání přijímejte duchovním způsobem,
to jest vzbuďte upřímnou touhu spojití se s Pánem svým v této svátosti, aby
vás chránil od zlého zde na zemi a na věčnosti k sobě přijmouti ráčil. Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkový věstník. Pokladní zpráva:
Svatováclavská záložna darovala 40 K. Pří
spěvky složili kollegové: prof. Václav Davídek, řiditel bisk. konviktu v Ml. Boleslavi
6 K, prof. Otakar Hyneš v Rakovníce 4 K,
katecheta Jar. Bušek v Benešově 4 K, ka
techeta Karel Dušek v Dobříši 3 K. Členů
zdvořile žádáme, aby svoje příspěvky za
sílali pokladníku kol. Frant. Halbichovi, ka
techetu měšť. školy dívčí na Smíchově č. 870.

Katoličtí akademikové a sv. Otec.
Pět německých katolických spolkův akade
mických vídeňské university poslalo sv. Otci
prostřednictvím prof. Casseta svoje blaho
přání k jubileu. Sv. Otec prohlásil, že se
katolickým studentům zvláštním listem po
děkuje.
Německá vzdělanost. Učitelé gymnasia
ve Hnězdně pohrozili polským studentům,
že je vyloučí z ústavu, spatrí-li^dva Po
láky pohromadě se vracející ze školy.
Polští studenti mají choditi s německými.
Tak zní nejnovější rozkaz hakatistických
professorů; dlužno však se nadíti, že tak
daleko moc jejich nejde.
Polská kolej v Římě. P. Pavel Smolikowski, generál Resurrectionistů v Římě,
řídil tamtéž několik let polskou kolej s ne
všední horlivostí. Byl však nucen složití tuto
hodnost a vrátiti se do kláštera, poněvadž
řeholní pravidla nedávno sv. Otcem potvr
zená nařizují, aby generál Resurrectionistů
bydlil v klášteře. Nástupcem jeho v koleji

----

stal se rovněž člen tohoto řádu P. Konstantin
Czorba.
Neobyčejná slavnost. Ve Lvově ko
nala se 13. dubna slavnost posvěcení
ovocných stromkův, určených k zasázení
při silnicích. Svěcení vykonal arcibiskup
Weber za účasti vicepresidenta zemské školní
rady dr. Blažka, městské representace i hoj
ného obyvatelstva, jakož i zástupců rolnických
spolků. Světitel vroucími slovy doporučil
stromky ochraně obyvatelstva i mládeže,
která dosud je ničila, a nepomáhaly tu' ani
tresty, ani pokuty. Proto pomýšleno na jiný
způsob ochrany, totiž posvěcení, což se ne
málo osvědčilo. Ze stromků loni zasázených
pouze dva byly zničeny^ a to ještě přírod
ními živly. Také v Tarnově byla uspořádána
podobná slavnost, po níž zasázeno bylo
200 ovocných stromků v ceně 400 K.
Náboženská svoboda v Rusku. Vilenský biskup Zwierwicz byl sesazen ze
svého úřadu, protože zakázal katolickým
dítkám docházeti do ruských škol, a odsouzen
do vyhnanství v Tveru s výslužným 1200 R.
Slibován mu celý plat, zažádá-li sám o zba
vení z úřadu svého, dovolí-li rozkolníkům,
aby byly pohřbíváni na katolických hřbi
tovech, zavede-li ve vyučování katechismu
články písma sv. ve staroslovanské řeči,
povolí-li smíšené sňatky a dovolí-li úředně
katolickým dětem docházku do ruských ná
boženských škol. Biskup ovšem těmto po
žadavkům nemohl vyhověti.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ČERVEN 1902.
ROČNÍK V.
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RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Slovo o zpytování svědomí.
Napsal JAN PTÁČEK.
(Dokončení.)

Odůvodněni: Veliký důraz dávám na to, aby nezapomínaly děti říkati: »proti
. . . přikázáni jsem zhřešil.« Neboť tento pořádek (proti Imu, Umu atd.), dále to
výslovné jmenování toho kterého přikázání je jako hřebíkem, na který jednotlivé
věci snadno se navěsí. Dítě zpovídajíc se, říká: »Proti I. (II., III.) přik. jsem hřešil (a):
Nemodlil jsem se ráno, večer atd. Nedopustil-li se žádného hříchu— dejme tomu
proti VII. přik. — nevynechá ho, nýbrž řekne: Proti VII. př. jsem s milostí B. ne
hřešil. To má čtverou výhodu: a) poenitent neopakuje některých hříchů něko
likrát; b) tak snadno nezapomene hříchu, když všecka přik. po pořádku, výslovně
jmenuje; c) tak snadno také nezamlčí. U některého stačí někdy jen dost malý
impuls s té nebo oné strany, aby hřích buď vyznal nebo zamlčel. Kdyby měl
mlčky jen některé přikázání přejiti, snad by některý zamlčel. Ale když má výslovně
říci na př.: .»proti VI. přik. jsem nehřešil« — a on hřešil, tu se v něm přece
vzepře svědomí a tak snadno nezapře; d) konečně snadno si toto zpov. zrcadlo
pamatuje a snáze se zpovídá z paměti.
Dále: Zmínil jsem se už, že to zpov. zrcadlo je, abych tak řekl, bas-reliefem
nebo negativem desatera. Ad I.) »1. př. velí, abychom v B. věřili, doufali, milo
vali a jemu se klaněli.« — Proti Imu přik. hřeší, »kdo v B. nevěří, nedoufá, ne
miluje a k němu se nemodlí.« Malým dětem se přímo řekne, že ony věří, doufají,
milují, toliko se nemodlí snad někdy. Snad se někomu budou zdáti ty pojmy:
»nevěří - nedoufá - nemiluje« — příliš širokými, ale pamatují-li si děti dobře tato
3 slova, dovedou také pak už, když vyrostly, samy podrobněji udati hříchy proti
víře atd. Ostatně je známo, že čím delší je zpovědní zrcadlo, tím méně si z něho
děti pamatují, když se mají zpovídati z paměti.·
Ad II.) Na první pohled patrno, že hříchy proti II. přik. úplně přiléhají ke
katechismu. Jen nemohu potlačiti myšlénky: Proč nebylo převzato ze starého
katechismu a ze slovného zněni II. přik. (Nevezmeš jména Bož. nadarmo) : kdo
jméno B. nadarmo béře, kdo kleje? . . Proč to nahrazeno slovy: »kdo je (jméno
B.) neuctivě vyslovuje,« když dále bez toho je třeba to slovo rozvésti ve braní
jména Božího nadarmo a klení?
11
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Ad III.) Připomínám, že při podtržených hříších je vždy dětem udati počet,
u jiných se ptám na něj dle okolností. Ve III. je obsaženo i I. a II. církevní.)
Ad IV.) Zcela přiléhá ke katechismu a zvi. u dětí stačí. Dopustí-li se velký
člověk proti rodičům hříchu zvi. těžkého (bije), pak to už sám označí zevrubněji.
Ad V.) Tu jsem se odchýlil od katechismu i od katech, zpov. zrcadla. Všade
zachováváme pořádek, že hřešiti lze myšlením, řečí, skutky. Dle toho mám : Proti
V. přik. hřeší myšlením : kdo je zlostný (třebas nic neříkal; v tom je obsažena řada
slov z katechismu, otáz. 365: »nenávistí, závistí, hněvem a žárlivostí;« (ostatně
cf. hlavní hříchy ve zpov. zrcadle!) slovy, kdo nadává; skutky: kdo se pere.
Ad VI.) Nemyslím, že by bylo třeba zvi. za našich dob štvanic proti sv.
zpovědi rozváděti více ve zpov. zrcadle VI. přik.; to staň se, když je třeba (počet,
osoby . .) ve sv. zpovědi.
Ad VII.) Opět vzato z katechismu. A stačí, co uvedeno. Z výkladu o VIL
přikázání pochopí pak žák i méně nadaný, že spolukrádež je také hřích. Ostatně
když někdo pomáhá při krádeži, sotva to činí zadarmo. A tak se může říci, že
přímo kradl.
Ad VIII.) Celkem dle-katechismu. Toto přikázání je celkem pro žáky nej
těžší; zvláště ten rozdíl mezi pomluvou a na cti utrháním. I velcí lidé pokládají
oba hříchy za stejné, domnívajíce se, že pomluva = na cti utrhání. Snad by
byla lepší definice, formálně ne tak dokonalá, za to však pro děti srozumitelnější:
Pomluvy se dopouští, kdo o bližním mluví něco zlého, co není pravda. Na cti
utrhání se dopouští, kdo o bližním mluví něco zlého, co je pravda, ale bez do
statečné příčiny; nebo : »ale nebylo toho třeba říkati.« Pak alespoň co nejostřeji
vynikne rozdíl.
Ad IX. a X.) Zahrnuji v jedno: Kdo má hříšné žádosti. Příklad z bibl. děje
pravy a pak se táži: Proti kterému přikázání je tento hřích ? Několik příkladů
stačí, aby děti dovedly pak samy dále ty »hříšné žádosti« roztřiďovati. Hříchy
proti cirk, přikázání nepotřebují poznámek. —
Připomínám, že tento způsob je třeba nacvičiti při první sv. zpovědi hned
co nejdůkladněji, se železnou vytrvalostí, nepovoliti. Už předem oznámím: kdo
mi nebude říkati výslovně: Proti Lpř.jsem hřešil atd . ., že ho pošlu do zadu,
aby si to napsal a pak teprve přišel. A učiním tak vskutku. Při příští sv. zp. už
si dají pozor sami. Vyptávám-li se sám, výslovně postupuji také tak: Proti I. př.:
modlíval jsi se; proti II. atd. Každého tu vyzkouším; z počátku několik sám,
pak ustanovím žáky, aby sami zkoušeli ostatní.
I pro zpovědníka, jak samozřejmo, je to velmi dobré. Neboť když už je
unaven tak zpovědí, že sotva dovede udržeti pozornost, má ulehčeno tímto po
řadem, protože může spíše přejiti hříchy lehké a věnovati tím větší pozornost
těžkým (proti III., VI., VII. a cirk.).
To jsou důvody na rýchlo načrtané; při delším přemýšlení snad by se jich
nalezlo více. Ale i tyto stačí zajisté, aby přiměly pp. kollegy toto zpovědní zrcadlo
uváděti. Snad by mohlo také družstvo »Vlasť« vydatí je dle tohoto návrhu zvlášť,
neboť mnoho se ušetří času, když není třeba je psáti. Při tom dávám hlavni
váhu právě na tu formu (proti I. přik. jsem zhřešil), neboť co do obsahu se
přece shoduje s jinými zpov. zrcadly. Byl bych také povděčen, kdyby mi udal
protidůvody svoje ten, kdo nesouhlasí. Rozpravou by věc jen oživila.
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Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.

»Přibližovali se k Pánu Ježíši publikáni a hříš
nici, aby ho slyšeli.*
Luk. 15. 1.

Když parní den letní dokonává a slunce chýlí se k západu, vzduch stává
se vlahý a příjemný, neboť podvečerní vánek osvěžuje všechnu přírodu.
Květiny nyní jako by dvojnásob vydechovaly příjemnou vůni, a člověk
okem svým se zalíbením spočine na nebi, kde rdí se červánky, jež slunce s námi
se loučíc, za sebou zůstavuje. —
I Ježíš, slunce světa, na sklonku svého života pozemského touže lahodou
svého učení mluvil k svému lidu. Neboť ona dvě podobenství, jež dnešního dne
církev sv. předčítá, vyprávěl v posledních dnech svého působení, ve chvíli, kdy
jako po stupních sestupuje k svému ponížení a k přebolestné smrti. Ježíš mluví
tu o lásce a milosrdenství k trpícím, ku hříšníkům a nešťastným. Káže o soucitu,
milosrdenství a odpuštění. A kouzlo slov jeho vábí k sobě tak, že veřejní hříš
níci, opovržení publikáni, chudí, vyhoštění a povrhovaní přibližovali se k němu
a tvořili čestný jeho průvod.
A mezi tím, co všichni mistři židovští je odpuzovali, varujíce všech obco
vat! s nimi jako styku s malomocnými, Ježíš je přivolává a nalézá v nich své
nejlepší věřící. Přirovnává je k ovečce zbloudilé a k penízi ztracenému, jehož třeba
hledati a vrátiti k ostatním. A z těchto slov oni všichni čerpají novou naději
a lásku k životu. Ježíš káže tu milosrdenství, odpuštění a ukládaje je jako zákon
všem svým učenníkům, sám příkladem svým k němu všechny vybízí. Uvažujme
proto dnes krátce o křesťanském milosrdenství vůbec.

1. Již prorok Isaiáš vítal budoucího Messiáše jako otce milosrdenství a od
puštění. »On třtiny nalomené nezlomí a knotu kouřícího se neuhasí,« volá o Vy
kupiteli. (Isaiáš 42. 3.) A Ježíš po celý čas svého působení slova tato plnil.
»On přijímá hříšníky a ji s nimi.« Neodvrací se od kající Magdaleny, když ona
vrhá se k jeho nohám, prosíc za smilování; volí pohostinství v domě Zacheově,
přirovnávaje se k pastýři, hledá ovečky ztracené a na ramenou zpět ji odnáší ve
svůj ovčinec, a opět jinde čeká na syna marnotratného, pobloudilého, a v radosti
z jeho návratu vystrojuje hostinu, aby veselili se všichni z jeho příchodu. Všem
odpouští, kdo jen v něho doufá, »knotu kouřícího se neuhasil, třtiny nalomené
nezlomil, ale když se skláněla, on podchytil ji v pádu.« Ježíš přinesl světu milo
srdenství a naučil odpouštět! a se slitovávati.
Starý věk pohanský milosrdenství neznal. Chudoba byla mu jen k opovržení,
neduživý, chorý byl jen k ošklivosti. Sám přirozený cit lásky rodičů k dítkám
byl jako zasypán tvrdým sobectvím a vlastním pohodlím. Dítko jedva narozené
dáváno na klín otců, aby on sám rozhodl o jeho osudu. Ozval-li se hlas lásky
ke krvi vlastní, bylo zachováno; neozvalo-li se srdce otcovské, bylo dítě poho
zeno za kořisť supů. Věřitel má právo na život svého dlužníka, pán na hlavu
svého otroka. Cizinec byl nepřítelem; a když loď bouří zmítána na moři s vlnami
zápasí, lid v radostné touze shromažďuje se na břehu, aby obohatil se zbožím
ztroskotanců. Ledové sobectví usadilo se v srdci člověka.
Ale když slunce učení Ježíšova osvítilo lidstvo, tvrdost a bezcitnost mizí,
a obětivost, milosrdenství vyrůstají tam, kam vláha slov Spasitelových se snesla.
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Chudí jsou předmětem něžné péče; jsou jako pokladnicí, v níž křesťané své
statky ukládají pro budoucí odměnu na věčnosti, choří okoušejí obětivé lásky,
neboť kdo jim slouží, Spasiteli slouží. I dítko neduživé, slabé jest rodičům vzácné
a drahé, jest jako útlý kvítek Boží, o něž tím více Pán pečovati velí, aby rodiče
tím větší zásluhy u Pána si získali. Věřitel má povinnost odpouštěli, pro
míjeli, neboť ví, že jednou téhož odpuštění a prominutí bude se dovolávali
u Boha, nejvyššího soudce; křesťan přijímá cizince jako svého bratra a tam, kde
pohané dělili se o kořist lodi ztroskotané, křesťanství staví záchranné majáky
a s nebezpečím vlastního života pospíchá ochránit života a statku cizího.
To jest, drazí přátelé, ona veliká změna, již způsobil Spasitel náš, Ježíš Kristus
svým učením. Zákon jeho milosrdenství změnil azušlechtil všelikou tvářnost země. —
2. Mudrcové pohanští měli toho za nejdokonalejšího, kdo snažil se bohům
co nejvíce státí se podobným. Ale jací byli jich bohové ? Bohové msty, hněvu
a tvrdé, neúprosné odplaty. — Bůh náš jest však láska, a Bůh odpuštěni, Otec
slitování, který zapomíná urážky učiněné, Bůh který slunci svému dává svítiti
na spravedlivé i nespravedlivé a déšť sesílá na dobré i zlé. Ježíš po celou svoji
pouť na této zemi koná skutky milosrdenství, léčí rány duše i těla, koná skutky
duchovního i tělesného milosrdenství. Lem roucha jeho, trpícími tak často zulíbaný, slzami smáčený, nese nápis: »Milosrdenství.* Proto snažme se i my svému
Bohu a svému Vykupiteli býti podobnými. Milosrdenství, toť onen bezpečný most,
po němž my hříšníci z tohoto údolí hříchu k Stánkům Boha živého můžeme přejiti.
Slovanská jedna legenda vypravuje, že když umře dítko v květu nevinnosti,
anděl přenese je v zahradu Boží, kde jest věčný jas a záře, kde rozvíjí se květy
nevídané krásy, nejvzácnějších tvarů a barev, nad všechno lidské pomyšlení nád
herné a vonné. A zde žije ve společnosti ostatních nevinných dítek, raduje se
ve svém novém životě; ale dětská jeho touha po kvítkách není vyplněna. Nesmí
se jich dotknouti a trhati. A jen tenkrát utrhne si kvítek, když matka jeho na
zemi vykonala nějaký dobrý, milosrdný skutek. A tak vždy, když matička jeho
nějaký dobrý čin vykoná, dítko utrhne si kvítek a jeden po druhém váže ve
svoji kytici. — Jaká jest jeho radost, když smí si kvítek utrhnouti! A jaký zase
žal, když ostatní všichni trhají květy a ono opodál smutně stojí a nesmí ani
ručky vztáhnout! 1 Jeho matka mu připravuje tento žal, nekoná skutků milosr
denství. — A když matka dokoná svoji pouť pozemskou a duše její ubírá se
v onen svět, tam u brány věčnosti očekává ji toužebně její miláček, který ji pře
dešel. Pospíchá jí vstříc a pln radosti podává jí na uvítanou nebeskou kytici,
kterou pro ni uvil; kytici z jejích dobrých a šlechetných skutků. A matička s dítkem
na ruce, ozdobena kyticí, již láska jí uvila, ubírá se k trůnu Páně. Čím větší
kytice, tím větší radost jejího miláčka, tím větší též odměna její v nebesích.
Drazí přátelé! Tato vznešená radost v nebesích jest snad jen údělem matek,
jichž srdce bylo zde na zemi plno lásky a milosrdenství k bližnímu ? A pro nás
ostatní nikdo kytice nebeské nechystá? Máme každý svého anděla strážce; sve
příbuzné a přátele, kteří, jestli že umřeli v milosti a lásce Boží, čekají též s touhou
a radostí příchodu našeho a šťastného shledání. Kéž mohou i oni vyjiti nám
jednou vstříc s kyticí, již naše dobré skutky umožnily jim připravili. Skutky
milosrdenství nakloní nám věčného Soudce, jenž volal kdysi k zástupům : »Blaho
slavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.* Neboť je-li cesta pro nás
hříšné do nebe ještě otevřena, jest to cesta pokání a milosrdenství. Amen.
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Promluva na IV. neděli po sv. Duchu.
Upravil JAN HORÁK.
* Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme
nepopadli, ale li slovu tvému rozestru siř*
(Luk. 5, 5.)

Když slyšíme nářek sv. Petra, že za celou noc nic neulovil, mimoděk vkrádá
se do srdce našeho útrpnost; vždyť za chladné noci chytati ryby a býti vystavenu
větrům a vlnám, nebylo nic příjemného. Jezero Genesaretské bylo velmi rybnaté,
a Petr zajisté se vyznal v řemesle svém, které od své maličkosti byl pěstoval.
Noční čas byl také velmi přízniv pro rybaření. Byla tedy jiná příčina, že dílo jejich
se nedařilo. Spoléhaliť příliš na svoji moc a proto opomněli dříve si vyprositi po
žehnání Božího; neboť hlavní věcí není »ani ten, kdo seje, ani ten, kdo zalévá,
nýbrž ten, kdo vzrůst dává, Bůh,« tvrdí právem sv. apoštol Pavel (1. Kor. 3, 7).
Avšak jak zdařilo se jim dílo, když ve jménu Ježíšové rozestřeli síť! Proto uva
žujme dnes krátce, že má dvojí užitek ten, kdož pracuje ve jménu Pána Ježíše,
totiž 1. časný a 2. věčný.
1. Přemýšlíme-li o majetku jednotlivých rodin, nalézáme tu největší rozma
nitost. Někteří z vašich rodičů mají dosti majetku i peněz. Jiní opět zápasí s chu
dobou a nouzí. Možno jest, že někteří mají zvláštní štěstí ve hromadění bohatství,
jiným pak že štěstí nepřeje. Ale to jsou přece jen výjimky. Obyčejně jest pravda,
že ti, kteří pilně pracují, si časem také pomohou ku blahobytu; lenoši pak, hráči
a marnotratníci utratí z pravidla i často hraběcí statky. — Než vaši rodičové se
namáhají v potu tváři, a přece se nemohou dopracovat! takového blahobytu, aby
od další práce ustali a si na stará leta odpočinuli. To má zase příčinu, že při
práci se nedostává pobožného ducha, to jest, že málo lidí pracuje ve jménu Ježí
šově. Příklad toho máme za časů Noemových; když lidé se neustále množili,
země Senaar jim nestačila, a proto si umínili, že se rozejdou. Ale dříve chtěli
vystavěti veliké město a věž, která by měla sáhati až do nebe. Tím chtěli svoje
jméno proslavit! na všecky časy. A skutečně podjali se této práce. Mnoho tisíc
lidí pracovalo celé dni, jedni při stavbě, druzí ve vápenkách, jiní v cihelnách,
a věž zdvihala se již vysoko ve vzduchu. Zdálo se, že se jim poštěstí jejich dílo,
ale najednou zmátl jim Buh jazyky, tak že druh druhu nerozuměl, a byli tak
přinuceni, aby odstoupili od tak odvážného díla. A proč to? Bez Boha začali,
bez Boha je chtěli dokončiti; nehledali cti Boží, nýbrž vlastní slávy. Žili hříšně
a nestoudně, a proto jejich bezbožné dílo se nepovedlo.
A jako je s babylonskou věží, tak je také s vaší prací. Vy se učíte, ale jen
proto snad, že se bojíte trestu, nebo'abyste se vyznamenali před ostatními, abyste
byli chváleni. A to není dobrý úmysl. Vždy musíte ve jménu Ježíšově se učiti
a pracovati, pak se vám dílo podaří. »S Bohem počni každé dílo, podaří se ti
až milo.«
2. Chceme-li dojiti utěšených výsledků svých prací pro spásu věčnou, jest
nám se varovati všeho, co by nás připravilo o posvěcující milost Boží; neboť té
potřebujeme nejvíce, aby každý skutek nám přinášel zásluhu. Avšak jak jednají
mnohé dítky? Neuplyne ani hodiny, nebo čtvrt hodiny, kde dítko nerozvážně po
chybí. Kolik marných, nepotřebných, ctižádostivých, odvážných, ano i nečistých
myšlének dítko za den si představí; mluví pohoršlivě řeči a dopouští se hříšných
skutků. Všecky tyto velké i malé přečiny sbírá zlý duch, aby jich jednou při
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soudu proti tobě užil. O, jakou horu provinění budeš míti před sebou? Co činiti?
Jakou cestou ujdeš tomuto smutnému osudu? Tu musíš řadu chyb vyvážiti řadou
dobrých skutků! Jako lakomec nedá si ujiti příležitosti, aby nabyl aspoň jednoho
haléře, neopomeň také ty žádného okamžiku a vykonej dobrý skutek. V tomto
smyslu napomíná nás sama věčná Pravda: »Nehromaďte pokladů na tomto světě,
kde je rez a moli zničí, a zloději vykopají a ukradnou. Hromaďte raději poklady
v nebi, kde jich ani rez ani moli nestráví a kde jich zloději nevykopají a ne
ukradnou.« (Mat. 6, 19—20.)
Jak horlivě a pečlivě svati a světice obohacovali se zásluhami! Myslíš, že jen stále
se modlili, stále se postili, stále trýznili svoje tělo bičováním? Mýlil bys se velice!
Větší část dne pracovali rukama. Svatí poustevníci štípali dříví, vzdělávali zahrady,
nosili břemena, pletli koše. Svaté panny vyšívaly koberce, šily, vařily, praly a ko
naly všecky domácí práce.
A poněvadž vztahovali všecky práce na Boha, nashromáždili si mnoho zásluh.
Byl jednou jeden muž, a ten vždy přemýšlel nějakou chvíli, nežli se dal do práce.
A když se ho tázali, proč tak činí, odpověděl: »Jako ti, kteří šípem nebo puškou
chtějí zasáhnouti určitý cíl, nevyšlou své střely dříve, než také svým okem
k dotčenému bodu zaměřili, obracím také já napřed svůj úmysl na Boha, jako
na poslední cíl, při všem, co chci činiti.«

Sv. Magdalena z Pazzis nařizovala stále svým řeholnicím, aby i nejnepatr
nější svoje práce vztahovaly nejdříve na Boha a konaly je ve jménu Ježíšově.
Často se jich tázala nenadále, proč konají tu neb onu práci; a tu nečekala jiné
odpovědi, než: »Bohu ke cti.«
Svatý Klimakus tázal se kdysi klášterního kuchaře, jak může býti vesel
a dobré mysli při tak mnohostrané práci, neboť připravoval-denně kromě hostí
pokrm pro 230 řeholníků; a tu slyšel odpověď: »To přichází odtud, že činím
všecko pro Boha.«

Viz tu, křesťanské dítko, skrytý pramen, ze kterého svati vážili tolik výtečných
zásluh. A ty bys nechtěl podobně jednati? Pověz, kdyby ti Bůh dopřál moci,
obrátiti všecko ve zlato, čeho se dotkneš této hodiny, jak básníci vypravují o fryžském
králi Midasovi, nespěchal a nedotýkal bys se tu dříví, tu kamení, zdí a podlahy ?
Hleď, takové zlaté umění provádí dobrý úmysl, neboť tím proměníš všecky skutky
ve zlato, kterým si koupíš nebe, jak výborně tvrdí sv. Anselm: »Nejmenší dílo
vykonané z lásky k Bohu nebo s dobrým úmyslem, je zlato a zaslouží nám ne
beské radosti, která jest ještě více hodna nežli zlato celého světa.
Proto si tedy umiň, že nebudeš pracovat: j,en pilně a horlivě, nýbrž také
hlavně ve jménu Ježíšově, ve stavu posvěcující milosti Boží a s dobrým úmyslem,
aby byly všecky tvoje práce záslužnými pro život věčný. — Amen.
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Promluva na neděli V. po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV MÜLLER.
»Jdi prvé, smiř se s bratrem svým, a polom
přijda, obětovali budeš dar svůj.*
(Mat. 5., 24.)

»Promluv k bližnímu, nebo častokráte to bývá pomluva. A ne každému slovu
věř. Někdo klesá jazykem, ale ne z oumyslu.« Tak dí již moudrý Ježíš Sirachovec,
a slova tohoto moudrého a Bohem nadaného muže jsou jistě ryzí pravdou. Chtěl
zajisté, jsa pravým lidumilem a přítelem pokoje, aby hněvu a sváru předešel
a proto rodákům svým moudré tyto rady dává, jakoby říci chtěl: »Nedejte se
hněvem unésti, slyšíte-li, že bližní váš proti vám v něčem jednal nebo mluvil;
nebuďte ukvapeni zlostí, ale rozvažujte: Buď je to pravda nebo pomluva. Je-li
pravda, že něco proti vám mluvil, ani tu hned nesuďte špatně o bližním, snad
jen z nerozvážnosti, lehkomyslnosti tak učinil, proto dříve dobře bude, domluvíte-li
se s bližním samým.
A jako druhdy Ježíš Sirachovec, podobně nyní Ježíš Kristus, Syn Boha ži
vého, nás učí pravé lásce k bližnímu, napomínaje ke smířlivosti, jak toho stkvělým
důkazem jsou slova dnešního sv. evangelia.

1. Od té doby, co Ježíš Kristus mezi nebem a zemí na kříži pněl, aby hříšné
člověčenstvo s rozhněvaným Bohem usmířil, co nejdražší krev svou prolil na od
puštění hříchů, co vyřkl dříve neslýchaná slova »Otče, odpust jim, neboť nevědí,
co činí,« co učil se modliti lidstvo: »Odpusť nám naše viny, jakož i my odpou
štíme našim vinníkům« — od této chvíle zrodila se láska a bratrství mezi lidstvem
vykoupeným na zemi, násilí ustoupilo shovívavosti, msta odpuštění, odveta smí
ření, od té doby zavládnouti měl mír a pokoj na celém světě mezi lidmi, jak to
zvěstoval již anděl při narození Páně, řka: »Sláva Bohu na výsostech, a pokoj
lidem dobré vůle na zemi.«
Vskutku pak, kdyby křesťané následujíce příkladu vznešeného Mistra svého,
tak jako on si počínali, kdyby uměli tak jako on odpouštěli, nebylo by leč míru,
pokoje a dobré vůle na zemi.
Učte se tedy, milé dítky, po příkladu Páně odpouštěli.
2. Komu máme pak odpouštěli? Tato otázka by mohla vám snad nejprve
na mysl přijití? Ježíš Kristus na tuto otázku krásně odpovídá, řka: »Rozpomeneš-li
se, že bratr tvůj má něco proti tobě,« nepraví tedy, »tvůj škůdce, tvůj nepřítel,
ale bratr tvůj.« Z toho patrno, že máme odpouštět! každému, neboť bratrem jest
nám každý člověk bez výjimky, maje téhož Otce Stvořitele v nebesích. Nemáme
tedy toho, kdo nám něco zlého způsobil, míti za nepřítele, ale za bratra svého.
Vždyť nás tomu učil sám božský Mistr, řka, že činíme všichni jednu velikou rodinu
Boží, a volal: »Milujte nepřátele své a dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a mo
dlete se za ty, kteříž vám protivenství činí a utrhají vám, abyste byli synové Otce
svého, jenž jest v nebesích.« (Mat. 6, 44.)
Kdo tedy svého odpůrce nikoliv za nepřítele, ale za bratra má, toho srdce
nikdy se nepohne ku pomstě, ale nachýlí se k odpuštění.
Příklady toho máme mnohé v písmě sv. Třesouce se bázní, stáli bratři Jose
fovi před velmožným správcem země egyptské, vlastním bratrem, proti kterému
tak těžce se byli prohřešili, a jenž je mohl pouhým slovem svým vydati na smrt.
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On však dí k nim: »Já jsem Josef, bratr váš, kterého jste prodali do Egypta.
Nelekejte se, ani sobě stěžujte, že jste mne prodali do těchto krajin; nebo pro
zachováni vaše poslal mne Bůh před vámi do Egypta.« I políbil Josef bratry své
a plakal nad každým. (1. Mojž. 45.)
Tak Pittakus, jenž mohl se pomstíti na tom, který ho pohaněl, neučinil tak,
nýbrž řekl: »Lépe jest odpouštěti, než mstíti.«
Císař Karel Veliký, když mu dvořané domlouvali, aby nevděčné od sebe
zapudil, odpověděl: »Pomněte, s jakou laskavostí snáší nás hříšné Otec nebeský.«
Břetislav II., kníže český, dověděl se r. 1095 v Polsku, že páni z rodu
Vršovců proti němu pikle kují. I povolal k sobě Vršovce Mutinu, v soukromí jemu
vytýkal nevěrnost, řka: »Mutino, věz, kdybych Pána Boha se nebál, tak jak by’s
zasloužil, kázal bych tě oslepiti. Ale toho nechci učiniti, nebo znám, je to velký
hřích, co Bůh při člověku učinil, zkaziti!«
Z toho tedy zajisté patrno, že povinností naší jest odpouštěti, protože jako
křesťané nikoho nemáme považovati za nepřítelele, s nikým, jako nepřítelem na
kládat!, ale všechněm jako bratrům mile odpouštěti.
3. Jak máme odpouštěti? Pán Ježíš s dostatek nás o tom poučil podo
benstvím o nemilosrdném služebníku, kterého pán jeho proto, že se nad spolu
služebníkem svým nesmiloval, vydal mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu.
K tomuto pak podobenství dodal: »Tak i Otec můj nebeský učiní vám, neodpustíte-li jeden každý bratru svému ze srdcí svých.« (Mat. 18, 35.)
Vedle učení Kristova máme odpouštěti ze srdce. Ze srdce však odpouštěti
není nic jiného, než-li co bratr náš nám učinil, zapomenouti, a to všeliké urážky,
všelikou křivdu. Ze srdce odpouštěti znamená však nejen křivdy zapomenouti,
ale dokázati to také celým jednáním a chováním k němu, jak napomíná nás sv.
apoštol národů: »Vizte, aby žádný žádnému zlého za zlé neodplacoval; ale vždy,
co dobrého jest, čiňte sobě vespolek i všechněm.« V listě pak k Římanům zřejměji
to ještě vykládá, řka: »Lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-li, dej mu piti; nebo
to čině, řeřavé uhlí shrneš na hlavu jeho.« 1. Tess. 5, 15.
Tak ze srdce odpustil božský náš Spasitel Jidáši, tak učinil sv. Petru i ne
přátelům svým. Podobně činili i sv. apoštolově.
Vypravují nám dějiny o Alexandru Velikém, že otázal se indického mudrce,
jakým způsobem se může člověk Bohu podobati? Tento odpověděl: »Když činí,
co Bůh jedině činiti může.« »A co může Bůh toliko činiti?« »Nepřátele milovati,«
odpověděl mudrc.
My křesťané máme se státi Bohu podobnými; k tomu celé naše posvěcení
směřuje, proto také musíme odpouštěti bratru svému ze srdcí svých.

4. Kdy však máme odpouštěti?
K této otázce odpovídá opět božský Spasitel náš slovy, která hned po dneš
ním sv. evangeliu následují: »Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle.«
(Mat. 5, 25.)
Tedy hned, čím dříve, tím lépe, a to z důvodů, které sám Pán náš vykládá,
přidávaje ke slovům dřívějším, »dokud jsi na cestě, aby snad nedal tebe protivník
tvůj soudci, a soudce dal by tě biřicům, a byl bys uvržen do žaláře. (Mat. 5, 25.)
Rychle tedy odpouštěti máme, dokud jsme na cestě, to jest, na cestě tohoto
života, na cestě k Soudci věčnému, před jehož soudnou stolicí bude se nám
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zodpovídati, před nímž nebude žádného smíření, před nímž váží jen dobré a zlé
a udílí se buď odměna nebo trest.
Velmi krásný příklad toho podal nám Karel III., král španělský. Když by!
před smrtí tázán, zdali nepřátelům svým odpouští, odpověděl: »Což jsem měl čekati
až k tomuto okamžení? Když mně ublížili, odpustil jsem jim.« Nad hněvivostí
jeho tedy slunce nezapadlo.
Těmito pravidly řiďte se, milé dítky, vždy a všude. Budiž srdce vaše hotovo
vždy odpouštět! a přístupno každý čas smíru, zvláště však tenkráte, když srdce své
v dar Bohu přinášíte, když totiž jdete ke správě Boží. Tu zvláště pamatujte na
slova dnešního sv. evangelia: »Obětuješ-li Bohu dar a rozpomer.eš-li se, že má
bratr tvůj něco proti tobě, jdi a smiř se prvé s bratrem svým a potom přijda,
budeš obětovat! dar svůj.« — Amen.

Promluva na den sv. apoštolů Petra a Pavla.
(VI. po sv. Ducha.)
Napsal JAN SMEJKAL, katecheta.

Věhlasný starobylý pěvec Homér ve své nesmrtelné Illiadě líčí nám boj Hellenů
s Trojou, boj Pellea Achillea proti Hektorovi. Achilles totiž, když milovaný jeho
přítel Patroklos v boji proti Hektorovi padl, béře na se zbroj, aby pomstil drahého
svého přítele, vrhá se v seč, koná divy udatnosti a neustává dříve, dokud nevy
plňuje slibu příteli svému daného a mrtvoly Hektorovy sedmkráte nesmýká kol
mohyly svého přítele. Jaké to podivuhodné přátelství! Než, jakkoliv se mu podivu
jeme, přece nerozechvívá nás, protože nespočívá na zásadách pravé lásky k bližnímu.
Známe my jiné dva přátele, kteří též jako bojovnici vystoupili na světové
zápasiště pro nejkrásnější ideu lidstva, pro důstojnost člověka, pro jeho svobodu
a právo ducha.
Kdož by neznal onoho duchovního Achilla, sv. Pavla Tarsenského, v boji
mezi pravdou a lží, mezi světlem a temností, v boji proti nevěreckému světu,
kterak třímá prapor kříže a pro tento kříž i umírá. A kdo jeho věrný druh? Toť
onen ohnivý rybář z Galilee, syn Jonášův, Simon, kterého Syn Boží přede všemi
přátely svými vyznamenal, postaviv ho v jich čelo, svěřiv mu klíče království ne
beského, změniv jméno jeho v Petr, t. j. skála, o níž tvrdí: »A na té skále
vzdělám církev svou, a brány pekelné jí nepřemohou.«
A co pojí k přátelství sv. Petra i Pavla? Láska k Pánu Ježíši, ta láska, o níž
sv. Pavel v listu svém ke Korintským dí, že jest trpělivá a dobrotivá, nezávidí,
nemyslí zlého, která raduje se pravdě, všecko snáší, všeho se naděje, všecko
trpělivě čeká. Ano, v lásce snášeli se vespolek, v té lásce, kterou oba poznali
milosrdenstvím Syna Božího v hojné míře.
Byt ho Petr v domě Kaifášově třikráte zapřel, přece Syn Boží před jinými
přednosti mu neodejmul, byť ho Pavel v duchovních údech jeho pronásledoval,
přece stal se jeho nádobou vyvolenou. Tato láska ke Kristu působí, že tito dva
vojevůdci v nízkosti, v chudobě, v nepovšimnuli a v opovržení říše a krajiny po
zemské pro Krista vybojovali. Tato láska působí, že sv. Petr zírá v tajemství
nejsvětější Trojice, a sv. Pavel až do třetího nebe jest vtržen; že Šimon Petr
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pouhým stínem těla svého, Pavel pouhým opaskem veškeré neduhy a nemoci
léčil (Sk. ap. 19, 12); že Šimon Petr byl nej vyšším správcem stádce Kristova,
Pavel učitelem, kazatelem a apoštolem národů; že Šimon klíči pověřenými otvírá
nebe, Pavel učením svým srdce lidská.
Jestliže život těchto mužů tak bohatý je svým obsahem, že ani největší
výmluvnost nebyla by s to, aby jej vyvážila, k svému poučení vizme, že láska
k Bohu hřích, a to i ten největší, nám odpouští.

I slunce není bez poskvrny. Tak i Petr jako slunce na nebi církevním nebyl
skvrny prost, i on se hříchu dopustil. Přílišně totiž důvěřoval v sebe, ve svou
ctnost a chtěl za Pána svého umříti, neptaje se, bude-li dosti k tomu silným,
zapomínaje, že tím člověk hlouběji padá, čím výše státi se zdá. Mistr jeho a Pán
varuje a napomíná jej ještě v noci ku bdělosti a modlitbě, upozorňuje jej na
slabost těla a přirozenost lidskou. A Petr nemyslí na slova Mistra svého, nemodlí
se, nebdí nad sebou samým a věří jen srdci svému a výsledek jest, že zapírá
svého Pána a Mistra, a to před slabou dívkou a zapírá jej po třikráte: »Neznám,
neznám, neznám toho člověka,« a stydí se za Pána svého, za kterého umříti chtěl
ještě večer. Tak zhřešil Petr. Tento však hřích, toto zpronevěření se svému Pánu,
bylo mu odpuštěno. Ještě nedořekl Petr: »Neznám toho člověka,« tu kohout po
druhé zazpívá, a Ježíš obrací se na Petra. Pohled Kristův proniká duši jeho, sv.
Petr jde ven a pláče hořce. Zhřešil, ale upřímným pokáním vinu svou shlazuje.
Nikdy nezapomněl na tento hřích, stále jej má před očima, ustavičně jej oplakává.
Kéž i vy sv. Petra následujete v lítosti, když jste zhřešili. Jen jediného po
hledu Ježíšova bylo potřebí, aby se pohnulo srdce jeho. Jak často stojí Kristus
i u vás, na vás pohlíží! Kéž i vy naň okem víry pohlédnete! Kdykoliv obtíženi
býváte nemocí, úzkostí, bídou, zármutkem, Kristus Pan předchází a dotýká se
vás a laskavě ku pokání vybízí, pohlíží na vás a volá do srdce vašeho: »Obraťte
se a nehřešte již, aby se vám něco horšího nepřihodilo.« (Jan 5, 14.)

I sv. Pavel, světlo národů, zhřešil. Již delší čas byl uplynul, co Petr, jako
slunce, úkol svůj započal, když tu Šavel jako záhubný mrak hrozil zkázou kře
sťanům i jeho hlavě. Pronásledoval nevinné křesťany, nechtěl trpěti, aby vznešené
jméno Ježíš mělo větší vážnost než Mojžíše, hubil církev, vcházel do domů, jímal
muže a ženy a zuřil proti tomu, čeho neznal.
Zdaž tak nečiní i mnohý zaslepený katolík proti vlastní své matce — církvi
svaté! Ano, Šavel přistoupil v zaslepenosti své ke knížeti kněžskému a žádá od
něho listů do Damašku, aby křesťany tamější uvrhl do žaláře. Tu však v největší
zuřivosti pronásledování křesťanů ze Šavla stává se Pavel, hlas s nebe: »Šavle,
Šavle, proč mne pronásleduješ?« rozžehuje veliké světlo, které má osvěcovat! tem
nosti pohanské. Šavel poražen k zemi, a tím klesá poslední podpora synagogy
židovské, a ze země povstává velikán křesťanstva, sv. Pavel, aby ve vznešeném
srdci svém nesl celé díly světa, aby vyznávaly jméno Ježíšovo.

Jak často i vy jste byli na cestě do Damašku, na cestě ku hříchu? Jak často
svítilo i vám světlo Boží na cestách zlých ? Jak často volal hlas Boží na vás svě
domím? Nahradili jste kajícností svou i vy spáchaný hřích? Ne-li, učiňte tak,
majíce nyní před očima vzory sv. Petra i Pavla, kteří jakožto pečliví otcové od
kázali vám v dědictví víru Kristovu, příklady jsouce v lásce k Bohu, k bližnímu
a v pravém pokání.
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Kde najdete pevnější víru a lásku, nežli u sv. Petra a Pavla? Kdo s větší
horlivostí víru sv. rozšiřoval v Judsku, v Antiochii, v Římě, v Asii, v Evropě?
Nuže, kdož řádným křesťanem chceš býti, nestyď se za víru hlásanou sv.
Petrem a Pavlem, nezapírej k vůli světu té církve, na niž nyní její odpůrcové se
sápají, ale pevně při ní stůj, aby byla pevnou, nedobytnou. Když Eliáš měl býti
odňat u vichru, Eliseus přál si, aby duch mistra jeho na něm spočinul. I my
pronesme nyní přání, aby duch sv. Petra a Pavla mezi námi obživnul, aby jejich
horlivost, jejich láska mezi námi kvetla, a aby jméno Boží šířilo se s věrou, na
dějí a láskou ke Kristu, jemuž čest a sláva na věky. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Čtvrtá členskáschůze,
která se nedávno konala ve spolkových
místnostech za účasti kollegů Stan. Gärtnera,
Fr. Halbicha, Lud. Kulhánka, Fr. Loukoty,
Jaroši. Pihlera, Václ. Růžičky, Jar. Sla
víčka, Jana Smejkala, Em. Žáka a Fr. Žundálka, pojednávala o přespočetných hodi
nách na školách pražských. Nejd. kníž. arcib.
konsistoř pražská žádala spolku prostřed
nictvím J. M. světícího biskupa dra. Frant
Krásla za vyjádření stran připíšu c. k. zemské
školní rady, aby byl zrušen zvyk nositi roz
žaté svíce při prvním sv. přijímání, aby se
zamezilo neštěstí. Spolek se usnáší, aby byla
nejd. k. a. konsistoř požádána, nechť působí
k zachování tohoto zvyku, kde trvá, aby
však bylo postaráno o náležitý dozor se
strany učitelstva. Dítky věnují z pravidla
svíčky na oltář ke zvýšení služeb Božích;
má tedy tento zvyk důležitý význam nábo
ženský. Kol. Fr. Strnad stěžoval si, že c. k.
zemská školní rada vyměřuje malou remuneraci za přespočetné hodiny stálým kate
chetům; proto třeba se proti tomu ohraditi.
Referent napsal příslušné memorandum, které
bylo posláno zemskému výboru, aby se po
staral u c. k. zemské školní rady o nápravu.
Kol. Jan Smejkal má za to, že prostředky
na zakoupení učebných pomůcek jsou nedo
statečný. Proto navrhuje podati žádost městské
radě pražské prostřednictvím c. k. okr. školní
rady na zakoupení nové mapy Palestiny od
Bedř. Javůrka. Naproti tomu poukazováno,
že na návrh katechety některé správy školní
zakoupily tuto pomůcku, a že by bylo po
třebí, aby nikoli spolek, nýbrž jednotliví
kollegové pražští podali společnou žádost.
— Třetí výborová schůze konala se ve
středu 7. května o 2. hod. odp. v místno
stech spolkových. Účastnili se jí kollegové
Em. Balcar, Fr. Halbich, Em. Pešek, Jindřich

---------

Rotta a Fr. Žundálek. Omluvili se koll. Kobosil a Žák. Jednatel Fr. Žundálek přivítal
přítomné členy a zahájil schůzi. Po přečte
ní protokolu poslední výborové schůze a člen
ských porad žádal kol. Fr. Strnad, aby před
seda kol. Žák s ním došel k zemskému vý
boru ve příčině memoranda stran nepatrného
vyměřování remunerace za přebytečné ho
diny stálým katechetům. Dotaz stran mapy
k církevnímu dějepisu zodpověděn v ten
smysl, že věc byla odevzdána p. Kotrbovi
ku provedení. Doplňky církevního dějepisu
kol. Kobosila byly odeslány nejd. k. a. konsistoři pražské. Změna stanov byla rovněž
zaslána nejd. konsistoři, a jest naděje, že
v brzce budou schváleny, aby mohly býti
předloženy c. k. místodržitelství a příští valné
hromadě. Kol. Fr. Halbich navrhuje, aby za
určitý obnos byly zakoupeny některé knihy
z pozůstalosti probošta Ant. Lenze, již za
koupil p. řid. Drůbek na Smíchově, což se
schvaluje. Kol. Em. Balcar stěžuje si na ne
oprávněné útoky některých duchovních na
katechety, čímž tento důležitý stav bývá
uváděn v nevážnost. Výbor vyslovuje poli
tování nad podobným jednáním a doufá, že
bratrská láska překlene nepatrná dorozumění
mezi duchovními. Žádosti, aby pořízen byl
seznam knih katechetské knihovny, bude vy
hověno. Návrhy na zakoupení některých
knih se schvalují. Kol. Fr. Halbich si přeje,
aby ve valné hromadě byl příspěvek snížen
na 2 K, což bude valné schůzi předloženo,
aby tím více členů mohlo přistoupiti. Kol.
Em. Balcar podává stížnosti stran některých
venkovských lékařů, kteří proti katechetovi
podporují odbojné dítky. Vzhledem k tomu
bylo poukázáno na okolnost, že tyto pří
pady jsou zajisté výminkou, a že katecheta
korrektním jednáním nezavdá k tomu pří
činy. Někteří inspektoři a správcové zapoví-
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dají dovolené tresty, proti čemuž se kate
cheta může právem ohraditi, odvolávaje se
na příslušné předpisy. Pak jednáno o po
zdravu ve škole. Jistý inspektor zakázal
dítkám pozdravovati křesťanským pozdravem,
jistý řiditel zavádí pozdrav : Má služba. Bylo
by záhodno, aby kollegové podávali redakci
katechetské přílohy podobné stížnosti, aby
mohly býti uvedeny na pravou míru. Dále
vysloveno bylo přání, aby se registrovala
vypsaná místa katechetská, jakož i aby se
pojednávalo o knihách katechetských. Kol.
Žák bude v brzké době ve spolku předná
šet! o Ehrhardovi a jeho názorech. Co se
týče zlepšení materielního stavu a důležitých
otázek katechetů se týkajícího, bylo dovo
zováno, že se o nich stále jedná, ale že ne
možno uváděti je veřejně z taktických dů
vodů, což budiž uvedeno k vědomí členů
našeho spolku, o jichž prospěchu se úsilovně pracuje. Valná hromada byla ustano
vena na 14. září. Schůze zakončena byla
o x/25 hod.

Holandský seminář v Římě. Papež
jako pravý otec křesťanstva stará se o všechny
národy a proto zamýšlí k dosavadním kollejím v Římě přidati ještě seminář holand
ský. Holandští katolíci neměli dosud ve
věčném městě podobného ústavu církevněnárodního, a sv. Stolice hodlá tomuto ne
dostatku odpomoci.

Požadavky haličského učitelstva.
Na Boží hod Svatodušní sešel se výbor
haličského učitelstva ve Lvově a usnesl se
podati petici sněmu o právních poměrech
učitelstva, o vřadění jeho do tří nejnižších
tříd úředníků státních, o pensích učitelův
a jich vdov, podati petici každému poslanci
a žádati, aby každý učitel ji poslal sněmu,
žádati listův o podporu těchto požadavků,
jinak se budou listy boykotovati. Kdyby
sněm nevyhověl, nechť svolá se II. sjezd
učitelský, aby zahájena byla všeobecná
stávka učitelská. Usneseno též, aby učitelé
provedli v celé zemi politickou organisaci
a brali živou účast na všech volbách, zvláště
do sněmu. Na organisaci nechť každý pří
slušník ročně pošle 2’4 K. Také bude po
loženo memorandum u stupně trůnu císař
ského. Někteří poslanci slíbili všestranou pod
poru.

Turci a milosrdné sestry. Milosrdné
sestry jsou u velké vážnosti mezi Turky.
Tak na př. je ctí v Brusi. Jdou-li po ulici,
líbají jim turecké ženy a dítky oděv. Beze
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všeho nebezpečí se mohou odebrati na nej
rozkřičenější místa, kam i policie nerada
chodí. Tak ctí mosleminé milosrdné sestry,
a v Evropě je bezbožní lidé pronásledují.

Církev učitelkou národů. Ze Skadra
se oznamuje, že se tam sešli katoličtí bisku
pové, aby se domluvili stran vydání abecedy
a mluvnice albánského jazyka, čehož dosud
nebylo. Tak jeví se církev všude jako uči
telka národův a nositelka vzdělanosti.
Mezinárodní studentský sjezd. Organisační výbor studentského spolku »Corda
Fratres« v Paříži rozeslal pozvánky na mezi
národní sjezd, který se bude na podzim konati v Budapešti. Program dosud nebyl sta
noven, avšak maďarští studenti připravují
velké slavnosti ku poctě svých hostí.

Německé přátelství. Když jeli slo
vanští novináři do Lublaně, byli náhodou
v Celji slovinští studenti na nádraží na cestě
k domovu. Němečtí kolegové je udali, jako
by se byli účastnili uvítání novinářů. To
je čisté přátelství na straně německé. A pak
prý jsou Němci utlačováni.
Generál umřel jako světec. Číslo 8.
letošního »Przeglqdu Katolického« přináší
zprávu o úmrtí generála du Barail, bývalého
ministra vojenství za vlády Mac-Mahonovy,
nejlepšího znalce i organisátora armády. Týž
byl pravým rytířem bez bázně a hany a při
tom též rytířem křesťanským ze školy boha
týrského generála de Sonis. Po roce 1880
bylo mu ustoupiti nenávisti svobodných zed
nářův, avšak co dobrého vykonal pro vojsko,
dosud zednářství nepřekonalo. Umřel, jak
žil, netoliko jako křesťan, nýbrž jako světec.

Školští bratří v Německu. Dne 1. dubna
převzali rakouští školští bratři správu stát
ního ústavu pro zanedbanou mládež v Giningenachu v Elsasích. Tak se vrátil řád opět
do Německa, odkud byl vypuzen za kultur
ního boje r. 1873.
Jmenování a uprázdnění katechet
ských míst. Definitivními katechety na mě
šťanských školách v Praze ustanoveni byli
kol. : J. Bučil (Hradčany), J. Dvořák (Hrádek)
a Fr. Vávra (Libeň), def. katechetou obec
ných škol v Kladně kol. Alex. Průcha. Vy
psáno bylo místo zatímního katechety při
školách pražských (žádosti c. k. okr. školní
radě v Praze) a místo zat. katechety měšť.
školy chlapecké v Ledči se služným 1400 K
(žádosti c. k. okr. školní radě v Ledči od
27. května do 6 neděl).

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ČERVENEC 1902.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

CLrv—

Stručný dějepis biblický.
Podrobná osnova katolického náboženství ve školách obecných a měšťanských,
vydaná nejd. kn. arcib. konsistoří Pražskou r. 1899, ustanovuje pro III. třídu školy
měšťanské učebnou látku všeobecně takto: »Obrazy z dějin katolické církve s opa
kováním příležitostným katechismu a liturgiky — jako v osnově staré.«
Uvádějíc dále látku učebnou podrobně, žádá však osnova nejen »obrazů
z dějin katolické církve«, nýbrž i z dějin biblických Starého i Nového Zákona.
Před obrazy z dějin církevních má se probrati učebná látka určená těmito názvy:
Stvoření a prvotní stav prvních lidí. Hřích prvních lidí a zhoubné jeho následky
pro potomstvo. Kain. Potopa. Stavění věže Babylonské. Modlářství. Abraham. Isák
a jeho synové. Josef a jeho bratří. Mojžíš. Josue. Králové Israelští před rozdělením
říše. Proroci (Eliáš, Eliseus, Jbnáš). Assyrské zajetí. Tobiáš. Babylonské zajetí.
Daniel. Návrat ze zajetí. Židé pod vládou králů Syrských.
Za učebnou knihu ustanovuje osnova ke konci: Krátký dějepis katolické
církve, jejž pro žáky škol měšťanských napsal Václav Macek.
Tato knížka obsahuje skutečně to, co název její praví, totiž krátký dějepis ·' '
katolické církve. Počínajíc článkem »o působení sv. apoštolů«, podává učebnou
látku v tom rozdělení a tím postupem, jak to osnova předpisuje á je tedy pro
vyučování církevnímu dějepisu učebnicí v této příčině přiměřenou.
Nepodává však učebné látky z biblického dějepisu, kteréž osnova žádá před
učebnou látkou z dějepisu církevního. Která kniha má býti žactvu učebnicí a ka
techetovi vodítkem při probírání této látky z dějepisu biblického! Osnova nejme
nuje žádné, ale nepochybně míněna jest učebnice Schusterova-Srdínkova, jíž se
užívá ve třídách nižších. Učebná látka osnovou žádaná zaujímá v učebnici této
197 stran. Probírání jejímu mohlo by se věnovati nejvýše 20 hodin vyučovacích.
Připadlo by tedy na 1 hodinu vyučovací probrati průměrně tolik, co obsaženo
jest v této knize na 10 stranách.
Tuť jest zřejmo, že katecheta může žactvu podávati a po něm zase žádati
jen stručných přehledů toho, co v učebnici Schusterově-Srdínkově podrobně jest
uvedeno a s žactvem v třídách nižších podrobně se probíralo.
Žáci, kteří byli pilnými čtenáři biblického dějepisu, dovedou mnohé děje
(o Abrahamovi, Mojžíšovi) podrobně vypravovat!, ale nemívají v paměti jmen osob
13
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a míst, nemají přehledu a nedovedou podati stručný životopis na př. Abrahamův
nebo Mojžíšův, na jaký nutno se v této třídě obmeziti. Podá-li jim katecheta přehled
takový, dovedou jej reprodukovat! sice v téže hodině, avšak méně dobře v ho
dinách následujících, protože neměli příručky, z níž by, co jim ve škole bylo po
dáno, doma v paměti si oživili a v ní uložili. Je tedy jim potřebná příručka,
podávající přehledy toho, co dopodrobna četli v biblickém dějepise.
Žáci, kteří v biblickém dějepise nečítali, mají vědomosti velmi kusé. Co při
výkladu katechismu z biblických dějin se opakovalo a v paměti jejich zůstalo,
činí chaos. Žádati na nich, aby na každou hodinu si přečtli a z hrubá osvojili
oněch průměrem připadajících 10 stran z učebnice Schusterovy-Srdínkovy zajisté
nelze. Těmto žákům je tím více třeba stručného přehledu dějin biblických, jímž
by vědomosti jejich byly urovnány, doplněny a zaokrouhleny. Byl by jim snad
takový stručný přehled i pobídkou, aby hleděli obeznámili se i se zajímavými
podrobnostmi a tedy aby doma četli v učebnici Schusterově-Srdínkově.
Z uvedeneho snad již zřejmá jest potřeba »stručného dějepisu biblického«
pro žáky III. třídy školy měšťanské. Nedostatek její jest bezpochyby hlavní příčinou,
že se v lil. třídě měšťanských škol z biblického dějepisu namnoze neopakuje nic,
anebo jen asi tolik, jako při přechodu od prvního článku víry k druhému.
Ve výboru katechetského spolku byla také uznávána potřeba takové příručky
a bylo již před třemi roky učiněno vyzvání, aby někdo se pokusil o její upravení;
vyzvání to zůstalo však bezvýsledným.
Nesnázemi při vyučování pobádán, pokusil jsem se o upravení stručného
dějepisu biblického, jaký se mi zdá býti potřebným při vyučování v III. třídě škol
měšťanských.
Při práci jednalo se především o to, aby učebná látka, kterou osnova z bibli
ckých dějin předpisuje pro III. třídu, podána byla stručnými články. Při snaze
o stručnost a srozumitelnost mohlo se méně přihlížet! ke mluvě biblické. A nezdálo
se mi to ani potřebno ani radno; neboť žactvo, jež by mělo této příručky užívati,
mělo by si býti plně vědomo, že má v rukou toliko stručný výtah z biblického
dějepisu, k němuž mělo by také stále býti ještě odkazováno. Příručka tato nemá
biblický dějepis nijakž nahradili, nýbrž má jej toliko doplňovat!, má podati veškeru
látku z něho přehledně urovnanou a zaokrouhlenou. Má zvláště jasně představit!
vývoj idey messianské a přípravu na Vykupitele. Proto messianská proroctví
a předobrazy zvláště všude jsou vytčeny.
Pokud látka tato také v katechismu se podává, užito bylo textu z katechismu
velkého v míře největší (o prvních lidech, o životě Pána Ježíše).
Jednotlivé články, odpovídajíce heslům v osnově uvedeným, rozděleny jsou
na části tak upravené, aby byly odpovědmi na otázky katechetovy. Otázky samy
nejsou však uvedeny mezi textem (jako při katechismu), nýbrž zvláště v osnově
příručky.
Tolik mám za potřebno uvésti na vysvětlenou pro posuzování i užívání při
pravené příručky.
J. Kobosil.
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Promluva na Vil. neděli po sv. Duchu.
»Varujte se falešných proroků.*

(Mat. 7., 15.)

Již od časů velikého řeckého pěvec Homéra básníci berou nejvíce za látku ke
svým plodům lidskou slabost. Sláva různých hrdinův objevuje se jako klam,
krása jako rozplývající se kouř, říše od základů se boří, jsouce ovládány různými
vladaři, kteří jako třtina větrem se klátící jsou dosazováni na trůn a opět sesazo
váni. Než nepotřebujeme, básníkův, abychom se přesvědčili o slabosti lidské;
zkušenost sama nás tomu učí. A proto Spasitel náš jako nejbystřejší znatel povahy
lidské napomíná apoštoly svoje na hoře blahoslavenství v Galilei, kterých lidí mají
se chrániti: »Pilně se varujte falešných proroků.« Těmito slovy chtěl je upozornit!
na vynalézavost li’dí, kteří slabosti lidské dovedou nejlépe využiti ve svůj pro
spěch; obcházejít’ světem jako lev řvoucí, hledajíce, koho by pohltili. Takovými
nepravými proroky byli fariseové a zákonníci i kacíři za dřívějších dob, za nyněj
šího času pak jsou to hlavně lidé, kteří slovem a písmem slabosti lidské k tomu
používají, aby připravili nás o víru a zbožnost. Zvláště nebezpečni jsou, kdož
rozšiřují bezbožecké a nemravné spisy, a proto v přední řadě máme se varovati
čtení takových knih, 1. poněvadž církev sv. čisti je zakazuje a 2. poněvadž taková
četba má zvláště pro dítky nejsmutnější následky.
1. Již v dobách apoštolských představení církve svaté hleděli odvrátiti od
svěřených duší všeho, co by snadno uškodilo spasení jejich. Skutky apoštolské
(19, 10) nás o tom poučují; tehdy snášeli mnozí knihy a spálili je přede všemi
samozřejmě proto, že tyto knihy byly nebezpečny víře a zbožnosti. Tohoto pří
kladu následoval církevní sněm nicejský a císař Konstantin Velký, neboť poručili,
aby byly spisy kacíře Aria spáleny, aby četbou jejich nebyl nikdo sveden k od
padnutí od víry. Toto velké nebezpečí, které hrozilo ze špatné četby, uznal nad
jiné všeobecný sněm církevní v Tridentě, který sestavil nejhlavnější zakázané
knihy, aby tento seznam byl vodítkem věřícímu lidu. A pod trestem vyobcování
z církve zakazuje papežská Stolice knihy odpadlíkův a bludařů, které hájí bludů,
jakož i knihy, které papežským listem s udáním názvu výslovně byly zapově
zeny, vědomě čisti neb uschovávati, tisknouti neb obhajovat! (Apošt. konstituce
Lva XIII. z roku 1896). A že hříšná jest četba podobných spisů, vidno z toho,
že i katechismus uvádí »čtení a rozšiřování víře nepřátelských knih, novin aspisův«
mezi vážnými hříchy proti víře.
2. Čtení působí nemálo na mysl i na srdce. A jako povznáší dobrá četba
mysl lidskou a srdce jeho upevňuje ve ctnosti, tak opět otravuje špatná četba
zvláště duši dítěte a svádí je k nerozvážným a hříšným činům. Četbou spisů, které
dráždí obrazotvornost dítěte, dalo se nedávno zlákati několik hochů z města B.,
aby se vydali na cestu do Ameriky, chtějíce poznati život Indiánů. Aby si pak
získali prostředky na cesty, dopustili se krádeže, vzavše tajně peníze svým ro
dičům. Ovšem že zásoba jejich daleko nestačila, tak že byli pak po několika
dnech dobrodružní hoši dopraveni do svého domova. — Kdo špatné knihy čítá,
pozbývá chuti k modlitbě, ke kajícím skutkům, k docházce na službu Boží, stává
se marnivým a pyšným. O tom se přesvědčila sv. Terezie a těmito slovy líčí
zhoubný vliv špatných knih: »Jsouc ještě mladým děvčetem, dostávala jsem do
rukou ke čteni knihy všelikého druhu, mezi nimi též romány, které se mi brzy
tak zalíbily, že jsem obsah všech dychtivě téměř hltala. Ale z toho vzešlo, že

Strana 76.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník V.

jsem brzo nemyslila leč na nenáležité věci, tak že mi i takové věci i ve snách
připadávaly; potom jsem se nádherněji šatila.. . . Tím pak mi zašla všecka chuť
ke čtení přísnějšímu a vážnějšímu, horlivost k modlitbě ochladla, dbalost ve službě
Boží se ztratila, slovem byla jsem na cestě k svému zahynutí. Ale Bůh milostivý
smiloval se nade mnou, že mne poslal a svěřil hodnému ústavu na vychování,
kdežto v krátce s pomocí Boží mysl i srdce mé na pravou cestu zbožnosti byly
uvedeny.«
Právem tedy jistý zbožný biskup označuje špatné knihy za nejhorší zlo na
světě, které samo více duší uvádí v záhubu věčnou, než většina ostatních po
horšení, více křesťanů přivádí k odpadu od vírý, nežli hrozná pronásledování
císaře Nerona nebo Domitiana, kdy křesťané byli mučeni, divým šelmám před
hazováni, páleni a nejkrutším způsobem trýzněni. Spatné knihy podobají se jedu.
Jed zabíjí tělo, špatné, bezbožecké a nemravné knihy pak ničí útlou duši dětskou,
která pak uvadá, usychá, až ocitne se před tváří přísného soudce a uslyší slova:
Odejdiž ode mne do ohně věčného! Jistý člověk chtěl se světa zprovoditi svého
nepřítele a učinil tak nenápadným, ale přes to krutým způsobem, stavě se ještě,
že mu koná dobré služby. V noci ukazoval mu totiž cestu, jda před ním s roz
žatou smolnicí, jedem napuštěnou. Nebožák vdýchal do sebe jed a zemřel. Tak
nenápadně otravuje se duše nevinného dítka četbou špatných knih. Proto pilně
se varujte spisův a novin, které brojí proti víře, obřadům náboženským, biskupům
a kněžím, abyste jedenkráte na smrtelné posteli nevolali podobně jako dívka
Eufrosina, svedená špatnými knihami k bezbožnému životu a postižená ošklivou
nemocí. »Ach«, pravila k svému příteli, který jí přinášel bohaprázdné knihy ke
čtení, »stále jsem si tropila posměch s náboženstvím a pravdami onoho světa;
avšak mohu tě ubezpečiti, nyní jsem ve hrozném nepokoji. O můj Bože, jak
hrozná jest myšlénka na budoucnost. Vidím ji nyní docela jiným okem.« Zemřela
bez kněze, beze svátostí, bez pokání. Tak daleko zavedlo nešťastnou dívku čtení
špatných knih! Proto volám k vám: Odvržte špatných knih od sebe, varujte se
těchto falešných prorokův a ptejte se o radu obezřelého duchovního otce, abyste
nenaříkali jednou na věčnosti sami na sebe. Amen.
Fr. Kundratický.

Promluva na VIII. neděli po sv. Duchu.
Napsal JOSEF THIR.

* Čiňte sobě přáiely z mamonit nepravosti, aby,
když zhynete, přijali vás do stann věčných.*
(Luk. 16., 9.)

Každé slovo Páně jest plodné; neseť v sobě símě budoucnosti. Jsou to zrna
zázračná, snad na začátku tajuplná, nepochopená,. ale když poznáme smysl jejich,
zazáří jasem netušeným a přináší požehnanou žeň v srdcích milionů. Slova Páně
jsou opravdu »duch a život«, jak to sám Pán Ježíš řekl. I dnešní svaté evan
gelium má smysl jaksi tajemný. Spasitel světa chválí tu jednání správce nešle
chetného, který promarniv statek pána svého a boje se účtování, vyhledává dluž
níků jeho a slevuje jim, aby na úkor jmění pána svého činil sobě z nich přátely,
kteří by ho neopustili, až nebude moci již vládnouti. Zdá se, že Spasitel světa, který
v jiném evangeliu žádá účtu a zaplacení až do nejposlednějšího halíře, schvaloval
jednání to nekalé; avšak vše, co nám tu na počátku temno, se vyjasní, když
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hledáme hlubšího významu tohoto příběhu, a z podobenství tohoto evangelia
jasný výklad jako ze hlubin temných vynese zářící perlu křesťanského milosrderiství.
1. My všichni podobáme se onomu správci dnešního sv. evangelia, vždyť
vše, co máme, není jmění naše, je dar Boží, nám svěřený k opatrování a správě.
Vše máme od Boha, každý dar pozemský, každý dech náš. Bůh dal světlo hlavám
našim, sílu pažím, rozžal oheň našich srdcí — vše, vše co máme, jest jen jeho
hřivnou, a s ní máme těžiti, hospodařiti.
A jaké je často to naše hospodaření, zdaž často nezmrháme těch statků
Božích tak, jak onen správce v dnešním sv. evangeliu. Ó, kolik statků tu ztra
ceno, kolik sil těla a duše zmařeno, kolik milostí Božích zanedbáno, kolik čistoty
svědomí hříchem poskvrněno, kolik hřiven bez užitku zakopáno. A teď blíží se
okamžik soudu, okamžik účtování, kdy Pán nazpět chce domy své a z nich náš
účet. Kde má člověk vžiti pomoc, kdo se ho ujme? Čas, ten rychlý, drahocenný
čas prchá, blíží se soud a člověku zaznívají vstříc velká, hrozná slova: »soud bez
milosrdenství stane se tomu, kdo neměl milosrdenství«. Ano jen milosrdenství
zachrání člověka, až přijde hodina posledního účtování. A proto milosrdenstvím
hledí sobě získat člověk přátely, proto daruje jim ze statků těch, jež jen spra
voval, z mamonu nepravosti, ze statků pomíjejících hledí sobě získati nepomíjející
poklad zásluh; almužna a dobré skutky vstoupí tam do stanů věčných před
člověkem, aby prosily za něho, a ti chudí a bídní, jímž zde pomáhal, stanou se
jeho přátely a přímluvčími v těžký den poslední. A ten, který pravil »milosrdenství
chci a ne oběti«, ten, který sám se sklonil v milosrdenství k tomuto světu, jako
velká almužna Boži k jeho bědám, ten, který řekl: »cokoliv jste učinili jednomu
z nejmenších těchto, mně jste učinili«, ten nezavrhne žádného skutku lásky a
odplatí vše stonásob.
Hle, toť veliký význam klamných statků, kterých nemáme užívati ani ku
hříchu, ani ke zlému, které však nemáme před očima světa zakopávati a skrývati
v lakomství, za tím co chudobou a bídou hyne bližní; toť světlo velké, které
rozjasňuje temné cesty a trnité stezky běd a neštěstí, září milosrdenství dobroti
vého Boha, který velí: »Tak svět světlo vaše před lidmi, aby viděli skutky naše
dobré a velebili Otce, jenž je v nebesích.«
2. A tak jen pravé křesťanství řeší a může rozřešiti tu velikou otázku chu
doby a bídy, která od věků dělila a dělí člověčenstvo na dva tábory, šťastné
i nešťastné; tak jen křesťanství uprostřed bouří a bojů, živlů podvratných, chudoby
a bídy s lakotou a přepychem, utrpení š pohrdáním klene milosrdenstvím duhu
míru, kterou ozařuje velká láska toho, který jako nejchudší z chudých vstoupil
na tento svět, aby jej vedl k pokladům slávy v nebesích. A proto jak krásné,
ideálně vznešené byly první doby křesťanství, posvěcené láskou a milosrdenstvím!
Pro Krista zbavovali se bohatci statků svých a kladli je k nohoum svátých apo
štolův, a ti rukama svátých jáhnů rozdávali statky ty chudým a trpícím; uprostřed
těžkých bojů a utrpení křesťané neměli chudých a nuzných. Světovládnému Římu,
kde miliony proletářů, chuďasů a ubožáků marně tlačily se k domům bohatců a
mocných, mohli směle ukázati na nesčetné zástupy těch svých chuďasů šťastných,
spokojených a říci krvežíznivým katanům svým: »Toť jsou poklady naše, ty
uložili jsme na nejlepší úrok Bohu svému.«
Ten obraz, plný jasu víry a tepla svaté lásky, vezměte sobě, drazí moji,
i na své cesty života. Popřeje-li vám Bůh v lásce své statků pozemských, vzpo-
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meňte si také na ty nesčetné Lazary, kteří v bídě své budou čekati na drobty
se stblů vašich. Nechť nestane se vám to bohatství mamonem nepravosti, který
již tisíce bohatců zavedl tam u věčnost, kde splnilo se na nich hrozné slovo:
»Umřel bohatec a pochován jest v pekle.« Nechť milosrdenství vaše z klamného
toho mamonu pamatuje vždy na neklamná slova Páně: »Blahoslavení milosrdní,
nebo oni milosrdenství dojdou«; nechť vaše cesta na věčnost je věnčena skutky
lásky a dobroty, jež by předcházely vás do stanů věčných a památky vaší za
nechávaly v požehnání. A když těžký los strádání a bídy, prací a chudoby uloží
vám Pán, nezoufejte. Ten, jenž šatí lilie polní, které nepracují, který světem
kráčel nejchudší, nemaje, kde by hlavu svou složil, nezapomene na vás, dítky
své, které ve strádání a bídě pracují a doufají. Zde doba boje, doba zkoušek, a
blaze tomu, kdo podrobí se vůli Boží; maličko, po dobách zápasu a strádání,
když i nouze bude nejvyšší, Bůh vám bude nejbližší, nastane věčnost velká,
nesmírná plna blaha a štěstí. Modlete se a pracujte! A přijde hodina smrti, před kterou
bohatec se bude chvěti, vždyť ví, že ze všeho, co zde měl, tam pozbude, tu hodinu
uvítate s radostí; vždyť to, čeho jste zde pozbyli, tam tisíckrát vám bude nahra
zeno. A ten, který »pozdvihuje chuďasa z prachu, aby je posadil s knížaty,
s knížaty lidu svého, který mocné sesadil s trůnu a povýšil ponížené, který
lačné naplnil dobrými věcmi a bohaté propustil prázdné« — ten vás neopustí.
Chudý a opuštěný skonal na kříži, plný moci a velebnosti vstal z mrtvých,
a tak dá povstati i vám. Chudý a opuštěný skonal Lazar, a andělé duši jeho
nesli do lůna Abrahamova, v ten velký sladký odpočinek slávy, pb němž marně
toužiti bude v plápolu zahynutí, jak po kapce občerstvení ten, kdo zde neměl
milosrdenství. Maličko trvá život, ale velké je štěstí věčnosti; tělo vrátí se v prach,
a v prachu země zajdou klamné statky světa, duch ale půjde k Otci, kde najde
pravé štěstí a pozná, že splnilo se na něm to veliké zaslíbení Boží: »Radujte se a
veselte se, nebo odplata vaše hojná je v nebesích.« Amen.

Promluva na konec školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.

V jedné jihočeské obci bývalo ode dávna zvykem, že když rodiče vypro
vázeli dospívajícího syna neb dceru na cestu z domu otcovského, šli s ním spo
lečně až k návrší, jež opodál nad vesničkou se vypínalo. Tam stála vysoká,
košatá lípa, z daleka viditelná, a pod ní hluboká studně, kamenným vroubením
opatřená, jejíž výborná voda široko daleko byla známa. A na lípě zavěšen byl
prostý, ale tklivý obrázek. Znázorňoval Rodičku Boží Marii, kterak se loučí, plačíc,
se svým Synem Ježíšem před jeho utrpením. — Až sem provázeli přátelé toho,
kdo od nich odcházel. A když se loučili, říkávali jemu: »Na šťastné shledání!
A když ne zde, tož u Ježíše a jeho blahoslavené Matky.«
Okamžik loučení i nám pomalu již nastává. Školní rok schýlil se ke konci;
rok, tak dlouhý, když měli jsme jej před sebou, nyní, když v minulosti jest za
námi, jest věru ve vzpomínkách jako několik málo dní, jež kvapem uplynuly,
jako několik málo kroků na cestě našeho života. Dnes jako bychom stáli na jeho
výši. I dnes je nám, jako bychom stáli u oné památné studny, pod stinnou lipou
s obrázkem Bohorodičky, pod nímž srdce mnohých rodičů láskou se chvělo a
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oči plakávaly. A nebylo věru ono mís o loučení voleno nevhodně. Vše, co tam
se nalézalo, dýchalo hlubokým významem rozloučení, jako by v těch věcech
byla zobrazena všechna přání a prosby, jež odcházející hluboko do srdce, na
vždy do paměti měl si vštípiti.
1. Hluboká, vroubená studně s pramenitou vodou není věru nepřípadný
obraz školy, již v několika málo dnech opustíte. A živá, výborná voda, jest vzdě
lání, jež ze školy se šíří všude po městech i dědinách. — Co člověku život
zpříjemňuje, jsou zajisté vědomosti, jichž ve škole čerpal a jež s sebou životem
jako svůj největší, nejlepší majetek každý má nésti. Ve vědomostech spočívá po
žehnání i moc, vědy šíří lidské štěstí a zapuzují strádání. Věda odhalila našemu
zraku nekonečné prostory všehomíra, v nichž nespočetné hvězdy krouží, ne
sčetné organismy, jež by prosté oko lidské nikdy nespatřilo. Věda vrací mnohdy
ohrožené zdraví, a prodlužuje život. O ní dí samo písmo sv.: »Cesty její, cesty
utěšené a všecky stesky její pokojné.«
Z pramenů vědy i vy jste čerpali v síních učebných. Kéž i vám ona při
nese požehnání! Ale nikdo se nedomnívej, že již jsi dostatečně vzdělán a že
dosti již znáš. Moře pravdy jest nevyčerpatelné, a kdo za to má, že pravdu cele
poznal, podobá se bláhovému děcku, jež v důlek vody naváživši, míní snad, že
celého moře se zmocnilo. A jako člověku, tvoru omezenému, nikdy nelze tak
vysoko nad zemi se povznésti, aby tuto zemi jako obrovskou kouli pod nohama
svýma viděl, tak vědám se člověk nikdy nedoučí. To, co zde jsme vám podávali,
byl jen jako nepatrný zlomek, skrovná část’, spíše jako ukázka z okeánu pravdy.
Naše snaha nesla se spíše k tomu, abychom ve vás touhu po vědomostech pro
bouzeli, nežli abychom ji vyplniti mohli. Proto i v dobách prázdnin, i v letech
pozdějších, snažte se vždy ve vědomostech se zdokon lovati, dále se vzděiávati,
abyste ve vědomostech svých nalézali pravou radost života, aby další sebe vzdě
lávání bylo vaší potřebou denní právě tak, jako číše dobré, pramenité vody jest
nejlepším osvěžením poutníka na jeho cestách.
2. Nad studnou, kde přátelé se loučívali, byl obraz Bohorodičky loučící se
se svým Synem. Ten jako by připomínal tomu, kdo odtud odcházel: »Neza
pomeň na Boha, na Ježíše, a matku Jeho Marii! Zachovej si svoji viru, své
náboženství.« — Často se na to ukazuje, že v dobách neštěstí, ve chvíli duševní
rozvrácenosti a zoufalství, jedině víra jest nejbezpečnější oporou člověka, jest
lékem, který mírní každý bol a každou ránu. Jest tomu tak. Ale v tomto tvrzení,
zdá se mi, že jest stajena nebezpečná domněnka, že tedy člověk v dobách štěstí
náboženství nepotřebuje právě tak, jako o léky nedbá, kdo jest zdráv.
Drazí přátelé! Náboženství má býti denním chlebem našim, má býti denní
posilou člověka v konání jeho povinností. Kdo chce získati vytrvalost v práci,
neoblomnou poctivost, pravý klid a rovnováhu života, musí na vroucí víře a
naději v Boha život svůj založiti. A kde není živé víry, tam nemá člověk pevného
základu pro svůj život, tam stává se jen hříčkou poměrů, v nichž žije, jest jako
třtina větrem se klátící.
Veliký básník, ale jinak neznaboh, Heine, na sklonku života svého napsal
takto : »Naši otcové byli stateční lidé. Ponižovali se před Bohem a proto měli
tolik mužného vzdoru a statečnosti před lidmi. Já však, — trpce žaluje na sebe
— drze čelo vztýčil proti nebi a za to před lidmi jsem se plazil a kořil.- —
Jak smutně tu doznává, že jen náboženství jest nejbezpečnější oporou člověka.
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Jediné náboženství ladně spojeno se vzdělaností tvoří onu pravou »moudrost,
která jest s hůry« a která jest vedle slov sv. Jakuba: »stydlivá, pokorná,
mírná, k dobrým věcem přivolujici, plvá milosrdenství a dobrých skutků, ne
soudící, bez pokrytství.«· (Jak. 3 17.) O tuto moudrost, dceru nebes, volal již
žalmista Páně k nebesům, když pravil: »Vylej Ducha svého, a stvořeni budou, a
obnovíš tvář země.« (Žalm 130., 30.) Víra to jest, která dává člověku síly a svěžesti
na cestě života; člověk bez víry nezná a netuší nikdy pravých duševních radostí,
dřív či později zmocní se ho omrzelost a nechuť k životu.
Když záhy před slunce východem braly se tři ženy ku hrobu Ježíšovu, aby
naposled mrtvého uctily a pomazaly tělo vonnou mastí, kráčely mlčky, smutně,
se skloněnými hlavami. Tesknost padla na jich duše, a vzpomínajíce na těžký
kámen, jenž přikrýval hrob Spasitelův, pravily starostlivě: »Kdo nám odvalí kámen
ode dveří hrobových?« A hle! jedva dospěly ku hrobu blíž, spatřily kámen
odvalený.
Drazí přátelé! I na cestě života lidského často vyškytá se člověku veliký
balvan, překážka rukama jeho nepřemožitelná, tak že člověk neví, kterak si po
moci. Ale Bůh, jenž řídí osudy člověka, svým vyvoleným vždy cestu urovnává.
Ruce Boží odvalují překážku, že člověk v pravdě věřící ani netuší, ani neví, jak
se to stalo. Tak odměňuje Pán své věrné již zde na zemi, jako pomohl ženám,
které z lásky k Ježíšovi pospíchaly vykonat posledního skutku milosrdenství. —
Proto držte se vždy Boha a plňte svědomitě povinnosti svého náboženství.
Duševní klid, vniterné štěstí, nezkalené a nezničitelné, pravá rovnováha životní
i v dobách štěstí i v dobách strastí budou za to již zde na zemi nejlepší od
měnou -vaší oddanosti a důvěry v Hospodina. — Ten obraz Ježíše, loučícího se
se svojí Matkou, trpícího i vítězného vštěpte si hluboko v duši svou, a neza
bloudíte nikdy na cestě života!
3. Nad studnou, u níž se tak mnozí rozcházeli, vypínala se též vysoká, košatá
lipa. I ta má pro nás Slovany hluboký význam. Jest to strom, jenž pro svůj
skromný, libý a užitečný květ stal se znakem pravého vlastenectví. Lípa připo
míná nám lásku k vlasti. — Byly doby, jak z dějin našich známo, kdy Čechové
již již usínali spánkem smrtelným. Vědomí českého původu se ztrácelo; hrozila
chvíle národní smrti. Tehda ovšem bylo třeba volatí, volatí po celé zemi od Šu
mavy až ke Krkonošům, od Dunaje až k horám Krušným a hlasem obřím zváti
k probuzení. A nadešla opravdu chvíle našeho národního vzkříšení. Děkujeme
Bohu za to všichni! Ale dnes, kdy k životu již jsme vstali, onoho křiku a volání
vlasteneckého není již potřebí. Dnes již je na čase, aby vlastenectví slov ustou
pilo vlastenectví činů a tiché práce. A která jest tó práce? Jest to neustálé vzdě
lávání sebe, snaha, získati si platného postavení ve svém povolání, a v něm svě
domitě pracovati a získati si poctivého majetku. Jedině duševní vyspělostí, pokud
možno největším vzděláním a hmotným blahobytem, jehož jsme získali, může se
národ náš udržeti v čestné soutěži s jinými národy, početně většími, a nemusí
se obávati, že utone a zmizí z počtu národů živých. Národ, jenž nemá a v blízké
době míti nebude dostatečný počet vzdělanců na výši doby stojících, neb národ
žebráků a ožebračených, toho si nikdo nevšimne, ten již jest odsouzen k zahynutí.
A proč tak dnes připomínám? Abyste i vy chápali, jak vlastenectví rozuměti
sluší, a nedomnívali se, že jest to jen pění vlasteneckých písní a nevynechání
žádné slavnosti, která jako národní se ohlašuje.
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Kdo třeba jen mlčky, svou prací, svým strádáním, svými obětmi květ ná
roda pěstuje a sílu jeho množí, ten činí svou povinnost, ten jest skutečný syn
a dobroditel své vlasti. A k tomu lze dospěti jedině pilným sebevzděláváním,
mravností, založenou v pevné víře a vytrvalou prací. Již římský Epiktét, mudrc
v cárech otroka, moudře napsal: »Prokážete nejlepší služby národu, když pozved
nete nikoli střechy svých domů, ale duše svých spoluobčanů. Neboť jest lépe,'
aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly ve velkých
příbytcích.«
Spěchám již ke konci. Vy všichni, kteří již nepřijdete s námi v tyto síně,
mějte na paměti ono místo,, kde se staří naši předkové kdysi loučívali se svými
dětmi: u studně, pod košatou lipou s obrázkem Bohorodičky. Vryjte si je do
srdce, k nezapomenutí. Spojujte pravou vzdělanost s vroucí zbožností a oprav
dovou láskou k vlasti ve svém nitru a dočkáte se »radostného života zakonče
ného jubilující smrtí.« Uchováte si tak vždy svěžího, zdravého ducha, a i když
vyjdete z dětství, nevyjdete z mládi. Uchováte si mladost ducha, že nikdy v ne
spokojenosti a omrzelosti nezatoužíte po hrobu, ale budete se vždy vraceti od
roztrpčených tváří zklamání k usměvavé tváři dětské. Život bude vás těšiti v práci
a v Bohu, jenž bude vaším štítem a ochranou. A toho vám všichni z upřímného
srdce přejeme. .Amen.

Význam biblické dějepravy ve vyučování pravdám náboženským.
Napsal JAN SMEJKAL.

Přihlížíme-li k osnově vyučování náboženství katolického, nápadno jest, že
biblická dějeprava jako nit vleče se celou osnovou, budže v jednotlivých třídách
vlastním jest předmětem, anebo že na jednotlivých jejích dějech pravdy náboženeké
se podpírají. A věru, ne bezdůvodně, ať již analytická či synthetická methoda
kterýchž method dle povahy předmětu, dle schopnosti a chápavosti dítek jest užiti,
poukazuje k biblickým dějinám. Účel osnovy obecných škol jest poznání a ob
jasnění věčných pravd Bohem zjevených, a když to bylo dokázáno, na základě
toho poznání má býti mládež dále vedena a vychovávána, aby dle těchto věčných
pravd žila. A tohoto cíle škola jinak nedojde, než když pozná nauky náboženské
a o jejich pravdách bude přesvědčena tak, že katechismus učiní si vodítkem srdce,
vůle a života. »Není většího umění,« tvrdí již sv. Jan Chrysostom, »není nic dů
ležitějšího, nic těžšího, jako duši dítěte vzdělati a vychovati, aby vždy životu
svému pravý směr dala. Kdo to dovede, ten jest umělečtější nejzručnějšího stavitele,
proslaveného malíře.«
Katechismus chce nábožensko-mravní výchovu provésti. K tomu konci osnova
na katechetovi žádá, aby při vyučování jednotlivých pravd poukazoval k biblickým
dějinám, které jsou pramenem každé věčné pravdy, příkladem ku povzbuzení mravů,
výstrahou ode zla, živoucím obrazem Boha lásky, lásky k Bohu a bližnímu. Ka
techismus sám uznává význam biblické dějepravy, při všech možných případech
uváděje pod čarou místa ze Starého a Nového Zákona, nebo poukazuje na jed
notlivé děje, podobenství odtud vážená. Má-lí tak se díti při vyučování náboženství
na školách obecných, tím spíše cestou tou jest se bráti na školách měšťanských,
kde úkolem vyučování náboženství jest, dáti duši důkladný základ, aby pravdu,
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dobro a krásno poznalo, pokud k Bohu vedou a činí člověka dobrým před Bohem
i před lidmi.
Katechese tudíž snaží se provésti porozumění náboženských pravd u mládeže,
a čím tato mladší jest, tím těžší práce vlastního vyučování. A aby tohoto poroz
umění vznešených, nadpřirozených pravd se dopracovalo, představíme žákům
pravdy ty na konkrétních příkladech a individuálních událostech. Ze katechismus
sám ku poznání pravd žákovi cestu připravovali má jasností slov, otázek i odpo
vědí, tak aby mu nebylo těžko pochopitelná slova nahrazovali si pochopenými,
rozborem těžkých vět a souvětí, smyslu odpovědi i otázky hledati, je samozřejmo.
Jemu abstraktní bude nahrazeno konkrétním. A sbírkou takých konkrétních pří
padů dogmatických a morálních pravd jest biblická dějeprava, která, nehledě ku
čistě didaktickým článkům, stává se tím katechismem v obrazích.
Mnohé katechetické pomůcky ke znázornění a k pochopení některých pravd
uvádějí množství světských vypravování, vymyšlených podobenství, okamžitých
scenerií osob třeba i vznešených, jichž okamžitá nálada zdá se vhodným příkladem.
Kde nesnadno užiti by se dalo z biblické dějepravy konkrétního příkladu, budiž,
volme vypravování profánní, kde však písmo sv. dosti příkladů podává, mějž toto
vždy přednost. Jak na př. mnohem významější jest ke znázornění nadpřirozených
darů člověka historický děj o Mojžíšovi k smrti určenému a jeho přijetí na dvoře
královském, než smýšlené vypravování o knížeti, které dítě žebráka za své přijmulo
a pod. A proč? Protože historický děj z biblické dějepravy, která jest dokladem
božské autority, jest ke znázornění pravdy účinnější a tím nepohřešitelný.
A nejenom biblické děje a události buďtež uváděny, nýbrž i příslovím a citátům
z písma sv. budiž z paměti učeno, o kterých v biblické dějepravě se mluvilo,
ježto v nich zní a rozléhá se slovo Boží, které tajemství spásy ve slovech, obratech
a obrazech hlubokým svým významem činí jasným, srozumitelným, mnohdy se
sklánějíc až k samému dítěti. Katechismus praví na př.: »Duchové zlí nenávidí
nás a závidí nám, hledí nám škoditi na těle i na duši a nás učiniti nešťastnými
na věky.« Jak konkrétně, názorně, pochopitelně tuto pravdu znázorňují slova sv.
Petra (I., 5—9): »Střízliví buďte a bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí
obchází, hledaje, koho by pohltil; jemužto odpírejte, silni u víře.«
Není úkolem jenom vyučování náboženství, aby žáci pravdy náboženské
poznali, nýbrž, aby o nich zřetelný názor měli, za skutečné a pravdivé je pova
žovali a o nich přesvědčeni byli. Je tedy povinností katechetovou, aby pravdy,
které katechismus podává, v duši dítěte zakořenil, aby na základě těchto pravd
jednou další život si uspořádali mohlo. Katechese ovšem dle podstaty své má ráz
autority a závazným jest především autoritativně: »Věřím, co mi církev k věření
předkládá.« Přes to však pro vzájemnou spojitost, pro nutné odůvodnění biblická
dějeprava jest nutná a pro žactvo obecných škol »conditio sine qua non« ve vy
učování katechismu. Oprávněna je tedy snaha některých katechetů, aby vyučování
biblické dějepravy bylo rozšířeno aspoň na prvé tři třídy, ježto při nynější osnově
pohříchu ve vyšších třídách neupamatování aneb neznalost biblických dějin vy
učování katechismu katechetovi stěžuje neb aspoň v určené látce ho zdržuje.
Katechismus již mnohdy sám buď odůvodňuje jednotlivé pravdy biblickou
dějepravou, jako na př.: »Kterými slovy P. Ježíš ustanovil primát Petrův?« Odpo
vídá: »Ty jsi Petr . . .« aneb zase biblická dějeprava katechismus doplňuje jako:
když katechismus se táže, co jest pokora, odpovídá: »Pokora jest protivou pýchy,«
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a biblická dějeprava nás poučuje, v čem pokora záleží, uvádějíc příklady Abra
hama, Gedeona, P. Marie a jiných.
Ze dotčené místo biblické dějepravy k dotvrzení podávané pravdy třeba vyložiti, je pochopitelno. K výkladu a k dotvrzení poučky užijmež příkladu. Omne
nimium vertitur in vitium — in medio virtus. Nezáleží totiž odůvodnění na počtu
uvedených příkladů, jako spíše na probrání uvedeného důkazu a na způsobu,
jak jím poučka katechismová byla podepřena.
Kde je třeba při tom užiti textu písma sv., budiž tento doslovný, možno-li.
Ke snadnějšímu upamatování se na text přidejme okolnosti místa, času, osob ve
spojitosti a v souvislosti s dějem textovým, jako na př.: »Ježíš pravil k Nikodé
movi: »Nenarodí-li se . . .«, P. Ježíš, když loučil se s apoštoly, řekl . . ., a pod.
Katechetické vyučování má tedy býti praktické. Katecheta pohybuje se v před
síni svátého náboženství, pokud učí paměť, vstupuje však do svatyně, začne-li
pravdou poznanou osvěcovat! rozum, a jest ve svatyni svátých, když naplňuje
oddaností k Bohu vůli a srdce posluchačovu. A protože verba movent, exempla
trahunt, biblická dějeprava v působení svém na srdce jest velice účinná. Když
pravdy náboženské oživeny jsou příklady biblickými v různých poměrech života,
když ctnost a hřích zosobněny příklady, snadno v srdci vybaví se touha k ná
sledování dobra a k nenávisti zla.
Nevyčerpatelným pramenem k následování ctnosti jest život božského Spa
sitele, v němž život jest učením a učení skutkem.
Slova jeho: »Ego sum via, veritas et vita« ukazují nám cestu k dokonalosti
křesťana. Sv. Pavel již doznává to, když praví, že proto jsou slova Boží zazna
menána, »aby člověka posvěcovala.«

Nemalá tedy úloha vykázána biblické dějepravě ve vyučování katechismu.
Ukončuje, zmiňuji se ještě, že biblická dějeprava při vyučování katechismu
poutá pozornost posluchačovu, bez kteréž pozornosti práce i snaživá málo ovoce
přináší. Vyučování katechismu oživené příklady z biblické dějepravy zachovává
upoutanou pozornost ku předmětu, vzbuzuje zálibu ku předmětu, ba více, vůli
jímá pro pravdu a srdce citem naplňuje.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Zprávy spolkové. Členská schůze.
Členská schůze konala se v sobotu dne 14.
června o 6. hod. odpol. v místnostech spol
kových za hojného účastenství. Přítomni byli
kolegové J. Čihák, Fr. Čurda, Fr. Halbich,
Lud. Kulhánek, Fr. Loukota, Em. Pešek, Jar.
Pihler, Ant. Provazník, Jar. Slavíček, Frant.
Strnad, F. Suchomel, Jan Smejkal, Václav
Železný, Em. Žák a Fr. Žundálek. Do schůze
dostavil se též p. prof. msgr. Jan Drozd,
který všem přítomným rozdal po výtisku
sbírky přednášek »o vědě a víře«, jež v život
uvedl a k tisku upravil. Předseda prof. Em.
Žák použil této příležitosti a vyslovil radost
z uzdravení msgra. Drozda z nebezpečné ne

---------

moci a zároveň poděkoval za darované knihy'
Msgr. Drozd byl mile překvapen tímto spon
tánním projevem a děkuje zaň, prohlásil, že
vždy byl přítelem katechetů, jsa sám přísluš
níkem tohoto stavu, a žádal, aby kolegové
rozšiřovali spis »o vědě a víře« mezi svými
známými. Rozpravu o vyměřování remunerace zahájil kol. Fr. Strnad, jak ve zvláštním
článku uveřejníme. Týž referent navrhoval,
aby byly učiněny kroky stran zvolení osvěd
čených zástupců katechetů ve školské ko
misi na sněmu království českého. Předseda
kolega Em. Žák sdělil, že bude přednášet!
v příští členské schůzi o dru. Ehrhardovi,
dru. Hertlingovi a dru. Pertnerovi, což s po-
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vděkem přijmuto. Po té bylo jednáno o spolku
sv. Josefa a jeho poměru ke katechetům,
o zakoupení některých nových publikací pro
spolkovou knihovnu a o spolkových stano
vách. Jednatel poukázal na nový výnos Jeho
Em. ndp. kardinála ze Skrbenských strajn
fundačních mší sv.; kol. V. Železný se rozho
vořil o nutnosti, aby do zemské porady, uči
telské byli vysláni dva zástupcové katechetů;
k tomu konci bude podána žádost c. k.
zemské školní radě. Po 7. hodině byla pak
schůze skončena.

Nový způsob vyměřování remunerací za vyučování náboženské. Remunerace za nepovinné vyučování na školách,
kde pro malý počet tříd nemůže býti zvláštní
systemisovaný katecheta ustanoven, byly
katechetům původně vyměřovány y25 platu
učitelského příslušné školy za 1 týdenní ho
dinu. Před několika lety místo toho zave
deno bylo vyměřování dle tak zv. substi
tučního normálu, což bylo o 12°/0 méně
než ^5 platu učitelského. Loňského roku
však i od toho bylo upuštěno a remunerace
vyměřují se dle zákona o zastupování (!)
osob učitelských z r. 1899 (ač o zastupo
vání nemůže v takových případech býti ani
řeči), takže v nejlepším případě dostane nyní
katecheta za 1 týdenní hodinu ročně něco
málo přes 7 zl. (dříve nejméně 25 zl.) čili
17 kr. za 1 vyučovanou hodinu. Vyučuje-li
učitel světský náboženství, dostane za 1 tý
denní hodinu ročně 10 zl. (kterážto remu
nerace dle nového učitelského resp. katechetského zákona bude zvýšena na 20 zl.),
vyučuje-li nějakému nepovinnému předmětu
(na př. němčině), dostane za 1 týdenní ho
dinu 17 zl. Ruční práce jsou remunerovány
20 zlatými za 1 týdenní hodinu ročně. —
Nápadno jest, že zemská školní rada vymě
řila remunerace za týž školní rok (1900—1)
katechetům na některých okresech dle dří
vějšího způsobu a toliko, pokud jest nám
známo, na karlínském školním okrese, dle
tohoto opravdu křiklavého způsobu. (Proti
tomuto vyměření jest podán od dotyčných
katechetů rekurs k ministeriu vyučování). —
Bude-li tento způsob vyměřování všeobecně
rozšířen, následek bude zajisté ten, že katecheté všeho nepovinného vyučování nábo
ženského se vzdají.
f~.
Obrana. Víře nepřátelské noviny Citují
občas 5 — 6 papežů, že se dopustili ne
čestných skutků, částečně též že byli ne
vzdělanými a dokonce se jim vytýká podvod.
Podobné listy částečně překrucují tyto chyby

Ročník V.

a zveličují je a připisují je všem papežům·
My katolíci víme dobře, že papež nám žádným
andělem, a že se může mýliti jako člověk,
avšak víme také, že to zcela nic nedokazuje
proti papežství, neboť i mezi apoštoly byl
jeden zdrádce. Z 263 papežů, kteří až dosud
vládli církví, 46 jich sešlo mučeníckou
smrtí, a neméně než 100 papežů bylo vřaděno do počtu svátých pro svůj bohumilý
život. Většina papežů se vyznamenávala
zvláštními vědomostmi a učeností, jak do
kazují dějiny. Že byli voleni také špatní
papežové, byly vinny vlády a různí panov
níci, kteří své příznivce a miláčky třeba
nehodné svým vlivem a násilím dali zvoliti za papeže.
Věčná lampa. Okrasou katol. kostelů
jest dojista věčná lampa; věčnou sluje, po
něvadž nemá vyhasnouti a hořeti ve dne
v noci, dokud jest ve svatostánku tělo Páně,
k jehož poctě lampa tato jest rozsvícena.
Toto světlo bývá shasnuto pouze o velkonocích, na bílou sobotu, aby opět rozsvíceno
bylo posvěcenou svící velkonoční. Již ve
Starém Zákoně bylo podobné zařízení před
stolem slibu, a toto světlo svítilo na stranu,
kde byl umístěn stůl s vystavenými chleby.
Naše věčná lampa vzpomíná na světlo,
které hořelo při poslední večeři, když Ježíš
Kristus ustanovil nejsvětější svátost oltářní.
Takových lamp užívali též sv. apoštolove
při službách Božích. Zvyk dávati lampu před
nejsv. tělo Páně jest prastarý, takže jeho
počátku nelze hledati; všeobecně sa pak roz
šířil, když po trapných pronásledováních
dostalo se konečně církvi míru a pokoje.
Sv. Paulin výslovně uvádí ve 4. století, že
zlomyslník v kostele shasl lampu, která svítí
ve dne v noci. Nač je tato lampa v kostele?
Znamená nám místo, kde jest nejsvětější
■svátost, ukazuje křesťanům příbytek toho,
který podivným způsobem mezi námi pře
bývá. Jest však také ku poctě Spasitele
našeho, vyznaváť víru katolíků, že Ježíš
Kristus jest přítomen v nejsv. svátosti. Je
také stálou obětí naší vděčnosti za všecky
milosti, kterých nám Spasitel uděluje ve
svátosti oltářní. Ačkoli je to oběť nepatrná,
přijme ji dojistá náš Pán se zálibou jako
dobrý skutek. Nač ty výlohy? Tak se tázal
Jidáš při podobné příležitosti. Šetřiti v této
věci bylo by zajisté velkým nevděkem vůči
Spasiteli našemu, který i ^ivot svůj za nás
obětoval. Kde není církevního jmění, tam
zajisté osadníci sebéřou almužně, aby v chrá
mu svém vzdali poctu Vykupiteli svému.

Knihtiskárna družstva Vlasf v Praze.

SRPEN 1902.
ROČNÍK V.

ČÍSLO 8.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Modlitba ve škole a její vady.
V krajích, kde víra doposud nevyhynula a kde hlavně matky vynikají ná
boženským přesvědčením, přicházejí dítky do školy vyzbrojeny znalostí modliteb
obyčejných. Jinak je tomu ve velkých městech, v průmyslových obvodech, kde
dítky do školy vstupující neumějí se ani řádně poznamenat! křížem, ani neznají
často modlitby Páně, která je přece tak jednoduchá a přístupna dětské mysli.
Proto katecheta má velmi obtížnou práci, neboť lze modlitby nacvičiti jen usi
lovnou námahou a stálým opakováním. I když dítky umějí se modliti, je potřebí
opraviti jejich chyby, které v modlitbách z pravidla se vyskytují.
Již první pohled na žáky postačí, abychom posoudili, zda dítky jsou při
praveny k modlitbě; tato zevnější příprava jest neméně důležitá nežli vnitřní.
Stává se, že dítky jsou úplně nepořádně rozestaveny, což ruší dokonale celý
obraz spořádané třídy. Dítky mají si zvykati, aby se vždy rozestavily v řadách,
sepjaly řádně ruce a to tak, aby prsty byly na sebe položeny a pravý palec přes
levý dán; špičky prstů mají býti asi ve výši ramenou. Že nastane úplné ticho,
jakmile katecheta dá znamení k modlitbě, rozumí se samo sebou, ač se tak vždy
neděje; dokud nenastane úplný klid, nemá se přikročit! k modlitbě, poněvadž je
dlužno sebrati mysl, aby modlitba byla náležitá; modlitba jest zajisté nábožné
pozdvižení mysli k Bohu. Levá ruka se položí na prsa a palcem pravé ruky,
nikoli ukazováčkem se dělá znamení sv. kříže. Při tom všeobecně se chybuje, že
ruka není napřažena, nýbrž že pěsť je zaťata. Někdo namítne, že je to pedantství,
avšak každý se přesvědčí, že pohled na takovou třídu k modlitbě důstojně při
pravenou uspokojí samého katechetu. Dítku mimovolně klesají ruce při modlitbě,
proto stačí upozornit! je na to, aby v nacvičené posici setrvalo. Zrak má býti
upřen na kříž i tehdy, když není uprostřed, nýbrž po straně v průčelí, kde pro
vysokou dvojitou tabuli není možno ho postaviti do středu přední stěny. Zname
náme se křížem na čele, na ústech (nikoli na bradě) a na prsou, důstojně pak
vyslovujeme svátá jména: »Ve jménu Otce — i Syna — i Ducha svátého. —
Amen.« Dětem, zvláště malým dlužno vše vysvětlit! již záhy, aby si zvykaly na
pořádek.
Hned předem se vytknou chyby, které namnoze dítky činí při modlení. Tak
v modlitbě Páně mnoho dítek říká na nebesi (místo na nebesích), posvéjť (posvěť),
13
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Tcrálostí (království), taky na zemi (tak i), dejž (dej), jakoši (jakož i), našem vinníkům (našim),1) neuveď (neuvoď).
Všeobecně se chybuje spěšnou modlitbou, tak že dítky namnoze celou mod
litbu odříkávají takřka jedním dechem; mnohde nelze jim ani stačiti. To jest ovšem
proti duchu vznešené modlitby, proto máme dbáti přestávek, které jsou přiměřeny
rozdělením, totiž předmluvou a sedmi prosbami. Přestávky jsou vyznačeny v kate
chismu a mají se přesně zachovávat!.
Katecheta předříká pak modlitbu Páně takto, odmlčuje se pouze tam, kde
jsou naznačeny přestávky, nikoli však tam, kde je čárka obyčejná:
»Otče náš, jenž jsi na nebesích! —Posvěť se jméno tvé; — přijď království
tvé; — buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi: — a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim vinníkům; — a neuvoď nás v pokušení; — ale
zbav nás od zlého. — Amen.«
Od toho recitování nemá se žádným způsobem upustiti, což se železné vy
trvalosti vyučujícího podaří. Ovšem jest potřebí, aby také ostatní učitelstvo po
dobným způsobem pracovalo. A za tou příčinou je záhodno, aby katecheta přednesl
chyby zmíněné, jakož i způsob recitace této modlitby i ostatních za příčinou jed
notného modlení v poradě. Je dobře, když katecheta napíše přesně vyznačené modlitby
a dá je každému učiteli; dítky rády obstarají opis, když se jim poradí, jak jej
mají poříditi.

Při pozdravení andělském vsouvají dítky některá slova, říkajíce Zdrávas,
Panenko Maria (místo Zdrávas Maria), Pán Bůh nebo dokonce Pámbu! s tebou
(místo Pán s tebou), požehnaná tys (místo ty), pros za nás za hříšné (místo za
nás hříšné). Některé dítky se modlí matičko Boží, jiné opět matka Boží (místo
matko); také vynechávají některé slovo, říkajíce na př.: nyní v hodinu (nebo
i »hodinu«) smrti, místo »nyní i v hodinu.«
V pozdravení andělském jsou kratší přestávky, ale tím velebnější je dojem
modlitby. Zní pak takto:
»Zdrávas, Maria, — milosti plná; — Pán s tebou; — požehnaná ty mezi
ženami; — a požehnaný plod života tvého, Ježíš. — Svatá Maria, — matko Boží,
— pros za nás hříšné, — nyní i v hodinu smrti naší. — Amen.«
V apoštolském vyznání víry se chybuje druhdy, když se říká: i v Jesu
Krista (místo v Ježíše Krista), spočal (místo počal), u Boha, Otce všemohoucího
(místo Boha . . .), soudit živé i mrtvé (m. živých i mrtvých), všech svátých obco
vání (m. svátých obcování); též slyšíme někdy obsování, což dlužno důsledně
opravovati. Správně a s přestávkami zní apoštolské vyznáni víry takto:
»Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. — I v Ježíše
Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; — jenž se počal s Ducha svátého,
narodil se z Marie Panny; — trpěl pod pontským Pilátem, ukřižován, umřel i po
hřben jest; — sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; — vstoupil na ne
besa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího; — odtud přijde soudit živých
i mrtvých. — Věřím v Ducha svátého; — svátou církev obecnou, svátých obco
vání; — odpuštění hříchů; — těla vzkříšení; — život věčný. — Amen.«

Desatero přikázání Božích jest modlitba, která vycházela poprvé z úst Božích,
proto dítky mají býti v čas k tomu vedeny, aby se jí naučily. Při tom upozorní
') Zaváděti místo »našim« svým nelze pro všeobecné užívání.
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se dítky, aby se varovaly něco měniti nebo přidávati k této modlitbě, čeho v kate
chismu není, poněvadž ten jest authentickým dokladem v této věci. Proto se na
cvičí správně: v jednoho Boha, ne: jednoho, věřiti budeš, a nikoli: budeš věřiti;
jména Božího, a nikoli: jméno Boží. Slovo pomni bude třeba menším dítkám vysvětliti jako: pamatuj si, vzpomeň si, protože někteří žáci, nerozumějíce tomuto
významu, říkají: pomník! Při 4. přikázání nemá se trpěti přídavek: kterou tobě
dal Pán Bůh, a má se upozorniti na odchylný text nového katechismu: a dobře
ti bylo (nikoli: vedlo se) na zemi. K 8. přikázání slyšíme často, že se přidává:
nic křivého svědectví, a: proti svému bližnímu (správně proti bližnímu svému).
Katecheta nebude trpěti, aby se vyslovovalo při 9. a 10. přikázání nespožádáš,
aniž spožádáš, nýbrž: nepožádáš, aniž požádáš. K 10. přikázání dítky, naučeny
byvše tomu matkou, chybně přidávají: ani vola, ani osla, ani čeho, což jeho jest.
V biblické dějepravě ovšem stojí tato slova, ale církev upravila tato přikázání,
a proto máme se dle toho říditi.
Přestávky při dekalogu jsou dány již interpunkcí, jen při 4. přikázaní pro
jeho délku je žádoucno, zastaviti se při prvním odstavci, tak že správná reci
tace zní:
1. V jednoho Boha věřiti budeš. — 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
— 3. Pomni, abys den sváteční světil. — 4. Cti otce svého i matku svou —
abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. — 5. Nezabiješ. — 6. Nesesmilníš.
— 7. Nepokradeš. — 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. —
9. Nepožádáš manželky bližního svého. — 10. Aniž požádáš statku jeho.
Učení katolické církve o andělích je tak mysli dětské přirozeno, že není
třeba velké námahy, aby se naučily modlitbě k andělu strážci, jestliže se tak ne
stalo již doma před dobou školní. Již na nejnižším stupni odvyknou si dítky vy
slovovat!: Anděle Boži (místo Boží), dychy (m. vždycky), zbuzuj (místo vzbuzuj),
sce (místo chce), tělo své (místo: tělo, svět), a tvá vnuknutí (m. na tvá . . .), obsováni (místo obcování; slyší se také někdy dokonce: hopsování! To zdá se býti
dítkám srozumitelnějším a proto třeba význam toho slova vysvětliti), sestrvám
(m. setrvám), nebi věčně (místo v nebi).
Verše samy nabádají ke správné recitaci, neboť po každém verši přirozeně
se odmlčíme a rovněž před slovem amen jako při všech ostatních modlitbách;
i bude tato v pravdě dětská modlitba takto správně konána:
»Anděle Boží, strážce můj! — Rač vždycky být ochránce můj, — mne
vždycky řiď a napravuj, — ke všemu dobrému mne vzbuzuj. — Ctnostem svátým
mne vyučuj, — ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj, — tělo, svět, ďábla přemáhám,
— na tvá vnuknutí pozor dávám. — A v tom svátém obcování — ať setrvám
do skonání, —po smrti pak v nebi věčně —chválím Boha ustavičně. — Amen.«
»Zdrávas královno« vykazuje v ústech dítek několik nemilých, rušících chyb,
které zůstávají i lidem dospělým, jak možno se přesvědčit! v mnohém chrámu
Páně. Tak vyslovuje se namnoze životě (místo živote), tys nádéje (místo: a naděje),
buď zdrávas (místo: buď zdráva), vyhnáni (místo vyhnaní), kající (místo lkající),
oudolí (místo údolí), a protož (místo i protož), o Ježíše (místo a Ježíše), okaž
(místo ukaž), ó Panno Maria (místo Panno Maria), hodni učiněni zaslíbení (místo
učiněni byli). Tu nestačí dítky jedenkráte upozorniti na uvedené chyby, nýbrž
a stále na ně poukazovat!, a přece najde se ještě žák, který nedovede se správně
pomodliti.
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Tato modlitba vyniká mohutnými myšlénkami, o nichž možno by bylo rozjímati delší dobu; proto neodpustitelným nedopatřením, ano hříchem možno nazvati, sypou-li se slova rychle za sebou, tak že nelze na smysl jednotlivých my
šlének hleděti. Tím více třeba zvolna konati právě tuto modlitbu, poněvadž vedle
pozdravení andělského hlasitě se ji modlí věřící v kostele; proto záleží na tom
nemálo, aby ve škole byl položen na správnou recitaci její nemalý důraz.
Bývá pak zvykem takto recitovati:
»Zdrávas, královno, — matko milosrdenství! — Živote, sladkosti ·— a naděje
naše, — bud'zdráva! — K tobě voláme — vyhnaní synové Evy; ■— k tobě vzdy
cháme — lkající a plačící — v tomto slzavém údolí. — 1 protož, — orodovnice
naše, — obrať k nám své milosrdné oči, — a Ježíše, — kterýž jest požehnaný
plod života tvého — nám po tomto putování ukaž, — ó milostivá, — ó přívětivá,
— ó přesladká Panno Maria. — Oroduj za nás, svátá Boží rodičko, — abychom
hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.«
Podle německého: »Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschafl« uve
deno bylo do českého textu »Anděl Páně« také slovo poselství, ač nám význam
»zvěstoval« úplně dostačí, tím více, poněvadž ani latina ho neužívá, píšíc: Angelus Domini nuntiavit M aritě. Český text tu opět přidává slovo Pamiě, kterého
v originále latinském není, ale náš autentický doklad tento význam podržel, a proto
jest nám dle něho se říditi. Místo: »Aj, já dívka Páně« modlí se dítky zhusta
»Ejhle atd.« nebo »děvka« (zvláště na Moravě), čehož nelze schvalovat!.
Správně recitována, zní tato modlitba, jak následuje: »Anděl Páně zvěstoval
Panně Marii, — a ona počala z Ducha svátého. — Zdrávas atd. — I řekla Maria:
— Aj, já dívka Páně, — staniž mi se podle slova tvého. — Zdrávas atd. —
A Slovo tělem učiněno jest — a přebývalo mezi námi. — Zdrávas atd. — Oroduj
za nás. . . Modleme se: — Milost svou, prosíme, Pane, — rač v mysli naše vliti
— bychom, — kteří jsme andělem zvěstujícím vtělení Krista, Syna tvého, poznali,
— skrze umučení jeho a kříž — k slávě vzkříšení přivedeni byli. — Skrze téhož
Krista, Pána našeho. — Amen.«
V této závěrečné modlitbě vyskýtá se mnoho odchylek, které dlužno uvésti
v soulad a jednotný celek; není to jinak možno při sborové modlitbě, která by
divně zněla, kdyby každé dítko jinak ji konalo. Co se týče tvaru bychom, jest
nám vyznati, že jest úplně nesprávný a má zníti abychom', litovati sluší, že v celém
katechismu tato nesprávnost důsledně se objevuje. Také není česky správně řečeno:
Skrze . . ., což opět převzato doslovně z němčiny, ač latinskému »per Christum«
by lépe vyhovovalo: Pro téhož Krista . . . Než, o tom těžko nyní mluviti, když
katechismus ve statisících exemplářích jest rozšířen po vlastech českomoravských.
Při novém vydání bude českému textu zajisté věnována větší péče, než se tomu
stalo při vydání prvním.
Není zbytečno upozorniti žáky, že se mají biti v prsa, když se modlí: A
Slovo tělem učiněno jest. Mnohé dítky nevědí, že se tak má díti, většina však
nezná také příčiny toho, což snadno se vysvětlí. Zlomyslní žáci okázale a silně
si biji v prsa, což jest nepřípustno místo slušného a lehkého úderu na srdce.
Všecky modlitby, které jsou uvedeny v katechismu, možno ve škole cvičiti
bez obavy, že by se mohla učiniti katechetovi výtka, jakoby chtěl učiniti ze školy
klášter; má zajisté i zde platnost slovo písma sv.: »Dům můj jest domem mod
litby.« Proto náleží sem též bez odporu modlitba »Pod ochranu tvou«, která se

Ročník V.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 89.

často v našich kostelích ozývá — a dítky při tom zůstávají netečnými, poněvadž
jí zhusta neznají. Za jednu hodinu snadno se tato modlitba nacvičí:
»Pod ochranu tvou utíkáme se, — svátá Boží rodičko; — prosbami našimi
nezhrdej v potřebách našich, — ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás
vždycky, — ó slavná — a požehnaná Panno Maria, — paní naše, — prostřednice
naše, — orodovnice naše; — se Synem svým nás smiř, — Synu svému nás
poroučej, — Synu svému nás obětuj! — Oroduj za náš ... — Milost svou . . .«
Uctivé chování při mši svaté toho vyžaduje, aby bylo vštěpováno dítkám
často na mysl, že přítomen je sám Spasitel světa. Majíf při sv. evangeliu povstati,
sedí-Ii nebo klečí-li a poznamenat! se svátým křížem, při sv. pozdvihování pak
pokleknout!, učiniti kříž, biti se třikráte v prsa a řikati při tom: »Ježíši, tobě jsem
živ! — Ježíši, tobě umírám! — Ježíši, tvůj jsem živý i mrtvý. — Amen.« Tyto
nábožné vzdechy se ukončí sv. křížem. Při pozdvižení kalicha pak se říká: »Ježíši,
smiluj se nade mnou! — Ježíši, slituj se nade mnou! — Ježíši, odpusť mi hříchy
mé! — Amen.« Při svátém přijímání opět se tak činí a říká se třikráte: »Pane,
nejsem hoden, — abys vešel pod střechu mou, — ale toliko rci slovem, — a
uzdravena bude duše má.«
Nejlépe by ovšem bylo, aby modlitby při pozdvihování a sv. přijímání se
odříkávaly nahlas, jak tomu jest na některých místech v Sasku; činí to mohutný
dojem, a dítky si připomenou velebnost posvátného okamžiku proměny chleba
a vína v tělo a krev Páně, jakož i jich přijímání. Dohodnutím ve sboru by se to
dalo snadno zavěsti.
Bylo by si snažně přáti, aby známost modliteb byla mezi dětmi všeobecná
a dokonalá, »protože bez modlitby nedosahujeme potřebných milostí, abychom
bohumile žili a v dobrém až do konce setrvali.« Na mnoha místech dbají na tuto
znalost, jakož i správnou recitaci pp. ordinariátní inspektoři a vikářové, tak že se
jeví pochopitelný pokrok mezi dětmi v této věci. Prospěch dítek je zajisté ke cti
katechetovi, ke chloubě dítek i rodičův.
Fr. H. Žundálek.

Promluva o májové slavnosti ku cti blah. Panny Marie.1)
Napsal EM. ŽÁK.

Maria — naše matka.

V celém Božím roce marně bychom hledali krásnějšího času, měsíců význam
nějších nad měsíce jarní. Jaro samo jest doba nadějí a květů, plné svěžího vzduchu,
prohřátého teplými paprsky slunce, plné jasné zeleně stromů a zpěvu ptactva.
A církev posvěcujíc jednotlivé doby roční, zasvětila jaro tajemstvím plným křes
ťanské vůně, plným lásky k Ježíši a k Marii. Květen, bílý máj, zasvěcuje Marii;
červen, dobu růží, posvěcuje božskému srdci Páně. Máj jest měsícem Marie, jež
jest zořou; červen jest měsícem Ježíše, který jest Slunce.
A proč tak sv. církev naše činí? Drazí přátelé! Vzpomeňte této chvíle na
svůj rodný domov, na svůj kraj, kde blažené mládí jste prožili, kde vše kol vás
zdálo se tak krásné, půvabné, že každý jiný kout země proti domovu zdá se
nevlídný a nehostinný. V množství těch drahých hlav, jež ve vzpomínkách vyTéto promluvy při vhodné záměně úvodu lze užiti na každý svátek Mariánský.
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vstávají před vámi, jest jedna každému z nás nejdražší a nejmilejší. Láska dětí
nejkrasší korunu vine kol této hlavy; připravuje jí korunu světice. Líbáme tu
drahou hlavu, kdykoli zpět k ní se vracíme, líbáme ji, i když jsme ji uložili do
rakve. A když nám mizí v hrobě, zdá se nám, jakoby i srdce naše mělo se
utrhnouti a chtělo spočinouti s ní společně pod hroudami, jež na ni dopadají.
A když nad ní vysoko je nasypán rov, znamenáme, že jsme teprve nyní opu
štěnými na světě, že není již, kdo by nás tak miloval, tak o nás pečoval, jako
ona hlava předrahá.
A kdo jest to, jenž srdce naše tak cele ovládá? Která jest to hlava, jež tak
hluboko, až na dně srdce našeho spočívá a nikdo, nikdo na světě nám ji nena
hradí? Jest to hlava naší dobré matky. Své matce věnuje zajisté každý z nás
nejkrásnější vzpomínky na doby svého mládí a na oltáři srdce svého vysoko nad
všechny nám drahé a milé stavíme světlý, jasný obraz drahé matičky. —
I církev naše má svoji matku. Ježíš, Syn Boží, jenž jest její zakladatelem,
sám nám ji dal, když s kříže pravil k sv. Janovi, jenž jediný tu stál jako zástupce
Ježíšových učeníků: *Hle matka tvá!* Marii, svoji matku, prohlásil též za matku
naši. A proto i církev nejkrásnější čas roční, vonný máj, plný květů a vůně za
svěcuje své Matce; v písních, jež zbožná láska zpívá, nejvíce velebí svoji svátou,
nad květy všechny bělejší, vůní svých ctností, vřelostí své lásky nad všechny
vysoko vynikající, blahoslavenou Pannu Marii. Maria jest naše matka. Uvažujme
o tom krátce.
1. Předním znakem pravé matky jest zajisté láska její k ditkám. Jsou ovšem
dle jména matky, jež k těm, koho pod srdcem nosily, lásky nemají. Lid je zove
matkami krkavčími. A těm zajisté ten nejčestnější titul, hodnost, nad kterou pro
ženu není vznešenější, název matky nenáleží.
Neboť prvý znak matky jest její láska k těm, jimž dala život, láska, jež každé
oběti, každého odříkáni jest schopna, která znovu zase vlastní život v sázku
a oběť chce přinésti pro blaho dítek.
Vzpomeňte, drazí přátelé, známého rozsudku Šalamounova. Když dvě ženy
o jediné živoucí dítko se přely, práva mateřského si osobujíce, kterak poznal
Šalamoun pravou matku? Dle její lásky. Bylaf ochotna tu velikou oběť srdce
svého přinésti, zapříti hlasu svého nitra a k dítku svému se nehlásiti, druhé je
přenechati, jen když dítě její na živu zůstane. Nepravá matka souhlasila s tím,
aby dítko mečem katovým bylo rozděleno.
Ano láska, láska mateřská toť první znak pravé matky. Láska k dítěti tof
její život, blaho dítka její největší přání a cíl její htžeb, neštěstí dítka bylo by
jí smrtí.
Maria, matka Spasitelova, jevila k nám lásku nad všechny jiné matky. Vždyť
my byli jí bližší — možno-li tak říci —- spasení naše bylo jí důležitější, néžli
život vlastního syna, Ježíše. — Jedva prvé radosti z narození Spasitelova pomi
nuly, již jako černé stíny v tiché štěstí domácí se vkrádaly myšlénky o potupné
smrti jejího Syna na kříži. Pomněte tajemného starce Simeona, jenž první „slovy
svými vrhl v duši její tajemnou předtuchu smrti jejího Syna. Stará, významná
pověst dí dále, že Ježíš v dílně svého pěstouna si pohrávaje, nejprv sbil kříž
a vzav jej na raménko své k matičce s ním pospíchal.
Ona byla svědkem, jak počet nepřátel mocných a odvážných roste, hněv jejich
výš a výše se zdvihá, až konečně přemýšlejí o tom, Ježíše usmrtiti. A co matka jeho
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podniká? Varuje snad svého syna? Brání jeho krokům a sepíná prosebné ruce,
aby se nepřátel svých vzdaloval? Nikoli. Ona chápe, proč na svět přišel; ví, že
jedině bolestnou smrtí stane se Vykupitelem. Obětuje jej pokorně za spásu lidstva,
stojí pod křížem odhodlaně, jako němá trpitelka, mučennice krvácející srdcem,
ale dává jej pro spásu lidstva. Ejhle to veliké mateřství její k nám, tu nevystihlou
lásku její, kdy vlastního syna obětuje pro nás! Není to v pravdě matka nejobě
tavější a nejvýš milující, která, aby živy byly dítky lidské, božského Syna svého
obětuje smrti?
Uvažte, drazí, velikost této oběti. Oběť vlastního života není pro srdce ma
teřské tak veliká, jako oběť jediného dítka, jediné radosti, jediné naděje jejího
života. A tuto oběť svátá Panna přinesla. Nezasluhuje proto, abychom ji ctili a ji
milovali jako první, nejdražší svoji matku? —
Za času, kdy soudcové vládli Israeli, Elimelech a manželka jeho Noemi vy
stěhovali se ze země kananejské do krajiny Moabské. Neboť hlad nastal po celé
zemi. Ale po letech Elimelech umřel. Zesnuli i synové jeho, a Noemi s oběma
snachami svými, s ženami svých mrtvých synů, vracela se zpět. Vážily si sta
řičké-ženy, ctily v ní památku svých chotí a proto chtěly s ní vejiti, cizinky, do
země kananejské. Jedna jmenovala se Orfa, druhá Ruth. Ale když došly k hra
nicím země kananejské, Orfa dala se přemluvili, rozloučila se s matkou svou
a sama vrátila se zpět: Ne tak Ruth. Marný byly všechny prosby Noeminy, marno
poukazování, že snad bída a útisky jí nastanou, když s ní půjde. Nedala se pře
mluvili, ale odhodlaně řekla: »Kamkoli půjdeš, matko, půjdu s tebou, lid tvůj je
lid můj a Bůh tvůj je Bůh můj. V které zemi pochována budeš, v té i já chci
zemříti.« A Ruth šla s Noemi a věrně jí sloužila po všechen čas života jejího.
Drazí přátelé! Noemi, ztrativší chotě, oplakávající smrt svých synů jest věr
ným obrazem Marie Panny. I ona záhy ztratila panického chotě svého, sv. Josefa,
i ona oželeti musila smrti jediného Syna. A Ruth, jež ctí svoji matku a jí věrně
sloužiti chce, jest obrazem všech věrných katolíku.
Každý katolický křesťan jest ctitelem Matky svého Spasitele, Marie Panny,
ji miluje, jí chce sloužiti, aby ukázal vděčnost té, jež byla matkou jeho Spasitele.
A Orfa, domů se vracející, opouštějící Noemi, jest obrazem oněch křesťanů, již
Marie Panny zapomínají, buď jí vůbec nectí, aneb zřídka kdy na ni vzpomínají.
A co vypráví dále písmo sv. o osudech šlechetné Ruth? Všechnu lásku
a úctu, jakou přilnula k své druhé matce Noemi, Hospodin hojně jí odměnil. Bůh
jí požehnal, došla štěstí a hojnosti již zde na zemi. — Nevidíte, ctitelově svaté
Matky Marie, i vy v tomto obraze naznačeno, že i vám Hospodin jednou po
žehná, že odmění úctu a lásku, jakou přinášíte vyvolené dceři jeho, Marii Panně?
V klidu svého svědomí, v štěstí duše, jaké jedině láska k Marii přináší, nespa
třujete odměnu své uctivosti k Marii Panně? A jestli snad zcela nezakoušíte od
měny a ochrany Boží zde tak, jak sami žádáte, nermutiž se srdce vaše! Jest ještě
jiný život, jiná naše vlast, kde Bůh blaží a odměňuje své věrné. Jest ještě místo,
kde Maria, matka naše, nás očekává a kam nám vyprosí jednou šťastného přijetí.
2. Maria jest proto naše matka, že se stále u Boha Otce i u Syna svého za
nás přimlouvá. Srdce mateřské jest měkké a neodolá prosbám dítek. Otec, byť
stejně láskou nás miloval, bývá přece tvrdší a neúprosnější nežli matka. Vzpo
meňte na častý ten zjev v rodině, že syn, když marně se namáhal vyprosili si
něčeho na otci, neztrácí přece naděje. Obrátí se k matce. Prosí ji, aby se za něho
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přimluvila. A když získal přímluvu její, jest jist, že ona tak dlouho otce prošiti
bude, až otec povolí a vyhoví.
1 Maria, naše matka, za nás u Boha se přimlouvá. Když v Káně Galilejské
přítomna byla spolu se Synem svým svatbě, prvá znamenala, že chudým svateb
čanům došlo již víno. A chtíc zakrýti rozpaky jich, sama, nežádána, béře se
k Ježíšovi a šetrně, aby jiní toho neznamenali, šepce svoji prosbu: »Nemají vína.*
A Ježíš prosbám Matky vyhovuje. — Nezříme, drazí přátelé, již v této události,
všechnu něžnou péči sv. Matky Marie o naše štěstí a spokojenost? Neznamenáte,
jak ona sama vychází vstříc našim, ještě tajeným, nevysloveným prosbám, a chce
pomoci nedostatečnosti a slabosti naší? Zde spatřujeme tu velikou přímluvkyni
svoji u Boha, orodující za nás, vyprošující nám milost a požehnání před trůnem
Nej vyššího.
Středověká jedna legenda vypráví, že Rodička Boží Maria každý rok o Velkém
pátku navštěvuje též peklo. Průvodcem po místě muk a beznaděje jest jí vítěz
nad pyšnými anděly, archanděl Gabriel. S bolestí hledí sv. Matka na muka zavr
žených. Svaté nohy její hrůzou klesají, ana znamená, kterak každý hřích dle
svého způsobu a velikosti jest též trestán. A když prošla stinným místem hrůzy,
dojata, plačíc, pospíchá prý k trůnu Božímu, padá k nohám Hospodinovým a prosí
za smilování pro všechny, kdo jsou v pekle, pro všechny, které tam viděla. Prosí,
nepovstává, neodchází, byť Bůh hned prosby její nesplnil. A když Bůh, ukazuje
na probodené ruce a nohy jejího Syna, se táže: »Kterak mám odpustiti jeho trýz
nitelům?« a není ochoten ji vyslyšeti, sv. Matka káže všem zástupům svátých
a všem andělům, aby spolu s ní padli na kolena a prosili. Všichni se přimlouvají
a volají s Marií: »Smiluj se nad nimi, velký Bože!« A Bůh vyslyší volání jejich.
Od Velkého pátku do sv. Ducha muka zatracenců prý ustávají. Maria každo
ročně vyprošuje na Bohu tuto přestávku.
Toť ovšem pouhá báj. Věčné tresty zavržených, jak víra naše učí, nepře
stávají a není pro ně polehčení. Ale tají se i v této báji hluboký smysl a výz
namná pravda. Naznačuje nám, že Maria Panna přimlouvá se za všechny hříšníky,
za zoufající a trpící. Ona jest nejmocnější přimluvkyně naše u Boha; neboť matka
vše, co vyprositi lze, zajisté vyprosí. A nebylo lze věru tuto obecnou víru křesťanů
v pomoc sv. Matky Boží lépe vyjádřiti, nežli slovy písně sv. Bernarda:
»Když kdo k Tobě s prosbou kráčí, pomoci neodpíráš,
a kdo život vede v pláči, tomu slzy utíráš.«

Odtud každý upřímný katolík jest též vroucí ctitel Marie Panny, utíká se
pod její ochranu a pomoci její se dovolává, když Hospodina za něco prošiti chce.
Jedná jako dítě, upřímné a čistého srdce, jež chtíc na otci něčeho dosíci, dovo
lává se nejprvé matky, prosíc, aby se u otce přimluvila.
Slavný katolický básník Dante ve svém velezpěvu Ráji líčí blaženost ne
beskou a vypočítává ty, jež v slávě věčné byl spatřil.
A v zpěvu posledním přichází až k Trůnu Hospodinovu. Zde spatřuje Marii
v zástupu andělů, ana prosí za svůj lid, své upřímné ctitele, modlitbu jejich pří
mluvou svojí provázejíc. A žádaje sobě, by mu vyprosila nahlédnout! v taje Boha
trojjediného,-Dante sám obrací se prosbou k Marii Panně a volá důvěrně:
»Tys velká, vše Tvé zmůže pokynutí,
že milost kdo bez Tebe v světě žádá,
si přeje lítati — však bez perutí.« (Ráj 33. 5.) —
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Skrze ruce Marie všechna milost Boží; kdo přímluvu její si zajistí, nebude
oslyšán od Hospodina.
Drazí přátelé! V písmě sv. sotva bychom nalezli něžnějšího obrazu nad ten,
kde Ježíš obklopen zástupem dítek, klade ruce své na hlavy jejich a jim žehná.
A platila dospělým památná slova, jež při tom pronesl, řka: »Nechte maličkých
přijití ke mne a'nebraňte jim, neboť takových jest království nebeské.« Snad všechny
matky, čtouce toto místo, myslí, že nebe bude plno děťátek. Ale tomu tak není.
Spasitel nedí, že jen maličcí přijdou do nebe, nýbrž všichni ti, kteří jsou jako
maličcí. Budou tam dítky, ale šediny budou jejich korunou.
A my chtíce tam přijití, musíme se dítkám státí podobnými, v jich dobro
tivosti, détinné víře a důvěře k otci a mateři, v jich lásce. Věnujte dítěti trochu
lásky a dostanete jí zpět velmi mnoho.
Maria, matka naše, věnovala nám lásku všechnu. Kolik můžeme my ji věnovati? Kolik naše srdce ustydlé a rozdělené může jí vrátitiř Leč dejme jí tolik,
kolik máme. Ctěme Marii, vzývejme ji jako svoji druhou Matku! Ona vyprosí
nám milosti u svého Syna pro život tento — a vyprosí nám též jednou šťastnou
hodinu smrti a život věčný. Amen.

Promluva o víře.
Dle slovinského od biskupa Slomšeka. Upravil H. BERNARD.

Před více než sto lety trpěli hrozně a mnoho katolíci ve francouzské vzpouře.
Vzbouřenci našli u jednoho rolníka katechismus. Tu chytí rolníka a odsoudí ho,
že musí sám katechismus hoditi do ohně. »Můj katechismus je dobrý,« statečně
odpověděl odsouzený, »počněte se mnou, co vám libo, nikdy nedovolím, aby tato
kniha byla hanebně na oheň uvržena, poněvadž neobsahuje nic než samé pravdy
pravé víry.« Tu jej uchopí a vláčejí po ulicích města Martegné a strašného týrají.
Avšak nic ho neobměkčí, rolník zůstává stálým u víře. Tu ze zástupu uslyší
ženský hlas: »Bojuj mužně pro Boha, on ti všecko odplatí.« Ten hlas byl hlasem
jeho manželky.
Tak velice váží si katolíci katechismu, to jest knihy, ve které jest obsaženo,
co máme věřiti.Tam učíme se nejdříve o víře. Budeme tedy dnešního dne roz
jímat! o tom, co jest víra, od koho jest pravá víra a která jest pravá víra Boží.
1. Co jestvíra? Není snad slovo,
které bychom tak často slyšeli a četli
jako slovo »víra«, »věřiti«. Věřiti znamená za pravdu míti, co mi jiný vypravuje,
čeho jsem dříve nevěděl. Tak věříme, že Paříž jest velké a krásné město ve Francii,
že je pět dílů světa, že jest nad námi veliká řada hvězd. To všecko máme za pravdu,
poněvadž nám to učení a poctiví lidé vypravují. Žák věří svému učiteli, že jest
pravda, čemu učí, syn otci a matce. To jest víra lidská. Jako nám může vypra
vovat! něco nového člověk, tak může učiniti Bůh. A ten nás poučoval o tom,
jaký sám jest, co miluje a čeho nenávidí, jak ho máme ctíti a milovati, co máme
činiti a čeho že varovati, co nás čeká po smrti. — Všecky tyto pravdy obsahuje
víra. A když tomu věříme, máme víru Boží.
Víra je tedy výron toho, jak lidi Boha poznávají, jak jej ctí a k němu se
modlí, jak mu slouží a obětují. V tomto smyslu máme víiu pohansk >u, židovskou,
tureckou, křesťanskou, a to podle toho, jak Boha ctíme. Všecky tyto víry si však
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odporují, jedna učí a tvrdí to, druhá pak ono; proto nemohou býti všecky pravé
víry. Nastává tedy otázka:
2. Od koho jest pravá víra? Víra nás učí Boha, našeho Pána a soudce a
také jeho sv. vůli dobře poznávati; ona nám dává najevo, co máme činiti a čeho
se var.ovati, abychom zde na zemi šťastně a klidně žili a jednou do nebe přišli.
Kdo pak by nám to mohl nejlépe pověděti? Zajisté Bůh sám, který nás stvořil
a nebe nám připravil. Znáť zajisté nejlépe cestu, která vede na nebesa. Kam
člověk zabředne se svým rozumem, o tom nám smutně svědčí pohané starých
a nových časů. Dobře tvrdí král David: »Všichni zašli a stali se ničemnými.«
Bůh podle svého neskončeného milosrdenství v pravdě se slitoval nad člověkem
a laskavě jej učil, co má činiti, aby byl spasen. Nejdříve sám mluvil k člověku,
jako dobrý Otec jednal s Adamem a Evou, jim oznamoval svoji vůli; potom
mluvil svými přáteli, patriarchy a proroky a naposledy svým Synem Ježíšem
Kristem: »Mnohokrát kdysi Bůh hovořil předkům proroky: naposledy pak Synem.«
(Sv. Pavel.)
3. Která víra je tedy pravá? Ona víra jest pravá, kterou nám přinesl Ježíš
Kristus; neboť Pán Ježíš nebyl pouze posel Boží, nýbrž i Syn Boží, pravý Bůh,
tedy božská, věčná pravda. Že jest Ježíš pravý syn Boží, svědčí nám: a) Otec
nebeský, který Pána Ježíše jmenoval při křtu v řece Jordáně a na hoře Tábor
svým Synem, řka: »Tentoť jest Syn můj milý, ve kterém se mně dobře zalíbilo.«
b) Anděl Gabriel, který P. Marie oznamoval, že počne a porodí Syna a nazve jej
Ježíš. Ten bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude, a dá jemu Pán Bůh trůn
Davida, otce jeho, a království jeho nebude konce.« c) Ježíš sám se jmenoval
Synem Božím; sám řekl, kdo jej vidí, vidí také Otce — že On i Otec jedno jsou
— že je pánem nebes i země — že má moc hříchy odpouštěti, že všecko jeden
kráte k životu probudí a bude souditi. A co mluvil a tvrdil, to také dokázal,
poněvadž vykonal mnoho zázraků, vstal neporušen z mrtvých, odešel na nebesa,
seslal sv. Ducha a založil církev, které brány pekelné nepřemohou. Kromě těchto
divů Ježíš prorokoval z vlastní moci budoucí věci, které se dokonale vyplnily.
Také to může učiniti pouze Bůh. d) Apoštolově uznali Ježíše jako Syna Božího.
Petr prohlásil ve jménu všech apoštolů: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.«
Tak ve jménu Ježíšově konali zázraky: »Ve jménu Ježíšově tobě pravím: Vstaň«,
řekl sv. Petr chromému, který vstal zdráv a vesel. Za tuto svoji víru, že jest
Ježíš pravý Bůh, dali všichni apoštolově svou krev i život. A po nich tuto víru
potvrzovali mučenníci a mučennice, kterých čítáme na miliony. Nechť tu uveden
jest pouze jeden příklad: Mládenec Epipod žil ve 2. století a očividně dokazoval
svoji křesťanskou víru. Soudce jej dal biti pěstmi na ústa, že se krev proudem
valila; sv. Epipod však hlasitě zvolal: »Já věřím a uznávám, že jest Ježíš Kristus
s Otcem i sv. Duchem jediný pravý Bůh a zaslouží si, abych mu svoji duši
daroval, který mne stvořil a vykoupil. Nepozbudu svého života, nýbrž jej vy
měním za lepší.« Rozepjali ho na kládu, strhali s něho se všech stran maso a
naposledy mu uťali hlavu.
Volejme tedy také my se sv. Tomášem: »Pán můj a Bůh můj.« Ježíšova
víra jest pravá víra, v ní jedině můžeme dojiti spásy, ovšem jen tehdy, když
budeme žiti podle víry, neboť víra bez skutku jest mrtva. Modleme se tedy za
dar víry a zachovejme si tuto drahocennou památku až do smrti, neboť kdo vy
trvá až do konce, bude spasen. Amen.
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy.

Členská schůze

Katechetského spolku konala se dne 28.
června o 5. hod. odpol. za velmi četného
účastenství. Dostavili se kollegové: J. Čihák,
Frant. Halbich, V. Hrudka, Václav Janota,
J. Jiráček, Fr. Knop, Fr. Loukota, Emanuel
Pešek, Jar. Pihler, V. Růžička, Bedřich
Schreiber, Fr. Strnad, Josef Šprongl, Bed.
Stamfest, Em. Žák a Fr. Žundálek. Schůzi
zahájil koll. předseda prof. Em. Žák, dav
na jevo radost, že členové tak hojným
počtem nyní se dostavují do schůzí spol
kových a vyjádřil naději, že tato horlivost
potrvá i na dále. Nejdříve jednalo se o do
zoru při službách Božích, načež předseda
vyzval přítomné, aby pilně používali nově
vyšlé »Stručné dějepravy biblické«, kterou
upravil koll. J. Kobosil. Tato pomůcka má
býti úvodem do církevních dějin Mackových,
ve kterých nejsou obsaženy různé otázky,
jichž žádá osnova. »Stručná dějeprava bi
blická« stojí nevázaná 50 hal. a byla schvá
lena nejd. kn. are. konsistoří, tak že jí možno
bez závady jako příruční knihy užívati. Po
té měl předseda Em. Žák zajímavou přednášku
o Ehrhardtovi a jeho spise, který vzbudil
velkou sensaci v celém katolickém světě.
Katolický svět rozdělil se ve dvě strany,
přísní konservativci ho odsoudili, liberální
ho chválili. Tito byli hlavně stoupenci Schellovi. Posudky kritiků jsou zajímavý; jeden
z nich staví se rozhodně na jeho stranu,
ale tvrdí, že tento spis bude ostnem mnohým,
a dodává ironicky: »Ovšem zřídka kdy vídati
vysokou věž, okolo které by krkavci nekroužili a nekdákali.« Jiný uznává spis za
apologii církve. Největší odpůrce proti němu
vyvstal v prof. Rosslerovi. Některé věci jsou
u Ehrhardta nejasný. O Piovi IX. tvrdí, že
jeho vláda byla prý ke škodě církve, poně
vadž prý dusil ducha! Dr. Fuchs proti tomu
vystoupil. Piův Syllabus prý není vydán ve
věcech víry, a proto dle Ehrhardta nemá
platnosti, kdežto konservativci jej považují
de flde. Dr. Braun uznává, že je to nej
pozoruhodnější spis liberálního katolicismu
od jeho porážky na sněmu Vatikánském.
Proti tomu, že bývá nazýván liberálem,
obrátil se dr. Ehrhardt rozhodně, vymlouvaje
se, že nechtěl církvi nikterak ublížiti, nýbrž
prospěti. Toto nedorozumění zavinila jeho
nejasnost ve vyjadřování myšlének. Položil
si za účel smířiti moderní kulturu s katoli
cismem. Rozvíjí nejdřív historicky rozpor

mezi církví a vědou. O středověku píše, že
byl mládím kultury lidu; měl přednosti
i chyby. Asijští národové by. nebyli ani
uznali papeže, kdyby byl měl politickou
moc; až do 8. století jí neměl, papežství
existovalo, nyní pak také bez politické moci
obstojí. To jest ovšem pravda, ale histori
ckého práva si nedá nikdo vžiti. Kdyby
někdo Ehrhardta oloupil o velkou část peněz,
zajisté že by jí těžko oželel. Neuvádí, kterak
smíření církve s kulturou si představuje.
Tvrdí, že kultura všeobecná nevzala ani je
diného dogmatu, a zatím různé filosofické
soustavy bouraly jedno po druhém, jako na
př. materialismus. Nynějšího katolicismu ne
posuzuje příznivě, protože je prý hyperkonservativní a proto neprovede touženého
smíru; nedostává se mu také podle něho
intelligence. Má za to, že se nemůžeme
vrátiti ke středověku, ale na to namítají
odpůrcové, že po tom netoužíme, nýbrž
chceme, aby idea katolická se vrátila, aby
katolictví se stalo vodítkem ve veřejnosti.
Přednáška byla velmi poutavá a proto byla
vděčně vyslechnuta. Po zavedené debatě
o tomto thematu byla schůze skončena o půl
7. hod. večer vzájemným přáním šťastných
prázdnin.
Výborová schůze, a to čtvrtá letošního
správního roku konala se v neděli dne 13.
července o 2. hod. .odpol. v místnostech
spolkových za účasti všech členů výboru
i náhradníků kromě koll. Em. Balcara, který
se omluvil zaneprázdněním při církevní slav
nosti. Přítomni byli: Fr. Halbich, J. Kobosil,
Jan Kř. Královec, Lud. Kulhánek, Emanuel
Pešek, Jindř. Rotta, Václav Sedlák, Frant.
Strnad, Em. Žák a Fr. Žundálek. Prof. Em.
Žák zahájil schůzi, přivítav přítomné srdeč
ným způsobem, načež jednatel Fr. Žundálek
přečetl protokol minulé schůze, jenž byl
schválen. O změnu stanov bylo znovu po
žádáno, poněvadž výboru bude činiti účty
z této akce valné hromadě, jak na podzim
bylo usneseno. Po debatě, jíž se súčastnili
všichni přítomní, bylo rozhodnuto počkati
se svoláním valné hromady, až budou sta
novy schváleny, a to tím spíše, poněvadž
bylo dáno ujištění, že schválení nebude ode
přeno. Dále uvažována akce o zkráceném
vyměřování remunerace za přespočetné ho
diny stálým katechetům a usneseno přispěti
na výlohy, aby jeden případ byl proveden
do poslední instance u správního dvoru.
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Spolek vzal tuto věc za svou, poněvadž
bylo lún poškozeno mnoho kollegů, a proto
svým nákladem povede stížnosti. Z knihovny
po zesnulém proboštu Lenzovi koupeno pro
knihovnu za 10 K knih. Koll. Pešek navrhl,
aby se konaly katechetské schůze i na ven
kově, kde .více kollegů působí, jako v Plzni,
v Kladně a jinde. Ovšem k tomu konci jest
potřebí, aby všichni katecheté stali se členy
spolku. Koll. Královec a Sedlák žádají, aby
již nebyli kandidováni, protože nemohou vždy
do schůzí dojížděti. Po té jednáno o dozoru
při službách Božích, o návštěvě mše sv. na
konci školního roku u těch, kteří dříve žá
dají frekventačního vysvědčení, a o jiných
důležitých otázkách, stavu našeho se týka
jících. Jednatel žádal kollegův, aby mu po
sílali do »Katechetské přílohy« rozhodnutí
o věcech školních a právní zkušenosti svoje,
jež by bylo možno uveřejniti, aby list měl
stále zajímavé informace. Po 4. hod. skončil
koll. předseda schůzi, volaje »na shledanou
po prázdninách k usilovné práci«.
Valná hromada našeho spolku měla se
konati v první polovici září, avšak byla odlo
žena na pozdější dobu, poněvadž dosud nebyla
schválena změna stanov, o níž se usnesla
předešlá valná hromada. Jest naděje, že
nové stanovy dojdou v brzké době úchvaly,
tak že bude možno pak rozvinouti novou,
úsilovnou činnost ve prospěch našeho stavu.
Počet členů výboru bude rozmnožen a no
vými silami doplněn, čehož bylo potřebí
vzhledem k obtížím, s nimiž byla spojena
přítomnost venkovských kollegů ve výboro
vých schůzích.
Duchovní cvičení. Kněžská duchovní
cvičení konala se od 21. do 25. července
v budově kníž. arcib. konviktu v Příbrami.
V Litoměřicích uspořádána budou podobná
cvičení v jazyce českém od 4. — 8. srpna.
V kolleji Redemptoristů na sv. Hoře po
řádány budou exercicie pro kněze od 18.
do 22. srpna a po druhé od25.—29. srpna.
Také pro ostatní diecése konají se duchovní
cvičení. Není pochyby, že kollegové-katecheté se súčastní hojným počtem duchovních
hodů k obnově duševní a ku posile v ob
tížném úřadě.

K naší činnosti o prázdninách.
Nastala doba prázdnin, doba oddechu a
osvěžení. Tento důležitý čas nemá se však
věnovati jen sladké nečinnosti, čili jak Italové
říkají: Dolce far niente, nýbrž dalšímu sebevzdělání. Kollegové mají také příležitost
působiti na svoje příbuzné a známé, upo
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zornili na poklesky a jejich povinnosti ná
boženské, jestliže jich dobře neplní. Nasky
tuje se též vhodná doba, aby okusili slad
kého břemene obtížné duchovní správy ;
mnozí kollegové ochotně vypomáhají zná
mým pp. farářům a kaplanům. Ale také
možno a nutno pradovati k tomu, aby známost
našeho spolku a jeho snah byla sířena i mezi
členy duchovní správy, o něž rovněž pe
čuje spolek, pokud se týkají jejich poža
davky oboru školského. Spojenými silami
dopracujeme se zajisté lepší budoucnosti;
ale bez pevné organisace nebude hlasu
našeho váženo a všímáno. Proto nechť při
stoupí za členy spolku našeho i oni liknaví
kollegové, kteří doposud stáli v ústraní, a
sami přispěli ku společné práci.
Sleva jízdného. Na dotaz jednoho
z kollegů odpovídáme, že žádosti stran po
dobných výhod pro katechety obecných a
měšťanských škol, jako mají profesoři škol
středních, jsou marný a bezúčelný. Katechetský spolek zažádal u c. k. místodržitel
ství království Českého za trvalé legitimace.
Na to došla odpověď 21. dubna 1899, že
podle výnosu c. k. ministerstva železnic ze
dne 12. dubna 1899 č. 15.055/6 svaz ra
kouských dopravních podniků ve příčině
poskytování takových výhod již opětovně
a posledně v sezení dne 18. března 1899
rozhodně odepřel jakkoli dále rozšiřovali
výhody c. k. státním zřízencům poskytnuté
na jiné veřejné funkcionáře, jimž charakter
státních zřízenců nepřísluší, a zejména též vy
dávali trvalé úřední legitimace na slevu jízd
ného učit, silám škol obecných a měšťanských.

Jmenování a uprázdněná místa.
Zat. katecheta I. ob. chlap, školy v Žižkově
kollega J. Čihák jmenován byl definitivně
tamtéž; def. katecheta obecné školy v Libni
Fr. Strnad jmenován byl zat. katechetou
měšť. školy chlapecké v Praze-Bubnech
»u studánky«; Jos. Vévoda, katecheta sou
kromého gymnasia v Zábřehu, stal se kate
chetou státního gymnasia v Prostějově. —
Místo katechety obsadí se na českém sou
kromém gymnasiu v Zábřehu počátkem škol
ního roku. S místem tím spojeny jsou po
žitky tytéž jako na ústavech státních. Žádosti
měly býti podány do 1. srpna Ustř. Matici
české v Praze. K tomu konci dlužno opatřiti
si kanonickou missi u kníž. arcib. konsistoře
v Olomouci. Zbožným modlitbám kollegů
doporučuje se zesnulý člen katechet. spolku
koll. Fr. Příkop, katecheta c. k. učitelského
ústavu v Jičíně.

Knihtiskárna družstva Vlasf v Praze.

ZÁŘÍ 1902.

ROČNÍK V.

ČÍSLO 9.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XVIL ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Mše sv. na celém světě.
V trudných dobách katolík hledí s úctou a vážností k oběti mše sv., při
které se obnovuje nekrvavým způsobem památka krvavé oběti Ježíše Krista na
kříži na hoře Kalvárii. Obět tato se přináší na celém světě; doslovně se vyplnilo,
co prorok Malachiáš předpověděl: »Od východu slunce až na západ veliké jest
jméno mé mezi národy, a na všech místech bude obětována jménu mému oběť
čistá.«

V nejsvětější svátosti jest jméno Ježíš velkým mezi národy, a na všechněch
místech se obětuje živý Ježíš mezi národy ustavičně ve mši sv. Za našich dob
se přináší oběť mše sv. každé hodiny a minuty ve dne i v noci, nebo když máme noc,
mají na jiných zeměkoulích den, a všude žijí katolíci. — Když jest ve Francii
a v sousedních krajinách půlnoc, slouží seprávě mše sv.: v Asii, v Číně, Siamu,
na Malace, později v Birmě a Tybetě; o hodině s půlnoci v přední Indii (v Ben
gálsku), později na ostrově Ceylonu, Madrasu, Pondycherách a v okolí; o dvou
ráno na pobřeží Malabarském; o třech ráno v indickém moři na ostrovech sv.
Mořice, Seychelských, na ostrově Bourbonu, později na Madagaskaru; o čtyřech
ráno v misiích v Persii, Adenu, Arábii, Bagdadě, později v misii mesopotamské,
pak syrské a v Palestině, v Africe pak v Habeši a kraji Gallasů, v Evropě v části
Ruska. O pěti ráno v Malé Asii, později na řeckých ostrovech, v dalším díle
Ruska, v Rakousku, Turecku, Bulharsku, v Egygtě, Natalu, v kraji Kafrů, na
předhoří dobré naděje. O šesti ráno v části Rakouska, Německa, ve Švýcarsku,
Itálii, Francii, Belgii a Anglii, v Tripolisu, Tunisu, později v Alžíru, v Dahameji.
O sedmi ráno ve Španělsku, Portugalsku a Irsku, na ostrově sv. Heleny a ostrovech
Faroerských. O osmi ráno v Senegalu, Senegambii a Guinei, na Kanárských
ostrovech, Azorských, na Islandě. O devíti ráno na pobřeží brasilském, o deseti
dopoledne v Brasilii, Guyaně, Paraguay! a Uraguayi, na Novém Foundlandě.
O jedenácti dopoledne v Novém Skotsku, Novém Brunšvíku, na Antillách, Trinidatě, Dominique, Martinique, Quadeloupe, později na Hayti neb San Domingo,
ve Venezuele, Bolivii a Argentinské republice.
Odpoledne do půlnoci: V poledne na Kanadě, v zálivě Hudsonském, ve
Virginii, Matylandu, Karolíně, Floridě a sousedních státech, na Jamaice a Rumu,
v Nové Granadě, na rovníku a v Peru. O hodině s poledne v Missouri, Louisianě,
17
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Texasu a v části Mexika. O druhé hodině v Mexiku. O třetí hodině v Kalifornii
a Oregonu, o čtyřech v Oceánii, na ostrovech Gambierských a Marquisských,
o pěti pak v Oceánii na ostrovech Pomotu a Tahiti, později na Sandwichských,
o šesti rovněž v Oceánii na mnohých ostrovech, na níž se vyznává víra kře
sťanská, jako jsou Samoa a Tonga, Wallis a Fortuna. O sedmé hodině večerní
se slouží mše sv. v Oceánii na ostrovech Viti a téhož času na Novém Seelandě,
o osmi večer v Oceánii na ostrově Pius a Nové Kaledonii, na Hebridách a Ka
rolínách, o devíti večer v Oceánii na rozsáhlých anglických državách, v severní
Austrálii, o desáté hodině večerní v Oceánii v diecesi Adeleidě v jižní Austrálii,
na moluckých ostrovech, později v Celebesu a na Filipínách, v Mandžursku,
na Korei a na japanském ostrově Lieou-Kieou. O jedenácté hodině v noci při
stupuje kněz katolický k oltáři v Oceánii v diecesi Perthské v západní Austrálii,
v Batavii, v části Číny (v městech Shanghoi, Peking, Nanking), později v Kochinchině, v Tonkinu.
Tak vypočítal učený francouzský jesuita P. Maillet. Proto si máme vysoce
vážiti oběti nejsvětější mše a často na ni docházeti, jmenovitě v neděli a ve svátek.
Mše sv. se pak obětuje za všecky lidi, proto se doporučuje, aby každý katolík
ráno, když vstane, vzbudil dobrý úmysl a řekl: Pane Ježíši, zavírám se do všech
mší sv., které na celém světě budou dnes slouženy. Takto se účastníme hojných
milostí, které jsou pro všecky věřící určeny.
s.

Promluva na počátku školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.
* Počátek moudrosti jest bázeň Boži.*
Žalm 110, 10.

Křesťanský apologeta svátý Justin vypravuje, že kdys, jsa ještě pohanem
a chtěje se pravé moudrosti přiučiti, šel k jednomu z nejslavnějších pohanských
učitelů mudrctví a prosil jej, aby ho přijal mezi své žáky. Učitel pohlédnuv zpytavě na něho, otázal se ho, řka: »A naučil jsi se již hudbě, měřictví a hvězdář
ství?« »Nikoli,« odvětil Justin, »toho všeho dosavad neznám.« »Nuž, milý synu,«
doložil onen učitel moudrosti, »nejprv těmto vědám se nauč, a teprv potom přijď,
abys pravé moudrosti učiti se mohl.« A po těch slovech propustil snaživého
jinocha a nepřijal jej do sboru svých posluchačů.

Drazí přátelé! Tak vysoká a nepochopitelná zdála se pohanským učitelům
pravá moudrost, že se domnívali, že nemůže člověk v pravdě moudrým býti,
dokavad všechnu stupnici věd lidských neprošel, dokavad celé množství nauk
jasně si neosvojil.
Zcela jinou, krátkou a bezpečnou cestu k pravé moudrosti ukazuje nám
sám Duch Boží ve sv. Písmě. V knize žalmů dí ústy krále Davida: »Počátek
moudrosti jest bázeň Bozi.« Kdo chce v pravdě rozumným a moudrým se státi,
tomu vedle slov Písma sv. jen jednoho jest potřebí: Boha znáti a jej v uctivosti
míti. — Prodleme proto dnes u těchto slov Písma, jež jako by nám ukazovala
pravou cestu života a uvažme krátce jich smysl.

1. Kdo jest v pravdě moudrým? Zajisté jen ten, kdo maje něco vykonati,
nejlepší a nejjistější prostředky k tomu volí. Tak moudrý jest otec, který chtěje
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syna svého v řádného, ctnostného muže vychovati, volí k tomu osvědčenou
kázeň, rozněcuje jeho dobré náklonnosti a snaží se potlačiti jeho ozývající se
nezpůsoby a vášně. Nemoudrá jest matka, která, chtíc rovněž syna svého řádně
vychovati jako otec, ve všem svému miláčku hoví, nikdy ničeho mu neodepře,
ale povoluje všem jeho pošetilým choutkám. A proč jest nemoudrá? Poněvadž
k dosažení cíle svého volí špatných prostředků; hýčkáním, nerozumnou láskou
ještě žádný syn v řádného muže nebyl vychován. A tak jedině cíl, který si člověk
vyvolil, a volba prostředků, jichž k dosažení jeho užívá, ukazují nám, zda člověk
v pravdě jest moudrým či nemoudrým.
A počátkem, základem vší moudrosti písmo sv. jmenuje bázeň Bozi. Nikoli
snad strach, hrůzu před Bohem, ale bázeň před Jeho velebností. Neboť bázeň
a strach jsou ve skutečnosti dva pocity velice od sebe rozdílné. Bázeň pochází
z úcty, jesť projevem naší odvislosti na Bohu; spasitelnou bázeň doprovází radost,
láska a důvěra. Strach pochází obyčejně z hříchu, z poklesnutí, jehož následků
se hrozíme. Bázeň činí nás syny Božími, strach ze synů činí otroky, třesoucí se
před trestající rukou otcovou.
Podivnou pohádku vypravují si Rusové. Kdesi ve stepích mongolských roste
prý zázračná květina. Jest věčně zelená, nevadnoucí, nesmrtelná. Ale dokud zde
na zemi všechno kvete a pučí, člověk jí neuvidí, neboť ostřice a jiné stepní by
liny ji převyšují a tak zakrývají očím člověka. Ale kdo na podzim, když všechny
květv byly již povadly, kráčí stepí, tomu se tajemná ta květina zjeví. A kdo vůni
její vdýchá, tomu celý svět se promění. Všemu na světě rozumí, řeči stromů
i písním ptáků; zvěř, les i skála mluví k němu způsobem srozumitelným, on
vposlouchá se i do přírody a slyší, jak ona dýše, snuje a tvoří, ba slyší prý
i píseň, kterou, kroužíce, hvězdy v noci zpívají.
Tajuplnou tou bylinou jest, drazí přátelé, sv. víra v duši člověka. Kdo Boha
naučil se znáti, tomu všechna příroda je jako otevřenou knihou. Tomu blankyt
nebeský, ozářený hvězdami, pořádek, krása a účelnost, již na každém tvoru
spatřuje, mluví o moci, moudrosti a dobrotě Tvůrce. Kdo Boha nezná, tomu
všechna příroda zůstává tajemnou, nepochopitelnou hádankou. Kdo Boha zná,
považuje sebe za syna láskyplného Otce, v jehož ruce s důvěrou se odevzdává,
kráčí klidně tímto životem pozemským, za nímž vidí jednou budoucí odměnu
všech svých prací, nezpyšní ve svém štěstí a nezoufá v dobách trudu. Kdo Boha
nechce znáti, nemá jasného názoru o svém životě; jest jako ptáče s hnízda vy
padlé, jež marně pátrá a tápe po svém původě a svém cíli.
A tak jest to v pravdě náboženství, ona svátá bázeň Boží, jež člověka učí
jasně nazírati řádně na svět a na svůj život, a tím otevírá mu nezkalený výhled
v přírodu, stává se mu počátkem pravé moudrosti. (Žalm 110. 10.)
2. Bázeň Boží jest však pouze základem a jako klíčem k pravé moudrosti
životní. Aby člověk moudrým se stal, potřebí též mnohé pravdy znáti, potřebí
též ve vědách se vzdělávat!.
Plato nazývá svět knihou, napsanou rukou Boží nám. A my vědouce, že
ona je dílo Boží, máme ji otevírati, máme se snažiti, abychom seznali obsah této
veliké, obsažné knihy. Různé nauky jsou jako rozličné kapitoly této knihy, učenci
a vědcové jsou to, kteří snaží se písmo její, tajuplné a ne každému čitelné, roz
luštit! a i jiným vyložiti. A různé předměty, které vám se zde vykládají, jsou
pravdy, jež v tomto velikolepém díle Božím důmysl lidský vystihl, jsou zákony,
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jež Hospodin v přírodu byl vepsal. Kolik předmětů, jimž se učíte, tolik různých
oborů pravd, tolik různých hledisek, v nichž na svět a jeho zjevy můžeme pohlížeti. A jako vesmír nemá konce, tak i vědy jsou neobsáhlé; jedna se druhou
sice souvisí, vzájemně se pronikají, ale všechny poznati, všechny svým rozumem
obsáhnouti nemůže žádný smrtelník. Toho však k pravé moudrosti není též
potřebí. Jiné se na člověku v pravdě moudrém žádá.
Nauky, jimž se budete učiti, nesmi zůstati jako mrtvý majetek ve vaší duši.
Ale mají přejiti ve vaši krev, mají se státi živým kapitálem, na němž všechno
vaše duševní bohatství se zakládá. Nauky, kterým se učíte, musíte sami přemý
šlením, uvažováním, badáním vlastním v sobě zpracovali, v jediný celek spojití,
aby tvořily jednotnou duchovní budovu ve vaší mysli, aby utvářely vám vlastni
názor života.
Co my ve škole vám podáváme, jest duševní majetek náš·, ten vy, vlastním
studiem, máte učiniti duševním majetkem svým. Práce studujícího podobá se
práci včely. Ona sbírá s různých květů jich šťávy, ale v těle svém je zpracovává,
zdělává v med svůj vlastní. Kdo sám o naukách, které mu vyloženy byly, ne
přemýšlí, nebadá, nemá otázek (a snad i někdy pochybností), ukazuje, že si učení
v pravdě neosvojuje, nemá zájmu pro předmět. Svěřuje pouze paměti, z níž dřív
či později vše se mu vytratí. Ale jen ten, kdo přejav učení, sám je v nitru svém
zpracovává, spojuje, dotazuje se tam, kde to či ono zůstalo mu nejasno, tam jest
pravé studium, neklamná snaha po opravdovém vzdělání, tam škola podobá se úlu,
kde vše žije a pracuje dle svého úkolu a svého povolání. Tam je pravé studium,
duševní snažení a zápolení a ne duchaprázdná práce stroje, pouhé nádeničeni.
K proslavené akropoli athénské, s níž příchozím kynul nádherný pohled
jak dolů na město tak na blankytně modrou hladinu moře, vedla nádherná cesta,
zdobená sloupovím, známé propylaje. Kdo touto řadou sloupů vystoupil až na
hradní výšinu, bohatě byl odměněn tím, co na posvátné akropoli spatřil, za ná
mahu cesty. Studium, duševní práce, je též, drazí přátelé, jako cesta propylajemi,
aby člověk stanul na akropoli vzdělání, na vrcholu ušlechtilosti. Kdo zde po
svědomité práci konečně stane, má jasný, mravně-náboženský názor o světě
i životě svém, zná množství pravd a nauk, jichž svým studiem si osvojil, a náleží
v pravdě mezi výkvět svého národu. Ovšem dospěti až k vrcholům ušlechtilosti
a vzdělání, tof jest práce stálého studia, srovnávání, přemýšlení, toť práce celého
mladého věku člověka. Šťasten ten, kdo tam dospěje! Podobá se v mnohém
velikému vůdci Israele, Mojžíši, který, milosti Boží ozářen, patřil přes vody Jordánské
v krásnou zaslíbenou zemi Kanaan.
Pracujte i vy k tomuto krásnému cíli! Vzdělávejte se pilně! Vždyť v práci
jedině jest všechen život člověka, všechno štěstí, jehož okouší nejkrásněji ve
chvílích odpočinku. V lenosti jest jen zkáza, záhuba a smrt! Počátkem moudrosti
vedle slov Písma jest bázeň Boží; v pravé ušlechtilosti, v hojných vědomostech,
ve smýšlení a jednání mravně-náboženském jest však moudrosti vrchol a koruna.
A tam jednou šťastně dospěti dej vám Hospodin! Amen.
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Promluva na slavnost Jména Panny Marie.
(XVII. neděle po sv. Duciiu.)
> A jméno Panny bvlo Maria.*
Luk. 1, 27.

Je tomu asi dvacet let, co ubíral se Václav, syn zbožných rodičů na cestu
do ciziny, aby se poohlédl po světě a nabyl zkušeností a obratnosti ve svém
řemesle. Dobře se vyučil, nabyl hojných zkušeností, ale pozbyl také nejdražšího
skvostu, víry svojí. Přišel do špatné společnosti, kde vedly se řeči víře nepřátelské,
přišel také mezi jinověrce, kteří si nevážili jeho víry — a tak stal se mladý muž
nešťastným. Neměl v dáli otce ani matky, nenalezl však ani přítele, který by ho
potěšil, kterému by se svěřil. A tak putoval od města k městu, od vesnice k ves
nici, zdržuje se pouze krátký čas v místě, kde nalezl vhodnou práci. A bylo
to právě na svátek Jména Panny Marie, kdy bloudil po cizím městě a zaslechl
hlas zvonu. Nemohl odolati tomu sladkému a známému zvuku, i vstoupil do
chrámu Páně, který plnil se zbožným lidem. Stál chvíli jako omámen, neboť
zdálo se mu, jako by byl cizincem na tomto posvátném místě. Ale vzpomněl na
svou matku, na její naučení, na její svátek, kdy každoročně přicházel s nepatrným
sice, ale milým dárkem, aby přednesl svoje hluboce procítěné přání. Připomněl
si, že nebeská matka Panna Maria oslavuje též svoje jmeniny. Paprsek milosti
Boží osvětlil jeho mysl, zakalenou hříchem, což zajisté stalo se na přímluvu
Panny Marie, ke které každého večera přese všecku hříšnost svoji modlil se na
prosbu matčinu aspoň jedenkrát »Zdrávas Maria«. Padl na svá kolena a pro
léval hojně slz nad svými poklesky; pak se úplně očistil, vstoupil ke zpovědnici,
aby se vyznal ze svých hříchů a posilnil pak velebnou svátostí oltářní. Přinesl
nebeské matce dárek nejlepší k jejímu svátku, totiž srdce v Boha věřící a hříchů
prosté.
My, drahé dítky, slavíme dnešního dne též jmeniny svojí nebeské matky,
Panny Marie; a je proto záhodno, abychom přinesli jí také nějaký dárek, totiž
srdce v Boha pevně věřící a hříchů prosté.

1. Poznáváme-li něco svým okem, uchem, nebo chápeme-li něco svými
smysly vůbec, nemůže býti řeči o víře. Proto nazývá sv. Pavel víru »jistým pře?
svědčením toho, čeho nevidíme«. (Žid. 11, 1.) Rozum náš může nás přivésti do
bludu, může nás zmásti, avšak Bůh oklamati nemůže. Proto právem volá svátý
Augustin ve svých vyznáních: »Spíše bych pochyboval, že žiji, než že (zjevení
Boží) není pravdivé.«
Abyste vždy a všude vyznávali víru v Boha, byli jste vedeni k tomu již
od malička; vždyť vaše drahá matka již v útlém věku učila vás modlitbě: »Věřím
v Boha Otce, všemohoucího Stvořitele nebe i země«. K tomu vede vás i škola,
abyste se nikdy za své náboženství nestyděli a je veřejně vyznávali.
A když vyslovíte jméno Bůh nebo slyšíte je vyslovovat), nenamáhejte zby
tečně svého ducha otázkou, co Bůh jest. Když Serafíni zahalovali svůj obličej,
poněvadž nemohli snésti pohledu na velebnost Boží, kterak byste vy, ubozí červíčkové zemští, se mohli opovážiti pronésti úsudek svůj o tomto nebeském světle?
Z té příčiny také jistý mudřec vyžádal si napřed jednoho, pak dvou i tří dnů na
rozmyšlenou, když se ho tázali, co Bůh jest; á čím déle o Bohu přemýšlel, tím
méně nabyl vhodnou odpověď na onu otázku. Kdo chce měřiti hloubku moře,
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tím méně dosáhne dna, čím dále pluje od břehu; podobně také se děje člověku,
čím déle, důkladněji a pozorněji chce vyzkoumat! nekonečnost Boží. Známo jest
o sv. Augustinu, který si přál vyšetřili podstatu Nejsv. Trojice Boží; jednou
kráčel po břehu mořském, a tu uzřel chlapečka, který přeléval lžičkou vodu
mořskou do malého důlku. Sv. Augustin se usmál k tomuto pošetilému počínání,
avšak chlapec poučil jej o jiné pravdě, an zvolal: »Můj milý, dříve přeleji ne
konečné moře do tohoto malého důlku, než pochopíš vznešené tajemství božské
Trojice.« — Nebeská Panna nás k takové odevzdanosti do vůle Boží nabádá
významným příkladem. Když archanděl Gabriel jí zvěstoval radostné poselství,
že Bůh ji vyvolil za matku jednorozeného Syna svého, podrobila se ochotně
vůli Boží a promluvila nadšená slova: »Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle
slova Tvého.«
Protož také vy podrobte se vždy vůli Boží, neboť Bůh s vámi smýšlí nej
lépe. Víte, komu věříte: Bohu Otci, který vás stvořil, Bohu Synu, který vás vy
koupil, a Bohu Duchu, který vás posvětil na křtu sv.
2. Přinesete-li, milené dítky, dnešního dne Panně nebeské jako dárek srdce
v Boha pevně věřící, následuje z toho, že jí budete obětovati také srdce hříchů
prosté. Kdo v Boha pevně věří, ví dobře, že jej Bůh stále vidí, že spravedlnost
božská trestá hříchy na zemi, a zvláště po smrti. Kdo hřeší, ruší slib Bohu daný
na křtu sv., při němž postaví se dítko pod prapor Kristův. Třikráte táže se kněz
dítka, zda-li odříká se zlého ducha i všech skutků jeho, i vší pýchy jeho, a tři
kráte zní odpověď: »Odříkám.« Když dítko hřeší, opouští Spasitele svého a obrací
se k ďáblu. Dříve bylo přítelem Božím, teď stává se nepřítelem a řítí se do pro
pasti pekelné.
Jestliže jste měly neštěstí a upadly do hříchu, zastavte se na kluzké dráze
zkázy. Pomyslete si, že hřích, který pácháte, může býti vaším posledním a že
nebudete míti kdy na pokání. Dlouho čeká dobrý pastýř na vaše obrácení; snad
ještě jediný hřích a míra hříchů bude naplněna. Také vám položil Bůh hranici,
které nemůžete překročili.
Když sv. biskup Germanus z Auxerre zdržoval se v Anglii, aby tam kázal
proti bludům pelagianů, vpadl do země cizí kníže, jménem Erkarius, s velkým
vojskem. Veškero obyvatelstvo bylo naplněno velkou bázní a strachem a uteklo
se k sv. Germánovi, prosíc za ochranu. Světec oblékl se v biskupské roucho,
šel k dobyvateli a poručil mu neohroženě, aby se zastavil ve svém počínání.
Když však kníže přes to poháněl svého koně ku předu, uchopil jej světec za
uzdu a zvolal ke knížeti: »Až potud přijdeš, a ne dále!« Erkarius se ulekl, byv
jako bleskem omámen, vrátil se a vzdal se dobývacích choutek. Proč uposlechl
divoký vojevůdce tak ochotně? Poněvadž se bál, že zemře, půjde-li ještě o krok
dále. Ó, dítky milé! Snad měsíc, dva, tři, rok neb i déle kráčíte po cestách
hříchu. Co všecko bude napsáno ve knize spravedlnosti? Proto pamatujte na to,
co radí nám velký trpitel Job: »Ty jsi položil jeho cíl, kterého nemůže překročiti.« (14, 5.)
Pamatujte na tento poslední cíl zvláště dnes, kdy zajisté s důvěrou obrátíte
se k Panně Marii, a budete jí obětovati srdce v Boha věřící a hříchů prosté.
Vaše první myšlénka při vstávání budiž na matku nebeskou. Když dítě ráno se
probudí ze spánku, hledají oči jeho matku; když ji vidí, usmívá se, když jí ne
spatří, pláče. Za dne, ve škole i doma často obracejte svoje myšlénky k Panně
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Marii krátkou modlitbičkou. Když přichází pokušení ke hříchu, pomyslete na
Pannu Marii, která každé pokušení ke hříchu vždy přemohla. A za večera za
svěťte znova srdce svoje Panně Marii a proste ji, aby nad vámi držela ochrannou
svoji ruku ve dne, v noci, v životě i při smrti,.— Amen.

Promluva na XVIII. neděli po sv. Duchu.
Napsal JOSEF THIR, kooperator
»Když však to lid viděl, bdi se a velebil Boha.*
Mat. 9, 8.

Máme příčinu velebiti Boha, poněvadž ve velebné svátosti oltářní Kristus
Pán nám dává: 1. světlo rozumu, 2. čistotu srdce, 3. silu vůle.
1. Ježíš je světlo pravé, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na
tento svět. Když již z venku osvěcují nás zářivé paprsky Jeho svaté milosti,
v jaký veliký plamen musí vzplanouti světlo to, když v hodném svátém přijímání
vstoupí v naši duši. Pán Ježíš sám pravil, že ten, kdo rozsvěcuje svíci, nestaví
jí pod kbelec, ale na svícen, aby svítila všem, kdož v domě jsou, zajisté tedy
nenechá světla, které nám přináší v tajemné svátosti, zajiti ve stínech nevědo
mosti naší ubohé duše, ale postaví je na svícen, aby osvětlilo celou naši duši,
dům, chrám to Boží, a zářilo na temných steskách bludu, pochybování a nevě
domosti. Ve chvíli pobožnosti upřímné, po hodném sv. přijímání, kdy duše naše
mluví s Kristem, rozzařují se v duši náhle paprsky moudrosti věčné, jasně září
člověku ty cesty Páně, nové, jasné myšlénky problesknou temnotou ducha, na
okamžik nazírá duše do hlubokosti bohatství, moudrosti i vědomosti Boží, poznává
cestu Jeho, vždyť moudrost nebes, která sklonila se na tuto zemi, sklonila se
i v duši lidskou. Tažme se svátých i světic Božích, kde našli to světlo poznání,
naučili se tomu umění, svátými býti a ukáží vám zářící plamen, který tryská
z velebné svátosti, ten je osvítil, aby i oni prospívali věkem, moudrostí a milostí
u Boha i u lidí. Zde naučili se králové chudobě, zde našli žebráci bohatství.
Zde hříšník poznal to těžké jho hříchu, které nosil, a vyměnil je za sladké břímě
kříže. Zde mudrci se stali dítkami a dítky mudrci. Zde klečelo před námi ve
svátém nadšení již tolik velikánů vědy a víry, a z toho světla věčného, které
zářilo na počátku stvoření, čerpali světlo pro duši svou, aby poznávala to velké
dílo stvoření, divy času a prostoru; svatostánek stal se školou moudrosti, zářícím
krbem umění a vědomostí, kterým ještě dnes se podivujeme. »Učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem,« tak zvolal svátostný Ježíš k tisícům a v ti
chosti a pokoře naučil je umění nebes. A tak, drazí moji, vede Kristus i nás,
vede nás tímto světem, kde jen vše vidíme v zrcadle a v podobenství, vede ve
lebnou svátostí tam, kde víra přejde v patření na tvář Boží, kde světlo pravdy
věčné na věky se nám rozzáří.
2. Ale nejen světlo rozumu dává nám, ve velebné svátosti dává i čistotu srdce.
Jak září obličej spravedlivého, když maje Boha svého v srdci svém, odchází od
oltáře. Radost a mír září na jeho lících, svaté nadšení jakoby věnčilo jeho skráně,
je to jasný, čistý odlesk čistého srdce, které ve chvíli té odpočívá na srdci Páně.
Ponořen v patření na Boha svého, klečí na kolenou svých, mysl jeho ve svátém
nadšení povznesena je k nejčistším ideálům, je živým chrámem Božím zde na
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zemi. A nemůže ani jinak býti. »Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti
budou,« pravil sám Spasitel, a ve svátém přijímání čisté srdce našlo Boha svého.
Jak musí se posilniti každé dobré předsevzetí, každá dobrá myšlénka, každá
ctnost v duši naší, když do duše naší sestoupil Ten, který procházel dobře čině,
který učil všem ctnostem, a také všemi ctnostmi vynikal. Jako čisté zlato v ohni
se pozná, očistí ode všech přísad, které znečisťovaly je a zazáří leskem nejčistším,
tak každá duše očištěná v ohni velebné svátosti od prachu a nečistoty hříchův
a zlých návykův a náruživostí, svítí, září čistá ve zlatě posvěcující milostí Boží,
světlo její svítí, aby viděli lidé skutky její dobré a velebili Otce, jenž je v nebe
sích. Dnes stalo se spasení domu tomuto, tak jásá, plesá, po každém hodném
svátém přijímání v čisté, svaté radosti, srdce tisíců, chléb s nebe dal jsi jim,
o Pane, všecku líbeznost v sobě mající.
3. Ano chléb s nebe sestupuje na tuto zemi, a se světlem a čistotou přináší
sílu vůle. Ve knihách králů čteme o proroku Eliáši, že měl zjevení, ve kterém
slyšel hlas: »Vztaň a pojez, nebo máš dlouhou cestu před sebou.« I vstal a
spatřil chléb malý, podpopelný, i pojedl a šel v síle pokrmu toho až na horu
Boží Horeb. Nejmilejší! tof obraz velebné svátosti. S nebes výše podává nám Bůh
chléb života, kdy kráčíme na dlouhé cestě, která vede ke svaté hoře věčnosti,
a chléb ten, kdy vůle slábne, klesá, dává sílu, útěchu, pomoc. A proto kdo zde
kráčíš smuten, jdi ke svatostánku a v tajemném chlebě věčnosti okusíš radost,
které svět dáti nemůže. A když bída, opuštěnost tebe tlačí, jdi, jdi jen ke stolu
Páně, a když budeš míti ve svém srdci Pána nebes i země, nebudeš chůd, ne
budeš opuštěn. Vzala Ti snad smrt tvé drahé, o spoj, spoj duši svou s Kristem,
který je vzkříšení a život, povede tě k šťastnému shledání. Lačníš-li, od stolu
Páně tě žádný neodežene, ten, jenž se sklonil k nejbídnějším, tě neopustí. Hří
šníku, tísní-li tě svědomí tvé, jdi ke stolu Páně, tam tě přijme otevřená náruč
toho, který přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Hle, tak se splňuje to
velké slovo Páně: »Pojďte ke mně všichni, kdož pracujete a obtíženi jste, a já
vás občerstvím.« V zápasy světa, v jeho boje a sklárnám' ze svatostánku plyne
síla, která pozdvihuje vše to, co klesá, slábne, volajíc: »Vzhůru srdce, mějme je
k Bohu.« Proto spějme již k hodnému, šťastnému svátému přijímání. A tak jako
otcové naši s věrou a zbožností přiklekali ke stolu Páně, tak i my skloňme se
s důvěrou ženy kananejské, která dotkla sejenodolku roucha jeho a uzdravena
byla. S věrou setníka pohanského, voláme: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše má.« A Pán půjde,
vstoupí do dušé naší, a uzdraví ji a půjde s námi. A když Bůh bude s námi,
kdo proti nám? Když s Bohem půjdeme, půjdeme tam, kam odešel ten, který
nám příbytky připravil. A tak, jako jsme jej přijímali často za života, zbožně
přijmeme jej i při smrti, a majíce Boha svého ne na loktech svých, ale ve svém
srdci, beze strachu vykročíme z tohoto světa, jako onen zbožný Simeon, volajíce;
»Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v pokoji, aby viděly oči mé spasení
Tvé, spasení na věky. Amen.
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Promluva na sv. Václava,
Napsal J. KALNÝ, farář.

»Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale
na duši své zkázu utrpěl.*
Mat. 16, 26.

Podniká-li někdo dalekou cestu, zajisté připraví si pečlivě všecko, čeho po
třebuje na odchod ze svého domova; pamatuje i na nejmenší podrobnosti, uva
žuje poměry, do kterých může býti uveden, aby takto bez bázně mohl čeliti
všem překážkám a nesnázím. Chce-li mladý člověk provozovat! řemeslo, jest
potřebí, aby několik let byl v učení. Chce-li nemocný se uzdraviti, zajisté otáže
se zkušeného lékaře, který by mu poradil, kterak nejsnáze by nemoc zapudil.
Tak jedná člověk, když jde o pozemské věci; tím pozorněji máme se
připravili, chceme-li nabýti odměny věčné; vždyť sám Spasitel náš nám to po
roučí, an tvrdí: »Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši své
zkázu utrpěl.«
Pečlivou přípravu máme učiniti zvláště na odchod z tohoto světa, na smrt,
poněvadž umíráme pouze jednou. A k tomu konci jest potřebí: 1. abychom vedli
spořádaný křesťanský život a 2., abychom vzbudili úkony ctností, které jsou k dobré
smrti potřebný.
1. Život a smrt jsou velmi úzce spojeny; proto právem se tvrdí: Jaký život,
taková smrt. Připadají nám jako hlas a ozvěna. Volá-li někdo do lesa slovo
»hřích«, nebude slyšeti ozvěny »ctnost«. Pravidelně umírá hříšník špatnou, ano
hroznou smrtí. Proto napomíná sv. Augustin: »Žijte dobře, abyste nezemřeli zle.«
Stařičkého poustevníka bolelo, když viděl, kterak lidé rouhali se Bohu
a záviděli lidem, žili nestřídmě a nečistě, nespravedlivě a hříšně vůbec a přece
měli naději na šťastnou smrt. I chtěl lid poučiti a chopil se zvláštního prostředku.
Odešel na veřejný trh a prohlásil, že chce koupiti koně. Obchodník předvedl mu
nejlepší druhy, avšak žádný se mu nelíbil. »Chci takového,« odpověděl pouste
vník, »který by měl hlavu koňskou a ocas jako beránek.« Všichni okolostojící
smáli se hlasitě této domnělé hlouposti. Avšak poustevník jim odvětil: »Ne já,
nýbrž vy jste pošetilci. Vy žijete ve hříších jako kůň a mezek a přece chcete
konečně umřití jako ovečky Kristovy. Vy se mýlíte, vy nešťastníci! Smrt je stín
života. Není možno, aby vlk dával stín jako beránek. Smrt je žeň života; seje-li
dnes někdo koukol, nemůže za časužní kliditi pšenici, Smrt jest konec cesty.
Poutník, který vždy cestuje s kopce, nemůže nikdy přijití na vrchol.hory. Tak
také není možno, aby ten, kdo celý život pracoval k tomu, aby přišel do pekla,
konečně vystoupil na trůn slávy nebeské !«
2. Avšak nestačilo by, kdyby člověk varoval se hříchů; jest potřebí, aby
také činil dobré, zvláště aby vzbuzoval různé úkony ctností, které by mu dopomohly k dobré smrti. Každý má tedy stále zpytovati svědomí, zvláště při večerní
modlitbě; dále nezbytno jest vykonávat! povinnosti vůči bližnímu, zvláště dávati
na jevo vděčnost a poslušnost vůči rodičům a učitelům. Také v posledním oka
mžiku sluší vzbuditi tři božské ctnosti: víru, naději a lásku, abychom tak tím
trpělivějšími byli v bolestech a úzkostech smrtelných. Člověk má býti totiž při
praven každého okamžiku vydati duši svou v ruce přísného a spravedlivého
soudce.
Či máš za to, že vše uspořádáš si ještě v poslední hodince? Jaký by to
byl vojín, který by teprve tehdy hotovil k obraně pušku, když slyší již
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střelbu v nejbližší blízkosti? Co byste soudili o vojevůdci, jenž měl hájiti město
a teprve tehdy začal zřizovati náspy a kopati příkopy, když by nepřítel již do
rážel? A nyní pohleďte sami na sebe! Bůh vám dal již více let života, abyste se
připravili na poslední hodinku svou. Pomněte na pošetilé panny. Vědělyf, že
přijde ženich, ale měly za to, že ještě v poslední chvíli budou moci naliti oleje
do svých lamp. Ale právě tato opovážlivost jejich byla příčinou, že nemohly
uvítati ženicha, a ten k nim pak promluvil hrozná slova: »Neznám vás!«
Snad brzy, milené dítky, pro vás nadejde hodinka, kdy budete zápasiti
obrovský a rozhodný boj, který určí, jaká bude vaše budoucnost. Kolik oka
mžiků prožiješ, o tolik kroků blížíš se tomuto boji. Proto napomíná nás kardinál
Hugo: »Viz, Pán Bůh nabízí ti z pramene svého milosrdenství zbraně, kameny,
totiž živou víru, pevnou naději, horoucí lásku,· především však opravdovou lítost
a dokonalou odevzdanost. Co učiníš? Chopíš-li se nyní těchto zbraní a budeš-li
se v nich cvičiti, zvítězíš; odložíš-li však tyto zbraně až na poslední okamžik,
budeš bezpochyby přemožen! neboť nabudeš stěží milosti, abys se mohl obrátiti
k Bohu na smrtelném lůžku.
U sv. Jana Damascenského čteme o jedné říši, kde byl král zvolen pouze
na jeden rok. Když byl rok u konce, byl král svržen s trůnu a zahnán do vzdá
lené krajiny, kde umřel bídnou smrtí. Jeden z těch králů, který byl chytřejší
než ostatní, odeslal pomocí svých přátel mnoho drahocenných věcí do oné kra
jiny napřed, tak že mohl tam se svou rodinou šťastně žiti, když byl zbaven
trůnu. Milé dítky! Zde na zemi jste postaveny mezi duchovní bohatství, které
nahromadila církev svátá; vám náležejí zásluhy Ježíše Krista a svátých i světic
Božích. Po smrti nebude vám již možno ničeho konati pro vlastní spásu. Budete-li moudrými, získáte si hojně pokladů pro sebe dobrým křesťanským životem
a tím nabudete záruky, že otevrou se vám jednou brány království nebeského
Amen.

Seznam knih v knihovně »Katechetského spolku«.
I. Catechismus ex decr. conc. Tridentini. — Vollständige Katechesen für die
Oberclassen. — Religionsunterricht in den unteren Klassen. — Praktisches Hand
büchlein für Katecheten. (Dr. Oberer.) — Der erste Unterricht der Busse. (E.
Huck.)· — Příprava dítek k sv. zpovědi. (V. Macek.) — Promluvy ve zpovědnici.
(K. Vondruška.) — Výbor podobenství. (J. Podstránský.) — Erklärung der sonnt.
Evangelien zum Gebrauche der Katecheten. (Pařízek 3 sv.) — Anleitung zur
Erstbeicht und Communion. (Svilinský.) —■ Betrachtungen über die Glaubens
und Sittenlehre. (R. Chaloner.) — Bibličtí příběhové Nového Zákona. — Hand
buch zur Erklär, der bibl. Geschichte. (Hirschfelder.) — Katechese pro ob. školu.
(Brynych.) — Katechetische Monatschrift (ročník 1898—1901). — Katechetische
Blätter (ročník 1898—1901). — Kath. Volkskatechismus. (Spirago, 3 sv.) — Výklad
katechismu. (Dr. J. Podlaha, 5 sv.) — Výklad katechismu. (Davídek.) — Výklad
katechismu. (ThC. Skotský.) — Výklad katechismu. (Fr. Kalvoda.)
II. Obecné vychovatelství, (J. Šauer.) — Pastorálka ve škole, (Dr. F. Blanda.)
— Das Studium und die Privatlektüre. (Bern. Krilš.) — Methodenbuch. (Johann
Panholzer.) — Leitfaden der Erziehungslehre. (J. Baumgarten.) — Náboženské
a mravní vychování a vyučování ve školách obecných. (Pohltzek.) — Grundsätze
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der Erziehung. (Merke.) — Didaktika obc:ná. (Blanda.) — Didaktika-Komenského.
— Paedagogika. (J. Šauer.) — »Vychovatel«. (Roč. 1891—-1896.) — Vychovatelští
reformátoři. (R. H. Quick.) — Sbírka školních zákonů zemských. (J. Král.) —
Sbírka školních zákonů říšských. (J. Král.) — Všeobecný slovník právní. (Dr. F.
Veselý. 5 dílů.) — Výklad zákonů školských. (V. Špaček.)
III. Poselkyně starých příběhů. (Beckovský.) — Život církevní v Čechách.
(Z. Winter.) — Die Märtyrer unter Heinrich VIII. (J. Spillmann.) — Starožitnosti
biblické. (Dr. F. Blanda.) — Sv. Pavel. (C. Fouard.) — Životy svátých. (Frant.
Eckert.) — Památky sv. Augustina. — Životopis Μ. Kuldy.· — Vyznání svátého
Augustina. (Herčík.) — Historie Vyšehradské. (Rufer.) — Arnošt hr. Harrach.
(Dr. Fr. Krásí.) — Sv. Prokop. (Dr. Fr. Krásí.) — Ant. Brus. (Dr. Kl. Borový.)
— Martin Medek. (Dr. Kl. Borový.) — Spisy sv. otců apoštolských. (Dr. Frant.
Sušil.) ·— Výklad evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše, Jana. (Dr. Frant.
Sušil.) — Výklad skutků apoštolských (Dr. Fr. Sušil.) — Výklad listů sv. ap.
Pavla. (Dr. Frant. Sušil.) — Písmo sv. Nového Zákona. (Dr. Fr. Sušil.) ■— Ježíš
Kristus. (Didon.) — Bible a příroda. (T. Střebský.) — Biskupství Budějovické.
(Dr. Martin Říha.) — Poslední léta P. Marie. (Dr. Martin Říha.) — Epist. ex
»Grande munus«. — Petr Canisius. (O. Prülf.) — Petr Canisius. (Marcour.) —
Řím a křesťanství. (Dr. Th. Keim.)
IV. Katolická mravověda. (Jan Stárek.) — Psychologie. (Dr. E. Kadeřávek.) —
Rozbor filosofie sv. Tomáše Aq. (Dr. V. Hlavatý.) — Výbor ze spisů sv. Jana
Zlatoústého (Desold.) — Psychologie. (Dr. E. Kadeřávek.) — O bytí a bytnosti
od sv. Tomáše Aq. — Logika formálná. (Dr. E. Kadeřávek.) — Meditationen
über die Philosophie des hl. Thom. (Dr. Tersch.) — Výklad Summy sv. Tomáše
(Šimánko.) — Mravouka. (Dr. Procházka.) — Česká mysl, roč. I. (Dr. Laichter.)
V. Apologie des Christenthums. — Humanität u. Humanismus. (Dr. Weis.) —
Natur u. Übernatur. (2 sv., Dr. Weis.) — Des Lehrers Rüstzug im Kampfe der
Schule gegen die Socialdemokratie. (J. Sachs.) — Die Beweise für die Wahrheit
des Christenthums u. der Kirche (Dr. Keisprich). — Jesus Christus als Mensch.
(E. Bougaud.) — Katolicismus, Protestantismus u. Unglaube. (F. Weninger.) —
Víra našich otců. (Jak. Pavelka.) — Der kath. Glaube vor dem Richterstuhle der
Vernunft. (E. Barthe.) — Syllabus Jeho Svatosti Pia IX. (J. Brázda.) — Mudro
sloví života. (F. Weis.) — Liberalismus — Hus. (V. Kotrba.) — Jan Hus a svo
boda. (V. Kotrba.) — Die Ehre des Israels. (Dr. Rohling.) — Deus in vobis
operetur veile. (Dr. Rohling.) — Zásluhy duchovenstva o literaturu českou. (J.
Ježek.) — Důkaz a obrana náboženství katol. pro gymn. (Čermák.) — Aufstehung
der Welt. (Röhling.) — Časopis katolického duchovenstva.
VI. Veritas, kázaní na celý rok. (Frant. Conrád.) — Kirchenjahr (sváteční
kázaní). (K. Martin.) — Sbírka krátkých řečí. (Dlask.) — Řeči Jak. Bossueta. (Μ.
Kabát.) — Die Hauptmomente des Lebens. (J. Lameran.) — Predigten auf alle
Sonntage. (G. Patitz.) — Promluvy při oddavkách. (Dr. Vondruška.) —· Pohřební
řeči. (A. Slavíček.) — Řeči o modlitbě Páně. (Dr. J. Sedlák.) — Festpredigten.
(J. Schmiedt.) — Místa utrpení P. J. (B. Hakl.) — Die Waffenrüstung des christl.
Streites. — Im Kreuze ist Heil. (A. Meer.) — Predigten über das Gebet. (E.
Bierbaum.) — Sedm řečí o přátelích J. K. (B. Hakl.) — Jesus kommt. (L. Jung.)
— Exegetische Erbaungsreden. (J. Sládeček.) — Umučení P. J. K. (F. Balcar.) —
Křížová cesta. (B. Hakl.) — První a druhý Adam. (F. Horáček.) — Predigten
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für das Kirchenjahr. (Scheuer.) — Kanzel-Vorträge. (Μ. Eberhard.) — Promluvy
ke studující mládeži. (J. Hulakovský.) — Kázně Mariánské. (J. Kompanek.) —
Bl. P. Μ. v příkladech. (L. Kolísek.) — Predigten auf die Feste der Jungtrau
Maria. — Salve Regina. (A. Dexis.) — Mater admirabilis. (Ch. Stecher.) — Die
Schönheiten des Herzens M. (K. Martia.) — Marienpredigten. (A. Weninger.) —
■Betrachtungen über das Leben, Tugenden u. Vorzüge der hl. M. (J. Philip.) —
Kázaní na všechny dny. (Markrab.) — Květy Mariánské. (Geminger.) — První
marian. pob. na Vyšehradě. (Brynych.) — Přírodopis na kazatelně. ■— O životě
věčném. (Karpovič.) — Rozjímání P. Μ. (Baar.) — Kázaní na zasvěcené svátky.
(R. Markrab.) — Sv. Máří Magd. (Šmat.) -— Řeči při oddavkách. (B. Hakl.) ■—
Řeči při pohřbech. (B. Hakl.) —Řeči liturgické. (B. Hakl.) —»Rádce duchovní.«
(Roč. 1899, 1900.)
VIL Gedanken über eine Reihe relig. Zeitfragen. (J. Reitmayer.) — Volné
listy. (F. Pohunek.) — Podobenství, parabolly, bájky. (K. Otman.) — Lehrbuch
der Mnemotechnick. (V. Schram.) —· Die öster. Volkschule. (J. Verus.) — Das
Brievier vom Standpunkte der Frömmigkeit. (L. Bacner.) — Die Heilskraft des
Kreuzes. (H. Boudon.) — Hilfe im Leiden. — Rukovět posv. obřadů. — Tělověda. (Dr. Preininger.) — Poplatkový equivallent. — Ježíšovo putování. (Hůlek.) —
Zakládání nadací mešních. (Král.) — Vychování dříve — nyní. (Javůrek.) —
O volbě povolání. (Dr. E. Kadeřávek.) — Katechismus větší a menší, 2 svazky.
(Doležal.) — Sv. růženec. (Konečný.) — Ordinariátní listy dioecése pražské
a budějovické. — Rudolf Vrba: Die Palacký-Feier. — Otázka zemědělská. —
Boj proti klerikalismu. — Hříchy společenské. — Povaha moderního kapitálu.
Národní sebeobrana. — Budoucnost národa. — »Obrázková revue« r. L, II., III.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Modlitba před jídlem a po jídle.
Jest smutným úkazem, že dítky se málo
modlí; proto se zakládají různá bratrstva,
aby lidstvo bylo opět nadšeno k modlitbě.
Turek ráno i večer padá na tvář, obrácen
jsa k Mekce, rodišti zakladatele náboženství
mohamedánského, Mohameda, aby uctil svého
boha; také nezačne díla, dříve než se po
silnil modlitbou. Turek zahanbí mnohého
křesťana. Boháči vypudili ze svých domů
modlitbu zvláště před jídlem a po jídle;
protože mají dostatek všeho, nepamatují na
dárce všech pozemských statků. Podle nich
řídí se pak namnoze i chudina, která pro
svůj nedostatek myslí, že nemá potřebí
modlitby. V hostincích, na železnici není o
modlitbě zmínky, protože se tam stýkají
katolíci, protestanti, židé, a katolíci nemají
smělosti, aby víru svoji dali veřejně najevo.
Jest však potřebí vyznávati víru před lidmi
podle slov Páně: »Kdo mne vyzná před
lidmi, toho já vyznám před Otcem svým
nebeským.« Je třeba různé nápravy: Otec

a hospodář nechť dává dobrý příklad a
modlí se sám před jídlem a po jídle, při
držuje své dítky a svoji čeládku, a proto
jest velice výhodno a chvalitebno, když se
modlí nahlas a všichni přítomní s ním.
V jistém hostinci v Bavorsku scházela se
společnost k obědu a většina jich již jedla.
Přišel mladý, pěkně oblečený muž, který
se pokřižoval a vroucně modlil. Přítomní se
divili, jiní se smáli. Mladý muž se tázal po
příčině, zda jim dal k tomu podnět. Důstojník
odpověděl, že prý dělal tak pobožný obličej
a tak krásně se modlil. K tomu nezůstal
mladý muž odpovědi dlužen: »Není zajisté
nic velkého smáti se věci, které se směje
40 lidí, nýbrž postaviti se proti výsměchu,
jak toho žádá povinnost a svědomí: to vy
koná pevná vůle mužova. »Já jsem katolík,
nestydím se za svoji víru a děkuji Bohu
za to, čeho mi udělil.» Nikdo se neod
vážil něčeho namítati anebo se smáti, když
neznámý se po jídle opět modlil. Jdi a čiň
podobně.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ŘÍJEN 1902.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
^Panet sestup, prve než-H umře syn můj
Jan 4, 49.

Starý a slepý Tobiáš vážně napomínal syna svého a oznámil mu, že v mládí
svém půjčil Gabelovi v Ragesu, městě medském, deset hřiven stříbra a že hledá
někoho, kdo by jej na cestě provázel, aby peníze tyto opět od Gabela přinesl.
Z rozkazu Božího provodil mladého Tobiáše anděl Rafael do cizí země, aby ne
přišel k úrazu. Milé dítky! Kdykoli čtu tento příběh o rodině Tobiášově, s velkým
pohnutím podivuji se lásce starých rodičů k synu Tobiášovi. Jak jen bolestně
truchlili, když se jim dlouho nevracel? Jak často volali: »Běda, běda, synu náš;
proč jsme tě pustili na cestu, tebe, světlo očí našich, podporo v našem stáři, po
těšení našeho života a naděje potomků našich?« A matka dobrá každý den vy
bíhajíc, hleděla vůkol a obcházela po cestách, aby zdaleka uzřela vracejícího se
syna. Když pak jej ze vzdálí uzřela, spěchala a pověděla to manželi, který vstříc
vyšel synu svému a přivítav jej, políbil ho, a počali oba radostí plakati. Také
dnešní sv. evangelium vypravuje nám krásný příklad lásky otcovské k dítkám.
Veliký zármutek svíral úředníka královského v Kafarnaum, jehož syn byl na
smrt nemocen. V nebezpečí tom hledal pomoci u Pána Ježíše a prosil ho, aby
sestoupil a uzdravil syna jeho, prve nežli umře. Kristus Pán skutečně ihned
odplatil mu upřímnou lásku otcovskou řka: »Jdi, syn tvůj živ jest.«
.Ale což divu, milé dítky, že rodičové vás tak milují? Vždyť Jste nejen
dítkami svých rodičů, ale jste dítkami Božími. Avšak tomu jest se diviti, že ač
dítkám neustále a neustále vždy a všude se poukazuje na čtvrté přikázání Boží,
přec mnohé dítky nedbají výstrah a napomenutí, rodičů svých nemilují, nezpů
sobným chováním starost a hanbu jim působí, špatným vysvědčením je zarmucují
a ve stáří je opouštějí. Považte jen trochu, co starostí působíte rodičům; jak by
vás uživili, jak by vás ošatili, jak by vás v nemoci ošetřovali; a nejdůležitější
starostí pečlivých rodičů jest, jak by vás, až vyjdete ze školy, zaopatřili. Tu pře
mýšlí, tu se poptávají a vidí, že svět jest přeplněn. Věřte však, budete-li řád
nými a hodnými dítkami, jistě si chleba dobudete a ve světě se neztratíte, neboť
hodnými lidmi svět se nepřeplní. Lidé trpěli před námi, lidé trpí a naříkají dnes
a po nás budou naříkati vždycky. Pro tu nejistou budoucnost jistě však se nej
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lépe zaopatríte, když si zachováte v srdci svém poklad dobrého vychováni, po
klad Božího požehnám a poklad dobrého jména.
1. Říci napřed, jak každému z vás se v životě jednou povede, nemá nikdo
k tomu dostatečných vedomostí, ani slavný učenec. Kdo zná okolnosti budoucí,
které na nás čekají? Času nikdo nezastaví a minulých let nikdo zpět nepovolá.
Většina rodičů nemůže vám jmění zachovati, ale jeden poklad vám chtějí dáti,
totiž poklad dobrého vychování. Dobré vychování dokonává v nás to, co Bůh
počal, ono zalévá a opatruje, co Bůh zasadil. Dobré vychování je tím pro člo
věka, čím je ruka umělého řezbáře pro dřevo; ruka umělcova vytesá z nej. tvrdšího kamene kladivem a dlátem krásný obraz jako živý.

A co vše náleží k dobrému vychováni? První je zdraví tělesné, jehož ke
všemu na světě člověk potřebuje; nemá-li zdraví, vázne v každém povolání.
Zdraví, které jest nade-všecko, nemohou ovšem rodičové dětem dáti, ale chrániti
si musíte samy a zachovati, co Bůh vám od nejútlejšího mládí dal. Proto v každé
příčině šetřte si svého zdraví, ale také hleďte, abyste přílišnou choulostivostí si
ho samy nepokazily.
K pokladu dobrého vychování náležejí dobré vlastnosti povahy lidské,
totiž opatrnost, pracovitost, šetrnost a střídmost. Naučíte-li se těmto ctnostem
z mládí, zůstanou vám až do hrobu. Opatrností uspoříte si zdraví a jmění, pra
covitostí dobudete si spokojeného živobytí, šetrnost bude lepší nežli ohnivzdorné
pokladny, střídmostí vyhnete se rozličným nemocem. Jak získáte si všecky ty
ctnosti? Ničím jiným, než upřímnou poslušností a nelíčenou láskou ke svým
rodičům.
Vedle těchto ctností nikdy nesmíte zapomínat! na bohabojnost a čistotu
srdce. Kdo se Boha bojí, pevnou nohou stojí. Bez pevné víry není a nemůže
nikdo býti šťastným ani na světě, ani při smrti. Varujte se klení a lži, nábožně
se vždy pomodlete a poznáte velikou moc a sílu modlitby.
2. Shromažďovat! si máte dále poklad Božíh.0 požehnání. Vidíte sice mnohdy,
že dětem nábožných a spravedlivých rodičů špatně se vede, ale to se děje z do
puštění Božího ; ale určitě a spravedlivě posuzovati můžeme, že většinou děti
dobrých rodičů mají štěstí a dobře se jim daří.
Naučte se v mládí vlastní svou pílí pracovati a v budoucnosti lépe s tím
vyjdete, než-li s mnohými nespravedlivými tisíci. Naučte se v mládí s každým
halířem šetřiti, abyste na sebe menším, ale spravedlivém majetku měly po
žehnání Boží.
3. Dobré dítky mají starati se dále o poklad dobrého jména, neboť lepší
je dobré jméno, než-li masti drahé. Jest to pro rodiče věcí truchlivou, když
o dětech jen hanu a potupu slyší, když styděti se musí za své děti, neb když
za všecku starost a námahu špatné známky, zvláště z mravů domů přinášejí.
Rozšafnost a pilnost dětí jest nejlepším průvodním listem jejich jednou do světa,
byť i lidé ani otce ani matky jejich neznali, váží si jich pro jejich upřímnou
povahu a přímé jednání. Děti, o nichž špatná pověst do světa se roznesla, již
pouhým jménem nedůvěru k sobě vzbuzují; a kdo se dětí takových bojí, pohrdá
i jejich rodiči, pamětliv jsa přísloví: »Jablko nepadá daleko od stromu.« Protož
zvláště toho se varujte, čím poctivé jméno se pokálí. Svět nenávidí žádného více
než zloděje a podvodníka, neboť ten v malé chvíli připraví člověka o to, čeho
byl dlouhou prací sobě ušetřil. Nechtějte, aby tak lidé o vás soudili.· Svět při-
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pisuje vždy nepořádek dětí rodičům jejich, poněvadž dle chování dítek soudí
i na rodiče a proto neslušné chování dítek velice rodiče rmoutí. Starejte se,
abyste byly řádnými dítkami a dobrého jména sobě uchránily, toť není tak těžko,
jen samy o ně se starejte. Tof jsou poklady, které pozbýti nikdy nesmíte:
poklad dobrého vychování, poklad Božího požehnání a poklad poctivého jména.
A když vám rodičové i sebe skromnějšího jmění zanechají, budete míti i po ro
dičích zděděné Boží požehnáni. A nebudete-li hodny Božího požehnání, pak vám
málo prospěje jejich jmění. A konečně, když rodičové snad ničeho více vám dáti
nemohli, jen když dobré jméno a čistého svědomí si zachováte.
Jistá nemocná matka, procitnuvši ze spánku v den nového roku, pocítila
k své radosti, že bolesti její pominuly. I sepjala ruce a děkovala Bohu za uzdra
vení. Pak si vzpomněla na dceru svou, která ji v nemoci ošetřovala a vždy také
k novému roku přála. »Což pak na mne letos zapomněla?« myslila si v duchu.
Ihned vstala z lože svého a otevřevši dvéře do.vedlejší světnice, spatřila, jak
dcera klečí a modli se: »Bože, uzdrav matičku moji, aby měla veselejší nový rok.«
Matka se slzami v očích objímala dceru svoji a volala: »Bůh vyslyšel přání tvoje;
jsem zdráva.« A pak kleknuvši ke své dceři, děkovala Bohu za své uzdravení,
a spolu za to, že jí tak zdárnou dceru dal.
Milé dítky! Uznejte vždy svědomitě upřímnou snahu svých rodičů a učitelů,
spojte píli, práci a upřímnost svoji s veškerými šlechetnými úmysly jejich a jistě
vyplní se na vás slova písma sv.: »Požehnání otcovo utvrzuje domy synů a dcer,
zlořečení pak matčino z kořene vyvrací základy.« (Sir. 3. 11.) Amen.

Promluva na neděli XXL po sv. Duchu.
Napsal
»Zaplat, co's dlužen! <
Mat. 18, 29.

Aby obrazem znázornil poměr člověka k Hospodinu, přirovnává Spasitel náš
Hospodina ke králi, jenž počet klade se svými služebníky, kterým mnoho tisíc
hřiven v lásce své byl zapůjčil, aneb jinde zas k bohátému člověku, který statek
svůj jiným pronajímá, aby tito svědomitě s ním hospodařili. ■
»Zaplať, co’s dlužen,«
volá hlas pána k dlužníku; »vydej počet z vladařství svého,«· dí král k nájemníku
svému.
A slova tato, roucha podobenství zbavena, značí krátce a přesně příkaz Ho
spodinův: »Konej své povinnosti!« Plň povinnosti své, jaké máš k Bohu, k lidem
a k sobě samému, a pak nebude ti nikdy obávati se Pána nejvyššího, a neulekneš
se dne, kdy on žádati bude účty z práce a života tvého. »Zaplať, co’s dlužen;«
konej své povinnosti, toť krátký, ale všeobšáhlý rozkaz Hospodinův. Každému
člověku příkaz ten platí. A my uvažme dnes krátce význam těch slov, a vizme,
jak povinnosti své konali máme.
1. Jako vzduch vlastní vahou svojí každého člověka k zemi tlačí a poutá,
tak i četné povinnosti doléhají na každého z nás. Poměr náš k Tvůrci, k různým
lidem a k sobě samým, toť řada přerůzných povinností, jež všechny každý z nás
plniti má a musí, chce-li, aby vzájemný ten vztah zůstal neporušený, správný
a řádný. Každý z nás má četné povinnosti. Od té chvíle, kdy rozum v útlém
děcku se probouzí, až do onoho dne, kdy zastesknouti může sobě s Jobem:
19
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»Dnové moji jsou ukráceni, a mne nezbývá více nežli hrob« — doléhají na ka
ždého z nás přemnohé povinnosti, různé závazky. Každý věk, každé povolání
nové a nové povinnosti člověku ukládá, a čím dospělejší věk, čím vznešenější
stav, jehož kdo se domohl, tím více povinností, tím větší zodpovědnost jemu
nastává.
A přec, kolik lidí jest spokojeno se svým stavem? Skrytý červ nespokojenosti
hlodá u přemnohých v nitru jejich a volá: »Jak obtížné jsou povinnosti tvé! Kéž
bys byl jiné povoláni volil! Všude jinde bys byl spokojenější, byl bys šťastnější.«
To však jest klamná řeč těkavé mysli, které nesluší poslouchati. Povinnosti své
nes každý klidně a trpělivě, vtom vědomí, že Bůh, bez jehož vůle ni vlas s hlavy
nespadá, v prozřetelnosti své usoudil ti ono povolání, které tobě nejlépe se hodí.
Buď spokojen s tím, co Hospodin na tebe vložil, věda, že on nad síly tvé tebe
nezkouší, a znaje lépe schopnosti tvé, než ty sám, ony povinnosti tobě uložil,
které nejlépe plniti můžeš.
Jistý zbožný opat velikého kláštera často sobě zasteskl nad tím, jak obtížné
jest jeho povolání, jak mnohé má povinnosti a práce. Pečovati o spásu svoji
a nad to ještě o blaho četných svých bratří — toť převelkým břemenem zdálo
se mu býti. I přál si toužebně, aby úřadu svého mohl se vzdáti, a pak klidně
bez starosti a zodpovědnosti žiti dny života svého v tiché samotě. I prosil často
pod křížem Spasitelovým, aby zbaven byl svých četných starostí. »Ten kříž, jejž
na vetchá ramena má jsi vložil, Pane, jest přetěžký, a břímě povinností mých
nelze mi více již nésti« — tak zalkal často v tiché své celí v soukromí. »Zbav
mě povinností těch a sejmi křiž, pod jehož tíhou již klesati počínám« — tak
volal z klekátka svého k ukřižovanému Spasiteli.
A když tak jednou v myšlénky tyto zahloubán, sklonil šedivou svoji hlavu
na klekátko, tu náhle zřel anděla, který dotekl se ho a děl: »Pojď a následuj mne!«
Sv. opat šel a anděl uvedl jej do zářící síně, plné jasu a nádhery, a tam pravil
takto: »Jsi nespokojen se svým stavem a povinnosti tvé zdají se tobě těžký. Hle,
zde máš různé kříže na stěnách; — toť různé stavy a různé jich povinnosti.
A když kříž tvůj těžkým tobě se zdá, zde vol a vybeř sobě jiný, který lehčí
a snažší tobě viděti se bude.« Opat se rozhlédl a nekonečnou řadu křížů spatřil
před sebou. Jedny větší, jiné menší tu stály. Jedny ze zlata, jiné ze železa, neb
ze dřeva byly zdělány. A vida sv. muž, nerozmýšlel se dlouho, ale rychle spěchal
ke kříži nejmenšímu, a ten chtěl vžiti na ramena svá. Leč jaká to tíha, jaké to
břemeno! Hned pod ním klesal. I rychle jej odložil, a chvátal k jinému. Ten
lehčí zdál se mu býti. Ale jaký zas to tlak, jaké divné pálení pod ním! Spěchal
k třetímu — ke čtvrtému — a žádný se mu nehodil, žádný se mu nelíbil. Dlouho
hledal, dlouho volil, a nemohl nalézti vhodného kříže. Tu konečně, nechtěje nadužívati trpělivosti průvodce svého, zaměřil ke kříži na pohled velikému a ten po
ložil na svoje bedra.
A hle! zdál se mu býti lehký a příjemný. I ponechal si jej. »Díky tisíceré
tobě, pane můj, že daľs mi nalézti jho kříže tak lehké,« — děl k průvodčímu
svému — a rychle opouštěl síň. »Nyní budu znovu žiti, znovu sloužiti Pánu,«
volal na rozloučenou. A nesa nový kříž, stanul venku. Bylo mu tak lehko a blaze.
I kráčel spěšně dál; a co náhle zří? Bývalý klášter, jehož byl představeným, v dáli
mu kynul, cela opatova sama se otvírá a on s podivením zří, že kříž ten, který
právě přinesl, jest právě týž, na který tak dlouho byl naříkal, že jest opět opatem
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svého kláštera bývalého. Tak sám a dobrovolně volil, nač dříve tolik byl naříkal.
A od té chvíle spokojen byl se svým stavem a trpělivě konal povinnosti jeho.
A jaké z toho plyne pro nás poučení? Buď každý spokojen s tou dráhou
života, kterou Hospodin tobě byl určil; nes každý povinnosti své klidné, trpělivé,
bez reptáni.
2. Povinnosti své má dále každý plniti svědomitě. Staří Rekové bájili o liticích, přísných bohyních pomsty, které zločince po celý život pronásledují, mrska
jíce ho metlami ohnivými. Litice ty — toť špatné svědomí, tof ten hrůzný hlas,
který jako upír mysl člověka nedbalého tlačí a volá: »Ty nekonáš své povinnosti!«
A naopak to klidné vědomí vykonané povinnosti, dobré svědomí, toť pramenem
nejčistší radosti a blaha vniterného. Odtud sv. Bernard dobré svědomí zove lůž
kem, jež poseto jest vonnými květy.
Odtud i sv. Augustin k nepřátelům svým volá: »Smýšlej o mně, cokoli se
líbí, jen když svědomí mé mně výtek nečiní.«
Nade všechny radosti jiné vědomi, že konali jsme svou povinnost, uspokojuje
nás nejlépe. Tato radost vnitřní nejméně bývá provázena lítostí neb pocitem sklá
rnám'. Neb vědomí, že dostáli jsme svým povinnostem, jest sladkou »hudbou půl
noční« v době bezsenosti. (Herbert.)
Škola tof přední místo, kde máte uvykati svědomitému konání povinností
vlastních. A kdo tomu zde se přiučil, ten zajisté vždy a všude, ať kamkoli ho
osud povolá, povinností svých vždy dbalým zůstane.
A tomu zajisté jednou platiti budou slova Spasitelova: »Služebnice dobrý
a věrný, že’s nad málem věrným byl, nyní nad mnohými tebe ustanovím.« Amen.

Promluva na den posvěcení chrámu Páně.
Napsal EM. ŽÁK.

*Dnes stalo se spaseni domu tomuto.«
Luk. 19, 9.

Slavíme dnes svátek významný a zvláštní, takořka narozeniny našich chrámů,
jich posvěcení a věnování službám Božím. Vzpomínáme onoho dne, kdy poprvé
biskup-světitel za hlaholu zvonů a pění žalmů vstoupil v tento Stánek, kdy dvéře
chrámové jako rozpjaté náruče vítaly zástupy křesťanů k prvé oběti na oltáři
Hospodinově. Slavíme dnes památku posvěceni chrámu Páně.
Již dávný spisovatel pohanský napsal: »Kdybys prošel celý svět, nalezneš
města bez hradeb, bez psaných zákonů a písemnictví, ale města bez chrámů,
kde by se lidé modlili a oběti konali, nikdo nenalezl.« (Plutarch.) A tak jako
pouhý rozum poznati dává nejvyššího Pána a Tvůrce světa, tak opět přirozený
cit člověka k tomu vedl, že Bohu svému zasvěcoval jisté budovy a chrámy
stavěl. A kdybychom mohli přehlédnout! celý svět a projiti všechny věky dějin,
spatříme všude, že lidstvo v zástupech béře se do chrámů a prodlévá ve Stáncích
Bohu zasvěcených. Návštěva chrámů jest jako dědictví, jež pokolení jedno dru
hému odevzdává. — Snad jest to namnoze pouhý zvyk; ale zvyk z potřeby
ducha, z přirozené touhy plynoucí. Uvažujme proto dnes krátce, v den tak vý
znamný, proč chodíme do kostela.
1. Když karavana východní nastoupí dalekou cestu velkou pouští africkou
a když dlouhou cestou znavena, dospěje v kraj zelený, vroubený stromovím,
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u jichž kořene pramének čisté vody tryská — jak plesá a se raduje! Zde v stínu
nalézá odpočinek znaveným údům, zahání žízeň, utiší hlad, aby všichni posíleni
a osvěženi dále bráti se mohli. A co jest oasa na písčité stepi východní, tof
chrám na pouti života. Po dnech všední práce, vykonané povinnosti týdenní člověk
též potřebuje, aby mysl svoji posílil, setřásl s duše své prach všednosti a po
vznesl se od země, na níž vší duší až do té chvíle byl upoután, výše k nebesům
a věcem duchovním. Věž u našich chrámů jako veliká kamenná ruka, ukazuje
vzhůru a volá k nám: »Těch veci, jež u Boha jsou, hledejte.«
Vypravuje se o sv. Dominiku, že již jako hoch vždy, kdykoliv z chrámu
vycházel, zářil nejčistší radostí ve tváři. Vycházel s myslí povznešenou, oči jeho
plály jakoby zvláštní štěstí bylo ho stihlo. A když se ho někdo tázal po příčině
jeho veselí, odvětil: »Byl jsem šťasten, že zase jsem zachytil milost a požehnání
Boži na další cestu svého života. Neboť věřte, čehož sám na sobě jsem zakusil,
že nikde netekou prameny milostí tak hojně jako na oltáři obětním.« — Kdo
stará se o svoji duši a potřeby její, ten, tuším, každý sám na sobě již poznal,
že když odchází z chrámu, cítí se posilněn a povzbuzen ku další své práci. Svou
modlitbou vyprosiľs sobě další ochranu a pomoc Boží, svou modlitbou založiľs
klid a spokojenost ve svém nitru.
Chrám, kde sv. oběť se přináší a svaté svátosti se uděluji, jest ono nejkrá
snější místo, na němž prameny milosti Boži tekou. A kdo pravidelně ve dny
sváteční službám Božím zbožně jest přítomen a sv. svátosti v čas ustanovený
přijímá, ten nabyl nejlepší posily ke svým pracem a povinnostem.
2. Již za dob pohanských v chrámech postaveny byly tak zvané arae
salutis, útočištné oltáře. Byl-li kdo, byť i vinen, pronásledován nepřáteli svými,
a uchýliv se do chrámu, objal oltář, nesmělo se mu ničeho státi. Na prahu
chrámu hněv, pomsta a všeliká vášeň lidská měla ustati. — Není i nám, drazí
přátelé, chrám oním posvátným místem, kde člověk ochrany hledá v protivenstvích
a těžké břímě strastí s duše své nejlépe skládá? Tam před oltářem klečí jako
před trůnem Ježíše svátostného a svátý mír a klid stéká v nešťastnou duši. —
Bylo to v druhém roce veřejného působení Páně, kdy Spasitel přišel do městečka
Naimu. Jakýsi Simon, farisej, pozval jej do svého domu. A jedva uložil se ke
stolu, aj žena-hříšnice, lehkomyslná a marnotratná, Maria Magdalena, přistoupila
k Ježíši, a stojíc ze zadu, počala slzami smáčeti nohy jeho a vlasy svými je
utírajíc, líbala a mazala vonnou mastí. Nebeská síla a moc, jež přemáhá všechny
vášně, vlévala se v její duši. Magdalena se proměňuje, až Ježíš sám, obraceje se
k ní, volá: »Odpouštějí se tobě hříchové tvoji.« Vyšla očištěna, ospravedlněna.
A na konci veřejného žití Spasitelova spatřujeme podobný výjev, jak nám
jej dnešní sv. Evangelium líčí. Zachaeus, vrchní publikánů, lakotný a nespravedlivě
se obohacující, Spasitelem vyzván, uvádí jej do domu svého. A hle! přítomnost
Ježíšova pod střechou Zachaeovou změnila zcela jeho život. V duši jeho ozval se
cit pro spolubližního, láska a spravedlnost. Zachaeus dojat, propuká v slova, jež
značí naprostý obrat v životě jeho: »Aj, polovici statku svého, Pane, dám chudým
a oklamal-li jsem koho, navrátím čtvernásob.« Ježíš vrátil mu poctivost, byl počátkem
lepšího života jeho. — Drazí přátelé! Tito dva: Magdalena a Zachaeus zpsobňují lid
stvo vášněmi zaslepené, v nepravostech zabředlé, jež u nohou Ježíšových našlo Boha,
jehož láska je proměňuje, vlévajíc mír v jeho duši. Oni jsou nejlepšími vzory těch,
kteří v bídě své a nepokoji vnitřním přišli k Ježíši a u něho nalezli potěchy a ulehčení.
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A kde my nalézáme útočiště v dobách protivenství? Kde je náš spasný oltář,
když snad již myšlénka zoufalství pronásleduje člověka a nelze jí uniknouti ?
V chrámě u svátostného Ježíše!
Jeden slavný státník (John Randolph) vypravuje ve svém životopise as
takto: »Jedva dospěl jsem v jinocha, kruté neštěstí stihlo celou naši rodinu. Matka,
ovdovělá, ležela na skrovném lůžku. Kol ní kupilo se pět hladovících mých bratří.
Starost o ně spočívala na mně — a já neměl zaměstnáni, neměl prostředků, abych
zahnal bídu z našeho domu. 1 umínil jsem si, nevěda si rady, že učiním sám
konec těmto strastem — že se zastřelím. Připraven na svůj osud, rozloučil jsem
se v duchu a nepozorovaně se všemi těmi ubožáky a klidně kráčel jsem cestou
do polí. V tom zaslechnu hlas zvonu, z blízké kapličky se ozývající. »Toť tvůj
umíráček,« řekl jsem sám sobě. A bezděky ozvala se ve mně myšlénka: »Jdi se
poděkovat té dobré duši, jež takto ti prokazuje poslední službu lásky.« Vstoupil
jsem v kapli. V šeru neznamenal jsem více nikoho. Jen skromný kahanec kmital
před obrazem Ukřižovaného. Zadumal se před ním. »Ten také trpěl, trpěl nejvíce
a nejnespravedlněji,« ozvalo se v duši zoufajícího. »Nuž následuj jeho, nabeř
síly, chop se naděje, vrať se k životu, pracuj, bojuj i ty dále.« Myšlénky ty
rostly jako zázračně v duši mé — pokračuje životopisec. Ježíš mne zachránil.«
Drazí přátelé! Kolika lidem nešťastným, zoufajícím nad ztrátou statků, ztráce
jícím naději v lepší budoucnost, lkajícím nad smrtí svých nejdražších, vrátil chrám
novou sílu a lásku k životu, to vyčisti nelze. Chrám jest nám pramenem milostí,
místem, kde utrpení duševní nejlépe se hojí. Proto važte si chrámů a rádi je
navštěvujte. — Zachaeus, aby viděl Ježíše, vylezl na strom. A poznav jej, nabyl
štěstí, o jakém dříve ani nesnil. I my musíme se povznésti výše od hrudy zemské,
chceme-li nabýti pravého pokoje. Musíme vystoupiti tak vysoko, až život náš
pozemský spatříme před sebou jen jako přípravu k životu budoucímu, jako cestu,
jež přes všechna úskalí, nebezpečné strže a propasti, přes všechny překážky bezpečně
vede až k chrámu nebeského Jerusalema, kde není křiku ani kvílení ani bolesti. Amen.

Promluva na XXIII. neděli po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor.

»Bratři: Následovnici moji buďte a pozorujte ty,
kteřitak chodí, iakož máte způsebu naši.« Fil. 3, 17.

Slovy těmi napomíná apoštol národů svátý Pavel křesťany Filipenské, aby
jeho a jiných nábožných křesťanů v životě křesťanském následovali, svůdníků se
vystříhali, nebeský, svátý život vedli, aby jména jejich zapsána byla do knihy
života. — Epištola ta poučnou jest i pro nás, neboť i nám platí slova ta: »Bratří, .
Následovníci moji buďte!« Jako sv. Pavel ve všem přikázání Božích se přidržoval,
jako po celý svůj život dobrý boj bojoval, tak i na nás jest, abychom vždy
a na každém místě přikázání Páně zachovávali a dle nich živi byli. Co platňa
byla by nám víra naše, kdyby život náš byl pravým opakem víry té; co plátno,
kdybychom Bohu říkali: »Pane, Pane,« ale neplnili jeho přikázání? Proto dobře
tedy napomíná všechny sv. Pavel, řka: »Bratří! Následovníci moji buďte!« Jedním
pak z nejdůležitějších přikázání, které se právě k dnešnímu dni v oktáv posvěcení
chrámů Páně hodí, jest přikázání třetí: »Pomni, abys den sváteční světil.« Nechci
se vám zmiňovati o důležitosti tohoto přikázání, ale rozjímejme o způsobu, jak
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chce církev sv., abychom toto přikázání plnili a zachovávali. Dvojí pak jest po
vinnost, kterou nám přikázání třetí ukládá: 1. máme- odpočívali od práce služebné
a 2. konali pobožné skutky.
1. První tedy naše povinnost jevíce záporná, neboť zakazuje se nám konati
práci, která by den sváteční znesvěcovala. Prací tou míní se práce služebná, t. j.
tělesná, kterou lidé rukama a silou tělesnou konávají, aby sobě chleba dobývali.
Je to tedy práce nádennická, řemeslnická, práce polní, těžká práce domácí. Náleží
tedy k pracem takovým na př. orání, vláčení, setí, sekání, mlácení: každý hospodář,
který bez příčiny práci takovou koná, hřeší proti třetímu přikázání Božímu, za
pomínaje, že Bůh již na začátku »požehnal dni sobotnímu a posvětil jej.« (V. Mojž.
14.) Přikázání toto je přikázáním přísným, proto také ten, jenž přestupuje při
kázání toto, hřeší, a to z pravidla těžce. Toho buďte sobě vždycky vědomi a až
jedenkráte budete sami poroučeti; nechť nikdy se u vás pohoršení nedává prací
těžkou, konanou dne svátečního. Práce taková nepřináší užitku; naopak, škodí
obyčejně tomu, kdo poroučí práci takovou; neboť spočívá na práci této kletba
Boží, kterou stihá nejsvětější Tvůrce všehomíra každé přestoupení zákona svého.«
Vždyť již u pohanů byla práce těžká v den sváteční zapovězena. U Římanů
předpisovaly zákony nejvyššímu knězi i ostatním kněžím přihlížeti k tomu, aby
se ve svátek práce těžká nekonala. Ti pak, kteří opovážili se pracovati, byli ku
pokutě a trestu odsouzeni. Mucius Scaevola, znamenitý právník a řečník, odpověděl
na otázku, co by se v den sváteční konati smělo: »Smí se konati jen to, co by
se beze škody nemohlo zachovati a zanechati.«
Tak vidíme, že svěcení dne svátečního bylo i pohanům posvátným, čím více
nám. — Tu však namítají mnozí: Jaká to pošetilost, že má člověk pod těžkým
hříchem v ustanovené dny zaháleti, kdežto přece prý stvořen jest ku práci jako
pták k lítání, a kdo nepracuje, nemá také jisti. Však těm může každý prostý,
ale nábožný křesťan odpověděti: Tím, že církev sv. uložila věřícím, aby v za
svěcené svátky služebných prací nekonali, neporoučí jim, aby lenošili, tělu svému
hověli a rozkošem se oddávali, nýbrž chce, by odpočívajíce dle těla, tím horlivěji
mohli s Bohem obcovati a o spáse duše své pracovati. Jest tedy den sváteční
takořka zákonem úlevy pro dělníka. Zdržování se od práce v den sváteční při
pomíná nám onu blaženou dobu rajskou, kdy Bůh s lidmi obcoval a trest do
životního lopocení v potu tváře nebyl ještě nad pokolením lidským vyřčen; neboť
odpočinek těla je vlastně doba, kterou jest Bohu věnovati. Tu však jiní opět na
říkají: Dnem svátečním, klidem nedělním na celém světě provedeném maří se
denně miliony výdělku. Avšak, komu se výdělek ten ztrácí? Těm, kteří práci dávají,
kteří toho zajisté neucítí, neboť zajisté opět s druhé strany vytěží tím, že jejich
• dělníci nabudou dnem odpočinku nových sil, svěžejší prací den odpočinku jistě
nahradí. — A konečně při všech těchto zbytečných námitkách pamětlivi býti
musíme slov Kristových: »Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem,
které vychází z úst Božích.« Což plátno dělníku, kdyby sedmého dne třikráte
více vydělal nežli ve dny ostatní, když duše jeho, tento skvost, jejž Bůh nám
vdechl a jenž jest obrazem Božím v nás, škody při tom jen utrpěl? K těmto
pracem služebním arciť nepřičítá se práce, která duchem se děje, tak čtení, psaní,
húdba, umění, leč by touto prací se bohoslužba zameškávala.
Avšak i v tomto přikázání ukazuje se, že není církev sv. tvrdou macechou,
nýbrž laskavou matkou; neboť dovoluje i v den sváteční práci služebnou, kdy
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koliv se toho ukáže nutná potřeba. Za čtverou pak příčinou dovoluje církev sv_
práci tuto v den sváteční: a) když toho vyžaduje čest Boží, neboť pak nekonáme
zajisté práci tuto svévolně, nýbrž abychom ukázali svou uctivost k Bohu, b) když
toho vyžaduje blaho bližního; neboť tu Bůh, který nám bližního milovati velel,
chce zajisté, abychom jemu pomáhali. Práce tato dovolena jest, když nutná toho
je potřeba, kdyby snad opomenutím jejím více osob o zdraví neb statky přišlo.
Vždyť sám Spasitel náš pravil: »Který bude mezi vámi člověk, jenž by měl jednu
ovci, a ta kdyby upadla do jámy v sobotu, zdaliž nedosáhne a nevytáhne jí ?
Zdaliž není člověk lepší nežli ovce? Protož sluší v sobotu dobře činiti.« To pak
tím spíše, když duchovní vrchnost pro závažnou příčinu dá dovolení, by se práce
služebná v den sváteční konala.
Jiný způsob, kterým se znesvěcuje den sváteční, jsou neslušné radovánky,
zpustlé pitky, vůbec všechno, při čemž pravá míra se nezachovává. Tedy všechny
průvody, hry a zábavy, které spojeny jsou s hlukem velikým, jsou v třetím při
kázání zapovězeny, neboť jsou hříšný; kdo pak dne Páně ke hříchu užívá, zne
svěcuje jej. Nezůstává však bez trestu žádné takové znesvěcování dne svátečního;
neboť nemůže Bůh žehnati tomu, kdo jeho přikázání si neváží. Proto také nás
Písmo sv. napomíná: »Nemylte se, Bůh nebývá posmíván.« — Byly žně. Obilí
bylo posečeno a leželo v řadách. Počasí bylo stálé a suché. Jistý rolník nespěchal
s vázáním a svážením do stodoly. Na svátek Nanebevzetí P. Marie konečně uká
zalo se mračno. Tu musila čeládka místo služeb Božích na pole a vázalo se
o překot. Hospodář vše sám řídil. Při tom brzy proklínal počasí, brzy nepořádek
v řízení světa, ba říkal, že, kdyby byl Bohem, jinak vše by zařídil. Dělníci trnuli
nad rouháním jeho. Nikdo však neodvážil se ho okřiknouti, obávaje se, že by
snad ještě hůře řádil. Podařilo se jim, že všechno obilí svázali a veliké řady
mandelů stály vedle sebe a přece déšť nepřišel. Mračna stála na večer právě tak
jako z rána. Rouhač po unavení zašel si do hospody, zasedl za stůl, popíjel
a hrál v karty. Tu však děsná se rozlítila bouře. Zablesklo se a najednou ukázala
se rudá záře. Hořel statek tohoto rouhače a zároveň shořely všecky madele, které
v den sváteční bez potřeby byly svázány, ač liják spousty vod na zem chrlil. Tak Bůh
trestá rouhače, neboť nebývá posmíván. To budiž i pro vás výstrahou! Nikdy ne
dovolte, aby ti, kteří našich rozkazů snad budou poslouc ’.ati, v den sváteční praco
vali; neboť tam, kde se svátek nesvětí, také obyčejně není požehnání Božího.
2. Den sváteční jest dnem odpočinku, nikoliv však lenosti, proto pak žádá
druhá část přikázání tohoto, abychom pobožné skutky konali. Tělo má odpočívati,
duch má však pracovati, Bohu sloužiti a o spasení své pečovati. Mají tedy
křesťané v den sváteční do chrámu Páně zavítati, službám Božím, totiž kázání
a mši sv. pobožně přítomnu býti a i na odpolední služby Boží, pokud ovšem lze,
choditi. Příkaz ten týká se i vás, milé dítky, též i vy máte obcovatí službám
Božím. Choďte každou neděli a svátek. Zbude-li vám čas, jest povinností vaší
i na odpolední služby Boží choditi a tak řádně třetí přikázání Boží plniti. Jak činili
již křesťané za nejstarších dob. Již Skutky apoštolské vypravují nám, že scházeli
se křesťané první den v týdnu, totiž v neděli na služby Boží. Sv. Justin, mučeník,
píše pak ku obraně křesťanů takto: »Všichni, kteříž ve městě a na venku bydlí,
každý den posvátný ve shromáždění se scházejí; na počátku se čte buď nějaká
částka čtení prorockého neb apoštolského, kteréž pak biskup vykládá, k naučení
obrací a k věrnému následování doporoučí. Potom všickni vstávše, modlíme se
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a chléb a víno a vodu obětujeme, zač pak biskup diky činí a lid »Arnen« od
povídá. Každému z přítomných se z posvěcené oběti částka uděluje.« Kněz
Saturninus odpověděl při výslechu prokonsulu Annulinovi za času císaře Diokleciana: »Oběti mše sv. v neděli nemůžeme opomenouti, neboť zákon to při
kazuje.« Felix pak, jeho soudruh, doložil: »Já jsem oběti té přítomen byl, protože
jsem křesťanem.« — Sv. Augustin, slavný biskup Hipponský, napomínál obce své, aby
se v sobotu k nešporám a ku bdění nočnímu sešly, neb nemohouce přijití, doma
se modlily. Obmeškání však služeb Božích v neděli, konání prací a světských
zaměstnání přísně zapovídal. Krásný příklad, jak v neděli službám Božím přítomni
býti máme, zanechali nám i zbožní předkové naši, kteří vždy v neděli a ve svátek
přišedše ze služeb Božích, dětí se vyptávali, jaké bylo evangelium, o čem sluha
Páně kázal, jaká dával napomenutí a výstrahy, k čemu povzbuzoval. Čemu pak
dítky nerozuměly, to jim vysvětlovali a zapomenuté doplnili.
Tak po příkladu předků svých máte, milé dítky, i vy jednati. I vám budiž
den sváteční dnem Páně, kdy ode vší těžké práce ustáváte a všeho zlého se
varujete, co by den sváteční znesvěcovalo. Též vy docházejte pilně v neděli a ve
svátek na služby Boží a buďtež jim vždy s náležitou pozorností, pobožností
a uctivostí přítomny. Jako před osobou výše postavenou chováte se slušně, tak
tím slušněji zajisté musíte se chovati před tváří Boha samého. Vzpomeňte vždy
na tu důležitost třetího přikázání, vzpomeňte na slova sv. apoštola Pavla, řkoucího:
Bratří! Následovníci moji buďte. Bratří moji nejmilejší a přežádoucí, radosti má
a koruno má, tak stůjte v Pánu se všemi, jejichžto jména jsou v knize života.
Amen.

Promluva na XXIV. neděli po sv. Duchu (IV. po Zjevení Páně).
Upravil FR. HANUŠ, kaplan.
»A aj, bouře •veliká stala se náhle na moři, takže
se lodička přikrývala vlnami.·· Matouš 8, 24.

Dnešní sv. evagelium nedělní naplňuje nás nemalým podivem; pozorujemeť,
kterak zdvihá se bouře na moři či jezeře Genesaretském a lodička přikrývá se
vlnami. Jak je to možno, aby sv. apoštolově byli v nebezpečí utonouti? Vždyť
jsou to sloupy církve, mají hlásati a rozšiřovat! víru Kristovu po vší zemi —
a bouře jimi tak krůtě zmítá! Kde pak prozřetelnost Boží? Je-li příčinou bouře
zrádný Jidáš, proč sám nemá býti trestán, proč mají trpěti jeho dobří soudruhové ?
Než, co mluví ústa má! Nesmíme zapomínati rady a příkazu moudrého Šalomouna:
»Myslete dobře v Pánu!« Na prosbu apoštolů zdvihá se Mistr jejich a pokynem
ruky tiší bouři. Apoštolé jsou zachráněni a Jidáš s nimi. Proč dopouští Bůh na
apoštoly tak těžkou zkoušku, proč prodlužuje zrádci život? Proč posílá na dobré
a věřící lidi zármutek a bídu, proč vede se často zlým dobře? Nesuďme před
časem! Je to nevyzpytatelná moudrost Boží, kterou teprve o soudném dni po
chopíme podle slov Jeremiáše proroka' (23, 20): »V posledních dnech porozumíme
jeho úradkům.« Dnešní sv. evangelium, jakož i na dnešek připadající slavnost
sedmibolestné Panny Marie nás vybízí k tomu, abychom rozjímali: »Proč Bůh
na dobré posílá útrapy a nehody?«
1. Prvním důvodem k těmto zkouškám jest, abychom nelpéli příliš na tomto
světě a jeho statcích, nýbrž toužili spíše po radosti nebeské. Ztracenému synu
nelíbila se pouta otcovského domu. Přepych vyhnal jej z domu a bída jej tamtéž

Ročník V.

katechetská příloha

Strana 119

opět přivedla, jak sv. Chrysostomus správně dovozuje. Vede-li se lidem dobře,
daří-li se jim vše podle přání, jsou příliš zaujati pro pozemské věci a zapomínají
na nebeskou vlast. Proto jim Bůh ve své prozřetelnosti odnímá nadbytku a ne
štěstím je navštěvuje, aby poznali klamnost světa a upamatovali se na věčnost.
Útrapy a neštěstí jsou pelyňkem, který Bůh mísí v radosti pozemské, abychom
po nich příliš nedychtili. Jsou jako červ, který ohlodal bujně se vypínající břečťan,
v jehož stínu se skrýval Jonáš. Jsou jako kámen, který Nabuchodonosor viděl
ve snu padati s vysokého kopce a roztříštiti obrovský sloup, dílo pýchy. Útrapy
ztrpčují radost, hlodají bohatství, ničí pýchu.
2. Bůh posílá spravedlivým neštěstí, aby odpykali své chyby, kterých se do
pustili nepozorností neb slabostí lidskou. Jak velký zármutek naplnil srdce patri
archy Jakuba, když Josef, jeho nejmilejší syn, byl prodán do cizí, nehostinné
země a jako mrtvý oplakáván. A zatím Josef stal se prvním po králi! Proč pak
neposlal ihned rychlé posly do země Kanaan a nepotěšil svého zarmouceného
otce, že žije a dobře se mu vede? Božská prozřetelnost jinak tomu chtěla. Jakub
měl plakati a dlouhá léta truchliti, aby odpykal menší přestupky zákona Božího.
Snad měl příliš velkou lásku k Josefovi a dal tím podnět k nepřátelství a závisti
bratří; nebo snad neučinil všeho, čím by tento rozpor mezi bratřími překlenul.
»Bůh chtěl,« tvrdí sv. Augustin, »jeho malé chyby v tomto životě stráviti ohněm
trápení.« — Pozoruješ, milé dítko, kterak Bůh je dobrotivý, když posílá na tebe
nemoc, chudobu opuštěnost; chce, abys k němu volalo o pomoc. Byl by přišel
královský úředník k Pánu Ježíši, kdyby nebyl měl nemocného syna? Bůh nás,
řekli bychom, svátým násilím pohání ku předu na cestě ctnosti. Písmo sv. právem
tvrdí, že je »žárlivý Bůh« (2 Mojž. 34, 14), poněvadž žádá, abychom pouze
v něho doufali a od něho pomoci očekávali.
3. Útrapami chce nás Bůh dovésti do nebe a tam odměniti naše zásluhy.
Kdyby nás odměnil za každou modlitbu, za každou almužnu a vůbec za každý
dobrý skutek ihned bohatstvím, chválou a ctí, byla by naše odměna dostatečná
a neměli bychom práva žádati větší po smrti podle výstrahy Písma sv.: »Ty jsi
vzal odměnu svou.« Písmo sv. srovnává spravedlivého s palmou, píšíc v žalmu 91.:
»Spravedlivý pokvete jako palma.« Palma je královna všech rostlin; roste vysoko
k nebi a dostupuje až 200 let věku. Avšak tvrdí se o ní, že s počátku svého vzrůstu
nenese ovoce; dlouho tu stojí prázdná. Namáhavě vyrazí po delším čase květ, ale pak
celý strom je květy poset. Tak je to také u spravedlivých. Nebývají hned od
měněni; často žijí dlouho v kříži a trápení, v nemoci a nouzi. Přijde doba, kdy
nehynoucí květy je ozdobí a uzrají věčné plody. »Palma, t. j. ctnost,« tvrdí zbožný
vykladatel Písma sv., »nenese hned ovoce, t. j. nedostane hned od Boha odměny;
jest jí k jinému životu čekati a vytrvati.« Proto chápeme úplně, že žalmista Páně
(22, 4) volá: »Tvoje metla a tvoje hůl, ty mne potěšily.« Útrapy a neštěstí při
vedly jej opět na cestu dobrou, jsouce pramenem útěchy a věčné odměny.
Římští císařové měli zvyk, když vystoupili veřejně, že rozhazovali mezi lid
zlaté a stříbrné peníze. Císař Domitian však dal rozhoditi mezi lid místo peněz
hole. Proto lid byl nespokojen a tajně reptal. Někteří však, kteří věděli, jaké jsou
to hole, zdvihli je spěšně a měli je v úctě. Byly totiž duté a bylo v nich ukryto
císařské psaní. Kdo takový list předložil císařskému pokladníku, tomu byl vyplacen
slušný obnos. Vidíte tedy, proč David volá: »Tvoje metla a tvoje hůl mne po
těšily.« V holi, kterou tě Bůh trestá, jest ukryt list, jenž ti slibuje blaženost
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věčnou a otevře ti bránu nebeskou. Ovšem stane se tak jen tehdy, když všecky
strasti a neštěstí vytrpíme rádi a odevzdaně do vůle Boží.
Tak jednali svati a světice Boží s matkou Páně, která vypila kalich hořkosti
až na dno, jsouc od svého narození až do své smrti pronásledována nejtěžšími
mukami. Zármutek naplňoval její srdce, když jako vyvrhel byla vyháněna od
domu k domu v Betlémě, když hledala 12letého Ježíše v Jerusalemě, když ho
viděla na kříži probodeného na rukou i nohou s trnovou korunou na hlavě. Jak
ráda by byla sňala to svaté tělo s kříže, vyndala kruté hřeby a zastavila tekoucí
krev nevinného Syna svého. Ale neučinila tak, poněvadž věděla: Bůh tomu chce.
Podrobila tedy vůli svou vůli Boží. Proto mnozí mučeníci z plna srdce se rado
vali a jásali, ano chvalozpěvy pěli uprostřed plamenů. Chápeme, proč sv. Augustin
si přál, aby jej Pán Bůh trestal za živa, ale po smrti ušetřil. Rozumíme, proč sv.
Terezie často volala: ».Pane, buď trpěti neb zemříti!« Nyní také vnikáme do
smyslu slov blah. Jindřicha Súso: »Kdybychom sto let se modlili, nebyli bychom
hodni, abychom přijmuli jediný kříž.« A proč? Poněvadž kříž a utrpení nám nej
lépe poslouží k naší spáse. Proto, milé dítky, nereptejte proti Bohu, když na vás
pošle nemoc, bídu, neštěstí nebo jinou nehodu. Mluvte spíše jako velký trpitel
Job: »Jestliže dobré věci brali jsme z ruky Boží, zlých proč bychom nepřijímali?«
Pak bude vám utrpení zárukou slavného vzkříšení. Amen.

Úmrtí. V pondělí, dne 22. září o 3. hod.
odpol. zesnul v Pánu po trapných bolestech,
zaopatřen byv svátostmi umírajících, kolega
Jan Smejkal, katecheta měšťanské školjr
dívčí na Maninách v Praze-Holešovicích ve
věku 36 let. Zesnulý narodil se dne 6. září
roku 1866 v Praze, na kněze byl vysvěcen
19. července 1891, načež působil jako
kaplan v Načeradci. Následkem zachlazení
byl nucen podrobiti se operaci, při níž mu
byla amputována noha. Tento bolestný neduh
snášel zesnulý trpělivě a odevzdaně do vůle
Boží. Poněvadž nemohl zastávati duchovní
správu, byl zaměstnán v kníž. arcib. konsistorní kanceláři, načež stal se katechetou
v Žižkově a později v Praze. Pohřeb konal
se ve čtvrtek, dne 25. září o 10. hodině
dopol. Z kostela sv. Klimenta v PrazeBubnech za velmi četného účastenství. Kněží
bylo přes 30, mezi nimi pp.: kanovník msgr.
Karel Kmoch, farář Ant. Malec z Bubenče,
prof. Ur. Václav Hlavatý, red. Tom. Škrdle,
jako zástupce kn. arcib. školního dozorce,
c. k. professora a kn. arcib. kons. rady
Josefa Havránka, jenž se pro jubilejní slav
nosti v ústavě k pohřbu dostaviti nemohl,
dále družstvo Vlasť, Katechetský spolek,
zastoupený předsedou, pokladníkem a jedn.,
a velmi četnými členy, někteří pražští a
předměstští pp. kaplani, c. k. okr. inspektor
Dr. Jan Kaňka, mag. rada školního referátu
Dr. Mlynář, Dr. Pavlánský, městští radové

a obecní starší Bukovský, Rašín, Seifert a
Šrámek, vrchní policejní komisař Buršík,
red. Fr. Cyrill Vlk. řiditelé a správcové
škol v Holešovicích-Bubnech, řiditel Suk
z Prahy, zástupcové I. obecné školy v PrazeLibni, zástupcové spolků místních, učitelské
sbory a žactvo škol na Maninách a v Ho
lešovicích, kde zesnulý vyučoval. Věnce
daroval Katechetský spolek s bílou stuhou
a nápisem: Katechetský spolek milému členu,
rodiče zemřelého, holešovický sbor učitelský,
holešovická mládež a rodina pana stavitele
Červenky. Slavné requiem a veškeré obřady
církevní vykonal způsobem velice dojemným
za assistence místních pp. katechetů pan
Ant. Nepil, farář; Horákovo requiem ve
lice zdařile a precisně zapěl sbor Národního
divadla, získaný ředitelem kůru p. Luňáčkem.
Týž sbor zapěl na hřbitově holešovickém
píseň »Žalostně tělo k hrobu«, načež pro
mluvil kol. Janota vřele procítěnou pohrobní
vzpomínku, v níž uvedl stručná data životo
pisná a loučil se za všeobecného pohnutí
a pláče se zemřelým jménem spolubratři,
rodičův, přátel a školních dítek, při čemž
vyzval všecky, aby byli zesnulého v modlit
bách pamětlivi. Po té vykonal modlitby
farář Ant. Nepil, načež zpěvem sboru uve
deného, byla tato dojemná pohřební slavnost
ukončena. Odpočívej v pokoji po boji, mi
lený druhu a spolupracovníku na obtížné
roli katechetské!

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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Památce zesnulého kollegy J. Smejkala.
»Jedním toliko krokem já a smrt se dělíme.“
I. Král. 20. 3.

Všechnu hrůzu myšlenky, že smrt stále jde za námi, kráčí nám v patách
jako stín, jejž tělo vrhá, nepociťujeme, dokavad sami toho nevidíme. Teprve když
někdo z milých přátel stane se její obětí, cítíme onu hrůznou velikost pravdy,
jež tají se v oněch slovech.
Pochovali jsme upřímného kollegu, horlivého člena našeho spolku — Jana
Smejkala. Kdo znal jeho vysokou, přímou postavu, zdravou barvu jeho příjemné
tváře, jasnou, veselou jeho mysl, řekl by věru, že kollega Šmejkal má všechny
podmínky, aby se dočkal pozdní jeseně života. A přec bylo jinak. V těle jeho hlodal
neduh. — Prozřetelnost volala jej prvého z našich řad před svůj trůn, v kraje,
z nichž není již návratu na tuto zemi. —
Kollega Smejkal byl prvý redaktor této Přílohy. Nuž. nebude zajisté od místa,
když zde mu věnujeme čestnou, prostou vzpomínku. Vždyť si jí cele zasloužil! —
Sv. Augustin kdys napsal: -Lidé, kteří sobě přejí déle zíti na zemi, co žá
dají jiného, leč déle ještě trpěli?·» Pravdu má hluboký myslitel Hipponský. Ale
postavte každého z nás, obyčejných smrtelníků, před .alternativu : »Buď trpěti —
neb zemříti«, přece devadesát devět ze sta zvolí si utrpení a ponese je jako svůj
křiž trpělivě životem dále.
A kollegovi zesnulému bylo uloženo mnoho trpěti. Jako kaplan v Načeradci
byl zavolán k nemocnému, jenž stižen byl tyfem. A domů, jak nezřídka se stává,
přinesl si tutéž nemoc. Roznemohl se smrtelně a sám byl zaopatřen. Bůh ho
ještě té chvíle nepovolal, ale seslal naň kříž těžší snad než sama smrt. K tyfu
připojil se zánět nitroblány srdeční. Část blány se uvolnila, kolovala krví, až
ucpala její volné proudění na levé noze. Nastalo snětivění a mladý kaplan přišel
o nohu až do poloviny holeně. Umění lékařské zachránilo mu život, ale nedo
vedlo cele vrátiti zdraví. Holeň operovaná nikdy se nezacelila. Otevřená rána,
stále se jitřící, byla mu doživotním údělem. — —
Bojovníci ze svých bojů přinášejí si jizvy a rány; kollega Smejkal ze svého
kaplanování přinesl si odnětí nohy a stále otevřený neduh. Jenže vojenští invalidi
bývají předmětem soustrasti, úcty, obdivu hrdinství; — ubohý kaplan stal se
předmětem — pomluvy. Nescházelo těch, kteří příčinu jeho neštěstí hledali —
21
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v opilství. Hadí jeskyní bylo srdce těch, kteří tuto pomluvu vymyslili. Nový
doklad, jak zlomyslnost lidská dovede hoditi po knězi kamenem tam, kde by na
místě byla jediné soustrast. — —
A kollega Smejkal nesl svůj neduh životem jako trpělivý Lazar. Bůh mu
dal šťastnou povahu. Veselou mysl, jež lehce se přenáší přes hory obtíží a ne
klesá. Neznal malomyslnosti. Kolikrát, uklouznuv na chodníku, neb zlomiv si
umělou nohu, bez pomoci ležel na zemi, čekaje, až dobří lidé dopraví jej domů.
Hrozná situace! A zesnulý trpělivě čekal, vše statečně přenesl a jasným zrakem
hleděl do života. Obdivoval jsem v duchu nejednou onu lehkost duševní, s jakou
svůj krutý los vždy snášel. ·— —
Nemoha v duchovní správě působiti, přijal místo katechety. Nejprv na Žižkově, pak v Praze na Karlově a konečně v Praze-Holešovicích. Svým příjemným
vystupováním získal Sympathie všude. Upřímné srdce, láska, kterou přinášel svým
žákyním vstříc, byla splácena opět upřímností a láskou. Žákyně lpěly celou duší
na osobě svého katechety. A tím zašil více semene a hlouběji v jich srdce, než
přísnou tvrdostí a pedanterií.
A ve stycích se členy sboru ? Byl vlídný, ochotný, společenský. Laskavým
slovem, prosbou dosáhl, čeho jiní s paragrafy v ruce marně se domáhali. Neduh
jeho často jej upoutal na lože. Nebylo člena sboru, který by nebyl rád a ochotně
jej nezastoupil. A když těžce nemocen, smrti blízek na loži dlel, členové sboru
aspoň kyticí fialek denně projevovali mu svoji soustrast a příbytek jeho plnil se
vděčnými žákyněmi, jež přicházely se slzami v očích navštívit svého učitele.
Vzácná pozornost, dojemná příchylnost mezi knězem, učitelstvem a žáky!-------Zesnulý kollega byl též od počátku jedním z nejhorlivějších členů našeho
spolku. Při každé příležitosti upřímně volal po .solidaritě, po vědomí stavovském,
po sdružování a společné práci. Měl mnoho přátel, — nepřátel snad žádných.
Zvěčnělý kardinál, nezapomenutelný náš arcipastýř hrabě Schönborn živě
vždy se zajímal o Smejkala, jemuž Prozřetelnost tak trudnou pouť života připra
vila. J. Μ. nejdůst. p. biskup Kalous několik dní před smrtí jeho zaslal mu vroucí
list, jenž dýše láskou k Smejkalovi. Jak se z něho těšil! Byla to poslední radost,
jíž se dožil v těžkých okamžicích, kdy smrt již stála u jeho nohou. — —■
Kollega Janota připravil jej na věčnost. Zaopatřil sv. svátostmi, prokázal
mu poslední službu bratrské lásky. Smrt již rozepjala široká křídla svá. Zápal srdeč
ních svalů, následek jeho stálého neduhu, potutelně se dostavil a působil zá
chvaty, jež působily chvíle hrůzné úzkosti, přebolestného dušení ubohému kollegovi. Život bojoval se smrtí. Smrt zvítězila a dne 22. září ve 3 hodiny odpoledne
pojala jej ve své náručí. — — Husté zástupy lidu, kněží, učitelstva, žactva, jež do
provodily jej ku hrobu, svědčily o lásce, již si byl všude získal. Pohřeb jeho, jejž vedl
vždy přátelský a kollegialní důvěrou ke katechetům se vyznamenávající správce du
chovní v Praze-Bubnech vdp. Ant. Nepil, byl důstojný piostého kněze — katechety.
Umírají vznešenější, společensky výše postavení, ale nemívají často tako
vého a tak vroucího průvodu k svému poslednímu lůžku jako měl kollega
Smejkal. Pompu lze si koupiti, nikoli však lásku. »Neví člověk konce svého: ale
jako ryby udici chyceny bývají, a jako ptáci polapeni bývají osidlem, takt zla
páni bývají lidé v čas zlý, když na ně náhle pripadne.« (Kaz. 9. 12.) Na těch
slovech založil kollega Janota srdečnou svoji vzpomínku, již nad otevřeným
hrobem zesnulému věnoval.
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Loučím se i já na těchto místech s upřímným kollegou.—
Za všechnu lásku, kterou jsi věnoval maličkým, za všechnu kollegialitu,
s jakou jsi lnul ke svým druhům, za všechnu dobromyslnost, jež neznala klevet,
msty a svárlivosti, za všechnu trpělivost, s jakou jsi nesl svůj těžký kříž, odplať
Ti Bůh životem věčným !
Em. Žák.

Promluva na XXV. neděli po sv. Duchu.
* Podobno jest království nebeské člověku, kterýž
-nasel dobrého semene na poli svém.*
Mat. 13, 24.

Muž, o němž nám sv. evangelium vypravuje, byl zajisté rozumný rolník.
Nedopustil, aby koukol byl vytrhán hned, poněvadž by s ním vytrhali zároveň
i pšenici; a tím by byla žeň zmenšena. A měl pravdu. Kdo chce zbohatnouti,
nesmí se ohlížeti pouze na velký zisk, nýbrž také na malý. Podobně je tomu
v životě duchovním. Kdo si chce získati poklad ctností a zásluh, tomu jest vážiti
si nejmenšího prospěchu. »Buď jako dobrý rolník, který pracuje a sbírá,« radí
právem sv. Efrem. Proto chceme dnešního dne rozjímali, že máme i malé povin
nosti svědomitě vykonávali a tím nabývati zásluh pro nebe.
Pozorujeme-li život svátých a světic Božích, poznáme, že valná část do
stoupila stupně svatosti ne velkolepými, hrdinskými ctnostmi, nýbrž tím, že přesně
vykonávali povinnosti stavu svého. Příklad toho máme na sv. Martinu, jehož
svátek v úterý slavíme. V 15 letech věku svého vstoupil do římské jízdy a stal
se brzy důstojníkem; avšak zůstal přese všecko nebezpečí a pokušení mravně
neporušeným, laskavým a milosrdným. V městě Amiensu daroval jednou polo
nahému žebráku polovici svého pláště, který přesekl mečem. Jeho druhové se
tomu sice smáli, ale Kristus Pán se mu objevil v noci u veliké slávě, jsa oblečen
kusem pláště, i promluvil k andělům jej provázejícím: »Martin, ještě křtěnec (nebyl
dosud pokřtěn) pokryl mne tímto pláštěm.« Ač tento skutek zdá se nám býti
nepatrným, přece byl zaň hojně odměněn. Stal se za nedlouho knězem a brzy
po té biskupem v Toursu.
Pozorujeme často v obyčejném životě, že knížata a králové štědře druhdy
odměňují služby sobě prokázané. Jistý rolník podal kdysi králi Artaxerxovi, když
jej trápila žízeň, vody jen z ruky; král mu dal za to zlatý pohár. — Chudá žena
rolníkova darovala královně Bertě klubko nití, které předla sama; za odměnu do
stala od královny tak velké pole, jak mohlo býti celou niti obloženo. — Či byl
to veliký čin, když Lev, byzantinský císař, dokud byl ještě prostým vojákem,
vzal za ruku slepého a uvedl jej na pravou cestu? A přece tato nepatrná služba
z lásky dala k tomu podnět, že Lev byl povýšen na císařský trůn.
Tím více odměňuje Bůh nepatrné dobré skutky. Bylo to snad něco velko
lepého, když sv. Petr vyznal přede všemi apoštoly o Kristu Pánu: »Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého.« Co bylo přirozenějšího, než toto vyznání, když byl svědkem
tolika divů. A přece obdržel za tento projev vrchnopastýřský úřad v církvi a klíče
království nebeského. — Nebo konečně stálo to tolik přemáhání, že lotr po pra
vici na kříži prosil umírajícího Spasitele, aby se naň rozpomenul, až bude v ráji?
A přece dostal za tuto krátkou modlitbu potěšitelný slib: »Ještě dnes budeš se
mnou v ráji.«
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Viz, milé dítko, jak Bůh si váží nejnepatrnějších věcí. Abychom se mu líbili,
není třeba slepým vraceti zrak, mrtvé křísiti, nebo hory přenášeti, nýbrž krotiti
divoké vášně, zachovávali přikázaní Božích a prokazovat! bližnímu dobré z kře
sťanské lásky. Ne cena malých darů, které dítky rodičům podávají, je těší, nýbrž
dětinská láska, která se v nich jeví. Tak je tomu při všem, co činíme pro Boha;
vždyť již pohanský mudrc Aristoteles totéž tvrdí: »Bůh nemá zalíbení na draho
cenných obětech, nýbrž na zbožnosti obětujících.«
Avšak jak to máme učiniti, abychom nabývali denně nových zásluh, otážeš
se, milé dítko. Já pak odpovídám: »Tím, že stále budeš kráčeti před očima Bo
žíma a vztahovat! vše, co činíš, mluvíš, slyšíš, myslíš a trpíš, na Ježíše Krista.«
Když tedy stojíš, mysli, že budeš státi jednou se strachem a hrůzou před soudnou
stolicí Boží. — Když sedíš, rozpomeň si, kterak Kristus Pán seděl na kameni na
dvoře Pilátově a byl posmíván vojáky a do zahaleného obličeje tepán. — Jdeš-li,
mysli na to, jak Pán Ježíš šel okolo Galilejského jezera a vyvolil první apoštoly.
— Jsi-li unaven, pomysli na to, kterak Pán Ježíš byl unaven na cestě do Samaří
a posadil se u studnice Jakubovy. — Navštívíš-li nemocného, uvaž, že Pán Ježíš
s velikou láskou pomáhal nehodou stiženým. — Máš-li hlad, těš se vzpomínkou,
že sám Spasitel náš se postil 40 dní a 40 nocí na poušti. — Máš-li žízeň, podívej
se na Ukřižovaného, který zvolal na kříži: »Žízním!« a dostal piti ocet a žluč.
— Třeseš-li se zimou, vzpomeň si, kterak Ježíšek ve chlévě v Betlémě rovněž
jí byl trápen. — Opouštějí-li tě přátelé, nežaluj, neboť i Spasitel byl všemi přátely opuštěn. — Haní-li tě k vůli dobrým skutkům, považ, jak velkými nadávkami
Vykupitele zasypali, když v sobotu uzdravil slepého.
Nechceš-li si vžiti příklad z dobrého hospodáře, měj výstrahu ze satana,
který zasévá koukol, aby udusil dobré símě, aby dobré zamezil a ku hříchům
dal příležitost. Nešetří námahy, aby zabránil jediné modlitbě, jediné almužně.
A tu by se neměl člověk vynasnažiti, aby si zjednal zásluh pro nebe denními
úkony? Sbírej tedy malá, ale krásná zrnka pšeničná a pak budeš náležeti k oněm
bohatým, o kterých 125. žalm jedná: »Přijdou, přijdou s jásotem, nesouce svoje
snopy.« Amen.
J. Oliva.

Promluva na neděli XXVI. po sv. Duchu.
(VI. po zjeveni Páně.)
Napsal C. STOJAN.

»Podobno jest království nebeské zrnu horčičnému, které vzav člověk, nasel
na poli svém; kterážto sice nejmenší mezi všemi semeny: ale když vzroste, jest
větší, než všecky byliny, a bývá strom.« Tak mluví božský Spasitel v dnešním
evangeliu, aby nás poučil, že nepatrné věci mohou dosáhnout! veliké důležitosti.
Chtěje pak pravdu tuto ještě názornější učiniti, připojuje podobenství o kvasu.
Komu není známo, že z malinkých semen vyrostou v nebesích nebetyční velikáni?
Jako v přírodě velké věci povstávají z malých, tak i v životě mravním mívají
nepatrné příčiny dalekosáhlé účinky. —
Znám jedno duchovní semeno, na pohled tak nepatrné, že si ho ani nevší
máme; semeno však vzroste ve zkázonosný strom, zakořenilo-li se jednou v srdci
lidském. Semeno toto jest náboženská vlažnost, t. j. lhostejnost a nechuť ke všemu,
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čeho třeba k náboženskému životu. Poněvadž zlo toto tak často, a tak nepozo
rovaně vkrádá se do srdce dítek, obraťme k němu dnes svůj zřetel. Rozjímejme,
jak nebezpečná jest vlažnost a dle kterých známek se poznává.

Upadl-li křesťan do těžkého hříchu, ihned jest si vědom, že hrozí duši jeho
záhuba, a to proto, že jej může Bůh každou chvíli povolati před soudnou stolici.
Vlažnost nenáleží však ku hříchům, jejichž nebezpečí jest ihned zřejmo. Podobá
se spíše plíživé zimnici; nebo jako tato znenáhla ničí síly tělesné, tak i tato du
ševní nemoc hubí znenáhla život duchovní, a člověk ani netuší, v jakém nebez
pečí žije. Hříšnost náboženské vlažnosti vysvítá ze sv. písma, které velmi často
vlažným hrozí tresty. Slyšme sv. Jana Křt.: »Již sekera ke kořenu stromu při
ložena. Každý tedy strom, který nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen
bude.« (Mat. 3, 10.) Myšlénku tuto opakuje Pán Ježíš v kázaní na hoře slovy:
»Všeliký strom, který nenese ovoce dobrého, vyťat bude a na oheň uvržen.«
(Mat. 7, 19.)
. Avšak i rozumem věrou osvíceným poznáváme, že náboženská vlažnost jest
hříšná a trestuhodná. Všichni věříme, že jsme od Boha proto stvořeni, abychom
jemu jako věrní a svědomití služebníci sloužili a takto spaseni byli. Zdali pak
uznáme onoho služebníka svědomitým, jenž sice svému pánu neškodí, avšak
uložené práce buď vůbec nevykoná, nebo ji koná špatně? Ovšem, že nikoli! Po
dobně špatně slouží Bohu křesťan, který se sice varuje velikých hříchů, ale pro
čest a chválu Boží buď nic aneb velmi málo činí. Ano, náboženská vlažnost jest
nebezpečná, poněvadž Pána Boha více neb méně uráží a k trestu vyzývá. Nábo
ženská vlažnost seslabuje i lidskou vůli, překáží působení milosti Boží a přivádí
člověka k jiným, a to těžkým hříchům.

2. Poznavše, jak nebezpečná jest vlažnost, zkoumejme, dle kterých známek
se poznává. Jako některé tělesné neduhy, tak podobně i mnohé mravní poklesky
poznávají se až po delším a důkladném pozorování. Chcete-li tedy poznati, zdali
vůbec a v jaké míře vaše srdce churaví touto nemocí, tu třeba pilně uvažovati,
zdali se nejeví v srdci vašem nelibost k modlitbě, ke mši a k sv. přijímání. Ne
libost a lhostejnost v těchto věcech jest totiž neklamná známka vlažnosti.
První znamení jest nelibost k denním modlitbám. V každé křesťanské rodině
vykonávají se jisté pobožnosti, jako ranní a večerní modlitby, modlitby před jídlem
a po jídle, růženec; a zajisté velmi povznese každého člena rodiny, děje-11
se to ode všech společně. I vy, milé dítky, činíte jako žáci této školy jednu
křesťansku rodinu, a vaší povinností jest, nařízeným pobožnostem věrně dostáti.
Způsob, jak plníte tuto povinnost, takřka teploměrem, jenž ukazuje, zdali hor
livost náboženská stoupá nebo klesá. Žák,, jenž koná denní modlitby z přinucení
a ne z přesvědčení, žák, který nepřemáhá rozpínající se nelibosti a při modlitbě
mysl svou zcela dobrovolně na jiné věci obrací, upadá do vlažnosti, jejíž osudné
a neblahé následky brzy se objeví. Na něho vztahuje se výrok Páně: »Poněvadž
jsi vlažný, hodlám tě vyvrci z úst svých.« Tato pravda jest svátými otci a učiteli
církevními tak často a tak určitě pronášena, že příslovím stalo se rčení: Kdo se
nemodlí, není křesťan, kdo špatně se modlí, vlažný to křesťan. Pročež uvažujte,
avšak upřímně, jaké je vnější a zevnější vaše chování při denních pobožnostech!
Zvláště ve vašem věku je to na nejvýš důležito; nebo právě v mladistvém věku
naplňuje křesťana jakási nelibost a odpor k modlitbě, a zkušenost bohužel do
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svědčuje, že mnohý se jí poddá a takto zlovážnou hru se spasením své duše
provádí.
Druhé znamení vlažnosti jest lhostejnost ke mši sv. Mše sv. je zajisté nej
bohatší zdroj milosti a nejvznešenější úkon, kterým projevujeme Bohu největší
úctu. Ježíš Kristus učinil úplně zadost Otci nebeskému svou smrtí na kříži za
naše hříchy a získal všem lidem potřebnou milost ke spasení. Nekrvavou pak
obětí, pravou to a skutečnou památkou obětí na kříži, vzdává se nebeskému
Otci všemožná čest a sláva a uděluje se nám milost na kříži nabytá. Mší sv.
můžeme tedy Boha nejlépe uctíti; při ní můžeme nejhojnější milosti získati.
Pročež vším právem považuje se mše sv za střed naší bohoslužby. Co si po
myslíme o křesťanu, jenž se lhostejně chová při tom nejsvětějším obřadě? Nemáme
ho hned přísně odsoudili; vždyť snad se mu nedostalo potřebného vysvětlení a
poučení. Než, co řekneme o žáku, jenž přesvaté oběti jen tenkráte a jen proto
jest přítomen, že zákony lidské jej zavazují a při tom celým svým chováním
dává na jevo spíše dlouhou chvíli nežli pobožnost? Jasně zajisté ukazuje, že
nemá ani lásky k Bohu, ani horlivosti ve službě Boží; nebo odepírá Bohu po
vinné úcty a neváží z bohatého pramene milostného. Stal se vlažným; nuže,
svědomitě přemýšlejte a uvažujte, zdali nepozorujete na sobě jakési vlažnosti
a lhostejnosti při mši sv.; a jestliže ji znamenáte, nemeškejte, abyste jí ihned a
co nejúčinněji odpírali. Zároveň však zkoumejte, zdali se ozývají v srdci vašem
při vstupu do chrámu ke mši sv. takové pocity, jakými žalmista Páně byl pro
vanut a proniknut, když píše: »Veselím se z toho, když se mi říká: »Půjdu do
domu Hospodinova.« (Žalm 12, 1.) »1 vejdu k oltáři Božímu; k Bohu, který obveseluje mladost mou.« (Žalm 42, 4.)
Třetí známka vlažnosti je netečnost a nedbalost při přijímání nejsv. svátosti
oltářní. Božský Spasitel podal nám nesmírně veliké důkazy své lásky. Pomníme-li,
že z lásky k nám a k našemu vykoupení opustil slávu Otce nebeského a že
přijal na sebe podobu hříšného člověka, s úžasem potom zvoláme: Toť div ne
konečné lásky! Vidíme-li, jak Spasitel třiatřicet let pro naše spasení v bídě, chu
době a v opovržení na zemi žije, opět s úžasem zvoláme: Toť div věčné lásky;
a patříme-li na Spasitele, jak krví božského svého srdce duše naše vykupuje,
potom opět zajisté zvoláme: Toť div neskonalé lásky! Než ještě zřejměji ukazuje
nám Spasitel svou lásku v nejsv. sv. oltářní. Nebo uvedeme-li si na mysl, že
Spasitel na našich oltářích přebývá, že své božství a člověčenství pod nepatrnými
způsobami chleba tajemně ukrývá, ano že i vroucně touží, aby do našeho hříš
ného srdce zavítal a je svými milostmi obohatil, zajisté uznáme, že nebylo možno
větších důkazů lásky dáti. Nuže, opět se táži: Co soudíme o křesťanu, který se
blíží ke stolu Páně pouze z lidských ohledů? a co teprve o dítku, které nemá
žádné touhy po této neocenitelné hostině, ačkoliv zná dobře nekonečnou svatost
tohoto tajemství a oblažující účinky svátého přijímání? O běda ubohému! Uhasí
v něm poslední plamének lásky ke Kristu Pánu, usnula v něm snaha po křesťanské
ctnosti. A neláska ke Kristu Pánu je právě kořenem veškeré vlažnosti. Pročež
dbej, milé dítko, abys nikdy nepozbylo touhy po tomto chlebě andělském, aby
neplatil a tobě výrok Spasitelův: »Poněvadž jsi vlažný, hodlám tě vyvrci z úst
svých.« Taž sebe sám dnes, taž se častěji, zdali tvé srdce je proniknuto žádostí,
jakou vyjadřuje žalmista slovy: »Jako jelen dychtí po studnicích vod, tak dychtí
duše má po tobě, ó Bože.« (Ž. 41, 2.)
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Náboženská vlažnost není maličkostí, jak se na pohled zdá; neboje hříšná,
bývá příčinou větších hříchů a co nejhoršího jest, člověk ani netuší denně ro
stoucích nebezpečí. Kéž Pán Bůh provází slova tato upřímná svým požehnáním,
aby hojné ovoce přinesla.
První ovoce buď skroušené a pokorné poznání, že
jste se v mnohé příčině vlažností prohřešili; a druhým ovocem af je pevné před
sevzetí, že oživíte pokleslou horlivost v dobrém. I končím slovy sv. ap. Pavla:
»Pokud čas máme, čiňme dobré! .... Dobré pak činíce, neustávejme; nebo časem
svým žiti budeme, neustávajíce.« (Gal. 6, 9.) — Amen.

Promluva na XXVII. neděli po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.
»Uloženo jest člověku jednou umřití.*
K Žid. 9. 27.

Dnešní nedělí končí se rok církevní. Chystáme se učiniti krok ku předu,
do nového roku církevního, začíti adventem, s útěchou a touhou, že i na dále
v novém roce nám Bůh milostí svých neodepře. Jako v minulém roce církevním
plynul rychle den po dni, tak podobně mizí den a rok života našeho, tak pomí
její staletí života celého člověčenstva, tak míjí celá podoba tohoto světa, až
octne se svět v onom okamžiku hrůzyplném, kdy dle slov písma sv. »slunce se
zatmí, a měsíc nedá světla svého, hvězdy padati budou s nebe a moci nebeské
se budou pohybovat!.« (Mat. 24, 29.) Když na všechno to vzpomeneme, zdaž
nepřipadne nám na mysli: I my jednou přestaneme žiti, i náš konec nastane,
léta naše plynou. Každý hlas zvonu, který nám uplynulou hodinu hlásí, jest
jakoby nebeským hlasatelem slov, jež napsal apoštol národů sv. Pavel: »Uloženo
jest člověku jednou umřití a pak nastane soud.« (Žid. 9. 27.) Proto chci po
zornost vaši obrátiti k tomu, abyste uvažovali dobře v mysli své, jak krátká jest
doba až do smrti, jak hbitě prchá čas nám Bohem vyměřený do věčnosti, a proto
abyste času od Boha sobě vyměřeného si vážili a co nejlépe užívali.
Člověk zajisté by si velice cenil kus démantu, za který mohl by si koupiti
celé království. Démantem takovým je právě čas, doba našeho pozemského
putování, poněvadž jím může každý člověk ne sice světské království, ale krá
lovství nebeské získati. Čas má neskončenou cenu, praví sv. Bernard, ano
v jistém smyslu s Bohem stejnou cenu, neboť »Boha míti jest odplata dobře po
užitého času.« Drahocenný je zajisté čas, jenž zahaluje věčnost jako luština zrno.
Čas je mostem, který se klene do věčnosti. Časem získati můžeme Boha. Tuto
cenu času znali již i staří mudrcové, neboť Thales byv otázán, co by bylo nej
moudřejší, odvětil: »Čas, neboť všecko přináší a vynalézá;« a Theofrastus dí:
»Nad čas není nic dražšího, nedát’ se nahraditi.«
Čas je však krátký, a my z něho vždy jen jediného okamžiku užíváme,
nevědouce kolika takových okamžiků nám Bůh ještě popřeje. Každá ztráta času
jest nenahraditelná, je to pohroma větší všech pohrom světských; neboť co voda
odnese, po letech se nahradí, co oheň ztráví a země pohltí, znova se vystaví,
ale co čas jednou odnesl, již se nevrátí. »Dnové naši na zemi jsou jako stín,«
dí písmo sv., a zbožný Job dokládá: »Člověk vychází jako květ a utíká jako
stín. Co jest život náš, jako pára, která na maličko se ukazuje a mizí potom.
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Jako hledí-li člověk na proud, vlna, na niž právě oko naše patřilo, není již tam,
kde jsme ji viděli, byvši zatlačena jinou, tak ani zde na světě není pevnosti, není
stání. Jako stín je život náš a jako posel mimo běžící, jako loď, kteráž přechází
zdutou vodu, jejížto stopy nelze nalézti, když přejde, jako pták, který letí po
větřím, jehožto cesty nižádného znamení se nenalézá, jako střela za níž rozdělené
povětří ihned se sbíhá.« (Sap. 5, 9—11.) Tak prchá život náš. Uplyne dětství,
uplynou léta dětská, léta nevinnosti a radosti, uplynou léta jinošská, silněji a
silněji žene se proud času, bouřlivěji a bouřlivěji . proudí vlny, víc a více při
bližují se moři, — hle tu moře daleké, moře věčnosti, dřív než se nadáš. Marné
volání, zadrž čase, neboť přehlušeno jest burácejícími vlnami.
Proto dobře říkal papež Klirhent Vlil., když jednou o ztrátách byla řeč:
»Já mám za největší ztrátu ztrátu času, ježto se nikdy nedá nahraditi.«

A přece bohužel tolik lidí zanedbává drahocenného času daremně a zbytečně.
Jedni maří jej zbytečným mluvením, marným vyražením, lichou často duchai tělomornou hrou, druzí hříšným zanedbáváním svých povinností nebo neužiteč
ným zaměstnáním a opět jiní záhubnou zahálkou. Co bychom řekli o chudém
člověku, který těch trochu peněz, co má, kus po kuse do vody hází a který na
naši otázku, proč tak činí, by nám odvětil, že tak jedná pro ukrácení chvíle?
A co má říci žák, jenž podobně činí, chůd jsa zásluhami, jež by v čase mohl
získati pro tento život i pro věčnost? Bohatý král by řekl člověku: »Přijď v ur
čitou hodinu ke mně, a naber sobě z pokladů mých, cokoliv a mnoholi ti libo;
a tento člověk než aby určené hodiny použil, raději by šel a sbíral by kvítka
vadnoucí. Rcete, nebylo by takové jednání nejvýš pošetilé? A hle, i lidem i vám
král nebeský, otvírá poklad svůj nevyčerpatelný a pozval vás sem na tento svět
v určitou dobu, abyste si z tohoto pokladu nabrali co možná nejvíce pro život
časný i věčný. »Vykupujte čas,« tak volá sv. apoštol Pavel k Efeským, neboť
dle slov Spasitele samého »přijde noc, kdy žádný nemůže dělati.« (Jan 9, 4.)
Užívejte tedy času příhodného, který vám dán jest. Hodina, kterou vám
určil nebeský Pán, abyste si přišli pro poklad, jest věk váš mladický, dnové to
svěží, pružné mladosti, věk čilý a bezstarostný, nejpříhodnější to doba, kdy sobě
nastřádat! můžeme nad zlato a drahokamy dražší poklady ducha; mladost je
ten nejkrásnější věk života, kde pracovati máte úsilně o své časné i věčné blaho.
Zajisté žádnj> z vás nechtěl by se podobati onomu pošetilci, který sbíral kvítka
místo plodné práce, nehledejte tedy ani i vy místo práce kvítka marného
vyražení.

Širokou ulicí hlavního města vleče se muž zsinalé tváře, na těle i na duchu
zakrslý, hladem zmořený a zastaví se u dveří bohatého člověka, aby vyzáblou
rukou zaklepal a žebral o kus chleba. Dvéře se otevrou a před bídným že
brákem objeví se muž přímé, krásné postavy, na čele mu sídlí vážnost a důstoj
nost, zevnějšek ukazuje blahobyt. Vida, kdo klepal, s útrpností dává žebráku
hojnou almužnu. Nepoznal ho, a přece byli v mládí soudruhy, stejně nadáni,
stejně bezstarostní. Proč takový rozdíl mezi nimi? Každý jinak užíval času
v dobách mladosti.. Jestliže takový výjev ze skutečného života bolestně se nás
dotýká, jak bolestný teprve bude pohled na ty, kteří zde na světě ani pro tento,
ani pro onen život času neužili, až se octnou před tváří soudce věčného. Přijde
den, kdy zoufale budou volatí: Velký Bože, popřej jen ještě několik okamžení,
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Pane ještě jen do zítřka! Ale míra jest naplněna, hodina odbila, a marné volání;
Jen Bůh bude pak souditi dle zásluhy.
Vykupujte tedy čas! Nedejte se zahanbili samými pohany. Alexander Veliký
rozlobil se, když chtěl kejklíř před ním své kousky prováděli, a pravil mu:
«Takovými kousky chceš čas drahý mařiti?« Cato vždy do senátu přicházel
s knihou, aby než by se senát sešel, nezahálel nebo zbytečnými řečmi času ne
mařil. Císař Karel Veliký velmi spořil časem, ani při obláčení, ani při stole nedal
mu uplynouti bez užitku, neboť mu sluha nejznamenitější události ze starých
dějin předčítal. Poznáte tedy i vy velikou cenu času, užívejte také dobře toho
pokladu ze všech sil svých, zvláště nyní v mladosti své, aby se vám tato doba
mládí a svěžesti stala základem šťastné budoucnosti na tomto světě i na věč
nosti! — Amen.

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

»A tehdáž uzři Syna člověka, au se bére v oblace
s moci velikou a velebnosti.*
Luk. 21, 27.

Kreslíc před zrakem svých věřících hrůzný obraz konce světa posledního,
a soudu, skončila církev svůj rok minulou neděli a dnes opět s týmž obrazem
sv. Evangelia nový svůj rok započíná. Hlasem nejvážnějším mluví k nám Ježíš
Kristus a volá důtklivě. »Vězte, že hodina jest, abychom již ze sna povstali, nebot
nyní bližší jest naše spaseni," (Řím. 13, 11.) jak praví sv. epištola. A znovu na
napomíná, řka: »Pohleďte a pozdvihněte hlav svých, neb se přibližuje vykoupeni vaše,«
(Luk. 21, 28.) jak dí sv. Evangelium právě přečtěné.
Jako když za nočního ticha zavzní náhle hlas mohutného zvonu a ze sna
budí lid odpočívající, oznamuje, že záhubný požár zuří nad hlavami jeho, tak
volá k nám dnes sv. Církev. Ukazuje na Syna člověka — Krista, kterak béře se
»s mocí velikou a velebností« soudit tohoto světa ohněm. Nuž tento soud veliký,
jímž skončí se jednou dějiny všeho'lidstva, buď předmětem dnešní úvahy naši. —
Učení o soudu Božím na konci světa není nová nauka křesťanská. Již po
hané dávno před Kristem Pánem je znali. Tajemná věštkyně římská Sibylla
v knihách svých o něm se zmiňuje. Bohové zničí podobu tohoto světa ohněm
a na soud povolají všechno lidstvo, aby počet vydalo ze svých skutků, — toť
byla víra starých Římanů. A sv. Evangelium jen určitěji kreslí a doplňuje tento
obraz. Písmo sv. dokládá, že Ježíš to jest, Vykupitel celého světa, který přijde sou
dit živých i mrtvých, přijde se přesvědčit, jak ti, kterým naukou svojí pravdy věčné
zjevil a smrtí svou bránu nebes znovu otevřel, jak se přičinili, jak se přidrželi
cesty k nebesům, kterou byl jim ukázal. A příchod jeho bude slavný i hrůzný
zároveň. Slavný, radostný spravedlivým, hrůzný hříšníkům. —
Když v zahradě getsemanské jako bezbranný, maje po boku pouze tři své
apoštoly, prohlásil vojínům, že on jest ten, kterého hledají, Ježíš Nazaretský,
padli tito jako bleskem omráčeni na zemi. Taková podivná síla a moc zářila
z oka jeho, že ti otrlí, hrůzám válečným uvyklí muži, bez citu a smilování, ne
mohouce snésti pohledu jeho, klesli na zem. Oč hrůznější bude příchod jeho,
až v slávě své božské, jasem nebeským ozářen, v průvodu andělů, s mocí ve
likou zavítá k soudu poslednímu? —
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Sv. Bernard, uvažuje príchod Ježíšův k soudu, s pláčem volával: »Bože
můj! Co učiním, když přijde soud tvůj? Bojím se tváře soudce, která i andělům
strašná bude. Třesu se před tváří hněvu jeho. Kdo dá hlavě mé vodu a očím
mým studnici slz, abych pláčem svým uhasil oheň věčný?«
Příchod Ježíšův následovat! bude ono velké oddělení spravedlivých od hříš
níků. »Jako pastýř odděluje ovce od kozlů,« tak učiní i Syn člověka. — Tu na
stane ono velké vyloučení, jakého dosud ve světě nebylo. Svazky příbuzenstva,
přátelství, přízně lidské i zájmy téhož stavu Spasitel náhle přetrhne mocným
svým slovem. Již nebude více dobrých mezi zlými, ni zlých mezi dobrými; neb
nastal onen den žně světové, kdy koukol od pšenice, pleva od zrna na humně
Božím na vždy má již býti odloučena. Řada spravedlivých proti řadě hříšníků.
První ozáření jasem blaženosti nebeské — druzí zoufale bědující nad věčnou
záhubou svojí.
Teprve v této chvíli ukáže se každý veřejně v pravé své ceně, své vlastní
jakosti. Jak často zlý a hříšný člověk tu na světě obláčí se v purpur a kment,
obklopen vůkol zástupy ctitelů a pochlebníků, opatřem bohatstvím a nádherou,
tona v rozkoši a radovánkách, — kdežto spravedlivý, poctivý v nedostatku té
měř. hyne. — Napadlý sníh pod běloskvoucí svojí pokrývkou stejně tají i bez
cennou hromadu rumu a mrvy, jako ten nevzácnější keř růžový. Ale když teplo
sluneční sníh rozpustí, zjeví se na jedné straně jen ošklivost a nechuť budící
smeť, co zatím růžový keř zdobí se listem a vypučí v nádherné libovonné květy.
A tak bude i na soudu posledním. Až slunce světa, Ježíš Kristus, osvítí v den
příchodu svého veškeré lidstvo, až rozplyne se pokrývka světského přepychu a
rouška pokrytectví spadne z tak mnohých tváří lidských, tu ukáže se každý
u vlastním svém světle. Hříšníci zjeví se v celé své zlobě, dobří zastkví se
v plné kráse a lesku vlastní své ctnosti. —

A jak zníti bude všeobecný rozsudek Kristův? Bude to snad oprava onoho
soudu, který každého jednotlivce hned po smrti stihl? Nikoli. Tu jen veřejně a
slavně, před tváři celého světa Ježíš prohlásí, co každému na soudě soukromém
byl řekl.
Týž soudce a týž bude i rozsudek. Ortel, který vlastní svědomí každému
člověku na světě bylo hlásalo a který Ježíš na soudě soukromém každému zvlášť
byl již pronesl, bude znovu potvrzen a ohlášen v den obecného soudu na konci
světa. Mnozí byli svědkové tvojich činů dobrých neb zlých, proto i ti všichni
poznati mají, že ctnost jedině odměněna a nepravost na vždy ztrestána bude. —·
Tak na soudě obecném naprostá spravedlnost Boží všemu světu jasně se zjeví.
Zde na tento svět nezáří ona sama jediná: shovívavost a milosrdnosť Boží ne
dává jí svítiti plným světlem práva a pravdy. Na soudě obecném jasně spra
vedlnost Jeho se ukáže, neb shovívavost, dobrotivost a milosrdenství Boží platí
jen tomuto světu, nikoli však onomu. —

Malíři a sochaři zavírají dílny své před zvědavým zrakem lidí nedočkavých,
a když venku pracovati mají, pečlivě zakrývají práci svoji šatem nebo prkny.
A proč to? Nechtějí práci ještě nedokončenou vystavovat! předčasnému a na
mnoze ukvapenému soudu jiných. A teprv když dílo jest dokonáno, otevírají
dvéře, odhalují oponu, která práci jejich zakrývala. Tu teprv zjevuje se dílo
v celé své kráse a souměru a doznává obdivu všestranného. A na díle Božím
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pozemském spočívá tajemný závoj, neodstranitelná pokrývka. Bůh jedná jako
onen umělec v ústraní. My stojíme venku: a jen nejisté zvěsti a slabé předtuchy
o velikém a velkolepém díle jeho dolétají k našemu sluchu. Nastane však den,
kdy Bůh dílo své na zemi dokoná a všemu lidstvu odhalí. Před zástupy andělů
a před tváří všeho lidstva zjeví on jednou cesty své prozřetelnosti, všechny své
úradky a záměry. Toť bude onen veliký den Páně, den soudu. Tof den odplaty
i trestu, povýšení i zahanbení, radosti i žalu, den slávy věčné v nebesích a
trestu věčného v pekle.

Se vzpomínkou na tento den sv. církev rok svůj nový počíná. A přeje si
zajisté, aby vzpomínka ta provázela nás na všech cestách života našeho, aby
tím mocněji oživla v duši naší v té chvíli, když chceme snad uchýliti se od
cesty přikázání Božích, dle slov moudrého Siracha; »Ve všech skutcích svých pa
ni étliv buď na poslední věci své, a na· věky nezhřešíš.* (Sir. 7, 40.) Amen.

---- Ml· RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Členská schůze se
konala dne 27. září o 5. hodině odpolední,
ve spolkových místnostech ve Svatováclavské
záložně. Přítomni byli kollegové: Václav
Hrudka, Václav Janota, Ludv. Kulhánek, prof.
Václav Müller, Emanuel Pešek, Antonín Pro
vazník, Václav Růžička, Jaroslav Slavíček,
Fr. Strnad, F. Suchomel, Bedřich Schreiber,
Emanuel Žák a František Žundálek. Před
seda Em. Žák uvítal srdečně přítomné, vy
slovuje své potěšení, že bylo popřáno tak
četně dostavit! se opět po prázdninách. Vy
jádřil pak upřímnými slovy hluboký žal nad
úmrtím milovaného kollegy a člena výboru,
Jana Smejkala, který od počátku trvání na
šeho spolku byl činným ve výboru a redi
goval Katechetskou přílohu. Přítomní uctili
památku zesnulého povstáním. — Jednatel
oznámil, že nejd. k. a. konsistoř schválila
změnu stanov, které pak byly podány c. k.
místodržitelství. — Po té jednáno bylo ze
vrubně o pomůckách k vyučování biblické
dějepravy a jednomyslně uznána jich potřeba.
— Vysloveno pak přání, aby byl vydán
příruční atlas příručních pomůcek k vyučo
vání náboženství. — Vdp. konsist. rada a
prof. Josef Havránek poděkoval za pozvání
do schůze a omluvil svou nepřítomnost dů
ležitými pracemi úředními. Ke konci před
seda vyjádřil přítomným kollegům Václavům
k jich jmeninám upřímné blahopřání, načež
před 6. hod. byla schůze skončena.
Pokladní zpráva. Příspěvky členské
složili tito pp. kollegové: (po 3 K) Václav
Sedlák (Rokycany), Em. Pešek (Žižkov),

Jindřich Rotta (Mnich. Hradiště), Fr. Loukota (Praha), Bedřich Stamfest (Vysočany),
Václav Janota (Praha), Boh. Pokorný (Roud
nice), Václ. Železný (Praha), Jan Královec
(Příbram;, Josef Kobosil (Plzeň), Em. Žák
(Smíchov), Václ. Tikal (Karlín), (4 K) Fr.
Voříšek (Plzeň), (5 K) P. G. Dvořák, farář
v Kmetňovsi. Členové račtež zasílati pří
spěvky své pokladníku koll. Fr. Halbichovi,
katechetu měšť. školy dívčí na Smíchově
čís. 870.
Osobní zprávy. Kollegové: Fr. Cepník
v Plané, byl vyznamenán udělením synodalií,
Fr. Janovský, professor náboženství na realce
v Telči, přeložen byl jako skutečný učitel
náboženství na c. k. ústav učitelek v Brně,
Fr. Baka ustanoven suppl. učitelem nábo
ženství na zemské realce v Telči, Mat. Chlá
dek, prefekt ve chlap, semináři v Brně, suppl.
učitelem náboženství na c. k. gymnasiu v
Třebíči, Dobroslav Orel, vicerektor Borromea
v Hradci Král., katechetou reálných škol
tamtéž, Fr. Janáč def. katechetou obecné
školy chlapecké v Košířích, Fr. Macháček
zat. katechetou ve Voticích, Karel Minařík,
katecheta v Nýřanech, prefektem v Akademii
hr. Straky, Em. Maule zat. katechetou v Libni,
Ant. Fechter zat. katechetou ve Staré Roli,
Jar. Zyka zat. katechetou v Nýřanech. —
Definitivně byli jmenováni: Kar. Březina na
obec, škole v Chebu, Fr. Honický na měšť.
škole v Berouně, Jos. Kodl na obec, škole
v Dejvicích, Václav Recht na měšť. škole
chlap, v Jáchymově, Rud. Virschall na II.
obecné škole v Karlových Varech; Josef
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Hohn stal se zat. katech, měšť. školy v Opavě,.
Jan Černý, katecheta v Hradci Král., spiri
tualem bisk. kněz, semináře tamtéž, Fr. Tošnar
zat. katechetou měšť. školy chlap, v Králově
Poli, Fr. Stoupal zat. katechetou měšť. školy
v Třebíči. Fr. Kosík dostal dovolenou a usta
noven českým kazatelem a katechetou ve
Vídni. Vine. Slezák ustanoven katechetou
měšť. školy v Třešti. Ant. Oseň, katecheta
v Prachaticích, jmenován byl bisk. notářem,
Jan Krýza defin. katechetou měšť. školy
chlap, v Klatovech, Vavř. Pux def. kate
chetou měšť. školy v Horní Plané, Cyril
Bohata zat- katechetou v Sedlčanech, Jos.
Kriesch zat. katechetou ve Žlutících. Defi
nitivně ustanoveni byli dále: Ant. Benda na
měšť. chlap, škole v Kralupech, Bohumír
Pešek, na měšť. chlap, škole v Černém Ko
stelci, Jos. Sinik na měšť. chlap, škole v Ta
chově, Ant. Vlasák na I. obec, chlap, škole
na Kladně, dr. Jiří Grüner, farář v Kozlově,
katechetou na realce v Lokti, Jan Knobl,
katecheta gymnasijní ve Stříbře, katechetou
II. něm. reálky v Praze, Karel Schöniger,
kaplan ve Falknově, katechetou v Schönbachu, Lad. Tůma kaplanem a katechetou
v Dubenci, Fr. Jukl, kaplan v Hradci Král.,
katechetou tamtéž, Fr. Bílek, kooperator v
Konici, zat. katechetou na tamní měšťanské
škole, Tomáš Jungwirth, katecheta obecné
něm. školy v Č. Budějovicích, vicerektorem
bisk. kněž. semináře tamtéž. — Zemřel Jos.
Nedvídek, katech, c. k. gymnasia v Písku.
— Vypsán byl konkurs na místa def. kate
chetů měšťanské školy dívčí na Maninách
a obecné školy dívčí v Holešovicích do 20.
listopadu.

Palestina z ptačího pohledu od B.
Javůrka. Důležitost této pomůcky při vyučo
vání náboženství, jakož slabé porozumění
její v duchovenstvu nutí nás, abychom znovu
poukázali na její potřebu. Jak rád křesťan
do rukou svých béře knihy písem sv. a otvírá
zvláště evangelia, aby duše jeho pookřála
a povzbudila se pro vše dobré. Jak rádi se
v duchu nadchneme vzpomínkami na život
i utrpení božského Spasitele, ba mnohdy
tyto děje, nám známé již z doby dětství na
šeho, jaksi oživnou před zrakem duše naší.
Proto také v nás stále touha spatřiti aspoň
jednou v životě ta místa Svaté země, aby
chom učiniti. si mohli, představu určitější
o každém ději, jenž se tam stal pro spásu
naši. Mapa Palestiny má býti nám pomůckou
k tomu i zde, kdy vzdáleni jsme míst těch,
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nám tak posvátných. A nejen má býti, ale
skutečně jest. Mnohý zajisté až dosud díval
se nejednou na mapu Palestiny, ale klidně
odložil ji zase, buď jí neporozuměv, buď
zůstav chladným při pohledu na prosté na
značení kartografické. Zde tomu ale zcela
jinak; oko, nadšené četbou písma sv., vidí
zde celý perspektivní obraz Svaté země, člo
věku se zdá, že stojí na vysoké hoře a hledí
v dál, a vše, co vidí, je mu tak významné,
tak drahé, posvěcené životem i krví Spasite
lovou. Již při malé, vkusně provedené mapce
je dojem veliký, ale daleko mohutněji pů
sobí pohled na velikou mapu závěsnou. Tu
celý kraj v plastických obrysech ožije před
námi. Oko zadívá se a mysl se zahloubá.
Tak si zajisté mnohý Svatou zemi dosud
nepředstavoval a nyní ji jediným pohledem
vidí před sebou. Vidí přesně rozdíl mezi El
Ghorem a výšinami Efraimskými i Judskými,
vidí prameny vod, stékající údolími v moře
Středozemní aneb v lesklou hladinu jezera
Genezaretského, v řeku Jordán i v moře
Mrtvé. Jako z dáli zří oko města, pro bibli
důležitá, označená pouze číslicemi, k nimž
dole na. okraji připojeny názvy. Některá
jména hor i řek přece vložena v mapu samou,
avšak zdá se, že ruší částečně dojem, zvláště
při mapce menší, při níž i obvyklá transskripce mohla býti ponechána beze změn
(jako na př.: Sebulon, Sephala). V malé
knížečce s názvem »Palestina« podává J.
B. Skorpil stručně výklad dle P. M. Pro
cházky. Velká mapa závěsná výborně se
hodí pro školu k výkladům biblickým, malá
mapka pak zajisté bude na prospěch no
vému vydání biblického dějepisu Starého
a Nového Zákona. Dle výslovného ozná
mení jednoho ze zemských pp. inspektorů
možno ji bez závady zakoupiti nejen pro
obecné a měšťanské, nýbrž i pro střední
školy.
J. S.
Fundační mše sv. Nejd. kníž. arcib.
konsistoř pražská vydala duchovním správám
nařízení, že mají býti fundační mše sv. vy
dány k persoluci kněžím při témž kostele
celebrujícím, nemůže-li jich duchovní správce
sám odsloužiti, v první řadě kaplanům, a to
v neztenčené ceně, poněvadž od 1. října
1898 výnos nadací se nepočítá do kongruy.
Toliko erekční mše by mohl jiným odevzdati
v ceně obvyklého arcidiecesního stipendia,
ale bylo by mu vyžádati sobě dříve povo
lení apoštolské Stolice. Nepersolvované fun
dační mše sv. dlužno odevzdati nejdůstoj.
konsistoři, která je žadatelům rozdělí.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

PROSINEC 1902.
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K XVII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Myšlénky katolického biskupa o školství.
Nemůžeme nikdy od základního požadavku ustoupili, aby pro katolíky byly
zřízeny náboženské školy, které by byly prodchnuty duchem víry. Německo
a Švýcarsko má takové školy, a přece považují se obě země za vysoce vzdělané.
Zavedením konfessionelní školy nikterak neuškodí se úrovni vzdělanosti.
Poněvadž však jest za nynějších dob málo naděje na zavedení náboženské
školy v našich zemích, jest nám starati se o zlepšení školy nynější v náboženskomravním smyslu. Příslušné požadavky uvedl na přetřes Jan Šebestián Pelczar,
biskup přemyšlský, na sněmě haličském dne 10. července t. r., když se jednalo
o zvýšení platů učitelských a rozpočtu školním.
Biskup Pelczar obracel svoji pozornost nejdříve na školy střední, při čemž
chválil zemskou školní radu haličskou, že oceňuje důležitost náboženské výchovy
a stará se o rozšíření jejího vlivu, pokud dovolují liberální zákony z let 1868—
1869; za tou příčinou ustanovuje na středních školách za professory muže zbožné,
horlivé a vytrvalé, tak že se nenajde mezi nimi lidí, kteří by chtěli vypuditi ná
boženství ze škol. Nepravý ton výchovy v té věci jest výminkou. Avšak neutrální
stanovisko vůči náboženství nám nedostačuje, poněvadž účelem školy je netoliko
vzdělávati, nýbrž také vychovávali. Trvalým základem výchovy jest pak jedině
náboženství. Uplynulé století dokázalo, jak trpké ovoce nese škola beznáboženská —
anarchismus a svobodné zednářství podkopávají základy trůnův a říší. Proto
francouzský zednář Jules Simon právem si stěžuje: »Škola bez Boha zplodila
nám lotry a zločince.« Úpadek mravnosti dokazuje zřejmě, kdo chce spravovali
rodinu, školu, vládu a společnost bez náboženství, že staví na písku.
Nestačí vykládali pouze dogmata a předpisy náboženské, nýbrž jest potřebí
na jich základě vybudovali náboženský život. To nezávisí pouze od katechety,
nýbrž ode všech učitelů, kteří jsou kněžími v širším smyslu slova a mají praco
vat! v duchu víry slovem i příkladem. Nevidí-li žáci na svých učitelích, ač jsou
tito katolické viry, praktického křesťanství, považují úkony náboženské za věc
přinucení a formálnosti a vzdalují se jich, jakmile se stanou samostatnými.
Na středních školách tím více potřebí oživiti náboženského ducha, poněvadž
podporuje kázeň, bez níž není možná výchova. Této kázně jest u větší mládeže
čím dále tím méně, jak ukazují hlučné demonstrace, výtržnosti a divokost mlá

22

Strana 134.

KaTECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník V.

deže vůbec. Velkou vinu nesou rodičové nebo špatný byt a ještě větší denní
listy, které každý odpor mládeže proti představeným berou v ochranu a odívají
pěkným rouchem. Avšak biskup neomlouvá ani učitelův, zvláště když se honí za
popularitou a mírně jednají vůči nezdravým proudům mezi mládeží. Jest potřebí
spojití všecky síly k záchraně výkvětu národního. Je vštěpovat! bázeň Boží do
srdce mládeže, úctu k úřadům, lásku k učení, chuť ku práci i pocit povinnosti,
jakož i touhu po ideálech. Nutno ušlechtit! mladé srdce, aby bylo nadšeným pro
všecko v pravdě velké, dobré a krásné, a pomáhati pěstiti silné povahy, jak
z ocele, neboť drsný je náš život a budoucnost ještě drsnější. V mládeži jest
posilňovat! lásku k vlasti, jež se nemá jeviti pouze frází, nýbrž i důstojnými činy,
jakož i upozorňovat! na povinnost vůči společnosti. Pro chudé studenty mají býti
zakládány konvikty, jež mají býti vzorně řízeny, poněvadž z nich vychází větší
prospěch než ze zakládání stipendií. Především je třeba milovati mládež, sblížiti
se s jejím otevřeným srdcem a pečovati o její dobro. Toho času za otcovskou
lásku se odmění příchylností a oddaností.
Dále žádá maturitní zkoušky z náboženství, a to alespoň z dogmatiky a cír
kevních dějin, aby výnos liberálního ministerstva vyučování ze dne 18. června
1878 byl zrušen. Studující mládeži budiž dovoleno vstupovat', do bratrstev7
a spolků církevních, zvláště do Mariánských kongregací, poněvadžj jsou vý
květem a oživující silou ducha katolického. § 35. disciplinárních předpisů zaka
zuje účastenství v podobných korporacích.
Přecházeje k obecnému školství církevní hodnostář, vítá radostně návrh na
zlepšení učitelských platů jako spravedlivý a zasloužený, aby obtížná práce byla
přiměřeně honorována. Učitelstvo východní Haliče stojí v náboženské příčině výše
než v jiných zemích, ač ideálu našeho nedostupuje. Různé výstřelky jednotlivců
nemožno přičítati na vrub veškerému učitelstvu. Dále pak výslovně uvádí: »My
biskupové spolu s duchovenstvem ctíme učitelský stav, přejeme si zlepšení jeho
stavu a snažíme se zachovati duchovní harmonii a pásku, jakož i svorné spolu
působení duchovních s učiteli, neboť toho vymáhá nejen poslání církve, nýbrž
i prospěch samé školy a celé společnosti. Pamětlivi jsouce zásady, že církev je
matkou školy a že matce náleží dozor i ochrana nad dcerou, nepřestaneme usilo
vat!, aby vyučování a výchova v každé škole byla ve shodě se zásadami a před
pisy náboženskými. Vědouce, že znalost katechismu jest jednou z hlavních pod
mínek náboženského života a že ve všech vrstvách a zvláště mezi lidem jsou
v té příčině velké nedostatky, obracíme pozorně oči na vyučování náboženství
ve školách; tam zas, kde není škol a kam duchovní správcové těžko docházejí,
posíláme řeholní missionářky, stavíme kaple a mimo to přidržujeme světké osoby
k vyučování dětí katechismu.«
V ostatní řeči své biskup Pelczar vyjadřuje stížnosti do nynější školy a udává
požadavky katolíků již často projevené.
Mimo jiné stěžuje si biskup na nedostatek duchovenstva, následkem čehož
není možno pravidelně vyučovat! náboženství. V jedné diecesi haličské bývá ročně
vysvěceno pouze pět bohoslovců, kdežto několikrát tolik kněží umírá. Příčiny ne
dostatku duchovenstva jsou hlavně špatné hmotné zaopatření a pronásledování
kněžstva a víry. Proto dlužno schváliti zákon ze dne 22. července 1899, zvláště
změnu § 1. a 5., dle něhož možno ustanovit! zvláštního katechetu i tam, kde není
čtyř - nebo vícetřídní školy, ale jest více škol nižšího stupně nejméně s 18 týden-
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nimi hodinami náboženskými. Dle téhož zákona honoruje se duchovním správcům
vyučování náboženství nejen od 4. třídy výše, nýbrž i v nižších třídách kromě
6 hodin bezplatných. Co se týče katechetů, poukázal na správný názor hraběte
Stadnického, aby ti, kteří mají vyšší studie, těžší práci a četné povinnosti spole
čenské, měli také vyšší služné.
Je slušno také, aby katechetům i okresním školním inspektorům, vzatým ze
řad duchovenstva, byla do pense vpočítána všechnaléta strávená v duchovní správě,
kde rovněž učili náboženství. Žádá rozhodně, aby katecheté obecných a měšťanských
škol měli právo, jako jiní učitelé žádali o místa správců a řiditelů škol.
Co se týče dozoru nauky náboženské, poukázal církevní hodnostář na říšský
zákon školský ze dne 28. května 1868, dle něhož náboženské společnosti dozírají
na vyučování náboženství. Vůči tomu ingerence světských inspektorů je neopráv
něna a zbytečná, leč by se vztahovala pouze na methodu; neboť každý kněz učí
se katechetice, didaktice i paedagogice a stojí v té příčině výše, nežli každý světský
inspektor. Kromě toho vídeňský nuncius v jistém případě jménem sv. Stolice se
vyjádřil, že toliko biskup může dovoliti, aby katecheta u přítomnosti světského
inspektora moh! učiti, inspektor však se nikterak nesmí míchati do výkladů. Rovněž
žádá, aby náboženským dozorcům byla vyměřena náhrada výloh cestovních.
Naléhá na to, aby výroční den volby nebo korunovace papežské byl oslaven
ve školách službami Božími a dětem ponecháno bylo prázdno. Budou-li dítky
ctíti duchovní vrchnost, budou si vážiti i vrchnosti světské. Ve dnech svátečních
nemají se' konati konference učitelské. V neděli a ve svátek mají všichni učitelé
a učitelky účastniti se služeb Božích školních. Sv. svátosti mají dítky přijímati
čtyřikrát do roka.
Na školách středních mají býti zřízeny zvláštní kaple, jichž se neužívá k ni
čemu jinému, než ke službám Božím; vyžaduje toho důstojnost kultu. Kostelnímu
zpěvu má býti věnována náležitá péče a učitelé mají býti za to honorováni zvláště,
třeba skrovně.
Končí pak tuto promluvu, žádaje, aby všichni .povolaní činitelé působili
k náboženské horlivosti ve škole, poněvadž tím se podporují základy trůnu a říše.
R.

Promluva J. M. ThDra. Frant. Krásla, světícího biskupa při svěcení
školy »u Studánky« v Holešovicích-Bubnech dne 19. října.
»Slovutný pane starosto! Velevážené shromáždění! Dnešní velkolepá slavnost
král. hl. města Prahy mne nutí, abych promluvil několik upřímných slov. Říkává
se tady »u Studánky«, a to proto, poněvadž zde nedaleko vyvěrá pramen, ze
kterého dělníci zde na rolích pracující, v sousední královské oboře se nacháze
jícího, hasili trápící je žízeň. Studánka, to je přece něco poetického a je to také
něco posvátného.
Pravím: poetického. Naše studánky jsou na luzích a nivách, v lesích a za
hradách; bývají obyčejně kryty. A chodec, dělník přichází rád k té studánce, aby
se občerstvil, aby si po práci odpočinul. Proto si také náš lid studánek, ve kterých
je dobrá pitná voda, až na výsost váží. S pýchou říkají na venkově: »Když
všecky prameny vysýchají, tu ještě naše studánka dává nám čerstvou, dobrou
vodu; zaplať Pán Bůh, že ji máme!«

22'
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A studánka je také něco posvátného. Nechci zde sáhati k dějepisu starých
Rekův a Římanův i jiných národů, kteří zasvětili studánky celé družině bohů.
Než i u nás vidíme ten úkaz, že lid považuje svou studánku za něco posvát
ného, že si jí chrání a že má za zlého člověka toho, kdo by ten pramen vyvě
rající z útrob země zkalil. A proto velmi zhusta v Cechách nalézáme nad stu
dánkami kapličky, nalézáme u nich stromy, na kterých zbožný lid zavěsil obrázek
Panenky Marie nebo některého svátého, aby ten, který se tam osvěžil a občerstvil
dobrou pitnou vodou, byl také pamětliv Pána Boha a Matky Boží.
Časové se mění. Není tomu dlouho, co na těchto místech byla úrodná pole.
A obratem ruky, takřka zázrakem zde ze země výrostla nová část, část nádherná,
čtvrt král. hl. města Prahy. A zde na tomto místě »u Studánky« vystavěna nád
herná, vzdušná, prostranná budova školní zásluhou města Prahy. Časy se mění.
Kdo by to byl řekl před 25 lety? Já, velevážené shromáždění, nalézám jistou
podobnost mezi studánkou a školou. Vizte!
Dělníci a chodci spěchají ke studánce, aby se občerstvili na těle; a sem
do této školy a do školy vůbec chodí naše mládež, ne aby se občerstvila na
těle, nýbrž aby se osvěžila, vzdělala na duchu a obohatila jej nutnými a pro
život vzácnými vědomostmi. Jako studánka je něco poetického a posvátného,
tak také budova školní má býti budovou poetickou a posvátnou. V budově
školní mají býti dítky nabádány, aby horovaly pro všecko opravdu dobré,
pravé a krásné. Avšak tato budova je také něco posvátného, poněvadž jsou
v ní dítky nabádány, aby poznaly tvůrce veškerého dobra, tvůrce veškerého
krásna a Pána veškeré pravdy, to jest Boha. A proto naši předkové přičinívali
na budovách školních krásné nápisy: »Pojď sem, synu, a uč se moudrým býti,«
nebo: »Počátek moudrosti je bázeň Boží.«
Velectěné shromáždění! Kolik pravdy jest obsaženo v těchto dvou nápisech,
které z tisícerých jiných vyjímám. Pojď sem, synu, pojď a uč se moudrým
býti. Nápis: »Počátek moudrosti je bázeň Boží« se mi ještě lépe zamlouvá prvního.
Bázeň Boží že je počátkem moudrosti? Ano, odpovídám. A vy mně můžete hned
říci. My křesťané máme míti z Boha strach? Vždyť náš Bůh je dobrotivý, ten
je vždy milostivý, umí jen odpouštěti, umí se jen slitovali. Ale není tomu tak?
Náš Bůh je sice milosrdný, milostivý a nejvýš dobrotivý, ale on je také spra
vedlivý; každý výklad dobrotivosti Boží, který by byl na úkor spravedlnosti
Boží, je nepravý. Náš Bůh je také spravedlivý, a proto se ho musíme báti.
A k té bázni Boží mají býti dítky nabádány již od útlého mládí ve škole. Jak
dobrý, jak hodný a milostivý byl otec vlasti, náš Karel IV Ale přece při tom
byl spravedlivý. Tak máme úkaz jeho spravedlnosti na Janu rytíři ze Znojma,
seděním na Zampachu. Tento muž vyznamenal se ve válkách, a proto Karel IV.
při jisté příležitosti sám sňal zlatý řetěz s hrdla svého a dal jej na šíji jeho;
a tím ho pasoval na rytíře. Ale když ten rytíř se zvrhl, když ze spravedlivého
rytíře se stal rytířem loupežným, když několik lidí utratil, tu Karel IV. vyzdvihl
proti němu válku, táhl proti němu polem a polapil jej. A jakmile jej zočil, pravil
tolik: »Karel nemá vždycky na rozdávání řetězů zlatých, on má také oprátku.«
A při té příležitosti vhodil mu kolem šíje provaz, což znamenalo, že ten starý
hříšník má býti utracen.
Právě tak je to s naším Bohem. Je milostivý otec. Páše-li hříšník hřích za
hříchem, tu i trpělivost Boží dosahuje jistých mezí a potom rozdrtí starého za-
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tvrzelého hříšníka. A z té příčiny, velevážené shromáždění, jest nám se Boha
spravedlivého báti a o tu bázeň Boží prošiti a dítky v útlém mládí k tomu nabádati. Ježíš Kristus při jisté příležitosti, jak vypravuje evangelista Jan v hlavě
7. svého evangelia, praví: »Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se.« »Kdo věří ve
mne,« jak praví písmo sv., »tomu kynou z útrob řeky vody živé.« A evangelista
dokládá, že to řekl Duch sv., kterého věřící tenkráte ještě nepřijali. Těmito
slovy prohlásil se Ježíš Kristus za studánku a pramen, za nevyvažitelnou studnici
veškeré milosti, kterou skrze Ducha sv. rozdává. A této milosti Boží a Ducha
sv. bude také v této škole na výsost potřebí. Je třeba o ni prošiti, poněvadž
Duch sv. se nikomu nevnucuje, nýbrž chce a musí býti prošen. »Nestaví-li Ho
spodin domu, marně se namáhají ti, kteří jej staví«, poněvadž nemají požehnání
Božího, a toho je tu potřebí nevyhnutelně. Pak bude i tato škola poetická a po
svátná, když zde učitelé budou vychovávat! naši mládež ideálně, když tato mládež
bude horovati pro to, k čemu škola je určena, jak nápis nad oltářem vysvětluje,
že je zasvěcena »Bohu, vlasti a národu«. Tenkráte stává se učitel největším
umělcem, ať je to učitel duchovní nebo světský, když dovede dítky dobře
vychovávat:.
Není tomu tak dávno, když na našich Příkopech v jedné skříni vystaven
byl obraz, u něhož zastavovalo se mnoho lidí. Nápis zněl: Vděčné dítko. Lidé
chválili ten obraz, ják komposicí svou dovedl vystihnout! malíř vděčnost dítěte.
A u tohoto obrazu zastavil se, jda mimo, prostý dělník v haleně. Byl to ven
kovan. Zadíval se na obraz, a když jej okolostojící příliš chválili, zvolal: »Ale,
to je toho! Já jsem dovedl více!« I usmál se. Nedivno, že ostatní se naň dívali
úkosem. On však odpověděl: »Malíř tohoto obrazu vděčné dítko toliko namaloval,
já však jsem devět vděčných dítek odchoval.« Nuže, kdo pak provedl více?«
Okolostojícím bylo dáti za pravdu tomu muži z lidu, pod jehož halenou bilo
zlaté srdce.
Učitel, který umí vychovávat! dítky, které jsou vděčny Bohu, vlasti a ná
rodu, je nejvíce vynikajícím umělcem. Tato budova má se však státí nejen po
etickou, nýbrž také posvátnou. Je to zásluha zde přítomného pana starosty a
zástupců král, města, že pro školu byla vystavěna také nádherná kaple, že zde
bude sídliti Pán Ježíš v nejsv. svátosti oltářní a že bude přinášet! i učitelům
i dítkám sv. požehnání.
Kéž tedy tato budova, která byla právě vysvěcena, vyhovuje vždy svému
účelu! Kéž z ní vycházejí vděčné dítky, které, až učitelé jejich dávno budou
hniti v hrobě, budou si vzpomínat!, jak ve škole »u Studánky« se učily Boha
znáti, rodnou vlast svou milovati,. kde se učily milovati také svůj národ, jeho chyby
a dobré vlastnosti poznávat: a pro jeho práva bojovat:. Kéž dá k tomu ten Duch
sv., jejž jsme dnes vzývali při posvěcení všech tří krásných místností, své po
žehnání a milosti.«
Starosta dr. Srb odpověděl na tuto řeč, jak následuje: »Vaše biskupská
Milosti, nejd. p. světiteli! Velectěné shromáždění! Vzdávám především jménem svým a
rady městské Vaší biskupské Milosti nejupřímnější a nejvěrnější dík, že jste po
svátným obřadem církevním vysvětil tuto nádhernou školní budovu. Páčil jste
ve své výmluvné řeči vytknouti, že obec pražská zajisté způsobem otcovským
stará se o rozkvět svého školství a zejména o školství v této části města, která
je mláda, avšak naděje plna, že toto školství dostalo novou, krásnou, nádhernou
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budovu. Z úst tak známého přítele školství a našeho veleváženého pana preláta
scholastika toto uznání, tato slova pochvaly jsou tím dojemnější a pravdivější.
Mohu říci, že obec pražská velké oběti přináší na školství, ale jsou to břemena,
která občanstvo nese rádo, poněvadž ví, že to, co obec učiní pro své školství,
je největším dobrodiním, které může býti prokázáno občanstvu, vlasti a celému
národu. Právem Vaše bisk. Milost poukázala na nápis, který se skví na oltáři.
Tato budova má sloužiti Bohu, vlasti a národu našemu, aby v této školní bu
dově byla mládež vychována mravně, zbožně, poctivě, vlastenecky, která by
svůj národ vždy a neochvějně milovala. Zde přítomná mládež, která vyslechla
dojemná slova vaše, zajisté bude pamatovali na tento den, který pro ni bude
dnem nezapomenutelným. Vaše přirozená a tak poetická řeč vštípí se zajisté
v srdce všech těch maličkých. Můžeme si proto právem přáti, aby škola »u Stu
dánky« byla prámenem vší čisté výchovy mravní i náboženské, aby byla také
pramenem všeho čistého vědění lidského pro čest a slávu Boží a také pro čest
a slávu našeho milovaného národa.«

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

»Co jste vyšli na pouší vidět? třtinu větřeni se
klátící?»
Mat. 11, 7.

Slavný učitel israelský Hillel vyšel si kdysi v podvečer se svými žáky v údolí
Josafat. Stanul u potoka Cedron, který, údolím protékaje, rozděloval město Jerusalém od hory Olivetské. Učitel pozoroval krajinu vůkol a jak v obyčeji měl,
při každém téměř kroku, hledaje podobenství v přírodě, poučoval své žáky. V tom
náhle zavanul prudký vítr, až v korunách stromů to zašumělo. Rákos u břehu
potoka na všechny strany se ohýbal a šelest jeho bylo všude slyšeti. A Hillel,
ukazuje na třtinu vodní, děl ke svým posluchačům: »Zde vizte obraz nestálého,
vrtkavého člověka. Kloní se na všecky strany, jde po přízni lidské a shýbá se
tam, odkud prospěch mu kyne. Ale muž pevný a nepoddajný jest jako strom
cedrový. Odolá vábení a lákání mocných, nevyhledávaje přízně ni pohodlí. Stojí
pevně na půdě práva a pravdy; lze jej usmrtiti, ale nelze jej učiniti tovaryšem
zlých a schvalovatelem nepravostí.«
I dnešní sv. evangelium ukazuje na muže velikého, pevného ve svých zá
sadách, přísného ve svém životě, sv. Jana Křtitele. Ale nelíčí nám jej na vrcholu
slávy, kdy lid zástupy se bral k němu na poušt v údolí jordánské, nýbrž uka
zuje nám sv. Jana v žaláři, v tvrzi Macheruské. Dal jej tam vsaditi král Herodes,
chtěje se zbaviti nepohodlného kazatele, který i před lidem neostýchal se vyčítat)
králi pohoršlivý jeho život. A hle! Tomuto muži, poslednímu z proroků, sedícímu
po západu své slávy v okovech, vydává sám Spasitel svědectví nejkrásnější. Sv.
Jan nebyl třtinou po přízni lidské se sklánějící. Jeho síla, horlivost, nezlomná
odvaha, povaha neporušitelná připomínaly, že jest jako tvrdý cedr libáns ký. Nebyl
lichotník a pochlebovač mocným. Neboť kdyby byl jen mlčel, jako přítel a první
z dvořanů hověl by si v nádherném šatě po boku Herodesově.
Zřídka kdy tolik chvály a uznání pronesl Ježíš, jako v těchto slovech o svém
předchůdci, sv. Janu Křtiteli. A ve chvále té zda i my nespatřujeme vážné na
pomenutí, abychom stálostí v dobrém a vytrvalostí hleděli se vždy vyznamená-
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váti? Poukazuje na sv. Jana, odsuzuje Spasitel všechnu nestálost a vrtkavost
lidskou. A o jich příčině dnes uvažujme.
1. Bylo to za času krále Achaba, kdy lid israelský, špatným příkladem
slákán, dal se svésti k modlářství. Král Achab zavedl úctu pohanského boha Bála
a jemu kázal stavětí svatyně a obětovati. A lid uposlechl. V duši jeho ozývala
se sice víra v Hospodina, Boha jich předků; ale neměl tolik odvahy, aby opřel
se modloslužbě králově. Klaněl se Báloví. I přišel prorok Eliáš a vyčítal lidu
hřích jeho, řka: »Jak dlouho kulhati budete na obě strany, nevědouce, komu se
máte klaněti? Jestli Hospodin Bohem vaším, následujtež jen jeho; pakli Bál jest
Bohem, následujtež toho.«
Lid byl v úpadku. Jeho víra byla otřesena. Klonil se tu jako kulhavý brzy
na tu, brzo na onu stranu. A takovým člověkem nedůsledným a nestálým jest
každý, v jehož duši není pevné a živé víry v Boha odplatitele. Člověk v pravdě
věřící nedá se svésti ni lákáním, ni hrozbami s cesty dobré na cesty zlé, za
prchající přízeň lidskou nikdy nezaprodá své zásady, za okamžitou výhodu ne
uvede v nebezpečí všechno své spasení.
Jeden z předních básníků německých (Heine) ve svých Pamětech praví
takto: »Naši otcové byli stateční lidé. Ponižovali se před Bohem, a proto jevili
tolik statečnosti a stálosti proti lidem. Já však —žaluje dále— opovážlivě vztýčil
jsem čelo proti nebi, a za to před lidmi plazil jsem se a kořil.« Toť ovšem smutné
doznání! A v čem vidí životem sklamaný tento muž příčinu svého poblouzení ?
V nedostatku pevné viry. Neopřel se o svého Boha, svoji víru; hledal jen přízně
lidské, daru na světě nejnestálejšího, a odtud jeho žaloba.
Žádný, kdo vztahuje ruku svou k pluhu a ohledá se nazpět, není způsobný
ku království Božímu,« volá Spasitel. (Luk. 9, 62.) K zásadám poctivosti, pravdy
a práva nejen se hlásiti, ale vždy jimi se říditi bez váhání a bez ohledů, tof jest
přední povinností každého křesťana.
2. Za času císaře Konstantia, syna Konstantina Velikého, žil v Carihrade
mudrc, jménem Hekebolius. Pokavad vládl křesťanský panovník Konstantius,
hlásil se všudy Hekebolius k víře Kristově. Brzo však se poměry změnily. Na
stoupil císař Julian Odpadlík. Hledě povznésti odumírající pohanství, svěřoval
přední místa v úřadech jedině těm, kdo k pohanství se přiznávali. Vida to Heke
bolius, okamžitě změnil svoji víru a horlivost jeho při obětech pohanských ne
znala mezí. Když však Julian padl a kříž opět zvítězil, Hekebolius trápen výčit
kami svědomí, vrhl se před chrámem k zemi a žalostně volal: »Pošlapte mne
a odstraňte s povrchu země, neboť jsem jako sůl, jež se pokazila.« (Socrat. Hist.
eccles. 3, 11.) Pro svoji nestálost a nerozhodnost nenabyl ani úcty u lidí ani
milosti u Boha.
Kdo chce zůstati důsledným, pevným v'zásadách, neprodajným, musí uchovati v duši své pevnou víru. Člověka v pravdě věřícího nelze slákati k nepocti
vosti a k neprávu. Snad nepřízeň mocných, zjevné ústrký a křivdu bude mu za
to snášeti; ale vědomí, že konal svoji povinnost, že věren zůstal zásadám a Bohu
svému, u něhož jedině hledá odplatu, nahradí jemu nesčetněkráte všechny ústrky
tohoto světa. Ale »muž dvojí mysli nestálý jest na všech cestách svých,« praví sv.
Jakub. (1, 8.)
Před rozhodnou bitvou vzkázal perský král Darius Alexandrovi Velikému,
aby ustáli od boje a oba v pokoji rozdělili se o celý svět. Alexander však odvětil
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na tento vzkaz: »Nebe má jen jedno slunce, jež vévodí hvězdám. A rovněž tak
i země nemůže míti dva, jako jsme my, vedie sebe za krále. Buď se mi musíš
podrobili, aneb priprav se k rozhodnému boji.« — V duši naší, v našem krá
lovství, nemohou rovněž oba vládnouti: Bůh a vedle něho ďábel, ctnost a spolu
s ní hřích. Jen jeden z nich může ji cele ovládati.
Koho nastolíme z nich za svého pána? Učíme vás stále: buďte poctiví,
pravdomluvní, věrni Bohu i lidem. Konejte bedlivě tyto povinnosti a naleznete
v čistém svědomí vždy největší odměnu za své práce. Uvykejte šlechetnému,
poctivému, ale i rozhodnému jednání. Jediné ony tvoří základ šlechetné povahy.
Utvrzujte se v dobrém a nebudete v životě dospělém nikdy třtinami na vše strany
se klátícími. Důsledná, ušlechtilá povaha jest nejdražším statkem každého člověka.
Snažte se, aby totéž svědectví, které dnes vydává Pán Ježíš sv. Janu, mohl vy
datí i vám v den druhého příchodu svého, svědectví věrnosti a stálosti v dobrém.
Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.
„I vyznal Jan a nezapřel a vyznal: >Já nejsem
Kristus.*“
Jan t, 20.

Nebylo zajisté divu, že mnozí, kteří sv. Jana Křtitele viděli a slyšeli, dom
nívali se, že je dávno očekávaným Messiášem. Proto také fariseové a zákonníci
poslali z Jerusaléma kněží a levity k Janovi, aby se ho tázali. »Ty kdo jsi?«
A sv. Jan vyznal a nezapřel: »Já nejsem Kristus«. Vydává však o Kristu nad
šené svědectví. Tvrdí o něm, že bude více nežli pouhým člověkem, že jsa
věčným, bude pravým Bohem. Dnešní den je příhodnou příležitostí, abychom,
rozjímali o tom, že Ježíš Kristus jest jednorozený Syn Boži, pravý Bůh.
1. Když svátý mučeník Romanus stál před pohanským místodržitelem
Asklepiadem, který jej krutými mukami trýznil, takto ho oslovil: »Ježíš Kristus
jest Syn Boží, pravý Bůh. Nechceš-li pak slovům mým věřiti, zeptej 'se tohoto ne
mluvněte, neboť u toho nemůže o podvodu býti řeči, a z úst jeho slyš pravdu.«
Při tom ukázal na nemluvňátko, jež matka na ruce držela. A hle, dítko otevřelo
ústa svá o zvolalo jasným hlasem: »Kristus je pravý Bůh.« Tento hlas »Kristus
jest pravým Bohem« zní celým světem. Na něm zakládá se víra naše, na něm
zakládá se naděje naše v život věčný.
Již úcta proroků volala: »Messiáš bude Bohem.« Tak mluvil Isaiáš ke
králi Achazovi (7. 11.—14.): »Požádej sobě znamení od Hospodina, Boha svého.«
I odpověděl Achaz: »Nebudu žádati a pokoušeli Hospodina.« Tu pravil Hospodin:
»Slyšte tedy, domo Davidův, Pán sám dá vám znamení. Aj, panna počne, a po
rodí syna a nazváno bude jméno jeho Emmanuel, t. j. Bůh s námi.« Nazývá
tedy Messiáše Bohem s námi, jak již v ráji byl slíben. Ještě výmluvněji doka
zuje božství Spasitelovo týž prorok (35., 4.) slovy: »Rcete malomyslným: Posil
něte se a nebojte se. Aj, Bůh váš pomstu přivede odměny: Bůh sám přijde a
spasí vás. Vše to vyplnilo se na Kristu Pánu, je tedy Kristus tím pravým Em
manuelem, Bohem. To dosvědčuje o Kristu i sv. Jan Křtitel. Ukazuje na Krista
a volá: »Ejhle, beránek Boží, jenž snímá hřích světa.«
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2. Sám Otec nebeský dokazuje božství Kristovo. Dvakráte za živobytí Kri
stova zde na světě otvírají se nebesa a Bůh Otec dosvědčuje: »Tentoť jest Syn
můj, milý, v němž jsem si zalíbil.« (Mat. 3., 17,; 17, 5.) Bůh Otec slavně před
svědky vyhlašuje tedy Krista za svého Syna, stejné podstaty a bytosti jako je
Otec sám, potvrzuje, co již ve Starém zákoně ústy Davida krále byl prorokoval:
»Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.« Totéž vzkazuje Bůh Otec i Marii
matce Páně, k níž dí archanděl Gabriel: »Duch svátý vstoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní tebe, a co z tebe svátého se narodí, slouti bude Syn Boží.«
(Luk. 1., 35.)
3. Kristus sám připisuje si božské vlastnosti; tvrdí o sobě, že je věčným:
»Dříve než Abraham byl, jsem já.« Připisuje si všemohoucnost, vševědoucnost.
Celá místa z písma sv. bylo by mně zde předčítati, skorém celá evangelia, chtěl-li
bych vyvážiti všechno, co o svém božství Kristus uváděl. Mezi jiným volá: »Já
a Otec jedno jsme;« tím svou stejnou podstatu nade vši pochybnost jasně oz .ačuje. V tom smyslu též chápou židé slova Spasitelova a chtí ho kamenovatí,
neboť dí ke Kristu: »Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, že
ty jsa člověk, děláš se Bohem.« A Ježíš dotvrzuje ještě jejich domněnku, nikterak
jí nevyvrací, nýbrž praví: »Otec jest ve mně a já v něm.« (Jan 10., 33.) —
A jindy opět volá Kristus: »Amen, amen pravím vám, co činí Otec, to činí i Syn.
Jako Otec mrtvé křísí a oživuje, tak i Syn, koho chce, oživuje.« — Za tuto
pravdu, že pravým jest Bohem, trpí Kristus a umírá. Před soudem pod přísahou
táže se ho Kaifáš: »Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty
Kristus, Syn Boží?« A vážným tichem soudní síně zaznívá rozhodná odpověď
Kristova: »Ty jsi řekl, jáť jsem.«
Spasitel dokázal božství své též svými zázraky a proroctvím. Slepí vidí,
kulhaví chodí, malomocní se uzdravují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých.
Tyto skutky Spasitelovy jistě dokazují božství Kristovo. A což říci máme o celém
životě Páně? Možno-li nalézti člověka, jenž by tak svatě žil, jenž by tak dokonalé
učení hlásal, jak to učinil Kristus? »On učí, jako moc maje,« tak prohlašují židé,
a tak jest prohlásit! i nám. Žije, učí a umírá jako pravý Syn Boží.«
4. Nač bychom zde uváděli výroky svátých Otců; poslyšme, co o božství
Kristově soudí nevěrci! Tak praví Chateaubriand: »Žádný filosof starověku není
bez chyby a poskvrny, i patriarchové měli některé slabosti. Kristus sám je bez
poskvrny, čist. V něm ukazuje se překrásný obraz krásy nejvyšší, která trůn
nebes sídiem svým učinila.« Montesquieu píše, že nauka Kristova je darem Boha
lidem. Duvoisin dí: »Čím více o díle, které Kristus vykonal, přemýšlím, tím více
cítím potřebu, abych v něm poznal více nežli člověka.« A jistě jasna jsou slova
Jana Rousseaua, který dí: »Žil-li a zemřei-li Sokrates jako mudrc, žil a zemřel
Ježíš Kristus jako Bůh.«
5. Apoštolově věřili pevně, že jejich Mistr je pravý Bůh. Vyznal to sv.
Petr: »Ty jsi Kristus, syn Boha živého.« Svatý Jan, miláček Páně, napsal vlastně
celé své evangelium jen k tomu konci, aby božství Kristova proti Ebionitům a
Cerinthovi obhájil. Začíná je slovy: »Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha
a Bůh byl Slovo.« Slovem tím myslí se věčné slovo Boží, které tělem učiněno
jest, myslí se Syn Boží, Ježíš Kristus. Kristu přikládají sv. apoštolově božské
vlastnosti, v něm vidí plnost božství ztělesněnu, v něm spatřují velebnost Boží
samu, jak to dokazuje sv. Tomáš, jenž klesá před Pánem na kolena a volá:
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»Pán můj a Bůh můj.« Proto také ustavičně napomínají sv. apoštolově, abychom
se Kristu jako Bohu klaněli. Jak krásně se vyslovuje sv. Pavel: »Ve jménu Ježíše
má každé koleno klekati nebeských, zemských i pekelných, a každý jazyk má
vyznávati, že Pán Ježíš Kristus jest ve slávě Boha Otce.« (Filip. 2., 10., 11.)
6. Ani pohané, ani židé, kteří zkoumali učeni a skutky Ježíšovy neopova
žují se mluviti o Kristu jako o člověku. Pohan Plinius mladší prorokoval
v Bythinii, píše císaři Trojanovi: »Na úsvitě se scházejí křesťané, aby chválu
zpívali Kristu jako Bohu.« Židovský dějepisec Josefus Flavius pak dí: »V této
době žil Ježíš, muž moudrý, smíme-li jej mužem, člověkem nazývati, neboť ne
obyčejné konal skutky.«
Se srdcem věřícím obraťme se proto ke Kristu a zvolejme jako sv. Tomáš:
»Pán můj a Bůh můj!« Věřme nejen po křesťansku, nýbrž buďme též po kre
sťanskú živi, aby život náš vydával svědectví, že skutečně věříme v Ježíše Krista
jako v pravého Boha. Pak jistě vyplní se na nás slova sv. Jana, že budeme míti
život věčný, kteříž věříme ve jméno Syna Božího. Amen.

Promluva na neděli IV. adventní.
Napsal Václav Železný, katecheta v Praze.

Stojíce, milé dítky, před velebným okamžikem narození Páně, setkáváme se
opět se sv. Janem Křtitelem, jenž nás napomíná slovy: »Připravujte cestu Páně,
přímé čiňte stezky Jeho. Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahrbek
bude ponížen; a místa křivá budou zpřímena a ostrá cestami rovnými!« Toto
mocné vyzvání je nám sv. Janem dáno na cestu do Betléma, má býti přípravou
k důstojné oslavě narození Páně. Chcete-li svátky vánoční slaviti nejen zevně, ale
i v srdci svém, jest vám ze srdce svého vypuditi vše, co by Pána Ježíše netěšilo,
t. j. hřích, jest vám se polepšiti. Polepšení máte vykonati záhy, jako záhy přijali
jste křest svátý, neodkládati s ním jako s posledním pomazáním; neboť svátý
Augustin volá k nám: »Když musíš se polepšiti, proč ne hned, dokud jsi mlád?
A uečimš-li polepšeni hned, kdy pak jindy učinili to chceš?« A ty dvě otázky
dnes uvažujme.
1. Svatý Jan Křtitel kázal pokání na odpuštění hříchů. To však se nelíbilo
židům a nelíbí se doposud mnohým dítkám. Takové dítko můžeme přirovnat!
k umělecké soše mramorové v kostele a v palácích královských, která jest sice
uměle vytesaná, že se zdá, jakoby skutečně chtěla konati a mluviti, co vyobra
zuje, avšak nedostává se jí života a pohybu. Takovým sochám podobají se ne
tečné a lehkomyslné dítky, které s polepšením den ode dne, rok od roku odklá
dají. Podobají se zatvrzelému králi Faraónovi; ačkoliv ho Mojžíš prosil, káral
a napomínal, přece nedbal jeho hrozeb; i když rána za ránou naň a celý jeho
národ doléhala. Dal sice k sobě zavolati Mojžíše a řekl jemu: »Pros Hospodina,
ať odejme neštěstí ode mne a od lidu mého, a propustím lid, aby obětoval Ho
spodinu.« Mojžíš pak žádal: »Ulož mi čas, kdy bych se modliti měl za tebe
a tvůj lid.« A co odpověděl Farao? Snad aby se hned modlil? Ó nikoli! Odpo
věděl: »Zítra!«
Pakli nesmyslně jedná člověk, jenž jako Farao tak málo pečuje o své tělo,
což máme si mysliti o dítkách zaslepených a zatvrzelých, které ne mukami těles
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nými, nýbrž duševními, špatným svědomím z místa na místo pronásledovány jsou.
Snad nemají příležitosti, aby se těch muk zbavily? Zajisté, že mají, neboť každému
z nás Bohem dán jest otec a matka, každému z vás dána je škola jako nejlepší
vychovatelka a ta k vám, k svým svěřencům, jako druhdy Mojžíš volá: »Ulož
mi čas, dítko lenivé a neposlušné, kdy chceš opustiti zlých soudruhův a družek,
kdy chceš zanechati nedbalosti, špatných slov a skutkův? Ulož mi čas, t. j. pověz,
kdy nastoupíš jinou cestu? Dítko zatvrzelé však se neostýchá odpovědět!: »Ještě
tak neučiním, jsem silno a zdrávo; času dost, až se mi přiblíží konec života
vezdejšího, až zatluče smrt na dvéře!« Tak odpovídají mnohé dítky, když pro
poklesky jsou kárány: »Až zítra, až později!« Až nebudou moci užívati světských
rozkoší, chtějí Bohu sloužiti a kajícný život vésti.
Co byste řekli o člověku, jenž by na širém moři zápasil s vlnami a každým
okamžikem o život přijití může, kdyby pohrdnul lodí, která mu na pomoc spěchá
a čekal by na jinou loď?
Mnohé dítko tak nerozvážně zápasí skutečně s nebezpečnými vlnami svých
hříchů, stojí před záhubou časnou i věčnou. O kéž byste povážily, jak snadno
můžete vybřednout! ze záhuby věčné na lodičce dobrého křesťanského vychování,
na lodičce upřímných rad a pokynů nás všech. Znáte Boha vševědoucího, nejvýš
spravedlivého. Později snad nahromadí se vám větší překážky a větší zodpo
vědnost. Proto každý z vás upřímně hleď se polepšiti, zlých náklonností a skutků
se varovati raději hned, dokud je nejpříhodnější čas.
2. Nechce-li se dítko polepšiti hned, tažme se, kdy tak učiní? Nebezpečný
odklad polepšení života jasně nám na oči staví Ježíš Kristus v podobenství
o neužitečném stromu fíkovém. »Jeden hospodář měl fíkový strom, štípený na vinici
své a přišel, hledaje na něm ovoce, a nenalezl. I řekl k vinaři: »Aj, tři léta jsou,
co přicházím hledat na tom fíku ovoce, a nenalézám; vytniž tedy jej; proč darmo
zaměstnává zemi?« Vinař odpovídaje, dí jemu: »Pane, ponechejž ho i tohoto
léta ještě, až jej okopám, zda-li by nesl ovoce; pakli neponese, potom jej podetneš.« — Kdo z vás může věděti, nenídi již to poslední rok, ve kterém Bůh
hledá u vás ovoce skutečné nápravy a polepšení?

Málo komu podaří se to jako lotru kajícímu na kříži, jemuž sám Ježíš slíbil:
»Ještě dnes budeš se mnou v ráji.« Naproti tomu máme mnoho příkladů takových,
kteří odkládajíce s pokáním na dobu pozdější, nenadále překvapeni byli smrtí.
Saul, Absolon, Roboam, Achab, Jezabel, Antioch a jiní odkládali, až bídně za
hynuli. Co již lidí mladých i starých náhle zemřelo? Ráno vstali a na večer již
nešli spát ... na večer uložili se ké spánku a ráno již nevstali? A ti všichni
doufali, že zemrou smrtí přirozenou. Pakli tedy, milé dítky, nechcete se nyní
polepšiti, kdy pak jindy tak učiníte? Svatý papež Řehoř I. vypravuje, že jistá
dívka, která v životě svém sotva kdy na Boha vzpomněla, v noci náhle se roz
nemohla; umírajíc, úpěnlivě volala: »0 Bože, jen popřej mi ještě nějaké chvíle
a já se polepším!« Poněvadž však mnohých okamžiků a příležitostí k nápravě
lehkovážně promeškala, nebylo jí dáno, čeho si přála. Jaký život, taková smrt;
ještě téže noci v zoufalých mukách skonala. Komu z nás upsal Bůh, že mu
popřeje času k polepšení, až se mu zlíbí? Pak-li se nyní v mládí a při zdravém
rozumu nepolepšíte a k ctnostem křesťanským nenavrátíte, jak se to může státi
v poslední hodince, až budete s úzkostmi a bolestmi zápasiti?
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Dle dnešního sv. evangelia je nutno každé údolí vyplnili, každou horu
a pahrbek ponížili, místa křivá zpřímiti a ostrá cestami rovnými učiniti. Nechce-li
se kdo hned v mládí svém polepšili, nestane se to tím spíše později, až bude
starší, poněvadž také více do hříchů upadne a zarytějším se stane. Srdce jeho
bude tvrdší než ocel, hříchy á pokušení silnější a ta ubohá duše slabší a slabší.
Mladá rostlina jedovatá snadno dá se vykořenili, ale strom mohutný bez veliké
síly vyvrátili se nedá; a potom by mnohý chtěl čekati, až nepořádek u něho
vyroste v obra? Mnohá kvetoucí léta svého života věnuje nepravostem, jako ne
poslušnosti, nepilnosti, ostatky pak svého života s třesoucími údy chtěl by obě
tovali Bohu. Bůh sice bude viděti ten smrtelný zápas, studený pot na čele, bledé
líce, oči ve sloup obráceny, Bůh slyšeli bude ten chrapot, vzdychání a o pomoc
volání, ale co to prospěje? Bůh nám nabízel milost a příležitost ku polepšení
života, proto uslyší takový odpověď Boží: »Staň se vůle tvá!«
Uposlechněte, milé dítky, napomenutí sv. Jana Křtitele. Pamatujte si, že
jste na konci života vždycky, neboť žádný neví, kdy konec nastane; zanechte
toho, co se na řádné dítky nikdy nesluší.
Jenom chudobným, ale spravedlivým pastýřům a mudrcům z východních
krajin dáno bylo v jesličkách tváří v tvář uvítati Spasitele světa; a tak až do
posud jenom čisté, nábožné a bohabojné dítky mohou se opravdově radovati ze
svátků vánočních. Připravte tedy opravdovým polepšením svého života cestu Páně
v srdcích svých, a to hned nyní, abyste všecky radostně u jesliček povzdechnout!
si mohly: »Ježíši, jenž jsi se stal chudičkým, abychom my chudobou tvou
bohatými učiněni byli, smiluj se nad námi!« Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Katechetský spolek
konal pátou výborovou schůzi dne 1. listo
padu t. r. o 2. hod. v místnostech spolko
vých. Účastnili se jí kolegové: Em. Balcar,
Fr. Halbich, Jos. Kobosil, Em. Pešek, Jindř.
Rotta, Václav Sedlák, Fr. Strnad, Em. Žák
a Fr. Žundálek. Schůzi zahájil předseda kol.
Em. Žák, který věnoval po přečtení a úchvale
protokolu minulé schůze zesnulému členu
Janu Smejkalovi vroucí vzpomínku a navrhl,
aby byla koupena jeho knihovna za 60 K.
— Pokladník kol. Fr. Halbich podal pak
zprávu o jmění spolkovém, načež bylo usne
seno, vydati provolání ke katechetům, aby
se dle sil svých účastnili sanační akce Svato
václavské záložny. — Po té byl určen den
i program valné hromady. — Nové stanovy
budou vytištěny a rozeslány všem kateche
tům i příznivcům. — Pak byly vedeny roz
hovory o dozoru při službách Božích, o otázce
řiditelské, o thematech učitelských konferencí,
o postupné zkoušce z náboženství a jiných
důležitých otázkách, které se týkají našeho
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stavu. — Předseda pak o 4. hod. zakončil
schůzi, vyzývaje přítomné, aby agitovali pro
hojnou účast kolegů při valné hromadě.

Valná hromada Katechet. spolku.
Poslední výborová schůze usnesla se svolati
valnou hromadu Katechetského spolku na
den 8. prosince t. r. o svátku Neposkvrně
ného početí Panny Marie o V-z? hod. odp.
v místnostech Svatováclavské záložny. Pro
gram pak byl stanoven takto: 1. Zahájení
schůze předsedou spolku. 2. Čtení protokolu
minulé valné hromady. 3. Zpráva jednatelská.
4. Účetní zpráva. 5. Zpráva knihovní. 6.
Volba šesti členů výboru (tří odstupujících
a tří nových), čtyř náhradníků, dvou revisorův účtův a dvou přehlížitelů knihovny.
7. Volné návrhy, které dle § 16. nových
stanov dlužno zasiati předsednictví spolku
nejméně 4 dni před valnou hromadou.
Vzhledem k důležitosti valné hromady lze
se pevně nadíti, že kolegové se dostaví hoj
ným počtem do této schůze a tak přispějí
sami k úsilovné práci.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

