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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

K naší činnosti.
Kritická doba, nepřátelská náboženství katolickému i duchovenstvu, vyžaduje
pevné organisace všech dobře smýšlejících k pevné obraně vlastních zájmů. Také
katecheté uznávají potřebu spojení a sdružení svých sil v nerozborný šik, aby
mohli s úspěchem čeliti nájezdu nepřátel a pracovati o duševním i hmotném
prospěchu stavu svého. Tento účel měl na mysli výbor Katechetského spolku
i v VI. správním roce a pracoval ze všech sil, aby tužby tyto byly uskutečněny.
Valná hromada, která se konala 8. prosince 1902, byla přehlídkou této čin
nosti, která se může vykázati utěšeným výsledkem. Zahájil ji o půl 3. hod. odp.
předseda koll. Emanuel Žák, c. k. gymnas. professor na Smíchově, jenž uvítal
srdečně přítomné a vyslovil svůj povděk, že máme nové stanovy, že bude širší
výbor, že můžeme rozvinouti větší činnost než dosavad. Staré stanovy byly spíše
pohodlnou záminkou nevstupovat! do našeho spolku než podstatným důvodem.
Pěkné stanovy nemluví o pěkném spolku. Hlavní věcí jest rozvinouti činnost
a stanovy ne vždy k tomu přispívají. Po té ohlásil předseda, že J. M. světící
biskup dr. Fr. Krásí se omluvil církevní funkcí; zasílá přítomným srdečný po
zdrav a slibuje, že bude upřímným přítelem katechetů, jako byl dosud. J. M. světici
biskup a probošt msgr. Ferd. Kalous zasílá požehnání valné hromadě a píše, že
s rokujícími bude duchem; prosí Boha, aby důležitému spolku katechetskému
v plné míře žehnal, aby v bratrské lásce pracovali. Oba vroucí pozdravy býly
s pochvalou přijaty.
Jednatel Frant. Žundálek z Prahy přednesl zprávy o minulé valné hromadě
a o uplynulém správním roku, které byly schváleny. Vyjímáme z ní některá data.
Spolek pozdravil zákon o úpravě učitelských platů, který sice nevyhovuje
předběžným studiím katechetů, ale je zajisté krokem ku předu. Neustane praco
vati na dráze započaté, až se katecheté domohou přiměřeného postavení. Zvláště
vytknouti dlužno nemalý úspěch, který byl dokázán naším spolkem, že totiž
kvinkvenálky se nepočítají od definitivního jmenování, nýbrž od zkoušky způsobi
losti. Bylo si ve výboru dále stěžováno na nesrovnalost služného katechetů škol
měšťanských a obecných, ač i tito mají většinou též zkoušky pro školy měšťanské.
Bude se pracovati k tomu, aby tento nepoměr byl náležitě upraven. Následkem
okolnosti, že katecheté již svými studiemi a v některých diecesích i třemi zkušeb1
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nimi roky v duchovní správě strávenými později nastupují svůj úřad, jsou značně
pozadu co do kvinkvenálek vůči učitelům v týchž letech. Za to ovšem vymože
ností lze nazvati, že služební doba pro katechety byla snížena ze 40 na 35 let,
což je zcela spravedlivo vzhledem k namahavé činnosti katechetově. Taktéž zá
konný příplatek 20—40 proč, jeví pro naše kollegy nemalou výhodu. Není to sice
ideál našich tužeb, ale je třeba kráčeti poznenáhlu.
Spolek zasadil se rázně proti novému vyměřování remunerace za přebytečné
hodiny systemisovaným katechetům, podav v té příčině petici c. k. zemské školní
radě. Jeden člen byl spolkem dožádán, aby provedl stížnost k nejvyšší instanci
za podpory spolkové. Výbor uvažoval o otázce, zda katecheta jest oprávněn
žádati o místo řiditele nebo správce školy, o zastoupení katechetů v zemské
konferenci učitelské dvěma členy, o dozoru při službách Božích, o zvyku dítek
rozsvěcovat! svíčky při prvním sv. přijímání, o pomůckách k vyučováni ná
boženství, křesťanských cvičeních a o jiných právních otázkách, které se týkají
našeho stavu.
Výbor pořádal pět schůzí, členských schůzí bylo pak devět. Bylo doporu
čováno pořádati takovéto porady i v Plzni, na Kladně, v Českých Budějovicích
a ostatních středištích katechetů; k tomu konci jest ovšem potřebí, aby všichni
kollegové se stali členy spolku.
Pokladní zprávu přednesl koll. Fr. Halbich ze Smíchova, který přijal 382 K
93 h, vydal 381 K 13 h. V záložně Svatováclavské jest uloženo 1243 K 19 h.
Revisoři kollegové Václav Janota a Fr. Loukota z Prahy shledali, že účty sou
hlasí, a proto bylo pokladníkovi uděleno absolutorium. S politováním bylo vzato
na vědomí, že celá řada členů nezaplatila svých příspěvků, ač byli upomínáni.
Kollegové byli vyzváni, aby u svých známých pro spolek agitovali.
Knihovnu prozkoumal koll. Fr. Strnad z Prahy a shledal ji v pořádku.
Vyslovil přání, aby členové déle vypůjčené knihy v brzce vrátili. Seznam knih
spolkových byl uveřejněn v naší příloze. Z pozůstalosti probošta M. Lenze bylo
koupeno knih za 10 K. Knihovna zesnulého kollegy Šmejkala byla pro spolek
získána za 60 K.
Dle pořadí vystoupili z výboru kollegové: Emil Balcar, Jos. Kobosil a Jindř.
Rotta. Koll. Smejkal zemřel, koll. Jan Královec nekandidoval a kollega Václav
Sedlák, dosavadní zástupce česko-budějovické diecése, přešel do pražské arcidiecése. Zbyli tedy ve výboru pouze kollegové Fr. Halbich, Emanuel Žák a Fr.
Žundáiek. Byli pak zvoleni do rozšířeného výboru kollegové: Josef Kobosil
z Plzně, Emil Balcar z Přelouče, Jindřich Rotta z Mnichova Hradiště, Karel Iserle
z Tábora, Ludvík Kulhánek z Karlina, Emanuel Pešek a Antonín Provazník ze
Žižkova, František Strnad z Prahy, Jaroslav Slavíček ze Smíchova; za náhrad
níky kollegové: Bedřich Stamfest z Vysočan, Frant. Loukota z Prahy, Frant.
Suchomel z Vršovic, Jaroslav Pihler ze Smíchova; za revisory knihovny koll.:
Fr. Suchomel a Frant. Čurda z Vršovic; za revisory účtů koll.: Václav Janota
z Prahy a Bohumil Jiráček z Král. Vinohrad.
Volný návrh zaslal dp. farář Tom. Coufal z Veltrus, aby byla pořádána
přednáška o methodě vyučovati náboženství. Navrhovatel bude požádán, aby sám
se uvázal v přednášku nebo příslušné thema vypracoval.
Předseda koll. Žák oznamuje, že došlo několik návrhův od nečlenů; bude
se o nich rokovati ve výborové schůzi. Po té předseda poděkoval za účast a vy
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slovil naději, že nový výbor přiloží ruku k dílu, abychom si ke konci nebyli
nuceni stěžovati: »Quid ultra debui facere vineae meae et non feci.« Schůze
byla o půl 5. hod. zakončena.
Po této hromadě konala se první schůze výborová, v níž ustanoveno bylo,
aby dosavadní funkcionáři podrželi svůj úřad do příští výborové schůze, až také
venkovským členům bude možno se dostaviti.

Vyměřování katechetských remuneraci.
Podává FR. STRNAD.

Nemilého překvapení dostalo se letos příliš nízkým vyměřením remunerace
za nadpovinné vyučování mnohým kolegům katechetům (některým již loni), kteří
totiž na začátku školního roku dobrovolně se přihlásivše, vyučovali náboženství
v t. zv. »přespočetných« třídách, t. j. buďto ve třídách jiné školy (v téže obci),
jež nemá pro malý počet tříd svého zvláštního katechety pro tu školu systemisovaného, nebo ve třídách vlastní školy, na níž jsou dotčení katecheté ustano
veni, ale v nichž nebyli povinni vyučovati, ježto náboženské vyučování v plném
zákonném počtu 25 (resp. 22) hodin týdenních v jiných třídách téže školy již
obstarávali. — Následující řádky mají přispěti k vysvětlení této záležitosti a zá
roveň vyložiti stanovisko, na jakém stojí v této příčině »Spolek katechetů v král,
českém.«
Náboženské vyučování v takových »přespočetných« třídách může obstará
vat! buďto některý zvláštní učitel náboženství (čili některý kněz) nebo některý
světský učitel.
Remunerace za takové nábož. vyučování přísluší zvláštnímu učiteli nábo
ženství
platu učitelského v téže obci a světskému učiteli lOzl. = 20 K ročně
za 1 týdenní hodinu vyučovací dle § 7. odst. 2. »katechetského zákona« pro
král, české ze dne 14. prosince 1888, jenž zní: »Při tom budiž roční remunerace
za jednu týdenní hodinu vyučovací vyměřena zvláštnímu učiteli náboženskému
V,, platu učitelského příslušné obce školní, světskému učiteli však 10 zl. ročně.«
Takovým způsobem bývaly také remunerace zvláštním učitelům náboženství
vyměřovány, až teprve v posledních letech katechetům se stálým platem na
školách v téže obci ustanoveným, kteří ono nadpovinné nábož. vyučování zastá
vali, byly vyměřovány remunerace dle zv. osmičkového »substitučního« (!) nor
málu (ač o nějaké »substituci« nemůže tu býti řeči), což ve skutečnosti bylo
o 12% méně než
platu učitelského. (Remunerace y25 platu učit, ponechána
byla na dále pouze katechetům v jiné školní obci ustanoveným a jiným kněžím
na př. z duchovní správy, — vyjma katechetů na školách v téže školní obci
ustanovených.)
Než od listopadu r. 1901 nevyměřují se již remunerace katechetům v ta
kových případech ani dle osmičkového »substitučního« normálu, nýbrž dle no
vého zem. zákona ve příčině zastupování (!) definitivních a zatímních osob uči
telských ze dne 8. září 1899, což má za následek, že ona remunerace za řádné
celoroční vyučování náboženské stává se příliš nepatrnou, skoro o třetinu menší
než jakou by dostal učitel světský, kdyby týž je byl obstarával, ač tento dostáva
pouze 10 zl. za 1 týdenní hodinu ročně.
' .
1*
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Tak na př. katecheta v L. vyučoval v r. 1900/1901 v 1 přespočetné třídě
celý rok náboženství 2 hodiny týdně, a ačkoli vyučoval v té třídě 77 hodin
(nevpočítaje v to hodin k vůli svátkům odpadlých), byla mu vyměřena remunerace
pouze za 26 hodin v obnosu 29 K 12 h, tedy vlastně 37 h za 1 vyučovanou hod.
C. k. zem. šk. rada vykládá totiž tento § 7. zákona ze dne 14. prosince
1888 tak, jakoby
platu učitelského náležela toliko zvláštnímu učiteli náboženství
zřízenému za remuneraci (jímž jest na př. kněz z duchovní správy neb jiný kněz
vyjma katechetů v téže obci na školách systemisovaných) a nikoli zvláštnímu
učiteli náboženství zřízenému se stálým platem, kterýžto rozdíl se činí v § 1. téhož
zákona, jenž zní:
»Zvláštní učitelé náboženství na veřejných školách obecných zřizují se buď
s remuneracemi aneb se stálými platy. Zvláštní učitel náboženství může se stálým
platem zřízen býti toliko tehdy, jestliže vyučování náboženství, které udělovati
má, vyžaduje nejméně šestnáct hodin týdenních.«
Avšak proti tomuto výkladu c. k. zem. škol, rady nutno namítnouti, že
v § 7. odst. 1. i 2. rozdílu toho mezi zvláštním učitelem nábož. za remuneraci
a se stálým platem se nečiní, stojí tam pouze »zvláštní učitel náboženství« bez
dalšího omezení, sice by při slovech těchto musil stati dodatek *s remuneraci«
nebo »za remuneraci«, zvláštním pak učitelem náboženství vůbec jest i zvláštní
učitel náboženství se stálým platem i zvláštní učitel za remuneraci. Proti zvláštnímu
učiteli náboženství, čímž se jinými slovy rozumí kněz nebo duchovní k vyučování
nábož. ustanovený, staví se v § 7. jen učitel světský, a tedy § 7. vztahuje se
i na zvláštního učitele náboženství se stálým platem a remunerace řečená tudíž
má býti také jemu vyměřována V25nou platu učitelského za 1 týdenní hodinu.ročně
Není pranic sporno, že když se k takovému nepovinnému náboženskému
vyučování přihlásí některý jiný kněz vyjma zvláštních učitelů náboženství se stálým
platem, že mu c. k. zem. škol, rada poukáže remuneraci
platu učitelského
za 1 týdenní hodinu. Z jakého důvodu má zvláštní učitel náboženství se stálým
platem za stejnou práci dostati mnohem menší remuneraci, kdyžtě v první řadě
jest k dotčenému vyučování kvalifikován?
Ba i když se k takovému nepovinnému náboženskému vyučování přihlásí
některý světský učitel, dostane remuneraci 10 zl. ročně za 1 týdenní hodinu, tedy
za 2 hodiny týd. 20 zl. =40 K t. j. o 11 K více nežli obdržel zvláštní učitel
nábož. ve svrchu uvedeném případě. Na jakém důvodu záleží toto mnohem nižší
vyměření? Je snad zvláštní učitel náboženství se stálým platem k vyučování ná
boženskému méně kvalifikován než světský učitel?
Než c. k. zem. škol."rada nechce uznati, že katecheté nebo-li zvláštní učitelé
náboženství se stálým platem jsou také zvláštními učiteli náboženství vůbec a že
tedy § 7. tohoto zákona se také na ně vztahuje, nýbrž vyměřuje jim nyní remu
nerace za nadpovinné vyučování dle zákona zem. pro král, české ze dne 8. září
1899 o zastupování (!) definitivních a zatímních osob učitelských, jehož § 1.
zní takto:
»Není-li některé síle učitelské možná vyučovali, a dlužno-li předpokládali,
že nemožnost ta bude déle tří dnů trvati, budiž o tom ihned učiněno oznámení
příslušné okresní školní radě.«
Jak z § tohoto, jakož i následujících je patrno, jedná se tu o takové pří
pady, kdy některá síla učitelská onemocní aneb pro jinou příčinu dostane dovo
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lenou, při čemž bére substitovaný své služné dále, a kdy tedy za vyučování
platí se vlastně dvakrát: služné substituovanému a remunerace substitujícímu.
Proto jest asi v intencích toho· zákona, aby remunerace byla pokud možno
nejmenší.
(Dokončení.)

Promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
Napsal FR. JANOVSKY, professor c. k. dívčího paedagogia v Brně.

»Ježiš prospíval moudrosti a věkem a milosti
u Boha i u lidi.··
Luk. 2, 52.

Mezi zástupy, jež se ubírají ze všech končin palestinských do Jerusalema
na slavnost velikonoční, vidíme dnes i přesličného pacholíka, vroucně se modlícího.
Jeho zářivé oko co chvíle se zadívá v tu stranu, odkud se má vynořiti velebný
obraz města Hospodinova. Svatou radostí naplnilo se srdce jeho, když konečně
spatřil krásný chrám na hoře Morii; a což teprve když tam stanul!
Znáte to přesličné pachole? Jestiť to dvanáctiletý Ježíš, jenž poprvé podro
buje se zákonu Mojžíšovu.
Spěchá poklonit se Otci svému nebeskému, aby požil beránka velikonočního,
jímž se po čase sám měl státi. Kdo vypíše, kdo vylíčí, jak pozorně, uctivě a ná
božně vedl si Pán Ježíš v té svatyni Boží? Jak drahým mu bylo místo ono,
ukázal tím, že tam ještě zůstal, když se již Panna Maria a sv. Josef po osmi
dnech vraceli, ukázal tím, když pravil své matce: »Zdaliž jste nevěděli, že já
v tom, co jest Otce mého, musím býti?« Potom ovšem vrátil se s rodiči svými
do Nazareta a byl jim poddán.
1. Pln úžasu, volá zde sv. Bernard: »Kdo byl poddán? Komu byl poddán?
Bůh lidem! Bůh, jehož svati andělé poslouchají, jehož vůli knížetstva i mocnosti
jsou podrobeny, poslouchal Marie, ba netoliko Marie, nýbrž i Josefa pro Marii!
Uč se, člověče, poslouchat!; uč se, ó země, pokořovati se; uč se, prachu, po
slušnosti!«
»Byl jim poddán.· Tato poslušnost Pána Ježíše přeblaženě působila v církvi
svaté po všecky časy. Přečetní řádové od sv. Basilia, Augustina a Benedikta až
po naše časy se jí řídili.
»Poslušnost stojí výše, než oběť,« práví sám Duch Boží ve Starém zákoně
(I. Král. 15 22.) a sv. Bernard volá: »Váháš-li následovat! příkladu lidského v po
slušnosti, jistě nebude tobě neslušno následovat! příkladu Božího·, t. j. příkladu
poslušného Ježíše Krista.
O, jak vám, drazí v Kristu, usnadňuje a posvěcuje Pán Ježíš žádoucí vaši
poslušnost k rodičům a učitelům. Bez poslušnosti nikterak neprospějete, v ničem
nepokročíte; a jaké pak to učení bez pokračováni a bez prospěchu? O, všimněte
si dobře slov sv. evangelia: »A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí
u Boha i u lidí.« Míní sv. Lukáš, že na Pánu Ježíši s přibývajícím věkem uka
zovala se těm, kdož ho pozorovali, vždy více a více jeho moudrost, svatost
a spravedlnost. O, by se mohlo i o vás vydatí podobné svědectví!
2. Máte zdárně prospívat! vekem, vážiti si drahého času, jehož vám Pán
Bůh dopřává. Je-li která věc drahocenná, pozná se z její řídkosti či vzácnosti,
z toho, jak o ní soudí lidská i božská moudrost. Čím řidší, čím vzácnější která
věc, tím cennější jest. Možno i o čase říci, že jest vzácným, řídkým statkem? Což
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pak nemáme všichni času? Ovšem; ale jest nám ho naměřeno jenom praskrovnou
měrou. Nenamítej nikdo: Člověk žije 40, 60, 70 a více let; není to slušná lhůta?
Nenamítej tak, milý příteli, ale pomni, že nikdo na světě nemá zabezpečena ani
jedinkého dne; naším majetkem jest jenom přítomný okamžik. A nad to rychle,
velmi rychle plynou léta, jako horské bystřiny; ty mizí v horských hlubinách —
jezerech — a naše léta mizí v moři minulosti a nikdy, nikdy se nevrátí. To
uznávali i pohanští mudrci. Tak praví Seneka, že čas je statek tak vzácný, že
mu nelze přirovnati sebe dražšího klenotu, a naříká bolestně na jeho maření.
Sv. Bernard pak tvrdí: »Není nad čas. Času jest si nám jistou měrou tak
vážiti, jako Boha, poněvadž blaženosti v Bohu lze dojiti jenom poctivým a svě
domitým použitím času.« O ceně času poučuje i Písmo sv. »Synu, šetři času!«
Kaz. 4, 23. »Čas krátký jest.« Kor. 7, 29. »Pokud čas máme, čiňme dobře.« Gal.
6, 10. Tentýž sv. apoštol napomíná nás, abychom čas takořka vykupovali.
Tak tedy zdravý rozum lidský i zjevení Boží hlásají nám, jak drahý jest
čas, a vybízejí nás, abychom každé chvíle užili ke slávě Boží, k svému blahu
časnému i věčnému.
3. Jak toho želíme, že i mnohému dítku možno činiti výtku, kterou káral
Seneka mládež své doby: »Velikou část života maří tím, že zle činí; druhou část
že nic nečiní, a ostatek, že činí cos jiného, než co jí uloženo.« Ó, byste, drazí
v Kristu, byli ušetřeni výtky takovéto! Vězte, že jednou bude všem přísný počet
učiniti, jak jste použili drahého času. Pomněte příběhu o neužitečném, lenošném
služebníku, jak jej vypravoval božský Spasitel.
Což tu rozumnějšího a užitečnějšího než učiniti na počátku nového roku
pevné předsevzetí: Poctivé, svědomitě a bohumile užiji drahého času v tomto roce.
Abyste pak předsevzetí to zdárně vyplnili, dávám vám otcovskou radu: Modlete
se, pracujte, odpočiňte si a zotavte se — ale vše v pravý čas.
Ano, milí přátelé v Kristu, modlete se, plňte věrně své křesťanské povinnosti,
denní modlitby, docházejte pilně na služby Boží, přijímejte rádi svaté svátosti,
chraňte se hříchu, prospívejte milostí, svatostí, spravedlností, Pán Ježíš bude vám
nejen vzorem, ale i přelaskavým pomocníkem. Vizte, jak mocnou oporou byl útlé
dívce sv. Anežce, kteréž bylo ve 13. roce hroznou, strašnou smrtí mučeníckou
s tohoto světa se bráti, a kteráž přeochotně smrt tu podstoupila. Na srdci Páně
pohrdl sv. Kamil světem a zahořel touhou po nebi. Na srdci Páně naučil se
sv. Jan Berchmans něžnosti a přívětivosti, že byl pak každému milým a víta
ným. Na srdci Páně prospívala sv. Čita netoliko věkem, ale též moudrostí a mi
lostí u Boha i u lidí; pravíme s důrazem »u lidí«; neboť věru hospodáři takřka
závodili, aby u nich sv. Čita sloužila; věděliť, jak hojné požehnání zavítá do domu,
kde ona slouží.
Pracujte, plňte věrně své povinnosti školské, prospívejte moudrostí, vědo
mostmi; učte se pilně, horlivě, vytrvale; chraňte se nejhoršího nepřítele, nepozor
nosti a zahálky; pomněte svých rodičů, co se napracují, vizte jejich ustaranou
tvář, jejich mozolovité ruce.
Odpočiňte si, zotavte se slušnou procházkou, zdravým spánkem, vše podle
řádu, pevného řádu; pravíť tak krásně sv. Augustin: »Co jest od Boha, spořá
dáno jest, a kdo miluje pořádek, k Bohu se dostane; a po tom zajisté všichni
toužíme, toho z té duše si přejeme, aby si nás nejmilostivější Bůh po časném,
poctivém putování přijal do své nebeské slávy. — Amen.

Ročník Ví.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 7.

Promluva na slavnost nejsvětějšího jména Ježíš.
Napsal dr. IGNÁC STEINOCHR, c. k. professor v Žižkove.
»Nazváno jest jméno jeho Ježiš.*

Luk. 2, 21.

Bylo temno v lidstvu veškerém, tma v duši i v srdci lidském. Na blankytné
obloze dějin vyšlo slunce, jehož jasné i teplé paprsky rozlétly se po všech krajích
širého světa. A lidstvo žasne; někteří, nemohouce snésti jasu a záře jeho, zakrý
vají slabé zraky svoje a klesají na tváře své, avšak jiní, jimž tma byla sídlem
milým, prchají v úkryt.
Tak bylo po narození Ježíše Krista. Mnozí, vidouce jasný a vznešený jeho
zjev, slyšíce slova jeho a žasnouce nad jeho neobyčejnými zázraky, padali na
kolena před ním, Bohem svým, kdežlo jiní pozorujíce, že neohrožený hlasatel
pravdy božské kárá hříchy jejich a neúprosně volá po nápravě a polepšení, utí
kají před světlem ve tmu, v níž dosud žili, aby z úkrytu svého snažili se shasnouti světlo nemilé skutkům, jež činili. Avšak staví pouze nepatrné jen mraky
před jasnou zář slunce, již s větším ještě jasem opět a opět vysílá blahodárné
paprsky svoje do nejzazších končin světa.
»A nazváno jméno jeho Ježíš,« což znamená »Spasitel, Vykupitel«. Kdo byl
ten Ježíš Nazaretský? Muž, vychovaný v městě Nazaretu, dospělý v domu chudého
tesaře Josefa; muž, jenž nikde se neučil moudrosti ve školách doby své a najednou
počal činnost svoji prorockou v krajích jordánských, shromažďuje kolem sebe
zástup posluchačů. A ten že má být Spasitelem očekávaným, zaslíbeným Messiášem, jenž založil království nové na světě celém? Kde je moc? Vždyť v chu
době se narodil, z darů žije, ba sám vyznává, že »nemá, kde by hlavy své po
ložil.« Kde jeho učení, jímž dokázati má moudrost svoji a božské svoje poslání?
Nenapsal ni jediného spisu učeného, neučil ve školách věhlasných a znamenitých
mistrů, ale jen učí lid, posluchače nejprostší si vybírá; za to však shromažďuje
kolem sebe jen hlavy upřímné, srdce dobrá a pro vše vznešené nadšená. Jim
hlásá pokoru pravou, jež základem je budoucího povýšení, je učí pravé lásce,
která má býti hlavním znakem přívrženců jeho; slovy nadšenými mluví o povin
nosti konati dobrodiní každému, odpouštět! křivdy a protivenství sebe větší, ba
milovati i nepřátely své. Proto žasne duše každého posluchače, září jasnou osvě
cuje ji toto slunce oslňující, a lid spěchá za ním, za Spasitelem svým, opouští
všecko a jen uspokojení svého hledá v jasu i milém teple světla jeho.
»A nazváno jméno jeho Ježíš« — Spasitel. Vykonav úkol svůj prorocký,
sám sebe za nás obětoval na potupném kříži ve smrti bolestné, usmířil Otce ne
beského nesmírnou cenou oběti své a nám zavřenou bránu nebes opět otevřel.
»Ponížilť sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti a to k smrti kříže.«
(Filip II., 8.) A na oltáři kříže jako pravý velebně z Nového zákona rozhněvanému
Otci nebeskému přinesl za hříchy naše oběť ceny nejvyšší, své tělo a krev svoji.
Kristus velikou obětí pozemského života svého i svojí potupné smrti zaplatil nej
vyšší výkupné za nás, v otroctví hříchův Úpicí, a proto jest pravým naším Vyku
pitelem a Spasitelem duší našich nesmrtelných.
Ovoce, jež přinesl nám Kristův kříž na Golgothě, do dnes dostává se duši
naší jako posily v dobrém a ochrana ode hříchu na cestě, po které všickni za
ním kráčeti máme v slávu, k níž povýšil ho Otec a kterouž připravil i všem,
kteříž ho milují. Tam je králem naším, jenž své království, zde zřízené, církev
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svoji, jako hlava neviditelná řídí a spravuje, sám jsa stále naším prostředníkem.
Vede nás k sobě a lidstvo veškeré stále spíná poutem lásky k Bohu i svazkem lásky
k bližnímu, jež z veškerého lidstva učiniti má jeden jediný ovčinec, jehož pastýřem
Ježíš sám, náš Vykupitel. Toť je vznešený význam tohoto jména, jehož památku
slaví dnes s námi církev jeho svátá.
Co nalezlo toto svaté jméno přátel horlivých, co nadšených hlasatelů a vy
znavačů, kteří je nesli do celého světa, hotovi jsouce za ně dáti životy své; a
co nalezlo totéž jméno svaté odpůrců a nepřátel, kteří neměli jiné snahy, nežli
zničiti a smazati památku jeho z okršku zemského. Jak krutý byl to boj, vedený
po několik století, boj světla se tmou, a zvítězilo světlo, jako když po bouři
jasné slunko vysvítí.
Jinoši drazí, nahlédněte v srdce svoje, v ten svůj vlastní vnitřní svět, po
zorujte své myšlénky, tužby a přání, všimněte si dobře také skutků svých a
pak tažte se sami sebe, do kterého z těchto dvou táborů náleží duše vaše; zda
celým nitrem jste přívrženci toho Spasitele svého, či snad jen jménem? A uvidíte-li, že v životě vašem jest ještě mnoho, co nesrovnává se s naukou Ježíše
Krista a jeho vznešeným příkladem, všemožně přičiňte se odkliditi vše to z duše
svojí, aby ten Ježíš, jehož jméno zvítězilo ve světě a naplnilo jej celý, zvítězilo
i v nitru vašem a opanovalo celou vaši duši. Amen.

Promluva na slavnost svaté Rodiny.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

Domov! Krb rodinný. Žádné jiné slovo snad nepůsobí tak mocně na srdce
lidské! Vzpomínám, jak Heyduk ve své básnické sbírce »Cymbál a husle« líčí
loučení Slováčkovo s drahou domovinou: »Ach kdo tebe našel, pěšino k cizině,
ten nebyl vychován na slovenském klíně!«
A matka znamená syna svého křížkem na čele, líbá ho ještě jednou v slzách
a praví: »Na mamku, co v chudé chovala tě pléně, vzpomínej jak ona storáz
každodenně!« A již tam matička zmizela dole ve vesnici, jako když hvězdička za
padne v oblaka. V cizině bude na ni vzpomínati, a vzpomínka ta mu bude an- ■
dělem strážným.
»Cti otce svého i matku svou!« zavznívalo to v oblacích na hoře Sinai
k lidu israelskému. Ach to nebylo dosti v Novém zákoně. K úctě měla se přidružiti láska, Synem Božím posvěcená. Chudičká chata nazaretská, ozářená něž
ným světlem mateřské lásky Rodičky Boží a synovské lásky Spasitelovy, jest
obrazem křesťanské rodiny.
1. Kolik hlav zamyslilo se nad dnešním sv. evangeliem, kde tak dojemně
líčena láska Rodičky Boží a srdečná oddanost Syna Božího k matce pozemské.
Matka, jak posvátné to slovo, již vždy ozývati se bude v srdci tvém. Již dávno
snad pod rovem hřbitovním bude spočívati hlava její, dávno pod zemí tlíti bude
srdce, které na světě tě milovalo nejvíce — a ve snách budeš viděti její tvář,
slyšeti její laskavá slova! V' bolesti a opuštěnosti zaletí duše tvá na její rov,
pod kříž nachýlený a v srdce padati bude útěcha jako rosa nebes: »Neplač, mé
dítě!« A vzorem mateřské lásky nejčistší, nejoddanější byla zajisté Panna Maria.
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Viz, branou bolesti ubírá se ku Golgotě smutný průvod. »Ukřižuj ho!« za
znívají výkřiky vášnivého davu. »Všichni mne opustili!« stěžuje si Spasitel sám.
Všichni? O Spasiteli, jedno srdce krvácející jde za tebou cestou bolestnou —
matka — matka bolesti plná! A bylo pak okolo hodiny třetí. Kristus zvolal
hlasem velikým: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?« Země i nebesa
opouštějí Pána svého, ale tam pod křížem stála matka, když Syn její na něm pněl.
2. A láska Syna Božího k matce pozemské? Ve chvíli té, kdy na prsou
jeho zkrvácených, na skráních rozbodaných spočívá spása milionů, přemáhá utr
pení bolest — v očích jeho hasnoucích rodí se záře, světlo, jež pronikati bude
srdce dětí pozemských, láska k matce. Spasitel nemá, kam by hlavy položil, ale
matka nemá býti opuštěna! Doporoučí ji sv. Janovi: »Hle, matka tvá!« Kde vy
sloví se jméno Maria, tam jméno to volatí bude k synům lidským: »Hle, tak
miloval Spasitel matku svou!«
Klečíváš večer pod křížem, zdviháš oči svoje k Ukřižovanému! Vzpomeň
si na otce i matku, že po celodenní námaze chýlí také hlavu svou pod křížem
a modlí se za tebe. Otec, matka dají to poslední, jen aby děti netrpěly hladu a
nouze, aby jim lepší budoucnost zaopatřili. Perlící se pot na skráních jejich
ozařuje naděje, až sestárnou, že dítě jejich bude jim podporou v slabosti,
berlou v stáří.
O Korneliovi se vypravuje, že slepého otce vodíval' s něžnou láskou — a
otec stařičký nazýval jej svou berlou, od čehož dostal slavné příjmení: Scipio!
Berla otcova! — Kimon athénský béře na sebe pouta otce svého, šlechetná Ruth
opouští vlasti, aby druhou matku svou v cizině živila prací rukou svých. —
A o Spasiteli čteme: Byl jim poddán. Komu byl poddán? Matce pozemské a
chudému pěstounovi.
3. Milé dítky! Bývaly u nás doby, kdy děti z chudých českých chat, když
se ve světě vyšinuly, styděly se pak za původ svůj, za matku svou, za svou
vlast i za to poctivé jméno české, jež měnily až k nepoznání. A Syn Boží? Při
cházeje na svět, volí si chudou matku a jest jí poddán. »Od té chvíle blahosla
venou ji nazývati budou všichni národové.« Po bok svůj vyvyšuje Syn matku
svou. Kde jméno Ježíš bude zaz úvati, zníti bude i jméno jeho matky. Lidstvo
bude se k ní modliti: Zdrávas, královno, matko milosrdenství! Žebrák i král budou
k ní volatí: Matko!
Vzpomínám šlechetného Jana de Verd. Na jeho počest dávána stkvělá ho
stina. Vynikající společnost byla shromážděna. Pojednou přichází do domu prostinká stařenka venkovská, matka oslavencova. Nechce jiti dovnitř, aby syn se
za ni nestyděl. Ale šlechetný Jan de Verd sotva že doslechne, že venku čeká
matka, spěchá jí v ústrety, objímá ji a uvádí do společnosti, kde s velikou úctou
ji představuje. Komu by na mysl nepřipadla slova našeho pěvce: »Kdybys byla
matičko má, jak na cestě oblázek, přece bych tě v srdci nosil jako svátý obrázek!«
Noste i vy, milené dítky, vždy v srdci svém obraz otce i matky jako svátý
obrázek. Z každé slzy otcovy, matčiny, které zavinilo dítě, trní a hloží roste na
cestě životni; z každého paprsku štěstí, jímž prohřejete duši svých rodičů, zrodí
se vám steré požehnání. A největší odměnou již zde v životě bude vám, když
ve chvíli poslední spočine na skráni vaší chvějící se ruka otcova, matčina v po
žehnání, a ústa umírající šeptati budou slova matky Tobiášovy : »Tys byl radost·
očí našich, tys byl berlou našeho stáří, tys byl útěchou našeho života.« Amen.

Strana 10.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník VI.

Promluva na IV. neděli po Zjevení Páně.
Napsal EM. ŽÁK.

*Pane, zachovej nás, hyneme.*

Mat. 8. 25.

Památná událost, kterou dnešní sv. evangelium nám vypravuje, jako jest
dějem svým velkolepá, ukazujíc nám Ježíše jako neobmezeného vládce vší pří
rody, »kterého větrové i moře poslouchají,«—tak jest i hluboká svým významem
pro každého, kdo nad ní jen poněkud uvažuje. Vždyť ta vratká lodička, kterou
Ježíš zázrakem od záhuby chrání, jest obrazem církve sv. a spolu obrazem
života lidského.
Neznámá ruka prvního křesťana-malíře již na temné stěny katakomb kreslí
lodičku jako znak církve Kristovy. A v obraze tom naznačiti chce, že Ježíš
nedá zaniknouti církvi své, jako nedopustil záhuby nepatrné lodičky na roz
bouřeném moři genezaretském, ale že v této své lodi-církvi bezpečně provodí
nás skrze všechna úskalí tohoto života až k neznámým břehům věčnosti.
Spolu však lodička bouří zmítaná jest obrazem našeho života na zemi. Byť
mnohý člověk nikdy ani pevnou půdu zemskou neopustil a nevstoupil na loď
z té bázně, »že voda nemá trámů,« tož přece nalézáme se všickni v proudu
dravém, rychle plynoucím a proti vůli své neseni jsme jím stále ku předu.
A proud tento zove se čas. Každá vteřina, hodina, každý den, toť vlna rychlá,
jež vzdaluje nás víc a více od krásné země bezstarostného mládí a odnáší ka
ždého k tichým břehům onoho života, o němž jedině víra neklamných zpráv
nám podává.
Moře genezaretské, na němž apoštolově se spícím Ježíšem se plaví, polohou
svou bylo častým větrům a mnohým bouřím zhusta vysazeno. A tak i život
lidský v každé době mnohými starostmi, nehodami, svízeli jest obtížen. — A jako
apoštolově, nemohouce silou vlastní vzdorovat! bouři a vidouce jistou smrt před
sebou, k Pánu svému se utíkají, tak i my ve všech protivenstvích a nesnázích
tohoto života k Hospodinu máme se obraceti. U slov těchto prodleme a vizme,
kterak Hospodin sám jest ochoten pomoci ve všeliké nehode lidské. —
Na poušti egyptské, blíž starého města Memfis, stála za dávných dob veliká
kovová socha, zvaná socha Memnonova. Jako němý obr vypínala se uprostřed
širé, pusté planiny a budila posvátnou hrůzu všech, kdož přišli obdivovat ve
likého tohoto díla. Bylať to socha egyptského boha, který jako němý velikán
celému okolí s trůnu svého tu vládl. — Přicházeli často za dne ctitelé modly,
prosili a volali vzhůru — leč brvy její se nepohnuly, ústa její se neotevřela.
Ale záhy na úsvitě, když červánky ranní barvily obzor a slunce počalo vycházeti,
tu slyšeti bylo — jak praví povést — z nitra kovové-sochy tajemné a vážné zvuky.
A zvuky ty slyšeti prý bylo daleko po šírém okolí.
Tajemná ona socha jest případným obrazem lidské duše. Dokud člověku
dobře se daří a slunce štěstí a spokojenosti plným světlem jemu září — duše
člověka zhusta jest němá, k Bohu se neobrací, ni jediného slova Tvůrci svému
nevěnuje. Ale když nehoda člověka stihne a smutek jako noc naplní jeho nitro,
tu v duši počíná svítati první paprsek naděje v Hospodina a slova modlitby zvučí
z jeho nitra. V štěstí a spokojenosti často na Hospodina zapomínáme, teprve
nehoda, zármutek učí nás obraceti se k Bohu.
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Tot' jest ovšem vada, ba veliká chyba lidská, že člověk nezná se k Bohu
svému dříve, až když nějaké zlo jej stihlo. Leč dobrotivý Tvůrce i tu se ukazuje
ve své lásce. Zapomíná rád netečnosti a nedbalosti lidské a ochoten jest vysly
šet! a pomoci ubohému. On volá k nám ústy proroka Isaiáše: »Zda může matka
opustiti dítko své? -4 byt i ona je opustila, já vás neopustím.* (Is. 49. 15.)
A královský žalmista David dí: »Kdo obývá v pomoci Nejvyššího, v ochraně Boha
nebeského přebývali bude . . . On vysvobodí té z osidla loven a od slova přísného.
Jako štítem obestře té pravda jeho, nebudeš se báti přistrachu, nočního, ani střely
létající ve dne, ani outoku.* (Žalm. 90.) Jen důvěřuj v Hospodina, a on nedá
tobě zahynouti.
Když jednou sv. apoštolově za bouře dleli na lodičce na jezeře genezaretském, zjevil se jim Ježíš a kráčel k nimpo vlnách mořských. Vida to sv. Petr,
volal: »Pane, jsi-li ty to, rozkaž, abych k Tobě jiti mohl po vodě.« A hned
k slovu Ježíšovu vstoupá na moře a klidně kráčípo hladině vodní. A dokavad
důvěřuje pevně v Ježíše, bezpečně kráčí po vodě tak, jako by stoupal po tvrdé
půdě. Jakmile však důvěra v Pána mizí, již sv. Petr kolísá, klesá pod vodu
a tone. — Sv. apoštol Pavel Duchem sv. povzbuzen vypočítává v listě svém ke
Korinthským (II. 11.) řadu svých útrap a nebezpečí. Na cestách apoštolských
třikráte zakusil na moři rozbouřeném ztroskotání lodě. Ba jako tonoucí, břevna
se drže, celý den a celou jednu noc, vlnami zmítán, ploval po vodách. A hle
i když dopustil Hospodin, že loď byla zničena, přece zas poskytl jemu záchran
ného prkna, s nímž šťastně ku břehu se dostal. Jak podivuhodně osvědčuje se
tu pravda slov: »Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší.«
Sv. František Xaverský, pluje na veliké lodi do Východní Indie, aby tam
pohanům evangelium hlásal, postižen byl velikou bouří mořskou. Ohnivé blesky
prorážely vzduch, hromobití strašlivě se rozléhalo a vítr pozdvihoval vlny jako
nebetyčné hory. Všichni, kteří pluli, brzo se modlili, brzo zas plakali a naříkali
hrůzou. I ti nejsmělelší lodníci pochybovali, že šťastně životem vyváznou. Jen
šestiletý synáček kormidelníkův, pohlížeje stále na otce s kormidlem zápolícího
nelekal se, ale byl klidný a pokojný. Vida to světec, podivil se a tázal se hocha:
»Proč jsi v největším nebezpečí tak klidný a veselý?« A tento odvětil: »Ne
bojím se, dokud otec můj řídí veslo, on jistě ví, jak má je říditi, aby nám
ničeho se nestalo.«
A takovou důvěru pevnou musíme míti i my v toho Otce všemocného,
jenž osudy naše řídí, v jehož ruce slzy naše tekou, bez jehož vůle ni vlas
s hlavy naší nespadá. Když nehoda nás stihne, když v duši temno jako noc,
a světlo pomoci lidské nesvítí, když zdá se nám, že hyneme — bdí nad námi
oko vševidoucí a ruka Hospodinova nás vede. Nám netřeba dále viděti, nežli na
své povinnosti. Prozřetelnost Boží nedá nám zahynouti, když jen v protivenstvích
svých vzhůru obrátíme očí svých a zvoláme s apoštoly: »Pane, zachovej nás,
hyneme!* Amen.

Strana 12.

KATECHĽTSKÁ PŘÍLOHA

-<· RŮZNÉ ZPRÁVY.
Osobní. Jmenováni byli kolegové : sku
tečným učitelem náboženství na státním
gymnasiu v Přerově dr. Methoděj Kubíček,
kooperator ve Svitavách, Jindřich Herrmann,
katecheta měšťanské školy ve Smržovce,
katechetou měšť. školy v Ústí nad Labem,
Josef Krause, katech, obecné školy v Ja
blonci nad Nisou, katechetou reálného gym
nasia tamtéž, Ant. Bittner, katech, měšť.
škol, katechetou na realce v Trutnově, P.
Pavel Chudáček ř. Praem., katech, ve Stodech, zat. administrátorem tamní fary, Jaroši.
Přítel, neomysta, výp. katechetou na Král.
Vinohradech, Ant. Spále, katech, v Berouně,
kaplanem v Malešicích, V. Paukert, katech,
v Nechanicích, katechetou v Hořicích, Fr.
Dostál, kaplan solnický, katechetou v Ne
chanicích, P. B. Kahler O. S. B., katechetou
v Broumově, Fr. Lavička, katech, v Bře
clavě, katechetou měšť. dívčí školy v Hodo
níně, Kar. Zouhar, kooperator ve Znojmě,
zat. katechetou měšť. školy v Břeclavě.
Definitivními katechety se stali: Ant. Benda
v Kralupech, Boh. Peška v Černém Ko
stelci, Antonín Vančura v Hořicích, Frant.
Honický v Berouně, Antonín Procházka ve
Slaném, Jan Lounský v Ledči, Josef Ry
bička, katecheta c. k. gymnasia v Třeboni,
katechetou cis. kr. gymnasia v Písku, Karel
Iserle, katecheta obecné a měšť. školy v Tá
boře, zatímním katechetou c. k. reálky
v Táboře, dr. Antonín Mráz, kooperator
v Třeboni, zatímním katechetou c. k. gym
nasia v Třeboni, Jan Petr, kaplan v Hu
sinci, zatímním katechetou v Chýnově, dr.
Karel Petersilka, katechetou obecné německé
školy v Českých Budějovicích. Konkurs byl
vypsán na místo katechety měšť. chlap,
školy v Hořicích (c. k. okr. školní rada
v Hradci Králové) a dvě místa katechetská
na měšť. školách v Rumburce. Synodalie
obdrželi : Jos. Rodlberger a Ludvík Kolarsch,
katecheté v Krumlově, Jos. Šťastný, gymnasijní katecheta ve Dvoře Králové, Jindřich
Rotta, katecheta v Mnich. Hradišti, Frant.
Pachalitschka, katecheta v Krásné Lípě,
a Jos. Sabitzer, katecheta v Č. Kamenici.
Felix Faschingbauer, katecheta c. k. gymn.
v Krumlově, dostal expositorium canonicale,
kterým vyznamenán též Hugo Schwertner,
katecheta v Krásné Lípě.

Vystoupení ze školy bez znalosti
náboženské. Do jisté 5třídní školy docházel
žák velmi nepravidelně, tak že pro špatný
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prospěch byl zapsán pouze do druhé třídy.
Poslední léta vůbec nedal se přinutili k do
cházce do školy; zabýval se spíše žebrotou,
která mu vynášela některý den až 3 K,
poněvadž vzbuzoval útrpnost, an byl chromý
a belhal se o berle. Vydržoval si hochy;
kteří dávali pozor na policejní orgány,
těmto dozorcům platil až 1 K. Když ho
chovi bylo 14 let, chtěl propouštěcí vysvěd
čení; to však mu nemohlo býti na zakro
čení katechetovo vydáno, poněvadž dle §21.
ř. zák. ze dne 2. května 1883 nemůže vy
stoupili žák ze školy, nemá-li nejpotřeb
nějších vědomostí náboženských. Těchto
vědomostí se mu nedostává, když nebyl
ještě u sv. zpovědi a sv. přijímání.

Místní školní rada o službách Bo
žích. Před vánocemi usnesla se místní
školní rada v Žižkově, aby školní dítky
byly sproštěny povinnosti docházeli na služ
by Boží v neděli a ve svátek za krutých
mrazů, což rozhodne správce školy nebo
řiditel, který pak toto faktum oznámí kate
chetovi. Tímto usnesením překročila místní
školní rada obor své právomoci, a její
usnesení nemá platnosti. Byla proti němu
podána stížnost nejd. kníž. arcib. konsistoři
v Praze. Právo rozhodovat! o náboženských
úkonech školní mládeže dle výnosu c. k.
zemské školní rady ze dne 24. prosince
1872 č. 11.764 náleží příslušným církevním
úřadům, tedy konsistořím, které je zařídí
dle vůle své buď pro celý okres školní
nebo pro rozličné druhy veřejných škol
nebo pro jednotlivé školy a oznámí je okr.
škol, úřadu. Jsou-li se školním řádem shodná,
oznámí je okr. školní rada místním školním
radám, aby je ohlásily správcům dotčených
škol. Dle výnosu c. k. ministerstva kultu
ze dne 21. dubna 1870 č. 3662 jest nejmenším požadavkem stran úkonů nábožen
ských, aby katolické žactvo účastnilo se
služeb Božích na počátku a na konci škol
ního ruku, v neděli a ve svátek, a aby
na počátku a na konci školního roku a o
velikonocích sv. svátosti přijalo. Ostatně
bohoslužebný řád, vydaný loni nejd. k. a.
konsistoři pražskou, nařizuje pravidelnou
docházku dítek na mši sv. ve školním roce.
Dle výnosu c. k. ministerstva kultu ze dne
16. května 1880 č. 6205 může uděliti dis
pense od návštěvy služeb Božích správce
školy, dorozumí-Ii se o tom s katechetou.

Knihtiskárna družstva Vlasí v Praze.
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Vyměřování katechetských remunerací.
Podává FR. STRNAD.
(Dokončení).

Vysvětlení applikace tohoto zákona při vyměřování katechetských remunerací
za nadpovinné vyučování ve třídách přespočetných hledati dlužno asi v tom, že
se tu neprávem směšují dva různé případy:
1. případ. Onemocní-li katecheta, aneb pro jinou příčinu dostane-li dovolenou
(při čemž béře své služné dále) a zastupuje-li ho po čas nemoci neb dovolené
jiný katecheta, pak právem byl v takovém případě applikován dříve t. zv. osmi
čkový »substituční* normála nyní místo něho zákon ze dne 8. září 1899 o zastu
pování osob učitelských.
Neboť v takovém případě platí se za vyučování ono vlastně dvakrát: služné
nemocnému katechetovi a remunerace jeho zástupci.
2. případ. Nezastupuje-li katecheta žádného jiného katechety, nýbrž učí-li
na škole, jež pro malý počet tříd nemá svého zvláštního systemisovaného kate
chety nebo v přespočetných třídách své školy, pak je jaksi »částečným zvláštním
katechetou té školy a náleží mu remunerace poměrná k počtu vyučovacích tý
denních hodin — je-li povinen zvláštní systemisovaný katecheta vyučovati až do
25 týdenních hodin, náleží částečnému katechetovi remunerace i/K platu za jednu
týdenní hodinu ročně, čili náleží mu remunerace dle § 7. odst. 2. zákona ze dne
14./XII. 1888, jak svrchu bylo uvedeno.
V tomto případě platí se za vyučování jen jednou a to jen remunerace
— y25 platu učitelského.
Není tedy spravedlivo, aby v tomto 2. případě byla vyměřována stejná re
munerace jako v případě 1., ve kterém skutečně se jedná o »substituci« (proto:
»substituční« normál) čili o »zastupování« (proto: zákon z 8. září 1899 o »za
stupování«), ježto v případě 2. o substituci neb o zastupování nemůže býti řeči.
A konečně dle tohoto nového způsobu vyměřování, jak svrchu uvedený
případ dosvědčuje, katecheta není ani remunerován za všechny vyučované hodiny
(v onom případě 77 hodin), nýbrž j^n za hodiny (v onom případě 26 hodin), jež
2
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zbudou po odečtení hodin k vůli svátkům nebo jiným zákonným prázdninám
v roce z jeho povinnosti vyučovací ve třídách na jeho vlastní škole odpadlých,
v nichž, byť i sám chtěl, nebyl by mohl vyučovati, ježto zákon předpisuje v ty
dny prázdno.
Není při žádném úřadě té praxe, aby úředníkovi, jenž vykonal nějakou práci
nad svou povinnost, od remunerace za tuto nadpovinnou práci neb úřadování,
resp. od diét, jež mu za to úřadování náležejí, byly odpočteny hodiny úřadování,
jež mu odpadly, poněvadž v některé dni (na př. velké svátky) má dle zákona od
úřadování volno aneb o několik hodin úřadování méně. Tím by se ovšem ušetřila
jedna, někde i více úřednických sil, kdyby povinnost jejich rozvrhla se na ostatní
úředníky a remunerace za tuto nadpovinnou práci se jim strhovala na jejich zá
konných prázdninách. To však se bohudík nikde neprovádí,jen katecheté obec
ných škol mají ten osud, zakoušeti příjemnosti této nové praxe.
Stačí jen uvésti analogii ze středních škol. Skuteční katecheté (professoři
náboženství) středních škol, vyučují-li na své škole nad svou povinnost (18, resp.
20 hodin), dostávají za vyučování v takových »přespočetných« třídách roční remuneraci právě tak velkou, jakou dostává jiný výpomocný učitel náboženství, a neodpočítávají se jim nikterak hodiny k vůli svátkům nebo jiným prázdninám v roce
připadajícím odpadlé.
Proti tomuto »novému« způsobu vyměřování katechetských remunerací podán
byl rekurs k c. k. ministeriu osvěty a vyučování, jenž v případě jeho zamítnutí
za podpory »Spolku katechetů v král, českém« proveden bude až k poslední in
stanci, ke správnímu soudu. Také obrátil se v té příčině »Spolek katechetů« pí
semně i jako deputace na zemský výbor král, českého.
Zatím, dokud nebude otázka ta definitivně vyřízena, dobře rozmyslí si zajisté
každý katecheta, aby vyučoval nad svou povinnost v přespočetných třídách za
tak nepatrnou odměnu, považuje svou práci za cennější než 37 h za vyučovanou
hodinu. Vždyť, jak již uvedeno, i světský učitel dostává za vyučování náboženství
v 1 třídě čili za 2 týdenní hodiny ročně 40 K, kterážto remunerace po schválení
nového učitelského zákona pro král, české bude zvýšena na 80 K (kdežto kate
cheta dle tohoto nového způsobu vyměřování nedostává ani 30 K za 2 týdenní
hodiny — v uvedeném případu katechetovi byla vyměřena remunerace za 1 třídu
čili 2 týdenní hodiny 29 K 12 h!) A vůbec dle vynesení c k. zem. šk. rady ze
dne 15. března 1890 č. 4270 mají učitelé zajištěnou remunerací za vyučování
předmětům nepovinným — 34 K, a dle výnosu ze dne 16. listopadu 1894 číslo
29.815 učitelky za vyučování ženským ručním pracím 40 K za každou hodinu
vyučovací v témdni, za 2 týdenní hodiny tedy 68 K, resp. 80 K! — Náboženství
je předmět povinný. Je tedy zajisté spravedlivo, aby vyučování předmětu povin
nému bylo aspoň stejně remunerováno jako vyučování předmětům nepovinným
nebo ženským ručním práčem.

Nej lepší vzor.
Vychovatelské orgány přinášejí vznešené vzory nadšených paedagogů, kteří
mohou zdárně působiti na mysl učitelovu; neboť možno z nich vážiti hojně po
učení. Ale při tom více méně se zapomíná na nejlepší vzor, na Ježíše Krista
samého, který bez odporu náleží k nejlepším paedagogům. A k tomuto vzneše*
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nému příkladu máme se ve svých tísních a obtížích utíkali, abychom od něho
se naučili, kterak by nám bylo s úspěchem ve škole vyučovati.
I učedníci i lid zval jej nejraději učitelem, což Spasitel sám potvrdil slovy:
»Nazýváte mne učitelem a pánem, a také právě činíte, neboť tím i jsem« (Jan
13, 13?. Tak ukázal se již ve 12 letech, když v chrámu jerusalémském seděl
mezi zákonníky poslouchaje a otazuje se jich i odpovídaje jim, takže všichni,
kdož jej slyšeli,, divili se moudrosti, kterouž dával na jevo v otázkách a odpovědech svých. Byloť neobvyklým zjevem, když nepatrný mládeneček četl a vy
kládal nejtěžší místa starozákonních knih. Zřejmě pak káral Saducee: »Bloudíte
a nerozumíte ani písmu ani bytosti Boží« (Mat. 22., 26.). Fariseu Nikodémovi
vytýká hned na počátku svého veřejného působení: »Ty jsi učitel v Israeli a
tomu nerozumíš?« (Jan 3., 10.). Nikodém dokazuje převahu Spasitelovu, an volá:
»Mistře, víme, že jsi učitel, kterýž od Boha přišel«.
Celá autorita božského učitele se nám zrcadlí v kázání na hoře, kdy pro
hlásil o sobě, že přišel, aby dovršil úkol vychování lidu. Jeho učitelský úřad
uznávali i jeho nepřátelé, kteří ho poslouchali, aby jej polapili v řeči; ale nepo
dařilo se jim, neboť vznešený vychovatel byl bez chyby: »Kdo z vás mne může
viní ti z hříchu?«
Na Spasiteli nacházíme dle slov sv. Pavla všecko bohatství moudrosti a
vědění (Kol. 2., 3.), což sám přiznává: »Já jsem světlo světa« (Jan 8, 12.). Který
paedagog by tak mohl býti sobě přesvědčen a tuto pravdu hlásati, aby nebyl
usvědčen ze lži?
Kristus Pán jest absolutní pravda a moudrost, jeho duch je absolutní dobro
i láska. A proto jen spojením s ním a duchem jeho možno se zdokonalili jako
výborný učitel. U Spasitele nalézáme všecko dovršeno, hotovo, nikde tápání ve
tmách, všude vede cesta jistá, bezpečná. A který vychovatel nepracuje za pravým
cílem, jímž jest Ježíš Kristus, nadarmo staví budovu výchovy, poněvadž je za
ložena na písku. I nastal příval, přišly větry a váli větrové a obořili se na ten
dům, i padl, a pád jeho byl strašlivý. »Kmen nezasažený podle mého Otce, bude
vytať« (Mat. 15., 13.). Tak i vyučování, nenese-li se v duchu Kristově, nebude
provázeno zdárným výsledkem.
Jak sám velice vážil si Pán Ježíš dítek i mládeže, dokázal již tím, že stal
se sám dítětem, ač to nebylo nevyhnutelně potřebno pro naši spásu. A když
rostl, prospíval moudrostí a milostí u Boha i u lidí. Od 30. roku vystupuje jako
veřejný učitel a svou působností posvětil povolání učitelské, vyvrátiv nespiávné
rčení: »Quem dii odere, paedagogum fecere«, dokázav opak toho, totiž: »Quem
Deus diligit, paedagogum fecit.« Všude ukazoval se jako přítel dítek, vzkládal
na ně ruce, uzdravoval je a modlil se za ně. .»Nechte maličkých ke mně přijití
a nebraňte jim; neboť jejich je království nebeské.«
Hlavním podkladem všeho pokroku a dobra je poslušnost, která se jeví tak
významně v životě Spasitelově a stává se tak největším zázrakem, poněvadž pán
všehomíra podkládá se svým tvorům.
Jako nejlepší vychovatel byl si vědom zásady, že příklad působí nejvíce na
mysl lidskou. Seneka tento zjev potvrzuje, an je přesvědčen, že dlouhá je cesta
učení, ale krátká příkladu, poněvadž lidé více věří očím než uším. »Verba movent,
exempla trahunt.« Proto nejraději učil v podobenstvích. Všecky pravdy tak lidsky
znázornil, že nebylo možno je přirozeněji vykládali. Ničeho nepřeceňoval ani
2*

Strana 16.

KATÉCHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník VÍ.

nepodceňoval, tak že jeho paedagogický charakter byl úplně dokonalým. I Rous
seau, ač nikterak není jeho přívržencem, jej zřejmě chválí, že nemůže vyjádřiti,
zdali se mu více líbí Kristova láskyplnost v učení nebo uctivost v jednání.
Bylť Spasitel sám živým příkladem na potvrzení pravdivosti své nauky, kterou
dříve dokazoval svým životem, než ji vyjádřil slovy. A proto láskyplně napo
míná svoje učedníky: »Příklad dal jsem vám, a jak jsem činil, i vy čiňte. (Jan 13., 15).
Proto je třeba následovat! tohoto vlídného rozkazu, choditi.v jeho šlépějích,
a tak se stanou vychovatelé dokonalými učiteli mládeže. Jako Spasitel učil více
příkladem než slovem, tak také katecheta má považovati za přední povinnost,
aby byl dítkám vždy vzorem, na němž se uplatňuje učení jím hlásané. Tím bude
položen pevný základ ke zdaru náboženské výchovy ve škole.
Aby pak úcta ke Spasiteli jako vychovateli a příteli dítek ještě více zevše
obecněla, bylo by záhodno na některou neděli školního roku ustanovit! slavnost
církevní při mšisv. a v kněžských hodinkách: »Ježíš, přítel dítek.« Lev XIII. jako
horlitel pro všecko dobré, zvláště pro křesťanskou výchovu, zajisté by zařídil
podobné officium, kdyby povolané kruhy o to žádaly.

Promluva na neděli Devítník.
Napsal JOSEF THIR.

yjdělež i vy na vinici mou.·

Mat. 20., 4.

Smutný je pohled na vinici, kdy po dlouhé, úmorné zimě začne jarních
větrů vání. Tiché a opuštěné stojí místo, kde jindy bylo tolik krásy svěží, tolik
života. Ztuhlá země zakrývá vinný kmen, trní a hloží objímá vše, kamení a
bláto zanechaly tu přívalů jarních, a zdá se, že neoživne již štávnatou zelení
místo to. Avšak jarní slunko, které k životu budí celou přírodu, probouzí i vinaře
z jeho odpočinku, a práce jeho nastává. Pilná ruka jeho vyčistí vinici od kamení
a trní, odhrne zemi, zakrývající vinný kmen, zkypří a urovná půdu kolkolem, dá
oporu ratolestem na pohled suchým a k slunci a světlu obrátí větvičky révy.
A vlahý jarní vánek probudí život, který dřímal v lůně země, jarní déšť svlaží,
občerství 'vše, a teplé paprsky slunce povzbudí vše k novému máji, k novému
vzrůstu. Jakoby kouzlem nějakým tisíceré lístky zazelenají se na suchém dřevě,
v nových a nových výhonech do výše vinou se stonky bujné révy, a v zeleni svěží upro
střed květů jara nový život začíná vinice. Co tu opět nové práce, nových starostí.
Jarní slunko přechází v úpaly letní, rychleji a bujněji vzrůstá vinice, rychleji
vzrůstají i práce i nebezpečí. Tu třeba často a často odřezávat! výhony škodné,
znova na tyče upevňovat! révu; tu třeba chrániti, aby přívaly nezničily celou
práci, aby zvěř neporouchala toho, co ruka lidská pracně upevnila; tu třeba se
starati, aby nákaza hrozná nerozšířila kolem zkázy a smrti. Snášeti tu musí
opravdu vinař břímě dne 'i horka, horký jeho pot často při práci skropí tú půdu,
kde tolik kolem roste požehnání. Jaký div, že dělník na vinici ani nepozoruje,
jak rychle plynou kolem něho dny i měsíce, že teplé léto vystřídalo jaro snivé,
že v jasu slunce v bohatých hroznech dozrávají plody révy a nastává vinobraní.
A teprve když skončeny všecky práce, s radostí usedá vinař k sladkému odpo
činku v tichém podzimu na vinici své, aby posilnil se a občerstvil sladkým vínem,
tu po běžné, úmorné práci nastane radost a veselí.
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Drazí moji. Ta vinice, toť obraz vaši duše, ta práce v, ní ■— tof vaše starost
o věčnost. Věru nemohl Pán Ježíš krásnějšího zvoliti obrazu. 1 vaše duše byla
kdys krásnou, však hřích v ní působil tak, jak ta smutná zima, která zničila vše,
avšak vaší prací, vaší snahou má opět v ní vzejiti nové jaro, rozkvétali nový
máj. A proto ruku k dílu a srdce obraťte k Pánu Bohu; on chce, abyste duš>
tu jako onu vinici vzdělali k obrazu Božímu, a proto každý rok často a často
volá vás z tržiště tohoto světa, z jeho ruchu a spěchu, z jeho starostí a prací
časných k tomu, abyste šli na vinici duše a pracovali tam pro věčnost.
Jste všickni ratolestmi na živém kmenu révy, a tím je sám Pán Ježíš, z něho
vychází síla života, jen ve spojení s ním přinesete hojné ovoce pro věčnost.
Avšak co tu práce, co tu námahy třeba. I ve vaší duši snad bují trní, půda její je
pustá, kamenitá, hříchy, zlé návyky, a náchylnosti se tam usadily, ty se
musí nejdříve vypleniti, očistiti několikráte do roka upřímnou svátou zpovědí.
Vinná réva musí se přivázati na pevné koly, duše ta má se opírati stále a stále
o pevnou oporu víry a naděje. Půdu duše má stále zkypřovati pokorná, upřímná
modlitba a výše k nebi, k světlu má často se povznášet! z této všednosti, onomu
světlu má býti stále vysazena, jako ony ratolesti révy, a pak světlo svaté víry a
rosa milosti Boží, vzbudí jako ono vlahé jarních větrů vání nový život, nové
jaro blaha a šťastného klidu duše, nové květy a plody skutků dobrých, dozrá
vajících pro věčnost.
A jako přes tu vinici tak mnohá bouře se přenese, kdy hrozné mraky ženou
se nesouce zmar a hrůzu, tak i duši tvou ohrožovat! bude mnohá bouře křížů,
strastí a pokušení, přijdou přívaly zhoubné nevěry a hříchu, nákaza zlých pří
kladů příležitostí bude číhati všady, tenkráte chraň a opatruj duše své, tenkráte
důvěrně povznášej zraku svého a srdce k nebesům, tam sídlí ten, jenž poroučí
větrům a bouři, a nastává utišení. A tak v stálé práci a bdělosti ubíhati bude
tobě rychle čas, až i tobě dozraje sladký plod na vinici duše tvé a nastane
i tobě klidný podzim, podvečer tvého žití, kdy těšiti se budeš z ovoce práce
své, z toho požehnání, které jsi šířil, a z toho dobrého, co jsi vykonal. Bude to
tichý svatvečer před velkým dnem věčnosti. A na tu věčnost pamatuj, na tu
duši n ezapomínej, vždyť co plátno člověku, kdyby celý svět získal, — ale na
své duši škodu utrpěl; jakou dá náhradu za duši svou?
Když naše zvěčnělá císařovna Alžběta odevzdávala dcerušku svou Marii
Valerii biskupovi Ronayovi k vychování, napsala mu; »Nechci svěřiti výchovu
svého dítěte mnohým učitelům, ale toliko jedné osobě chci svěřiti vychování
i vyučování její, a proto jsem si vyvolila vás. Dejte mému dítěti především
pravou zbožnost, nebo všichni v životě potřebujeme náboženství.«
Ano pravá zbožnost, ta nejvíce podporuje práci na vinici duše tvé, tedy jí
nezanedbávej. V potu tváře své Spasitel světa pěstoval vinici svou od hory Oli
vetské až ku Golgotě, vzdělal ji' modlitbou a prací svou, na ní vypěstoval ten
drahocenný plod révy, v níž skryl tu nejsvětější svoji krev; ten kalich spásy
stále máš ve svatostánku, nuže splň to velké slovo písma: »Čím odplatím se
Hospodinu za vše to, co učinil pro mne. Kalich spasení vezmu a jméno Páně
vzývati budu.« To mocné jméno Páně bude ti silou, útěchou, ochranou v ži
votě, a ten kalich spásy stane se tobě kalichem požehnání, pramenem živým,
který plyne do života věčného, do toho moře blaha a štěstí, kde denár mzdy
věčné dá tobě Pán za práci tvou, abys na vinici Boží tam na věky odpočinul
v klidu a pokoji. — Amen.
--------------
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Promluva na I. neděli po Devítníku.
Napsal EM. ŽÁK.
»Vyšel rozsévač, aby rozsíval símě své.*
Luk. 8. 5.

Slavný jeden křesťanský řečník, uvažuje hluboký smysl učení Spasitelova,
překrásně napsal: »Pravda, která jest v Kristu jest, tak prostá, že žvatlající dítě
na klíně matky své může poznávati její smysl, ä jest zároveň tak hluboká, že
ani archanděl nevystihne myslí svou tajuplné její bezedno.« (John Caird). Slova
velikého myslitele věru vším právem platí o dnešním sv. čtení. Neboť podobenstv
o rozsévači, jako jest prosté svým dějem, tak jest jedno z nejhlubších a nejvý
znamnějších svým obsahem.
Ježíš sedě na lodičce učí lid na břehu genezaretského jezera stojící. Símě,
o němž mluví, jest mu slovo Boží a každá pravda, každá nauka z klínu božské
moudrosti pocházející. Půdou, ve které símě ukládá, jsou lidské duse, různé svými
schopnostmi a svými náklonnostmi. Jedny tvrdé, nepřístupné, nepoddajné jako
skála, jiné opět každému přístupné, vše přijímající jako veřejná cesta, po níž
každý kráčí, jiné náruživostem oddané a vášnivé, jako půda, ve které trní bujně
vzrůstá, a jiné konečně ušlechtilé, pro dobro nadšené jako úrodná prst polní, jež
vydává užitek stonásobný.
1. Když jednou slavný přírodozpytec Leibnitz tvrdil, že v přírodě panuje
taká rozmanitost, že není na zemi dvou věcí, které by zcela shodný byly, chtěli
mu někteří posluchači dokázati, že výrok jeho jest přehnaný. Umínili sijej usvědčit
z nepravdy. I jali se sbírati lípové listy a z nich chtěli vybratí dva zcela shodné.
Ale marně se namáhali. Ani dvou prostých listů zcela stejných nenalezli. A není-li
v přírodě neživé dvou věcí shodných, mamě bychom hledali dvou lidí, kteří by zcela
podobni si byli. A což teprve v říši duchové! Jaká tu rozmanitost povah, snah
i činů! A jako v každé půdě semeni buď lépe či hůře se daří, tak i v duši člo
věka poučení, vědy, rady, přímluvy i prosby učitelů jiný mají výsledek. Kolik
žáků ve škole, tolik různých duší, různých půd, do nichž učitel-rozsevač zrna
pravdy a dobrých naučení klade.
Símě, které padlo na cestu, na skálu a mezi trní, nevzrostlo a nevydalo
užitku. A není rovněž mezi žáky takových, u nichž všechna rada a napomínání
bez užitku se jeví? Kolik jest těch, kteří přidružujíce se k jiným, volíce si za
přátele a soudruhy beze všeho rozmyslu ty, kteří v cestu se jim namanou, zcela
bezstarostně přivolují, aby nohama šlapali a zničili v nich to dobré, k čemu po
leta je naváděli jich.učitelové?
K mudrci athénskému Sokratovi přišel kdysi jakýs zhýralec a posměšně
mu pravil: »Hleď, co se s žáky svými napracuješ, co se namluvíš a napobádáš
k ctnosti! A já za chvíli odvrátím je od tebe, že na vše, k čemu je navádíš,
zapomenou.« A mudrc na to klidně odvětil: »Toť zcela přirozeno. Já vedu žáky
k dokonalosti, k ctnosti, k vrcholu důstojnosti lidské a tam je cesta obtížná a
daleká. Ty však vrháš je v zkázu, v propast záhuby a tam ovšem v okamžiku
možno se sřítiti.
2. I símě, které padlo na skálu, nevydalo užitku. Uvadlo, protože nemělo vláhy
A nepodobá se tvrdé skále žák svéhlavý, zarputilý, tvrdohlavý, u něhož každé
slovo, každá rada má taký výsledek, jako když hrách na stěnu hází? Zatvrditi
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se ve zlém, k spasitelnému napomínání srdce zarputilé míti, jest jeden ze šesti
hříchů proti Duchu sv. Kdo tak činí, podobá se oněm nešťastným duchům a
poslům Božím, kteří hříchem ve zlém se zatvrdili a od zdroje pravdy se uchýlivše,
lásku změnili v nenávisť, pravdu vyměnili za lež. A zkáza, záhuba časná i věčná
kyne i jim. »Tvrdošíjný člověk podobá se poutníku, jenž neustále cestou svojí
jda, nedá si nic říci od zkušeného vůdce, až zbloudí a z cíle cesty své sejde.«
Kam dospěl Farao, kam Saul ve své zarputilosti? Nespokojený život následovala
jen nečestná, hrozná smrt.
3. Jiné símě padlo mezi trní a tmi spolu vzrostlé udusilo je.« Trním, jež
rostouc, každé símě užitečné dusí, zajisté trefně jest naznačena každá vášeň,
každá náruživost člověka. Na dně duše lidské spočívá mnoho koukole a trní.
Jest to dědictví všelidské, odkaz prarodičů. A běda jestli člověk od mládí ne
dovede sebe přemáhati, zlé žádosti krotiti'
Pohanský spisovatel Lucius vypravuje o jistém muži, který posadiv se na
divokého koně, nechal se jím unášeti v divokém trysku přes hory a doly až
střemhlav spadl a zabil se. Divoký kůň, jenž nedá se ovládati, ale sám člověka
nese kam chce, jest vášeň, jest náruživost člověka. Každý z lidí nakloněn jest
k té či oné chybě. Jeden k pýše, jiný k lakomství, k hněvu, k lenosti, nestyda
tostem a jak všechny ony hříchy hlavní se jmenují. Kdo v mládí již nenavykl
chyby své odkládati, své choutky přemáhati, ten hořce jednou toho bude želeti.
Rady a naučení učitelů v něm pohynou, udušeny jeho vlastní náruživostí. Stane
se obětí svých vlastních chyb k žalosti všech, kdo snažili se na lepší cestu jej
p řivést.
4. Jediné símě, jež padlo v zemi dobrou, vzešlo a přineslo užitek stonásobný.
Zemí dobrou, kyprou a úrodnou rozumí Spasitel duši vnímavou, ušlechtilou,
po pravdě prahnoucí. A to jest právě cíl všeho vychování, ať domácího, ať škol
ního, aby všechna mládež byla povahy šlechetné, aby duše vaše byly zaníceny
pro pravdu, právo a ctnost. Ušlechtilost duševní, tot největší poklad člověka. Toť
ono nejvzácnější šlechtictví, jemuž žádný zděděný erb a starobylost rodu se ne
vyrovná. A šťasten ten, kdo nejsa otrokem vlastních svých náruživostí, jest slu
žebníkem pravdy, práva a ctnosti. Šťastný žák, který přichází takto připraven do
síně učebné. V jeho duši učitelé uloží símě, které vydá užitek stonásobný. Ten
připravuje si budoucnost klidnou a šťastnou, stane se radostí svých rodičů,
chloubou svých přátel, platným, užitečný m členem svého národu.
Spasitel vypravuje podobenství o rozsévači, mluvil jako největší prorok,
vidoucí až na konec časů. Předpověděli tu osudy slova Božího, osudy pravdy
v duších lidských. S bolestí znamenal, že u mnohých všechno jeho přimlou
vání, všechno jeho působení, nebude míti pražádných výsledků. Vědělť, že jeden
z přátel nejbližších jej zradí, že mnozí, kteří nyní pozorně naslouchají, jednou
budou volatí: »Ukřižuj! Ukřižuj« — a připraví smrt svému Učiteli. Ale nezdar
ten jej nezaráží. Ježíš jako rozsévač seje dále, učil neúnavně.
I my pod patou kříže Spasitelova a ve jménu j eho učíce, nejsme více než
rozsévači slova Božího, pravd a nauk, jež všecky z Boha , pramene vší pravdy,
pocházejí. Radujeme se, kdekoli spatřujeme, že slova naše padají v duši vní
mavou, a hořce želíme, kde znamenáme, že všechny naše přímluvy a rady zů
stávají bez užitku a bez výsledku. A dej jen Bůh, bez jehož požehnání všechna
Práce naše byla by marna, jako práce rozsévače, když pohody není, aby bylo
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nejméně těch, kterým slova naše byla bez užitku, ale nejvíce těch, kteří slyšíce
slovo, v srdci dobrém a výborném je zachovají, a užitek přinesou v trpělivosti.«
Ovoce dobrého a šťastného života jednou sami sklízeti budou. Amen.

Promluva na II. neděli po Devítníku.
Napsal FR. JANOVSKÝ, c. k. professor v Brně.

Poutničkou společnost spatřujeme v dnešním sv. evangeliu — Pána Ježíše
i sv. apoštoly. Konáť svou poslední cestu do Jerusaléma. Jasnými slovy své vše
vědoucnosti oznamuje božský Spasitel své nastávající umučení, svou smrt i vzkří
šení a odvolávaje se na proroky Starého zákona, aby celý svět věděl, že jako
nikde a nikdy a u nikoho neděje se nic náhodou, tak ani v životě Páně není
účinkem náhody, nýbrž vše se děje, jak bylo uloženo v radě nejsv. Trojice, jak
bylo oznámeno už v dávných dobách svátými proroky — aby znova celý svět
věděl: Kristus — tol zaslíbený Mesiáš! Aj, vstupujeme do Jerusaléma, a doko
nají se všecky věci, které jsou psány skrze proroky o Synu člověka.« Luk. 18, 31.
Velevhodně a důmyslně, drazí v Kristu, klade církev svátá toto evangelium
na dnešní neděli, kdy stojíme již na prahu svaté postní doby, kteráž všecka jest
zasvěcena umučenému, ukřižovanému Spasiteli. Evangelium ono jest takořka
předehrou k světovému dramatu, takořka předmluvou k světové, události smrti
Páně; avšak též mateřským voláním všem katolickým křesťanům, aby pomníce
přehlubokého sebezapření, ponížení Kristova až k smrti kříže, také ochotně podjali
se onoho nepatrného sebezapření, jež se nám ukládá ve čtyřicetidenní půst.
Známo vám, drazí v Kristu, jak církev půst onen zmírnila. Nuže, nebudiž nikoho
z vás, kdož by přikázání to svévolně přestupoval. Lásku za lásku.
V tuto však chvíli, kterak rozjímání o utrpení Páně, k němuž pozýva dnešní
evangelium, jest božskému Spasiteli velemilo, nám pak veleužitečná.
1. Uzdravil jednou Pán Ježíš deset malomocných, že ho úpěnlivě prosili, volajíce
»Ježíši, mistře, smiluj se nad námi!« Řekl jim Pán: »Jděte, ukažte se kněžím!«
I stalo se, když šli, že všichni očištěni jsou. Jeden pak z nich když uzřel, že
očištěn jest, navrátil se, hlasem velikým velebě Boha a padl na tvář k nohám
Páně díky čině; a ten byl Samaritán. Odpověděv pak Ježíš, řekl: »Zdaliž jich není
deset očištěno? A kdež jest jich devět? Není nalezen, jenž by se byl navrátil
a vzdal chválu Bohu, jedině cizozemec tento.« Luk. 17.
Ejhle, jak káral Pán Ježíš nevděčnost oněch devíti uzdravenců a jak byl
potěšen vděčností onoho Samaritána! Co však bylo ono uzdraveni od malomo
cenství proti uzdraveni od hříchův a věčné smrti, jež vykonal Pán Ježíš na kříži!
O pomněme, jak se té štědrosti a lásce Pána Ježíše divil už sv. prorok Isaiáš,
jenž Duchem sv. osvícen, viděl téměř 800 let dříve Krista ukřižovaného: »Vpravdě
neduhy naše on nesí, bolesti naše on snášel — — — raněn jest pro nepravosti
naše, potřín jest pro hříchy naše, kázeň pokoje našeho leží na něm a zsinalostí
jeho uzdraveni jsme.« Is. 53. 45. Požadoval-li Pán vděčnosti za dobrodiní pro
kázané malomocným, za dobrodiní, jež ho stálo jen pokyn vůle, jak by neměl
požadovali vděčnosti za dobrodiní prokázané všemu lidstvu, za dobrodiní, jež ho
stálo život.
Ó věru velemilo jest Pánu Ježíši, vděčně-li vzpomeneme jeho umučení
a smrti; však i sám často o tom rozmlouval se svými učedníky, jakož na př.
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dosvědčuje dnešní sv. evangelium, i na ustavičnou, věčnou památku smrti té
ustanovil předrahou oběť mše svaté. Než tedy i vy, drazí v Kristu, pokorně a vděčně
povždy vzpomínáte lásky ukřižovaného Spasitele, kdykoliv spatříte sv. kříž, kdy
koliv obcujete mši svaté — povždy, ale zvláště ve svatopostní čas, jenž nám
nastane popeleční středou. Vděčnost a lásku za lásku! Pánu Ježíši jest to velemilo, nám pak veleužitečná.
2. Dobře praví sv. Augustin, že kříž byl Pánu Ježíši nejenom smrtelným
lůžkem, nýbrž též kazatelnou. A o čem pak tam káže jednorozený Syn Boží,
jaké naučení slyšíme u sv. kříže? Aj, nejenom slyšíme, nýbrž vidíme neskonalou
lásku Boži k nám ubohým hříšníkům; opět volá sv. Augustin·. »Pozoruj Pána
Ježíše na kříži; vše tu dýše jeho láskou: hlava nakloněna, aby tě políbila: ruce
rozpjatý, aby tě objaly; srdce otevřeno, aby tě v sobě skrylo! U sv. kříže poznáváme,
jak ohavný jest hřích, kdyžtě na vykoupení z něho nebylo jiného prostředku,
leč smrt nejčistšího, nejnevinnějšího Beránka Božího. Poznáváme, jak drahá je
duše lidská, kdyžté pro spásu její neobtěžoval si Syn Otce nebeského podstoupiti
tak ohromné bolesti, celé moře bolesti; opět a opět volá sv. Augustin: »Viz, člo
věče, jak drahý jsi!« U sv. kříže žasneme nad tichostí, trpělivostí Pána Ježíše,
nad jeho láskou k nepřátelům a poznáváme, jak daleci jsme toho příkladu jeho,
jestliže při sebe menším dopuštění Božím reptáme, hněváme se, mstiví jsme a nesnášeliví. Rozjímání o umučení a smrti Páně ničí v nás panství hříchu a dopo
máhá nám ke krásným ctnostem, jak toho zkusilo už tisíce, ba miliony nejšle
chetnějších duší, vzaly si k srdci slova Spasitelova; »Chce-li kdo za mnou přijití,
zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne.« Mat. 16, 24. O těch přezázračných slov Ježíšových! Zubožené pokolení lidské bylo jimi proměněno, to
pokolení, u něhož před Kristem chlípnost a smyslnost měly své chrámy a oltáře,
u něhož bouřlivé žádosti tělesné byly uchovány jako božstva. Křesťanství vštípilo
mezi pobloudilé a nepravostmi zotročené pohany kříž s Kristem ukřižovaným
a pravilo — ne jako Pilát: Ejhle člověk! — nýbrž: »Ejhle, jak nás Bůh miloval,
že Syna svého jednorozeného vydal, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný!« A lidstvo padlo na kolena před ukřižovaným Beránkem Božím,
klanělo se bezměrné lásce jeho, zříkalo se hříšného světa, zříkalo se rozkoší tě
lesných, zapřelo sebe samo, vzalo trpělivě kříž svých povinností i všelikých strastí,
následovalo Krista a dostoupilo s ním slávy nebeské, jež i nám kyne, i nám jest
uchystána, ač-li i my pozvání Kristova poslechneme. Amen.

Promluva na I. neděli postní.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.

Dnešním dnem uvádí nás církev sv. na poušť, kam odebral se Spasitel náš,
aby se připravil na velkolepé dílo vykoupení člověčenstva. Sv. evangelium uka
zuje nám, kterak ďábel odvážil se pokoušeli samého Syna Božího. Tím více
hledí svésti nás, slabé a křehké tvory, ku hříchu. Bůh sám tak oznámil Mojžíšem
(V. kn., 13, 3.) lidu israelskému: »Zkouší vás Hospodin Bůh váš, aby známo
bylo, milujete-li ho z celého srdce svého a z celé duše své čili nic.« Mezi pro
středky, kterými můžeme odolati pokušení, doporoučí se nám nejvíce vzpomínka
na smrt, o níž chceme dnešního dne rozjímali.

Strana 22.

KAľECHETSKÁ PRÍLOHA

Ročník VI.

1. Že jest nám všem zemřiti, všem bez výjimky, to ví každý. Jméno kaž
dého člověka, které zaznamenáno bylo v knize křestní, zaznamenáno bude
i v knize úmrtní. Proto moudře dí Sirach (14, 12): »Pamatuj, žeť smrt nemešká
a že smlouva s hrobem ukázána je tobě: nebo smlouva tohoto světa jest, že
každý smrtí umře.«
Jistě tvrdý to zákon a hrozný a přec neodporuje milosrdenství a lásce Boží.
Člověk sám přinutil Boha, aby zákon smrti ustanovil. Bůh stvořil člověka ne
smrtelného, postavil ho do ráje, předložil mu život a smrt. I vybral člověk, sveden
byv zlýrn duchem, zlo a tím i smrt. »Nebo Bůh neučinil smrti, aniž se veselí
ze zahynutí živých.« (Sir. 1., 13.) Smrt podobá se dluhu, který přirozenost naše
již od doby ráje zaplatiti musí, dle sv. Pavla: »Skrze jednoho člověka hřích na
tento svět vešel a skrze hřích smrt, tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všichni
zhřešili.« (Řím 5., 12.)
2. Jistě nás smrt očekává, ale kdy? Umřeme v mládí nebo stáří? Můžeme se
tohoto dohadovali, můžeme snad z nějakých známek na život anebo na smrt
souditi, ale s jistotou nemůžeme tvrditi ničeho. Hodiny smrti Bůh ukryl před
zrakem naším. Proto jest nám na pozoru býti, aby nás smrt nepřekvapila. Radit
božský Spasitel: »Vizte a bděte, nebo nevíte dne ani hodiny.« (Mat. 25., 13.)
»Bděte, aby, když by Pán nenadále přišel, nenalezl vás spících.« (Mar. 13., 33.)
Byla by to zvláštní veliká milost od Hospodina, kdyby zjevil nám, kdy
zemřeme. To stalo se jen největším světcům, jako sv. Benediktu, který na ně
kolik měsíců napřed oznámil svým učedníkům, kdy zemře. Touto milostí obdařen
byl patron mládeže sv. Alois, dále sv. Pavel z kříže, sv. Jan Nepomucký, jenž
předvídaje smrt, putoval do Staré Boleslavi, vyprosit si tam síly a milosti po
třebné ke smrti mučednické. Však to jsou jen výjimky. O tom nepochybuje nikdo
Největším učencům nepodařilo se určití hodinu smrti. Jistě pravdivá jsou slova
francouzského lékaře a učence dr. Tessiera, jenž dí: »Smrt překvapí každého
člověka, jehož život zastavuje jako jezdec, který přitahuje uzdu, zastaviti chtě
koně.« Chtíce tuto pravdu vysloviti. vymyslili staří bajku o sudičkách, které se
svého vřetena nit života našeho předou, krátkou nebo dlouhou, a svými nůžkami
přestřihují dle úsudku osudu.
3. K této nejistotě přicházejí pak ještě i otázky jiné. Kde a jak zemřeme ?
Jakub skonal na loži, vrstevníci Noemovi ve vodách, Sodomští v ohni, synové
Jobovi pod sutinami domu, synové Heliho na bojišti. A které místo nám určeno
pro smrt? Očekává nás smrt v milé domovině, mezi přáteli a příbuznými? Či ze
mřeme v daleké cizině opuštěni? Smrt nás ustavičně pronásleduje, a kde Bůh
pokyne, tam nás zkosí. Pravdivá jsou jistě slova Ciceronova: »Smrt, jako skála
Tantalovi, vždy hrozí.« Celý tedy život náš nejistý jest. Nikdy není smrt od nás
daleko, jak to dobře vyjadřuje žalmista Páně David: »Jedním toliko krokem já
a smrt dělíme se.« (I. král 30., 3.)
Jakou smrtí zemřeme? přirozenou, násilnou? Kdo to může říci? Anakreon,
znamenitý básník řecký, zadusil se zrnem hroznu, Diagoras vypustil ducha ra
dostí, dověděv se, že tři jeho synové při olympských hrách zvítězili. Alban Stolz
dí následovně: »Smrt všade jako světem jdoucí řemeslník, který se teprve psáti
naučil, jméno své napsala. Na tom jen záležeti bude, abychom rukopis čisti
dovedli.«
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V pravdě slova tato poslední jsou velmi důležitá.
4. Nevíme-li, kdy, kde a jak zemřeme, jest nám tak žiti, abychom na smrt
byli vždy připraveni. Proto často na ni vzpomínejme; tato vzpomínka jistě nás
bude chrániti zlého. Vždyť důležito jest, jak zemřeme; písmo sv. dí:. »Smrt hříš
níků nejhorší, ale vzácnou jest smrt spravedlivých před obličejem Páně.«
Již staří pohanští mudrci pamatovali na odchod se světa. Séneka radil:
»Nejisto jest, na kterém místě tě smrt očekává, proto očekávej ty ji na každém
místě.« Když římský vůdce v triumfu vracel se do vlasti, volal prý vždy jeden
ze sluhů časem v zadu: »Nezapomeň, žeť jsi člověk smrtelný.« A tak i Horác
varuje: »Věř, že každý den zasvitl ti jako poslední.« Hle, kterak pamatováno
bylo na slova Hospodinova v ráji: »Prach jsi a v prach se navrátíš.«
Na tom, jak zemřeme, záležeti bude celá naše budoucnost; kdo zlou smrtí
skoná, do bídy veliké se uvrhne, v bídě na věky zůstane. Proto volá Písmo sv.:
»Padne-li strom na poledne anebo na půlnoc, na kteréžkoliv místo padne, tam
bude.« (Kaz. 11., 3.) Dokud stojí, může směr svůj změniti, jakmile však padne, již
nikoliv. A tak i člověk. Dokud mu srdce bije v těle, může se dáti cestou do
nebe aneb do pekla, jak chce, může i cestu svou změniti, kdykoliv mu libo;
když však zemře, konec jest, kam padne, tam zůstane ležeti.
Proto tedy máme se na smrt připravovat!, aby smrt naše byla šťastná.
Ví-li vojevůdce, že nepřítel se blíží, že jistě přijde, tu zdvojnásobňuje stráže na
všech stranách, pořádá šiky, dodává jim odvahy. A tak i s námi. Po celý život
máme se na smrt připravovat!. Již Cicero je přesvědčen: »Celý život filosofů je
výklad smrti.« V pravdě, přípravou na smrt je celý život náš. »Kupujte čas
neboť dnové jsou zlí,« tak napomíná sv. Pavel Efeské (Ef. 5, 16.) a v pravdě
pracujme, dokud čas, dokud světlý den, neboť přijde noc, kdy více nebudeme moci
pracovati. Co uplynulo, nevrátí se nám, co bylo zameškáno, nedá se již nahraditi.
»Všemu blíží se konec, protož buďte opatrní a bděte na modlitbách.« (I. Petr. 4., 7.)
Jistý mudrc prohlásil, že má moudrost na prodej. Uslyšev to král Dionysius
a žádostiv jsa věděti, co by tím mínil, vypravil k němu dvořenína, aby tu moudrost
koupil. I dal mu mudrc lístek, na kterém napsáno bylo: »Cokoli činíš, opatrně
čiň a pomni na konec.« Pamatuj na smrt, tak nechť také napsáno jest ustavičně
před očima vašima. Pamatujte na ni každé chvíle, a jistě vás nepřekvapí, nýbrž
nalezne vás připraveny. Pamatuj na smrt, a pak jistě bude a vzácnou smrt tvá
před tváří Hospodina. — Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Pozdrav ve škole. Dle výnosu c. k.
ministerstva kultu ze dne 30. června 1874
č. 4429 má zůstati ve škole při obvyklém
pozdravu: »Pochválen buďPán Ježíš Kristus.«
Zaváděti tedy jiné pozdravy, jako »dobrý
den«, »dobré jitro«, »má úcta«, nebo vzdáti
čest pouze povstáním není dle tohoto naří*
zení dovoleno.
Vliv katechetův na známku z mra
vu. Katechetovi bez odporu přísluší vliv
na známku z mravů. Kdyby porada jeho

názoru nedbala, má právo dle § 40. škol
ního a vyučovacího řádu ze dne 20. srpna
1870 diktovat! své námitky do protokolu
a žádati, aby protokol byl zaslán c. k.
okresní školní radě.
Nový způsob boje proti katolické
věrouce. Mnozí osvícenci naší doby, ne
mohouce vznešenost křesťanské mravouky
popříti, jali se jiným způsobem na křesťanství
útočit. Kristus Pán prý vlastně žádné věro
uce neučil. Byl jen velikým hlasatelem vše-
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obecné lásky k bližnímu, již vyzdvihl až
k naprostému a nejdokonalejšímu altruismu.
Námitka tato patrně jest jen vypočtena na
ty, kdo Písma sv. nikdy nečetli. Kdo pak
mluvil o sobě jako o Bohu, o Nejsvětější
Trojici, o milosti Boží, o nebi, pekle atd.?
Či to vše není žádná věrouka?
r.

Vysvědčení propouštěcí. Dle výnosu
c. k. ministerstva kultu ze dne 22. června 1885
č. 1857 mají býti propouštěcí vysvědčení
podepsána katechetou té třídy, do které žáci
posledně docházeli.
Odsouzení Spasitelovo. Roku 1280
našli, v městě Aguileji v bývalém neapolském
království starou mramorovou vásu, ve
které byla kovová desKa, v níž poznal učený
professor Stribani votivní tabulku s Kristovým
ortelem smrti v řeči chaldejské. Výiok na
desce, jehož pravost byla nedávno francouz
skou kommissí uznána, zněl v překladě
takto: »Soudobný výrok Pontského Piláta,
zemského správce dolnogalilejského, obsahu
toho, že Ježíš Nazaretský podstoupit! má
tre'st Smrti ukřižováním. Roku 17. vlády
Tiberiovy, dne 25. měsíce března ve svátém
městě Jerusalémě, když Annáš a Kaifáš byli
velekněžími a obětníky Božími, odsuzuje
Pontský Pilát, zemský správce dolnogalilejský, se soudné stolice své jako pretor Ježíše
Nazaretského na smrt ukřižováním mezi
dvěma vražednickými lotry. Dle velkého,
důrazného svědectví lidu Ježíš: 1. vydával
se neprávě za Syna Božího; 2. vydával se
neprávě za krále israelského; 3. rouhavě
vnikl do chrámu v průvodu všelikých zástupův, kteréž nesly v rukou palmové rato
lesti. Následkem toho jest Ježíš Nazaretský:
1. nepřítelem zákona; 2. buřičem; 3. svůdcem.
Pontský Pilát rozkazuje jménem velikého
císaře Tiberia prvému centurionovi Quirilovi
Corneliovi, aby odsouzeného Ježíše Naza
retského dovedl na popraviště a dal vyko
nat! rozsudek, ale zakazuje lidu, bohatým
i chudobným, smrt Ježíšovou překazit! pod
pokutou podobného trestu, jaký je vyměřen
jemu.« Svědkové, kteří tento výrok podepsali, tedy přísedící soudu nad Spasitelem,
jsou: 1. Daniel Robani, farisej, 2. Jan Zorobabel, 3. Rafael Robani, 4. Eliáš Kapel,
učenec písma. Na spodním kraji desky je
poznámka, že takováto tabulka byla zaslána
každému zemskému kmeni israelskému.
Modlitba ve škole. C. k. ministerstvo
kultu nařídilo výnosem ze dne 8. října 1902
č. 8759, aby žáci se na počátku vyČování
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dopoledne a na konci vyučování odpoledne
modlili; tím ovšem se nevylučuje, aby se
nemodlili na konci vyučování dopoledne a
začátku vyučování odpoledne. Modlitby tyto
má právo ustanovovat! učitelský sbor, a to
jen ty, které jsou v katechismu obsaženy.
Povšechných modliteb pro všechny konfesse
uzpůsobených nelze dle výkladu zákona za
věsti. Kdyby sbor se usnesl, aby po Otče
náši se nepřidávalo Zdrávas, katecheta může
se proti tomu ohraditi, diktovat! ohrazení
do protokolu a žádati, aby protokol byl
zaslán okr. školní radě. Výnosem c. k. mi
nisterstva kultu ze dne 21. dubna 1870 č.
3662 ve smyslu výnosu c. k. zemské šk.
rady ze dne 29. dubna 1870 č. 2485, jde
na jevo, že toliko sbor měšťanské a obecné
školy jest oprávněn ve smyslu zákona mo
dlitby ustanovovat!, ne však sbor jen obec
ných škol, kde je k tomu oprávněn jen
katecheta.

Palestina s ptačího pohledu od B.
Javůrka, vydána byla též barvotiskem ve
formátě školní bible. Jest to umělecký
obrázek, vystihující v malém veškeré detaily
mapy velké a výborný pro děti školní, an
měrou značnou podporuje vyučování školní.
Rády mají děti mapku tuto v ruce, neboť
jest jim zcela srozumitelná a mohou tedy
hravě nalézti si ona posvátná místa, o nichž
právě ve škole byla zmínka při výkladech
náboženských, ba za krátko znají všechna
vlastním hledáním ze zábavy. Doporučujeme
mapku tuto vřele pozornosti všeho ducho
venstva a přáli bychom si, aby do chy
stané nové bible školní též vřaděna byla.
Budeť nejen mocnou podporou vyučování
samého, ale i okrasou bible. Cena na obyč.
papíře 16 h, na velin. 24 h jest levná.
Nezapomínejte při zakupování pomůcek na
velkou 1
Česká modlitba v cizině. V kapli
otčenáše na hoře Olivetské v Jerusalémě,
na místě, kde Kristus Pán apoštoly modlitbě
té uěil, jest vyryt na mramorových deskách
otčenáš ve 32 řečech. Dosud chyběl tam
český text pouze liknavostí putujících tam
Čechů, kteří obyčejně s německými pout
níky na posvátné ono místo dojíždějí. Aby
i našemu jazyku zjednáno na památném
onom místě platnosti, zakoupil princ Karel
Schwarzenberg ml., jenž ve východních
zemích cestoval, za 1000 franků místo a dal
nákladem 700 franků poříditi nádhernou
desku mramorovou s českým Otčenášem.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

BŘEZEN 1903.
ROČNÍK VI.
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Úprava učitelského služného a katecheté.
Bylo potřebí téměř čtyř let, než byly upraveny platy učitelské v nynější
podobě; neboť již od 12. května 1899 zemský sněm království Českého zabýval
se tou otázkou.
Teprve když zemský sněm 30. prosince 1902 podrobil se žádosti vlády stran
snížení daně z piva na 1'7 K místo 2 K, Jeho Veličenstvo schválilo 27. ledna 1903
tento zákon, který jest uveřejněn v zákonníku zemském části III. ze dne 5
února 1903, čís. 16.
Hlavní přednost této úpravy záleží v tom, že založena jest na soustavě
osobního platu místo dřívějších místních tříd.
§ 20. určuje jednotné služné na obecných školách na místech II. třídy
1200 Kal. třídy 1600 K, na měšťanských školách pak 2000 K.
Pro katechety má platnost 3. odstavec: »Zvláštním učitelům náboženství se
stálými platy ustanoveným náleží, nechť jsou ustanoveni zatímně nebo defini
tivně, na obecných školách základní služné 1600 K, pro místa učitelská I. třídy
stanovené, na školách měšťanských základní služné 2000 K.«
O kvinkvenálkách jedná § 26 : »Všem definitivně ustanoveným osobám učitel
ským (zvláštním učitelům náboženství se stálým platem), které dle povinnosti
a nepřetržitě působily na některé škole obecné nebo měšťanské v královstvích
a zemích v říšské radě zastoupených, náleží, čítajíc od doby, kdy nabyly vysvěd
čeni učitelské způsobilosti, od pěti do pěti let šest zvýšení služného, a to na
školách obecných po 200 K a na školách měšťanských po 250 K. Toto zvýšení
náleží jim od prvního dne měsíce po datování vysvědčení o učitelské způsobilosti
následujícího.«
5., 6., 7. a 8. odstavec zní: »Ustanoví-li se učitel (zvláštní učitel náboženství
se stálým platem) obecné školy národní definitivně na škole měšťanské, nabývá
za týchž podmínek zvýšení služného, která by mu příslušela, kdyby byl působil
na škole měšťanské stejně dlouhou dobu jako učitel. Zvýšení služného, kterých
nabyl jako učitel na obecné škole národní, počítají se do celkového počtu šesti
vůbec možných zvýšení služného.
Učitelská osoba nepůsobí dle povinnosti po smyslu prvního odstavce tohoto
paragrafu toliko tehdy, jestliže se jí za porušení povinnosti, udavší se v době,
3
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ku které se přihlíží při přiznání zvýšení služného, dostalo od úřadu školního buď
písemní domluvy aneb disciplinárního trestu.
Písemní domluva odkládá přiznání zvýšení služného nejvýš na rok, disci
plinární trest na 3 roky.
Zadržení některého zvýšení služného, jež se stalo ve smyslu předcházejícího
odstavce na celé tříletí anebo na kratší dobu, nemá žádného vlivu na den nápadu
následujícího zvýšení služného.«
O aktivních přídavcích a příbytečném jedná § 30., jenž ustanovuje aktivní pří
davky: »Osobám učitelským s vysvědčením učitelské způsobilosti na obecných
školách národních a měšťanských (zvláštním učitelům náboženství se stálým platem)
náležejí aktivní přídavky do výslužného nevpočitatelné v místních obcích, majících přes
8000 až do 16.000 obyvatelů 15 proč., v místních obcích, majících přes 16.000
až do 30.000 obyvatelů 20 procent, a v Karlině, Smíchově, Král. Vinohradech,
Žižkově, Karlových Varech, Teplicích-Šanově, Marian. Lázních a ve Františkových
Lázních, jakož i v obcích Košířích, Vršovicích, Nuslích, Fischern (školní okres
Karlovy Vary), Podmoklech, Děčíně, Skvrňanech, pak v místních obcích čítajících
přes 30.000 obyvatelů 30 proč., v Praze 40 proč, základního služného; přídavky
tyto buďtež ve stejných lhůtách se základním služným vypláceny.
Tyto aktivní přídavky hradí okres školní (§ 15. a 32. zákona ze dne 24. února
1873, č. 16. z. z.).
V příčině počtu obyvatelstva, ustanoveného v tomto paragrafu a v § 28.
a čl. II. je rozhodný výsledek toho kterého všeobecného sčítání lidu.
Zastupitelstvo místní obce, ve které jest škola, po případě zastupitelství obcí
přiškolených mohou se svolením c. k. zemské rady školní povoliti učitelským
osobám na školách své školní obce přídavky drahotní nebo příbytečné, v takových
případech musí však příspěvky ty pro všecky školy, a to veškerým osobám
učitelským stejné kategorie ve stejné výši býti uděleny.«
§50. určuje dobu služební: »Všechny definitivně ustanovené osoby učitelské,
počítajíc v to definitivně ustanovené zvláštní učitele náboženství, jakož i defini
tivně ustanovené učitelky ženských ručních prací, tyto poslední s omezením,
obsaženým v čl. II. zákona ze dne 8. září 1899, č. 67 zem. zák. mají právo na výslužné.
Osoby učitelské mají býti dány na odpočinek, když pro přílišnou pokročilost
věku, pro těžké vady tělesné nebo duševní anebo pro jisté pozoruhodné poměry
k vykonávání povinností jim náležejících nejeví se býti způsobilými.
Po dokonaném 40., pokud se týče v případě stanoveném v § 58. odstavec
2., po dokonaném 35. roce služebním má každá osoba učitelská právní nárok,
aby dána byla na odpočinek.
Osoby učitelské mohou dány býti na odpočinek buď ku své žádosti neb
z moci úřední.«
§ 51. : »Vzdá-li se člen učitelstva služby své dobrovolně aneb opustí-li ji
o své ujmě, pozbude tím práva, aby dán byl na odpočinek. Za dobrovolné vzdání
se služby pokládá se také, když se ženská osoba učitelská provdá anebo když
bez svolení okresní školní rady (§ 32.) se ožení zatímní učitel, který má toliko
vysvědčení dospělosti.«
§ 54. : »Vpočítatelné služné jest to, kterého požívala osoba učitelská v po
sledním definitivním postavení před tím, než byla dána na odpočinek (§§ 20.‘
26., 33., 34.).
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Funkční přídavky (t. j. správcův škol a ředitelů škol. Pozn. red.) pokládají
se za části tohoto ročního služného.«
§ 55. : »Vpočítatelna jest doba služební, po kterou osoba učitelská po od
byté zkoušce učitelské způsobilosti působila bez přerušení při některé škole
veřejné. Byla-li doba služební přerušena, nemůže se doba služby již vykonané
vpočítati, ač lze-li dokázati, že služba ani vinou ani přičiněním učitelovým nebyla
přerušena.
Zvláštním učitelům náboženství definitivně zřízeným počítá se doba služební,
kterou strávili v postavení zatímním, pojí-li se doba ta bez přetržení k době slu
žební, kterou strávili v postavení definitivním.«
Odstavec 3.: »Osobám učitelským, které byly definitivně ustanoveny před
platností zákona ze dne 21. ledna 1870, čís. 14 z. z., počítá se čas služební od
jejich definitivního ustanovení.«
V § 57. mluví se o odbytném: »Osoby učitelské, které ještě nedokonaly
desítileté vpočítatelné služební doby, obdrží, pakli ze školní služby nevystoupily,
dobrovolně se jí zřeknuvše, nebo byvše cestou disciplinární ze služby propuštěny,
jednou pro vždy odbytné, které se vyměří za služební dobu až do pěti let jedno
ročním, za služební dobu více než pětiletou dvojnásobným vpočítatelným ročním
služným. (§ 54.)
§ 58. jedná o výslužném: »Učitelé, kteří budou dáni na odpočinek po do
konaném 10. vpočítatelném roce služebním (§ 55, 56.), obdrží výslužné, které po
dokonaných desíti letech služebních činí 40 proč., za každý další rok služební
2 proč, vpočítatelných důchodů. Po čtyřicetileté vpočítatelné době služební náležejí
tudíž plné vpočítatelné důchody jako výslužné.
Zvláštní učitelé náboženství definitivně zřízení mají po dokonaném 35. roce
služebním právní nárok, aby byli dáni na odpočinek.
Výslužné zvláštních učitelů náboženství vyměřuje se tím způsobem, že za
prvních 10 let ve službě bez přerušení strávených připadá kvóta 40 proč, platu
ročního, do pense vpočítatelného, kterého ve službě činné posléz na penězích
brali. Každým dalším rokem služebním pak kvóta tato vzrůstá o 2’4 proč.
Učitelské osoby, které následkem nemoci nebo tělesného úrazu, jimi úmyslně
nepřivoděného, staly se k službě nezpůsobilými, obdrží, byť i nedokonaly ještě
deset let, ale dokonaly-li alespoň pět let služebních, takové výslužné a jejich
pozůstalí obdrží takové zaopatření, jako by byly skutečně dovršily deset vpočí
tatelných let služebních.
Při počítání služební doby, deset let převyšující, počítají se zlomky jednoho
roku za plný rok služební, převyšují-li šest měsíců.«
§ 59. : »Osoby učitelské mohou býti dány na odpočinek buď trvalý neb do
časný. Na dočasný odpočinek může býti dána osoba učitelská také tehdy, když
není více třeba služebního místa, které zastavá, a při tom není dána možnost,
aby mohla býti povolána na jiné místo služební.
Odpadne-li překážka, pro kterou byla osoba učitelská dána na dočasný od
počinek, jest tato osoba povinna k nařízení zemské školní rady nastoupiti opět
službu školní s těmitéž požitky, které jí vedle §§ 20., 26. a 27. tohoto zákona
náležely, než byla dána na dočasný odpočinek; jinak přestane nárok na odpočivné,
které užívala.«
3*
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Co se týče úhrady výloh s nemocí a pohřbem, ustanovuje § 73.: »Vdova
po učiteli, v činné službě neb na odpočinku zemřelém, aneb není-li vdovy, děti
jeho, a není-li ani dětí, jeho příbuzní neb sešvakření až do čtvrtého stupně, po
případě dědicové, mají právo žádati, aby jim k uhrazení výloh, spojených s ne
mocí a pohřbem, byla vyplacena čtvrtina vpočitatelného ročního služného, jehož
zemřelý naposledy požíval.
Totéž platí za stejných pomínek i o příbuzných, sešvakřených a dědicích
ženských osob učitelských.
Není-li tu příbuzných neb sešvakřených, po případě dědiců, a mohou-li jiné
osoby prokázati, že zemřelého před smrtí ošetřovaly aneb že pohřební útraty
hradily ze svého, může zemskou školní radou, souhlasí-li zemský výbor, i těmto
osobám pohřebné býti povoleno.
§ 3. a 6. říšského zákona z 21. dubna 1882, čís. 113 na pohřebné použiti
nelze.«
§ 75. jedná o příspěvku pensijním: »Všechny osoby učitelské, které vyko
navše zkoušku způsobilosti učitelské, nabudou definitivního neb zatímního posta
vení služebního, jsou povinny, by splácely do pensijní pokladny v prvním roce
10 procent svého ročního do výslužného vpočitatelného služného, které jim bylo
nejprve výkázáno, a právě tolik, aby také splácely z každého pozdějšího zvýšení
služného nebo z přídavku funkčního; mimo to mají v každém dalším roce od
vádět! do pensijní pokladny 3 procenta svých ročních příjmů do výslužného
vpočítatelných.
Osoby učitelské, které v době, kdy tento zákon částečně vstoupí v platnost,
jsou již definitivně ustanoveny, mají shora uvedený roční příspěvek zapravovati
toliko ve výši 2 procent dotud, pokud nenabudou služného dle této úpravy
zvýšeného.
Starie-li se ke službě neschopnou aneb zemře-li osoba učitelská, která
nejsouc v definitivním postavení, nemá práva na výslužné (§ 50. odst. 1), aneb
na odbytné (§ 57.), vrátí se příspěvky, placené do pensijní pokladny, jí neb jejím
dědicům.«
§ 80. : »Pětiletá zvýšení služného dle dosavadního zákona již nabytá zůstá
vají, ač-li dle tohoto zákona počet jejich by nebyl větší, v platnosti počtem a po
řadím s tou změnou, že požívala-li definitivně ustavovená osoba učitelská (zvláštní
učitel náboženství se stálým platem) nižšího zvýšení služného anebo menšího
počtu zvýšení služného, mají se tato zvýšení vyměřiti od doby platnosti tohoto
zákona vyšší sumou anebo počtem v tomto zákoně stanoveným.
Další zvýšení služného budou splatna v době tímto novým zákonem sta
novené.«
K těmto paragrafům, jež týkají se výslovně katechetů, neb jichž možno pří
padně použiti, dlužno podotknout!, že zvýšené služné nastoupilo 1. lednem 1903,
nové kvinkvenálky pak 1. lednem 1904. budou míti platnost.
(Dokončení.)
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Promluva na II. neděli postní.
Napsal VLADIMÍR HORNOV, katecheta v N. Bydžově.

Vedl je na horu vysokou soukromí a
proměnil se před nimi.
(M. 17, 1.)

Zářnými stopami své velikosti, slávy a všemohoucnosti pokryl Bůh tvář
země, světlem svých myšlének naplnil nekonečné prostory světů a v nezměrné
dálky, jež unikají zrakům lidským, prohlásil: »Já jsem začátek i konec!«
1. Veliký myslitel, jehož mravní svoboda zachvívala se před poznatkem
osobního Boha, zíraje ze skalných velikánů do světelných vln vycházejícího
slunce, zvolal: »Bože, Ty jsi!« — Duše jeho zaletěla, jakoby zachvácena byvši
silou nadpozemskou k tomu, jehož existence obávalo se srdce, obával se rozum,
a jemuž se kořil.
Nezahleděl jsi se někdy u večer ke končinám nadhvězdným, necítiľs jak
duši rostou křídla, jak zdáš se sám sobě lepším, jak pohled ve vznešený kraj
světel očišťuje tvé myšlénky, tužbv, povznáší tvé srdce a plní je láskou, touhou
po nesmrtelnosti, očistě — jak rozpíná tvou náruč, jakoby zachytiti měla bytost,
jež jediná může ukojiti vše, co chvěje hlubinami srdce, nitrem duše? O rozpomeň
se! V okamžicích takových tichnou vášně v srdci člověka, zapadají do hlubin,
jež zdají se býti nedozírnými, cítíme jen křídla duše rozpínající se k nebesům,
ke končinám tajemným, kde tuší domov svůj. Řekl bych s velikým mudrcem
řeckým, že myšlénky dávno zapomenuté a nyní se opět probouzející líbají tvář
člověka, střásají s něho prach života a šeptají mu: Obraze Boží!
Zdá se, že silou tou veden jsa, vystupuje duch náš na tajemnou horu
Tábor, vybavuje se z pout těla smrtelného a tuší velikost proměny·, která nastane,
až uzří tváří v tvář, co vidí nyní v zrcadle.
2. Vzpomínám slov dnešního sv. evangelia: 1 vyvedl je na horu
vysokou v soukromí! »1 zastkvěla se jeho tvář jako slunce, a roucho jeho
učiněno jest bílé jako sníh!« Z boku rozkošné roviny Esdrelonské vy
stupuje hora Tábor, pokrytá zelenými háji dubin a pestrými koberci květů.
Jako královna Galilee zvedá svůj trůn k nebesům a v podnoží jejím chvějí
se údolí, modrají se výšiny, vynořují se řeky, bleskotají se modravá jezera
v malebném souladu, kam jen oko dohlédne. Z jejího vrcholu duše odtržena
byvši ode všeho pozemského, vznáší se k jasnému blankytu, jenž klene se nad
místy věkopamátnými, po nichž kráčel Spasitel světa se svými učedníky. Ve
výroční den proměnění Páně celá hora pokryta je bílými stany poutníků a v ja
zycích nejrůznějších zaznívají tu slova dnešního sv. evangelia.
3. Památna a významná je tato proměna Kristova, osvětlující trojí hluboké
tajemství: našeho vykoupení, trvání církve a duchovního života dítek Kristových!
Pravím : tajemství našeho vykoupení! Za nedlouho učedníci mají viděti božského
Mistra v proměně, jíž schopna byla jen láska Boha člověka, kterou předpovídali
proroci, a jejíž svědkem měl býti svátý Sión, chvějící se po staletí žalmy messiánskými. Za křiku luzy, za posměchu lidu půjde ku bráně Efraimské ten,
jemuž zástupy před nedávném volaly »Hosanna,« když v bráně Naimské, jež
probělává uprostřed sadů na úpatí Táborském, řekl mrtvému mládenci: »Pravím
tobě, vstaň!« Tvář jeho pokryta bude krví a prachem, zbičovaná jeho ramena
zardívati se budou pod tíží kříže, hlava jeho trním ověnčená klesne v prach, a
ústa jeho vyschlá, zkrvavělá šeptati budou: »Já pak červ jsem a ne člověk,
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pohrdání obce a povrhel lidí; všichni vidouce mne — posmívají se mi!« —
Golgota zaburácí bouří rouhání, a tělo jeho na kříži vzepiaté zachvěje se v útra
pách smrtelných, ústa jeho vyprahlá volatí budou: »Žízním!,« srdce jeho
v křečovité boiesti každou krůpěj, která vytryskne z něho do ran vznícených,
vzdychati bude: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?« —
O Spasiteli, zda víra slabých rybářů Galilejských snese tuto proměnu tvé
slávy, snížení tvého božství? Andělé plesali, když sestoupil jsi do chudičkých
jeslí betlémských, ale u tvých jeslí smrtelných státi budou lidé! Hora Tábor
jest nám odpovědí! Utrpením a ponížením přirozenosti lidské jako jas jitra prokmitati bude sláva božství, jež zastkvěla se před zraky apoštolů na hoře Tábor. —
»Zdaž Kristus neměl těch věcí trpěti a tak vejiti do slávy své ?« zaznívati bude
vítězný hlas Kristův dušemi těch, kteří půjdou za ním cestou bolesti.
Proměna Kristova osvětluje i tajemné trvání církve. Jako temnoty Golgoty
rozestírají se před námi doby katakomb, podzemních to míst služeb Božích, doby
živých pochodní Neronových, obětí Domitiánových a Trajanových — a jako
tábor jasný vystupují korouhve Konstantinovy s nápisem: »V tomto znamení
zvítězíš!« Bolestnými výjevy cesty křížové zjevuje se před námi doba, kdy sy
nové světa snížili nevěstu Kristovu — a zářící proměnou Táboru zastkvívají se
listy dějin, kdy nadšená druž sv. Bernarda, Norberta, Františka a Dominika
slzami lásky a bílými květy svého čistého srdce okrášlila nevěstu Kristovu. —
Obklopena jsouc posměchem a rouháním rozumářských století, šla církev na
Golgotu; u oltářů zhasla lampa věčná, a znesvěcovatelé se rouhali : »Hádej
Kriste, kdo tebe udeřil!« A hle, za papežem Piem umírajícím ve vyhnanství, za
Piem trpícím již jásalo světlo proměny — světlo světa, Lev XIII. Vedle Golgoty
Tábor ! Vedle toho, co lidského, blesk božské síly a moci Ježíšovy.
A v životě našem ? Dnes duše tvá naplněna snad vírou něžnou, vírou pevnou
a odhodlanou jako byla v duši Petrově, když zvolal: »Pane, i na smrt s tebou
půjdu!« Ale kdo silným je v proměnách života, v němž s bílým květem čistoty
tak snadno i padá bílý květ víry Kristovy! Mnohý projde šťastně s květnou ra
tolestí čistého srdcs a věřící duše, jako Jan apoštol prošel cestou křížovou vedle
Spasitele rouhajícími se zástupy. Jeho vírou a láskou neotřáslo ponížení Kristovo;
nezachvělo rouhání lidu. Kdo však slabým jsa ve víře a v lásce, pozbude světla
tvého, nechť prosí Spasitele svého, aby, prve než přijde jeho Golgota, než srdce jeho
cítiti bude valící se vlny věčnosti a soudu, zastkvělo se v duši jeho světlo Tábora ;
aby Krista Pána poznal jako svého Spasitele, než uzří jej jako svého soudce
tváří v tvář. Amen.

Promluva na III. neděli postní.
Upravil J. KALNÝ, kaplan.

Jsou poslední věci toho člověka horši než prvni!·
Luk. 11, 27.

Za času, když panoval ve Francii Jindřich IV., náležel k předním dvorním
hodnostářům kníže z Bironu. Pro' svoji statečnost byl velmi slavný, a král jej
vyznamenal nejvyššími říšskými poctami. Tento miláček králův měl jednou za to,
že s ním král nespravedlivě jednal, proto zosnoval proti králi tajné spiknutí.
Spojil se k tomu konci s nepřáteli říše, zvláště s králem španělským a vévodou
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savojským a silně si s ním dopisoval. Ale listy byly zachyceny a odevzdány
králi. Král byl nejvýše překvapen věrolomností svého nejmilejšího ministra, za
volal jej k sobě, vzal jej přívětivě za ruku a mluvil k němu: »Milý kníže! Jest
mně všecko známo, co proti mně podnikáš; avšak přece bych si přál, abys přiznal
celou věc zřejmě. Dávám ti v zástavu svou čest, že všecky pocty a moje přá
telství ti budou zachovány.« Spiklenec nemohl sice pochybovat! o věrnosti svého
krále, poněvadž znal jeho velkomyslnost dobře. Avšak přece zapíral tvrdošíjně.
Když král pozoroval, že takto s ním nic nepořídí, vyňal osudné dopisy a listiny,
usvědčil takto zrádce o jeho vině a odsoudil jej k smrti.
Možno-li malé s velkým srovnávati, nalezneme ve hlubokém zahanbení
knížete obraz nesnesitelné hanby, kterou bude zastižen hříšník u posledního
soudu, jenž náleží k posledním věcem člověka; a ty budou dle svědectví písma
sv. horší než první. Proto o tomto soudu chceme několika slovy uvažovati v této
posvátné době postní.
1. Všecky hříchy jsou hanebný a ošklivý. Proto každý se hrozí, kdo ne
pozbyl všeho studu, je-li přistižen při nějakém hanebném skutku. Proto dosud
všichni hříšníci na světě vyhledávali pro své hříchy samoty. Jen nesměle páchají
hříchy, poněvadž se bojí každé chvíle, že při tom budou překvapeni. Mají-li se
však za bezpečny, vrhají se takřka beze studu do hříchu. Dejme tomu, že někdo
ze žáků spáchal tajně zlý skutek, kterým se hrubě porušuje školní řád. Onen
žák má se za úplně bezpečna, poněvadž ho nikdo neviděl a nikomu o tom nic
neřekl. Ale za nedlouho si začne něco šeptati, dávati podezření na něj a všichni
spolužáci se od něho odvracejí. Pověst stále roste, vinník bývá vyšetřován. Ach,
jak se chvěje na celém těle, krev se zastavuje, jídlo a pití mu nechutná, i v noci
bývá trápen hroznou úzkostí.
Nyní, pokud žijeme, nevidí nikdo do tajností našeho srdce. Člověk zakrývá
ohavnost hříchu, skrývá svoje vášně, jako Ráchel' ukryla svoje modly mezi při
krývkami velbloudími. Hříšník utíká se za stěny se svými ohavnostmi jako
Israelité, které viděl Ezechiel tajně obětovati modlám. — Avšak soudný den je
dnem zjevení, kdy myšlénky, řeči, skutky budou vyneseny na světlo. Vy zdi,
temné světnice, stinné lesy, zámky a závory, vy budete ještě jen krátký čas po
skytovat! útočiště. Vy pečetě, dopisy, záhyby srdce, skrývejte jen ještě na čas
hříchy lidí. Přijde zajisté- den, který objasní dle slov sv. Pavla také věci skryté
v temnosti.
2. O císaři římském Augustovi se vypravuje, že jeho oči byly podobny blý
skavým hvězdám; zářila z nich taková vznešenost, že každý se zalekl, kdo po
prvé do nich hleděl. Proto svěsil oči jistý vznešený muž k zemi, když byl u cí
saře ve slyšení. Když se ho tázal císař po důvodu, odpověděl: »Nemohu snésti
blesku tvých očí.« Ták tedy třásl se člověk nevinný před smrtelným člověkem.
Ach, jak snese hříšník pohled vševědoucího a spravedlivého soudce, když bude
seděti na svém trůně jako král plný hrozné vznešenosti. Jaká to bude hanba pro
hříšníka, když spatří svého Vykupitele a uzná všecka dobrodiní, které jemu udě
luje a srovná s tím svou nevděčnost.
Bol a hanba bude pro hříšníka ještě větší, když bude mu vyslechnout! vý
čitky, kterak zneužíval dobrodiní sobě Bohem daných. »Bídníče,« tak asi promluví
soudce; »tak jsi věrně vyplnil slib křestní? Umínil jsis tehdy, že bídněji chceš
zahynouti než pohané? Proto jsem ti dal ve spasitelné víře lehčí cestu spásy,
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abys volil dalekou a pohodlnou cestu k záhubě? Proto jsem ti dal své tělo a svou
krev ve svátosti oltárni za pokrm duše, abys jej šlapal nohama? Dal jsem ti
proto příklad každé ctnosti, abys ve svém životě konal právě opak toho? Proto
jsem žil v nízkosti a pohrdání, aby ses honil po marnivosti a poctách? Proto
jsem sestoupil s nebe, aby sis přivlastnil cizí majetek? Proto jsem vytrpěl na
kříži přehořké smrti, aby sis přivodil věčnou smrt? O hanba! Všecka pouta se
mnou jsi přetrhal, všech slibů zapomněl, svého přátelství pozbyl. Proto pryč,
pryč ode mne. Přijmi odměnu od zlého ducha, kterému jsi sloužil. Tys mne
nechtěl míti za přítele; nuže, pryč, já budu tvým nepřítelem!«
Tento spravedlivý rozsudek soudcův dojde pochvaly u celého shromáždění.
Především zlí duchové pohrdlivě pozdraví nešťastníka jako svého soudruha muk
a hanby. Budou mu spílati pohané a bludaři a konečně dokonce odvrátí se od
něho obyvatelé nebes. I svátý anděl strážce, ano sama královna milosrdenství
bude jím opovrhovati, za něj se hanbiti, odpudí ho.
Co bude nešťastník činiti, poněvadž nikoho nevidí, kdo by s ním měl
útrpnost nebo mu chtěl pomoci? Zouíalost, hroznázoufalost zmocní se ho; bude
zuřiti sám proti sobě, sám si bude rváti vlasy a zoufalý křik bude zaznívat! z jeho
pěnících se a skřípajících úst: »Vy hory a
skály,padněte na nás, skryjte nás
před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka, neboť přišel
den veliký hněvu jeho, i kdo bude moci obstáti?« (Zjev. 6. 16.)
Jak ti bude, milé dítko, když budeš slyšeti tyto věci. Netřeseš se již nyní
na celém těle? Kdo má za to, že onu hroznou potupu před soudcem a celým
světem vydrží? Bude ti asi tak, jako Šavloví na cestě do Damašku, když slyšel
z oblaků slova: »Já jsem Kristus, kterému se ty protivíš.« Šavel padl na svou
tvář jako mrtev, a nejinak bude i tobě, když uslyšíš slova: »Já jsem Kristus,
kterému se ty protivíš.« O křesťanské dítky! Zapřísahám vás při lásce k vaší
ubohé duši, buďte vždy pamětlivy onoho hrozného dne. Myšlénka na něj má
vám býti otěží spasitelnou zvláště v pokušení, a žajisté nebudete na věky hřešiti.
Amen.

Promluva na IV. neděli postní.
Napsal EM. ŽÁK.

»Odešel Pán Ježíš za moře galilejské, i šel za
ním zástup veliký.*
Jan 6. 1.

Bylo to nedlouho po mučednické smrti sv. Jana Křtitele, po jeho stětí v žaláři,
když Ježíš prodléval v Kafarnaum. Lid hrnul se za Ježíšem jako za svým Vyku
pitelem. Jedni odcházeli, druzí přicházeli v dům, který Ježíše hostil, tak že Spasitel
a učedníci jeho neměli ani času, aby pojedli. (Mar. 6. 31.) Zpráva o smrti Janově
bolestně se ho dotkla. Připomínalať mu jasně smrt jeho vlastní. I touže po
samotě a klidu, vstoupil Ježíš do lodičky a poručil apoštolům, jeti k východnímu
břehu. Chtěl vyprostit! se na čas ze zástupů, stále jej obklopujících.
Ale sotva lid znamenal, že Ježíš odchází z města, dal se podél břehu na
pochod, aby jej dohonil. Lid byl okouzlen jeho výmluvností a učením, byl unesen
jeho zázraky; proto všude, kam Ježíš jde, následují ho, zástupové valí se za ním.
— »Šel za nim zástup veliký,« praví dnešní sv. evangelium.
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Jak veliká byla přízeň a láska lidu k Ježíšovi 1 Jak lichotící a jak nebezpečná
tomu, kdo po ní touží! Spasitele však nepřivedla nikdy z klidu, nesvedla k tomu,
aby za ní se honil. Znal nestálost a vrtkavost lásky a přízně lidské. Neodmítal
lid, ale nikdy mu též nehověl. Pohlížel na zástupy okem soustrastným, poznával
prázdnotu jejich duše; zdály se mu stádem bez pastýře. Proto je těšil, blahoslavil,
kdo strasti a břemena vezdejšího života trpělivě nesli, poukazoval na slasti života
budoucího, a léčil jejich neduhy.
A co činí lid? Nadšen jeho učením a jeho zázraky, chce jej provolali za
krále. Chce se ho zmocniti, jak dnešní sv. evangelium vypravuje. Chtí Ježíše
vžiti do Jerusalema a uvésti na trůn, na němž cizinec Herodes si hoví, a berlu
královskou, odňatou od Júdy, vtisknoUti v ruce jeho. Ale Ježíš nepoddáva se lidu.
Poroučí apoštolům, aby šednouce na lodičku odjeli, a sám jediný uchyluje se
na horu k modlitbě. — A ještě jednou, po roce, vítá jej lid jako krále a uvádí
jej do Jerusalema. Když totiž Ježíš na oslátku v neděli před svým utrpením
tam se béře, lid metá ratolesti se stromů na cestu a provolává mu »Hosanna«.
Ale hned na to v několika dnech týž lid umlká ve svých chválách a ve svém
nadšení a Farisey sveden volá: »Ukřižuj, ukřižuj ho!«
1. Drazí přátelé! V dějinách lidstva není příkladu většího, jak lidská přízeň
jest nestálá, jak proměnlivá. Lid volá: »Hosanna,« a brzo na to »Ukřižuj;« zástupy
valí se za Ježíšem, aby jej provolaly králem a hned na to svého největšího dobrodince
opouštějí, a není nikoho, kdo by se ho proti zlobě nepřátel zastal. Jako v něko
lika málo okamžicích jasná obloha černými mraky se zachmuří, a odkud slunce
svítilo, odtud brzo ničící blesk se mihne a stráví vše, co teplem slunečním tak
utěšeně rostlo, tak jest i s přízní a láskou lidskou. Nic nestálejšího, nic proměn
livějšího nad lidskou přízeň. —
Znám jest z dějin výborný vojevůdce císaře Justiniána, Belisar. Podrobil a
k poslušnosti svého panovníka přinutil všechny blízké národy tří dílů světa:
Afriky, Asie i Evropy. A císař uznávaje služby jeho, povýšil ho k důstojenstvím
nejvyšším a dal na počest jeho raziti pamětný peníz sjeho obrazem a nápisem:
Decus caesaris — chlouba císařova. Ale brzo na to závistníky osočen, upadl
slavný Belisar v nemilost svého pána. Císař, popřáv sluchu jeho nepřátelům,
že prý Belisar po koruně baží, zbavil svého věrného vojevůdce úřadu, uvrhl jej
v žalář a kázal jej oslepiti. Tu Belisar propuštěn konečně ze žaláře, bydlil v ne
patrné chatrči a sedávaje podél cesty, jako onen slepec u Jericha, žebral o al
mužnu, volaje: »Lidé ustrňte se a darujte halíř Belisarovi, jejž vlastní udatnost
povýšila, ale cizí závist zbavila zraku.« —
A znám jen jednu přízeň lidskou, jen jednu lásku na světě, která se nemění,
která provází člověka stále na pouti života. Ba i když mn.hý nehoden jí se stává,
když si jí neváží, ona přec stále mu svítí na cestu života. Jest to láska rodičů
k dítkám. Slunce zapadá za obzor, ale nepřestává tím svítiti. Své světlo posílá
nám měsícem a hvězdami, jimž světlo své propůjčuje. I rodiče naši nám odejdou
v onen svět věčný Ale láska jich neuhasíná. Znovu a znovu se jeví ve všech
darech a dobrodincích, jež Bůh nám na modlitbu snad zapomínajícím, na jich
prosby a přímluvy uděluje. Láska jich trvá zde, svítí i z hrobů jejich. A když
všechna přízeň lidská se mění, jen láska jako to Boží slunce stále trvá.
2. A když všechna láska na světě tak jest nestálá a přízeň lidská prchavá
a proměnlivá, co z toho následuje? Abychom na ni si nezakládali. Abychom
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okamžitou přízní nedali se nikdy svésti od konání svých povinností, abychom po
lásce lidské nezřízeně nebažili a pro lidskou přízeň nikdy nečinili, co by proti
svědomí a proti přikázáním Božím bylo.
Když Anglický král Jindřich VIII. vypověděl poslušnost papeži jako hlavě
církve a sám za hlavu anglikánské církve se prohlásil, kardinál Welsey, chtěje
si uchovati přízeň královu, mu to schvaloval. Ale brzo i on upadl v nemilost.
A tu zoufale volal: »Že jsem hledal přízeň královu místo přízně Boží, ztratil jsem
přízeň Boží i královu.« — Pravdě a lži zároveň sloužiti nelze, a kdo chce zavdě
čit! se lidem, často zpronevěřuje se Bohu. Kdo na lidskou přízeň staví, podobá
se člověku, jenž dům svůj zakládá na písku. Přijdou větrové, zadují bouře, a
příbytek jeho leží v sutinách. Kdo však na lásce Boží, na jeho přikázáních svůj
celý život založí, ten staví bezpečně; klid svědomí, jež svědčí o vykonané povin
nosti, jest nejlepší jeho odměnou.
V životě pozemském nad všechno bohatství, všechny práce u člověka nej
výše se cení šlechetná povaha. A v čem ona záleží? Že člověk ni přízní lidskou
ni zlobou nedá se svésti od konání svých povinností tak, jak Bůh je ukládá a
svědomí prohlašuje. Člověk šlechetný a povznešený nezakládá si na chvále
lidské, ale zakládá si na vědomí, že konal svou povinnost. Kdo po přízni lidské
se honí, příliš prchavý majetek si shromažďuje, sladká manna její může se za
den obrátiti v odporný pelyněk. Ale kdo po lásce a přízni Boží touží, ten byť
i jako spravedlivý Job i od nejbližších přátel opuštěn a podezříván byl,
shromažďuje si zásluhy u Boha a uznání Toho, jenž jest soudce všech
nejspravedlivější. Amen.

Promluva na smrtelnou neděli.
Napsal JAN PRIEHER, katecheta.

Dnešní evangelium vypravuje, jak židé tupili Pána Ježíše a spílali mu, že
je Samaritán a zlého ducha má: a záští jejich dostoupilo až stupně,
že sbírali kameny, aby jej usmrtili. Poněvadž však nepřišel ještě den, kdy Syn
Boží měl trpěti, skryl se a odešel z chrámu. Na památku události té jsou dnes
V našich chrámech všechny kříže zahaleny fialovou záclonou, čímž církev sv.
dává na jevo zármutek, v nějž pohroužena je v posledních dvou týdnech času
postního. Sdílejme s ní tento zármutek, připomínajíce si utrpení a bolestnou
smrt Spasitele svého. Rozjímání takové roznítí v nás vroucí lásku k Pánu Ježíši
a zároveň bude nám pohnutkou, abychom byli trpěliví ve zkouškách a proti
venstvích života. Nemáme naříkati nebo docela reptati, když věci trpké a bo
lestné v životě na nás doléhají ; máme kříž svůj ochotně z ruky Boží přijmouti
a z lásky k svému Spasiteli trpělivě jej nésti, vědouce, že Bůh dosti mocný jest,
aby i kříže a protivenství k našemu prospěchu obrátil. Pravda ta má velkou důle
žitost pro každého křesťana; a proto zvolil jsem ji za předmět dnešního
rozjímání.
Rozličné jsou příčiny, proč Bůh sesílá na lidi kříže a protivenství. Jednou
jedná se o obrácení hříšníka, po druhé záleží na tom, aby člověk zbožný upevnil
se v životě ctnostném; a opět jindy chce Bůh, abychom si tím způsobem zásluh
pro život věčný zjednali. Kdyby nebylo utrpení a křížů, dal by se málokterý

Ročník VÍ.

KATECHETSKA PŘÍLOHA

Strana 35.

hříšník na pokání. Dokud svítí mu slunce pozemského štěstí, dokud oplývá silou
a zdravím, nevzpomíná na Boha a na spasení duše své, vyhledává jen smyslné
rozkoše a shání se po statcích tohoto světa, jakoby byly n ejvyšším jeho cílem
Avšak nenadále zastihne jej nebezpečná nemoc a upoutá jej delší čas na lůžko
bolestné. Tu dostaví se poprvé vzpomínka na smrt, a při té vzpomínce vtírá
se neodolatelně otázka: Jak by s tebou bylo, kdyby ti bylo lůžko nemoci zaměniti s rakví ? Jaký byl by tvůj osud, kdybys hříchy obtížený předstoupil před
věčného Soudce? Myšlénky takové naplní jej svátou bázní a probudí v něm
úmysl polepšili hříšný život.
Avšak nejen hříšníky, nýbrž i spravedlivé lidi navštěvuje Bůh křížem a
protivenstvím. Činí tak buď proto, aby zkusil ctností jejich anebo proto, aby
poskytl jim příležitosti zjednati si zásluh pro život věčný. Ctnost, která nepře
stála žádného protivenství, není ještě pravou ctností a nemá velké ceny před
Bohem; obyčejně vychází jen z přirozené náklonnosti, od Boha samého vštípené,
nebo je zásluhou dobrého vychování. Teprvé v boji a protivenství ukáže se, je-li
to ctnost pravá, jejíž pohnutkou není ani ctižádost ani časný prospěch, ale čistá
láska k Bohu. Vytrvá-li člověk i tentokráte v ctnosti své, když vyžaduje od
něho práce a sebezapření, když nedostává se mu za to cti a pochvaly, ale
posměchu a pronásledování, tenkráte stává se ctnost jeho Bohu milou a nabývá
práva na odměnu nebeskou. A odměna tato je druhou příčinou, proč Bůh
i spravedlivé lidi utrpením navštěvuje.
Jako Kristus utrpením vešel do slávy své, tak i nám je trpěti, abychom
došli blaženosti věčné; vždyť zvolal sám Pán Ježíš: »Chce-li kdo za mnou
přijití, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne.« A sv. Pavel poučuje
nás, že -»musíme skrze mnohá soužení vcházeti do království Božího.« Snášíme-li
trpělivě kříže, jež život vezdejší přináší, stává se utrpení naše dobrým skutkem,
který před Bohem má větší cenu než množství jiných kajících a pobožných
skutků. Jediná hodina, již strávili jsme v utrpení, zjednává nám pro život věčný
více zásluh, než celý den, věnovaný modlitbám a rozjímání. Trpělivým snášením
křížů, od Boha seslaných zasloužíme si blaženosti, o níž napsal sv. Pavel :
»Utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí slávě, která se zjeví v nás.« A na
jiném místě opět píše: »Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, co ani na srdce
lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteříž jej milují.«
Pomyšlením na tuto blaženost těšíval se sv. Ludvík, syn krále sicilského,
když ve 14. roce věku svého přišel jako zastavenec ke dvoru Jakuba, krále aragonského, kdež sedm let držán byl v tuhém zajetí. Ačkoliv v době té velmi
mnoho trpěl, přece zachoval vždy mysli klidné a spokojené. Když dvořané krá
lovští se nad tím pozastavovali, řekl jim sv. Ludvík: »Souženi a protivenství
jsou bezpečnější cestou ke spasení nežli dnové dobří a pohodlí života; toto od
nímá od nás památky a bázně Boží, soužení pak skloňuje nás a zachovává
v milosti Boží.« Nejinak smýšlel sv. František Xaverský, jenž v největším utrpení
volal: »Pane nebeř kříže toho ode mne, leda bys mi seslal ještě větší.« A sv.
Augustin prosil Boha: »Pane, zde na zemi řež a pal, toliko na věčnosti mne
ušetři!«
Vy, milé dítky, žijete ve věku, který se pokládá za nejšťastnější v životě
idském. A přece mohu směle tvrditi, že ani vy nejste prosty všeho utrpení.
Některý z vás snad pozbyl dobrého otce neb milé matky ; jinému bylo přestátí
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bolestnou nemoc, a opět jiný sklíčen chudobou, takže nedostává se mu věcí nej
potřebnějších. Přijměte tyto kříže ochotně z ruky Boží, vědouce, že Bůh nejvýš
mocný a dobrotivý obrátí je ku prospěchu vašemu! Kdyby však někdy zdály se
vám nesnesitelnými, vzpomeňte na ten těžký kříž, který Pán Ježíš nesl na horu
Kalvárii, a pomyslete si: »Z lásky k tobě, o Ježíši, chci trpěti.« Tak spojíte
kříž svůj s křížem Kristovým; stanete se následovníky Spasitele svého, budete
míti účastenství na zásluhách jeho utrpení a zasloužíte si, aby jednou uskuteč
nila se na vás ona potěšitelná slova božského trpitele: »Blahoslavení, kteří proti
venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské.« Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY. <§5®--------Ze Spolku katechetů pro království
České. Spolek náš konal výborovou schůzi
v místnostech spolkových dne 2. února
o 2. hod. odp. za účasti všech členův a
tří náhradníků. Předseda prof. Eman. Zák
uvítal srdečně přítomné, zvláště nové členy
a vyjádřil přání i naději, že za nového slo
žení výboru a nových stanov bude činnost
spolková tím účinnější. K tomu směřovalo
také jednání schůze, aby organisace spol
ková byla prohloubena. Za tím účelem bude
důrazně appellováno na liknavé členy, aby
svým povinnostem dostáli, a na nečleny,
aby ke spolku přistoupili, poněvadž jen
soustavnou prací domůžeme se zlepšení
svého postavení. Po té jednáno o některých
interních věcech, načež bylo přikročeno
k volbě. Předsedou zvolen byl prof. Em.
Žák ze Smíchova, místopředsedou Jos. Kobosil z Plzně, jednatelem Frant. Strnad
z Prahy VII., pokladníkem Fr. Halbich ze
Smíchova, knihovníkem Em. Pešek ze Žiž
kova a redaktorem Katechetské přílohy
»Vychovatele« Fr. Žundálek z Prahy VII.
První členská schůze byla pořádána ve
středu dne 18. února o 5. hod. odpol. za
účastenství 26 kollegů. Jednáno bylo o schvá
lené úpravě platův učitelských vzhledem ke
katechetům. Referentem byl jednatel Frant.
Strnad, který vysvětlil také dotazy někte
rých kollegů v té věci podaných. Bylo
konstatováno, že nový zákon jest jakýmsi
zlepšením, ale pro katechety třeba dále se
domáhati výhodnějších ustanovení, jak toho
jich předběžné studium vyžaduje. Byly také
učiněny příslušné návrhy, o jichž uskuteč
nění organisace bude pracovati. Ke konci
schůze vyzval předseda Em. Žák přítomné

nečleny, aby přistoupili k našemu spolku
a pilně docházeli na měsíční členské schůze,
jež stanoveny byly vždy na první středu
v měsíci.
Osobní. Koll. Vavřinec Hojsa, který
je nejstarším katechetou v Praze, kde sloužil
od 29. ledna 1885, tedy plných 18 let,
stal se farářem na pražském patronátě v Pro
seku, k čemuž mu ze srdce gratulujeme.
Je to první případ, že katecheta měšť. škol
jmenován byl farářem král. hl. města.
Nový biskup. ThDr. Josef Doubrava,
kanovník vždy věrné kapitoly na Král.
Hradčanech, byl jmenován biskupem v Král.
Hradci. Narodil se 29. února 1852 v Mníšku,
na kněze byl vysvěcen 16. července 1876,
působil jako kaplan v Petrovicích u Selčan,
jako administrátor in spir. v Dublovicích,
načež byl adjunktem boh. fakulty, subprefektem k. a. konviktu, od r. 1883-vicerektorem k. a. semináře v Praze, od r. 1884
docentem kanón, práva na boh. fakultě,
r. 1890 rektorem téhož semináře, r. 1897
metropolitním kanovníkem. Napsal celou řadu
učených pojednání. Gratulujeme nejdp. bisku
povi k jeho jmenování a doufáme, že bude
příznivcem stavu katechetského a jeho snah.
Úmrtí. Dne 15. února t. r. zemřel Vil.
Ambrož, konsist. rada, katecheta německé
vyšší dívčí školy v Brně, inspektor nábo
ženského vyučování, redaktor »Anděla Stráž
ného«. Z jeho péra vyšla celá řada ušlech
tilých prací vlasteneckých, náboženských
a cestopisných. Narodil se v Brně 28. pro
since 1846, kdež konal studie gymnasijní
i bohoslovecká. Na kněze vysvěcen byl r.
1869. Vydal též pro mládež básně »Pestré
kvítí« a »Nebeský vůdce«. R. i. p.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

DUBEN 1903.

ROČNÍK VI.

ČÍSLO 4.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
^=^^0-9

RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Úprava učitelského služného a katecheté.
(dokončení.)

A nyní podáme ještě několik poznámek. Nelze upříti, že tento zákon zna
mená velký krok ku předu v úpravě služného našeho stavu. Jsou to hlavně dvě
vymoženosti, totiž 351etá doba služební a platnost kvinkvenálek od vysvědčení
učitelské způsobilosti. Toto má zvláště pro katechety obecných škol nemalý
význam, poněvadž se stávají způsobilými vyučovati již absolvováním bohoslo
veckých studií. Obou těchto vymožeností dopracoval se Katechetský spolek svými
peticemi a intervencemi. Výmluvným a rozhodným obráncem naší věci byl J. M.
dr. Fr. Krásí, jehož jméno zůstane v dějinách úpravy vždy pamětihodno. Pouka
zujeme tu na jeho rozvahu při poradách školské komise, na jeho břitkou od
pověď posl. Sokolovi v plenu sněmovním, kdy rázně zastal se petice katechetů,
jakož i na jeho zakročení v klubu konservativních velkostatkářův, aby výhody
katechetů byly považovány za junctim s úpravou platů učitelských. Nechápeme,
proč učitelstvo proti těmto výhodám našim brojí, jak učinila loni jednota »Ko
menský pro Prahu a okolí« na své schůzi, jakož i »Naše Doba« roč. X., č. 4.,
která si stěžovala, že prý zemský sněm měřil dvojím loktem. Naši nepřátelé za
pomínají na delší, akademické studium knězovo, na okolnost, že v diecési česko
budějovické, králové-hradecké a litoměřické možno se státi katechetou po tříletém
kaplanování, tak že je učitel před katechetou o 5, případně o 8 let.
Než přihlédneme-li zevrubněji k této osnově, nemůžeme býti s ní úplně
spokojeni. Při stejné většinou kvalifikaci katechetův obecných i měšťanských škol
jeví se nápadný rozdíl v platu o 400 K. Bylo by záhodno, aby tento nepoměr
byl vyrovnán osobním přídavkem 200 K pro katechety obecných škol. Dále třeba
žádati, aby kvinkvenálky byly počítány i katechetům měšťanských škol od jich
ustanovení, poněvadž i oni jsou svými předběžnými studiemi způsobilými k za
stávání svého úřadu a nikoliv teprve v definitivním svém ustanovení po zkoušce
způsobilosti.
Taktéž lze viděti pozoruhodné zlepšení pro katechety aktivními přídavky;
ale i tu je nesrovnalost. Přídavky se vyplácejí v 54 větších městech, avšak asi
v 3000 obcích se tak neděje. Na jedné straně bylo zavedeno jednotné služné,
na druhé se zavádí přece nerovnost.
4
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15 procentní přídavky budou míti tato místa: Beroun, Čáslav, Česká Lípa,
Duchcov, St. Georgswalde, H. Litvínov, Chomutov, Chrudim, Jičín, Jindř. Hradec,
Klatovy, Kolín, Králové Dvůr, Král. Hradec, Kraslice, Krumlov, Kutná Hora, Lito
měřice, Litomyšl, Louny, Mladá Boleslav, Náchod, N. Osek, Písek, Příbram, Rum
burk, Slaný, Tábor, Trnovany, Trutnov, Vysoké Mýto, Výprty; 20 proč.: Aš, Cheb,
Jablonec n. N., Kladno, Most, Pardubice, Warnsdorf a Žatéc; 30 proč. : Č. Budě
jovice, Děčín, Fischern, Františkovy Lázně, Karlín, Karlovy Vary, Košíře, Král.
Vinohrady, Liberec, Mar. Lázně, Nusle, Plzeň, Podmokly, Smíchov, Skvrňany,
Teplice-Šanov, Vršovice, Ústí nad Labem, Žižkov; 40 proč.: Praha.
Nepoměr se jeví na př., srovnáme-li, že v Litomyšli s 8070 obyvateli má
katecheta měšť. školy 300 K přídavku, ale v Nymburce, kde jest o 200 obyv.
méně, nemá ničeho. Tu potřebí učiniti nějaké vyrovnání.
Přes úspěch, kterého jsme nabyli úsilovnou organisací, neustane »Spolek
katechetů v království českém« i nadále pracovati, aby se domohl služného, jež
by odpovídalo jeho předběžným studiím, aby snížen byl počet hodin na 22,
exhortu v to počítaje, aby zvýšeny byly kvinkvenálky pro katechety, aby zapo
čítána byla doba, strávená v duchovní správě nejvýše do 5 let, aby po odchodu
katechetově do duchovní správy, případně po jeho úmrtí příbuzným dáno bylo
odbytné, aby katechetovi bylo přiřčeno právo jmenovánu byti správcem nebo
řiditelem školy neb aby dána mu byla v případě nemožnosti příslušná náhrada.
Spolek bude o to usilovati, ale je potřebí, aby všichni kollegové přidružili se
k naší organisaci, neboť jenom spojenými silami se domůžeme splnění svých
požadavků.
R.

Promluva na neděli květnou.
Napsal J. HORÁK, farář.
Hosanna synu Davidovu.

Mat. 21, 9.

Jistý boháč ruský pozval svoje přátely a známé k velkolepé hostině. Nej
znamenitější a nejlahodnější pokrmy byly tu předloženy, nejdražší vína podávána.
Přimyslíme-li si ještě k tomu nádherný palác a skvostně vystrojenou hodovní síň,
nedivíme se, že přátelé velebili boháče a také mu jeho štěstí záviděli. Hostitel
neodporoval, vzal však do ruky nejkrásnější jablko, rozkrojil je, a co se objevilo
zrakům přítomných? Červ, který hlodal na něm a kazil je. »Tak závidíte i mně,
přátelé milí, ale bez příčiny. Mám sice všeho hojnost, ale jedna okolnost mi kalí
štěstí — je to vnitřní nemoc, kterou trpím, zvaná rakem. Proto nemohu ničeho
požívati a přál bych si, abych mohl jisti pokrm chudého dělníka, což by mne
v pravdě učinilo šťastným.«
Tato příhoda mi tane na mysli, když v duchu pohlížím na velkou slavnost
ku poctě Pána Ježíše v Jerusalémě. Spasitel náš přijímá sice tuto poctu, poněvadž
mu náleží jako králi, ale k této radosti je přimíšen pelyněk hořkosti; vždyť Pán
náš jede vlastně na smrt, kterou vidí svým vševidoucím okem na dřevě kříže.
A dalším pelyňkem je nevděčnost lidu israelského, který za nedlouho bude
hlučně žádati, aby byl vydán na smrt. Abyste podobné nevděčnosti se varovali,
k tomu chci několika slovy přispěti.
Velmi chvalitebný zvyk měl onen král, který zapisoval si pilně každé sobě
prokázané dobrodiní do svých zápisků, které stále s sebou nosil. Vykonal-li mu
některý poddaný jeho dobrou službu, zapsal ji hned a odplatil ji při nejbližší
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příležitosti příslušnou odměnou. Tento šlechetný kníže totiž věděl, že není lepšího
prostředku, aby získal srdce lidí, nežli vděčnost.
A měl pravdu. Již přirozený cit nutí nás, abychom milovali právě vděčného
člověka, poněvadž na dobrodiní vzpomíná. Nevděčnost pak je hříchem nejodpor
nějším. Proto máme v ošklivosti dítky, které rodičům svým za všecko vychování,
za všecku pomoc a podporu se špatně odvděčily. Proto odvracíme se od přátel,
kteří nás zrádně opustili, od těch, kteří nás pronásledují, haní, ačkoli jsme je pod
porovali v nouzi a bídě, jimž jsme pomohli k jejich nynějšímu slušnému posta
vení. »V tísních,« tak dosvědčuje sv. Bernard, »prosíme zcela urputně o to, co
za potřebné pro sebe uznáváme; avšak jen málo je těch, o kterých se vidí, že
činí důstojný dík za prokázané dobrodiní.«
Tuto nevděčnost káral božský Mistr svým učením a životem. Nikdo se ne
nalezne, který by se vrátil a vzdal čest Bohu, než tento cizozemec! tak stěžoval
si, když z uzdravených málomocných domácích nikdo neuznal za vhodno podě
kovat! za vrácené zdraví. Proto též plakal božský Učitel nad městem Jerusalémem,
když předvídal, jak hanebně se mu vrtkavý lid odmění. Za námahu, kterou dával
na jevo pro jejich spásu. Jako kvočna ukrývá kuřátka pod křídla svoje, tak chtěl
i Spasitel všecky syny israelské přijmouti pod svou ochranu, aby byl jeden
ovčinec a jeden pastýř.
Bohu budiž žalováno, že člověk tak brzo zapomíná na dobrá předsevzetí
a úmysly svoje. Velký trpitel Job (13, 25) srovnává člověka s listem, který bývá
větrem zachvácen, sv. Řehoř veliký pak dodává k tomu: »Co jiného je člověk,
než jako list, jenž každým větrem pokušení pohnut bývá a dechem žádosti se
pozdvihuje.« A dobře znám je výrok, že člověk je jako třtina větrem se klátící.
Proto má býti každý i nejspravedlivější na pozoru, aby neupadl ve hřích; vždyť
máme výstražné příklady nevděčnosti vůči Kristu Pánu v písmě sv. vylíčeny. Do
pustili se jí jeho učedníci, kteří s ním tři leta chodili, jsouce svědky jeho vzne
šeného učení, jeho zázrakův a dobrodiní, po celé zemi konaných. A když měli skutkem
dokázati, že jsou jeho hodnými následovníky, když žoldnéři svázali jich Mistra
a vedli svázaného před veleradu židovskou, rozprchli se na všecky strany, bojíce
se o vlastní život. Jidáš, který byl almužníkem Spasitelovým, a Petr, jehož víra
byla tak živá, zřekli se svého Mistra, jeden z lakotnosti, druhý z bázně před po
směchem vojáků a lidí služebných.
Nestačí tedy jen dobré předsevzetí, nýbrž dlužno je uvésti ve skutek. Co
prospívá dobrý úmysl, když při nejbližším pokušení dítko ho neplní. »Mnohem
více záleží na konci a na začátku,« tvrdí právem sv. Jeroným. »Pavel ničím začal,
ale dobře skončil; Jidáš měl dobrý počátek, ale zlý konec « Pamatujte, milé dítky,
na výstrahu Spasitelovu: »Ne ten, kdo mně říká pane, pane, nýbrž ten, kdo plní
vůli otce mého, vejde do království nebeského.«
Cokoli činíte, konejte vždy tak, aby Kristus Pán nebyl nucen jednou spla
kali nad vaším nevděkem, jako nad národem vyvoleným: »Lide můj, co jsem ti
učinil?« Především proste pokorně za posilu ve svých dobrých úmyslech a za
vytrvalost v dobrém; nechť život váš je neustálou chválou všemocného Boha,
nechť modlitba a práce, horlivost a trpělivost jej posvěcuje. Vděčnost ke Spasiteli
budiž vodítkem všeho vašeho jednání, a proto vždy pamatujte na slova sv. Au
gustina: »Dobré skutky chci, nikoli tvoje slova; chval Boha svým životem a nikoli
jen svým zpěvem.« Amen.
—---------

4>
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Promluva na I. neděli po velikonocích.
Napsal EM. ŽÁK.

» Viděli Jsme Pána.*

Jan 20, 25.

Kdo v těchto dnech ve volnou, Boží přírodu si vyjde, všude znamená
nový život, teplý dech nastávajícího jara. Ruka Páně píše v přírodu tajuplné
slovo: »Vzkříšení«; radostné »Alleluja«, jež církev ve svých chrámech pěje,
zní ozvěnou i z lesů, sadů a rolí. — A v tutéž dobu konáme i památku
z mrtvých vstání Páně. Ježíš, nenávistí nepřátel sklácen v temno hrobu, vstává,
aby utvrdil ve svých apoštolích víru, že jest pravý Bůh a spolu aby posilnil
naději naši, že i my jednou po odpočinutí svém v hrobě, po spánku posledním,
vrátíme se k novému, lepšímu životu v říši věčnosti.
Spasitel, vstávaje z mrtvých, osvětluje největší záhadu našeho života, bu
doucí naše vzkříšení. Ale Ježíš, vstávaje z mrtvých, volá též k nám, abychom
i my z temna hříchů, v nichž bloudíme, povstali k životu novému, abychom
svlékli hříšného člověka a chodili v svatosti, čistotě a poctivosti, abychom, odstraníce z duše své starý kvas hříšnosti, »spravedlnosti živi byli.« (Petr 2, 23.)
Vzkříšeni Páně má nám býti obrazem mravního, duchovního vzkříšeni našeho.
A o tom dnes krátce uvažujme.
1. Dějiny světa čítají mezi největší muže všech věků Šavla Tarsenského.
Svým božským nadšením, svou horlivostí a mocí slova svého patří on mezi nej
větší výbojce a podmaňovatele duší. A čím se stal věkopamátným? Jak se stal
onen největší nepřítel křesťanství nejhorlivějším apoštolem křesťanství? Svým
duchovním vzkříšením, jež jako blesk zasáhlo náhle duši jeho. Šavel, poznávaje
ono nebezpečí, jež hrozilo víře otců jeho z křesťanství, pronásleduje křesťany.
Prahne žízní po jich krvi, jímá je a vodí k odsouzení před vysokou radu ži
dovskou. Tu náhle na cestě do Damašku světlo nebeské obklíčilo jej. Oslepen
září padá k zemi. Zjevuje se mu Ježíš s nebe. A to jest okamžik jeho duchov
ního vzkříšení, počátek nového života, začátek jeho slávy. Šavel stává se Pavlem,
nepřítel Kristův jeho nejhorlivějším hlasatelem.
Šavel, na výši vší vzdělanosti a vědy doby své stojící, budiž i nám pří
kladem k následování. Šavel jakmile poznává ducha víry Kristovy, stává se nej
nadšenějším jejím vyznavačem. Čím dříve pohrdal, to stalo se mu chloubou;
čeho nedovedl oceniti, čeho dříve nenáviděl, bylo mu nejdražším pokladem jeho
duše. — Nám svítí již od dob nejútlejšího mládí slunce křesťanství. Chtěl by se
snad někdo podobati člověku, jenž pohrdaje světlem, v temnostech chce kráčeti?
Mnohý byl oslepen: ale dějiny nevypravují nám případ, že by někdo dobrovolně
zraku se zbavil. Proto važme si světla víry křesťanské, odložme již všechnu
lhostejnost a netečnost k sv. víře Kristově, a to bude nejlepší vzkříšení mdlé
duše k novému, lepšímu životu.
2. Ve sv. evangeliích vypravuje se nám o veliké kajícnici Marii Magdaleně.
Pocházela z bohaté rodiny. Měla bratra Lazara a sestru Marii, kteří spravovali
statek svůj v Bethanii, ona pak v Magdale hospodařila s dědictvím svých ro
dičů. Byla marnotratná, lehkomyslná. Patřila k těm, jež dají se unášeti vášní a
rozmařilostí a které těmto obětují vše, i svoji čest. Tu jednou byla přítomna
kázaní Ježíšovu. Slova jeho mírná, laskavá dotkla se přímo jejího svědomí a
srdce. I vrhá se k nohám Ježíšovým, hořkými slzami je smáčí, bohatým vlasem
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je stírá. Nikdy lítost nad hříchy neprolévala upřímnějších slz, nikdy kající láska
neměla více vroucnosti, pláč a vůle nebyly znamením větší víry a dokonalejší
úcty. Veřejná hříšnice stává se náhle veřejnou kajícnicí. Od té chvíle Maria
Magdalena následuje Ježíše na- cestách jeho, aby obstarávala s jinými ženami
skromnou domácnost jeho a apoštolů.
Jak veliký to obraz duchovního vzkříšení! Slzy Magdaleniny tekou po věky
z očí těch, kdo z marnotratnosti a lehkomyslnosti vracejí se k spořádanému životu
a probouzejí se ke cti. A jest to právě doba mladosti, jež k marnotratnosti a
lehkomyslnosti svádí. Kdo zmítán jsi těmito žádostmi srdce, hleď je potlačiti a
vytrhnout! z duše svojí. Marnotratný syn, kající Madgalena budiž tobě výstrahou
před poblouzením i příkladem v kajícnosti. Zapuď zlou žádost, abys i ty v duši
své slaviti mohl své vzkříšení a návrat k životu lepšímu.

3. A ještě jiný vznešený příklad duchovního vzkříšení zachovalo nám sv.
evangelium. Jest to známý příběh o celníku Zacheovi. Vybíráním velikého cla,
vykořisťováním jiných zbohatl .velice. Bohatství neprávem nabyté vyvolalo mu
mnoho nepřátel. Byl nenáviděn jako necitelný vyděrač lidí. Když jednou Ježíš
Jerichem se bral, Zacheus toužil jej spatřiti. Že však byl malé postavy a nemohl
viděti přes zástup, předběhl jej a vylezl na strom. Ale okamžik, ve které zvě
davost svoji chtěl jen upokojiti, byl též chvílí jeho spasení. Ježíš, přišed k onomu
místu, pohleděl vzhůru a zvolal: »Zach.ee, sestup spěšně dolů, neboť dnes v domě
tvém musím zůstali.« A přítomnost Ježíšova pod střechou Zacheovou změnila
náhle celý život jeho. Svědomí se v něm probouzí, vidí, že většina majetku
v rukou jeho nashromážděného, nabyta jest nespravedlivě, a hotov jsa nahraditi,
volá: »Aj, polovici statku svého, Pane, dám chudým, a oklamal-li jsem koho
v čem, navrátím čtvernásob.«· (Luk. 19, 8.) Toť opět jasný obraz mravního
vzkříšení. Zacheus dává se na cestu poctivosti, vrací majetek nespravedlivě
nabytý.
Drazí přátelé! Obohatiti se na úkor druhého podvodem, úskokem a lstí,
která se ani krádeže neštíti, jest tak lákavé a svůdné! Nepoctivost byla svůdkyně
lidí, kteří nej poctivějšími se zdáli. V okamžiku rozhodném opustila je všechna
rozvaha a mravní síla. Kéž nikoho z vás hořký ten los nestihne! Zvykejte po
ctivosti! Buďte úzkostliví před cizím majetkem. A kdo jsi v malém poklesl,
povstaň, vzmuž se, abys aspoň tak slaviti mohl duchovní své vzkříšení, mravní
vítězství nad svojí chybou.
Slavíme dnes neděli bílou či provodní. Za dávných časů v tento den ti,
kdož na bílou sobotu pokřtěni byli, oblékali naposled bílé roucho křestní, kráčeli
v slavném průvodě do kostela, u křtitelnice křestní slib obnovovali a pak svlékali
roucho, které jako zástava a doklad jich slibu v chrámě se ukládalo. Dávná
legenda vypravuje, kterak jinoch jeden zapomněv slibu křestního, oddal se ne
pravostem. Kněz, který jej křtil, vida to, pospíšil do chrámu, vzal roucho jeho
křestní a okázal mu je. Pohled na sněhobílé roucho pohnul bloudícího až k slzám.
Polepšil se.
Pomněme i my dnes onoho roucha nevinnosti, které kněz na křtu svátém
položil na hlavu naši. Máme je donésti bílé až před soudnou stolici Ježíšovu.
Ale bez duchovního vzkříšení, bez slz, lítosti a opravdového polepšení státi se
to nemůže. Všechna příroda volá k nám slovy velepísně Šalomounovy (2. 11.—12):
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»Zima pominula a přestala, kvítí ukázalo se na zemi, hlas hrdličky slyšán jest
v zemi naší.« Vše vrací se k životu. Vrať se i duše má! Povstaň k životu
novému, aby jednou i tělo dočkalo se slavného z mrtvých vstání. Amen.

Promluva na II. neděli po velikonocích.
Napsal EM. CÍVKA, c. k. professor ve Slaném.

Ovčincem, o kterém mluví Spasitel v dnešním sv. evangeliu, rozumí se
církev sv., kterou Pán Ježíš ku spáse lidí založil. Do tohoto ovčince, do církve
své, chce božský zakladatel nejen národ židovský, ale i ostatní národy přivésti,
poněvadž zemřel za všechny lidi a chce, aby jeho nauka a milost všem lidem
byla zprostředkována. Proto praví: »Mámť i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince, i ty sluší přivésti, a hlas můj slyšeti budou.« Toto dílo záslužné, při
vádět! lidi do církve a tím schopnými je činiti spásy, svěřil Pán Ježíš sv. apo
štolům a jejich nástupcům slovy: »Jako mne poslal otec, i já posílám vás. Proto
jdouce do celého světa, učte-všecky národy, učíce je zachovávat! všecko, cokoliv
jsem přikázal vám.« Sířiti a hlásati nauku Kristovu ve všech zemích a všem národům
pokládala církev sv. vždy za hlavní svoji povinnost a dosud pomocí kněží, missionářů ve všech dílech světa rozsévá símě víry křesťanské a přivádí stále nové
a nové členy do ovčince Kristova.
Vzdělaný svět náš o missionářích a missiích málo ví. Nestará se o ně
a časopisy nenamáhají se příliš, aby zájem pro ně budily. Nanejvýš některý
cestovatel napíše někdy, že tam a tam byl missionáři přijat, a připojí snad ně
jakou krátkou zprávu o jejich životě a působení. Celkem však je zpráv o missiích
mimo časopisy náboženské a odborné velice málo. A přece září tu před zraky
našimi veliké dílo kulturní, osvětové, dílo záslužné, jakého schopna je toliko vroucí
a obětovná láska k bližnímu.
Abyste si, moji drazí, učinili jakýsi obraz o záslužné činnosti missionářů,
vylíčím vám dnes krátce rozvoj a působení missií katolických.
1. Missie, od lat. missio, poslání, jsou tak staré jako křesťanství. Sv. apo
štolé byli pravzory missionářů, byli posláni samým Pánem Ježíšem, aby hlásali
a šířili jeho božské učení. Dle příkladu sv. apoštolů ve staro- i středověku horliví
věrozvěstové konali dílo missionářské jak doma tak i v cizině. Sv. Patrik, opat
Augustin, sv. Bonifác, sv. Cyrill a Methoděj a později sv. František Xaverský, ti
všichni byli hlasateli víry Kristovy a horlivými missionáři.
Soustavná činnost missijní upravena však teprve v době novější. R. 1627
založen papežem Urbanem Vlil, v Římě ústav nazvaný »de propaganda fide«,
jehož jméno naznačuje šířiti křesťanství. K ústavu tomu druží se papežský se
minář sv. apoštolů Petra a Pavla, zvláště papežem Piem IX. hojně nadaný. Do
obou ústavů přijímají se mladíci ze všech národů, aby tam k úřadu missionářskému se připravovali. Dojemná jest slavnost, jež koná se v těchto ústavech
vždy 6. ledna na den Zjevení Páně. Toho dne chovanci z různých zemí konají
ve své řeči mateřské veřejné přednášky. Tu lze slyšeti řeči všech končin země
a posluchači se zdá, jakoby se nalézal v Jerusalemě v onu neděli svatodušní,
kdy apoštolově osvíceni Duchem sv. mluvili ku přítomným tam cizincům vlastní
jejich řečí.
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Kromě těchto hlavních missijních ústavů jsou ještě zvláštní společnosti,
jejichž členové o katolické missie se starají. Jsou to ústavy kněží světských
i řeholních na př. v Římě, Miláně, Paříži, Lovani, v Baltimore a jinde. Také různí
řádové vysílají sami missionáře do zemí pohanských. Veliký podíl na tomto díle
záslužném mají Benediktini, Františkáni, Lazaristé a Jesuité.
Aby missionářům nutné podpory nechybělo, byly založeny rozličné spolky,
které missie dílem modlitbou, dílem penězi podporují. V čele stojí spolek Lyonský,
jenž v Lyoně a v Paříži má své ústřední sídlo. Roční jeho příjmy činí 3—4 mil.
franků. Ve Vídni působí týmž způsobem spolek sv. Leopolda, založený r. 1829.
Účelem jeho jest podpora missií severoamerických. Důležitý jest též spolek sv.
dětství Ježíšova, který i v Čechách a na Moravě má hojné členy a dobrodince.
Z jejich darů kupují missionáři sirotky pohanské, je živí a ve víře křesťanské
vychovávají. V době nejnovější přidružila se k těmto spolkům »družina sv. Petra
Klavera« pro missie africké, jež i v Praze má filiálku a vydává zvláštní časopis
missijní.
2. A kterak působí katoličtí missionáři v zemích pohanských? — Zaleťte
v duchu, moji drazí, do daleké Ameriky, do krajin obydlených divokými Indiány,
kteří sevřeni jsou pouty pohanství. Ti lidé nemají pravého pojmu o důstojnosti
lidské, lační jen po pomstě a krvi nepřátel, mravy jejich jsou surové a pusté,
o vzdělání a ušlechtění mysli nemají péče žádné. A k lidem takovým zavítají
kněží-missionáři. Zbraní jejich jest kříž, bohatstvím nesmírná láska k Bohu
a k dušem nesmrtelným. Začnou hlásati víru Kristovu, snášejí trpělivě žízeň
i hlad, zimu i vedro, nedbají únavy i útrap, posměchu a urážek, vše podnikají,
vše podstupují, aby získali Kristu duše nesmrtelné. S křížem v ruce kráčejí sta
tečně dále a dále a za krátkou dobu, za několik let, jak se změní divoký lid
a celá krajina, ve které tito apoštolé působí! Slyšte, jak líčí protestant záslužnou
činnost katolických missionářů!
R. 1865 svolala vláda Spojených států severoamerických schůzi senátorů
a členů kongressu a uložila jim, aby podali dobré zdání o Indiánech, soustátí
obývajících. I byla jim též dána otázka: Jaký účinek mají missie na život Indi
ánů a co by v té příčině bylo třeba činiti? První, jenž na otázku odpověděl byl
generál Carleton, protestant. Pravil: »Pokud jsem pozoroval, s největším úspěchem
učí pravdám křesťanským missionáři katoličtí. Nechci posuzovat! tu neb onu víru,
ale odvolávám se toliko na skutky a přiznávám se, kdyby mně byla moc dána,
že bych jenom katolíky za učitele a duchovní správce Indiánů divokých i krotkých
ustanovil.« S výrokem Carletona souhlasil úplně i generál Alfred Sully, jenž pravil:
»Abych ukázal, jak mnoho dobrého lze mezi Indiány způsobiti a jak mohou se
státi užitečnými členy společnosti lidské, upozorňuji vás na katolické missie
v Mexiku a Kalifornii. Cestujete-li těmito zeměmi, žasnete nad krásnými osadami,
jež se uprostřed pustin a samot zrakům našim objevují. Jsou to missionářské
stanice, označené jménem některého svátého. Tyto osady, kvetoucí pole, četná
stáda, úhledné domky jsou dílem několika kněží a divokých Indiánů. Nejsem
katolík, ale vyznávám, že jenom missionáři katoličtí jsou upřímní přátelé divochů
a nemají žádných osobních neb sobeckých úmyslů. Divoši poznávají to záhy
a váží šíjích. Doporučuji proto, aby se missie mezi Indiány odevzdaly katolíkům.«
A s tímto usnesením vlády americké souhlasili sami rudokožci. Když r. 1875
vyjednávala vláda Spojených států s Indiány v Dakotě o uzavření míru a tázala
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se jich, jakých missionářů by si přáli, usnesli se všichni pohlaváři, že budou
žádati kněží katolických. (»Hlídka«, 1897.) Můžeme-li si přáti krásnějšího svědectví
o blahodárné činnosti katolických missionářů?
Jaká chvála a jaké díky příslušejí oněm horlivým hlasatelům, kteří z lásky
ke Kristu opouštějí svou rodnou zemi, své přátele a známé a ubírají se do krajin
neznámých, nehostinných, nelekají se žádných strastí, žádných obětí, ano i smrti,
aby pomáhali ubohým pohanům k spáse věčné i k blahu časnému. Kdekoliv
vztýčí vítězné znamení kříže, tam vyučují též mládež, zakládají školy, přispívají
radou i skutkem k zúrodnění země, poskytují léky nemocným, zařizují nemocnice
a sirotčince, jsou zkrátka pravými dobrodinci celé krajiny.
Nuže vzpomínejte vždy s úctou našich missionářů, mužů o lidstvo tak
zasloužilých! A važte si upřímně sv. víry své, jež tak mocně a blahodárně působí
na duše lidské, která zjemňuje mysle divoké, obměkčuje-a k ctnostem nakloňuje
i tvrdá srdce, nepravostem oddaná. Važte si také své církve katolické, která dosud
tak věrně plní poslání Kristovo, šíří jeho nauku po celém světě a stará se
o ušlechtění a vzdělání národů. Až uslyšíte nebo čisti budete, že církev katolická
zatemňuje a brání pokroku a vzdělání, vzpomeňte si na horlivé kněze missionáře
a na jejich záslužnou kulturní činnost, jež ze lži trestá všechny hanobitele
církve naší.
A ještě za něco vás, moji drazí, žádám. Můžete-li, přispějte ochotně dárkem,
almužnou na podporu missií v zemích pohanských. Taková almužna dojde
zvláštní odměny od Boha; vždyť jí vysvobozují se duše z otroctví nejhoršího, jí
zachraňují se od záhuby věčné. »A kdo by jen jediné duše zachránil,« praví sv.
František Sal., »nemůže zahynouti.« Nemůžete-li však přispěti dary, aspoň zbožnou
modlitbou snažte se podporovat! dílo tak vznešené! Nuže proste již dnes vroucně
nebeského zakladatele naší církve, aby žehnal šlechetnému dílu věrozvěstů, aby
s jeho pomocí stále nové a nové členy přiváděli do ovčince Kristova, do církve
sv. katolické. Amen.

Promluva na III. neděli po velikonocích.
Napsal EM. PEŠEK.

Život náš jest ustavičným loučením. Tu vidíme, kterak loučí se otec se
synem jdoucím do světa, jindy opět matku, kterak se loučí se svou dcerou, tam
zase bratra s bratrem, přítele s přítelem. Bolestné jest loučení takové, ale bolest
nější bývá, jestliže se děje na loži smrtelném. Žalostný to pohled, když děti po
klekají k lůžku umírajícího otce nebo matky, a tu rodiče žehnajíce dítky své sv.
křížem, doporoučejí je pod ochranu Boží.
A tak, m. d., smutno bylo u srdce i našemu Spasiteli, když měl odpustiti
apoštoly a vrátiti se k svému Otci nebeskému, tak teskno bylo i svátým apo
štolům, když svého božského Mistra pozbyti měli. A čím asi, m. d., těšil božský
Spasitel své apoštoly? Krátkými slovy, které nám též dnešní sv. evangelium
uvádí: »Maličko a opět uzříte mne« (Jan 16, 19.) Jaká to slova útěchy! Jaká ťo
slova plná nejsladší naděje pro naše raněná a churavá srdce! M. d. maličko,
krátký čas a pak 1. naše bolesti se skončí, toť útěcha pro nás, a 2. maličko
radosti trvají, toť výstrahou pro nás,
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1. Ve světě jest více žalostí než radostí, tak slýcháváme naříkati mnohé.
Proto také svět nazýván údolím slzavým. A čím pak má se člověk těšiti při tak
mnohých křížích, které mnohdy na člověka dolehnou, při mnohých neštěstích,
která jej stihnou, při mnohých protivenstvích, která jej pronásledují, slovem při
všem, co člověka bolem a zármutkem naplňuje? Zajisté nejlépe tím, čím i Kristus
těšil svaté apoštoly, pravě k nim: Maličko. Ano maličko a všemu utrpení, vší
bolesti bude konec. »Amen, pravím vám: že vy budete kvíleti a plakati, ale svět
se bude radovati, vy pak se budete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v radost
(Jan 16, 20.), tak volal Kristus Pán k sv. apoštolům.
A sv. apoštolé skutečně kvíleli mnoho, trpěli mnoho, jak jim Kristus Pán
předpověděl. Nelze vylíčiti řadu všeho utrpení, žalařování, mrskání, muk, co vše
apoštolům bylo vytrpěti. Všichni až na sv. Jana, miláčka Páně, ač i tento byl
mučen, podstoupili pro Krista Pána smrt mučednickou. A v těchto krutých mukách
v tom pronásledování těšili se jediné tím slovem, jež jim Mistr jejich na rozlou
čenou řekl: »Maličko a uzříte mne.« Při každém utrpení, při každé popravě bylo
apoštolům útěchou, že maličko to trvati bude a pak uzří svého Mistra.
Sv. Felicita vedena byvši se svými sedmi syny na popravu, ježto nechtěla
se rouhati Bohu a obětovati modlám, napomínala je řkouc: -Dítky milé, popatřte
k nebesům, tam nás očekává Kristus se svátými svými, ještě maličko jen, a již
budeme u něho. A tu všichni statečně podstoupili smrt mučednickou. — Ještě
maličko, tak těšili se všichni mučedníci ve svých mukách, a to dodalo jim síly,
odvahy, a žalost jejich obrátila se v radost. Radujíť se nyní v království nebeském,
patří tam na tvář svého Spasitele. Tak naplnilo se na nich to zaslíbení Kristovo:
»Opět uzřím vás, a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme
od vás.« (Jan 16, 22.)
M. d., těšte se i vy slovem tímto maličko v životě svém a zvláště v životě
pozdějším, kdy vám bude různé strasti snášeti, zvláště pak až budou se loučiti
s vámi osoby vám milé, rodiče, vaši bratří a sestry; tu budou vám útěchou ta
slova Kristova: »Opět uzřím vás, a radovati se bude srdce vaše.« Ano těšte se
těmi slovy i v tom okamžiku, kdy i vám bude z toho světa odejiti, pak vzpo
meňte sobě: »Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne.«
2. Leč m. d., obraťme se nyní od smutných těchto věcí k radostem světským,
ke štěstí pozemskému a tu spatříme, že i při těchto máme míti na mysli to slovo
Kristovo maličko.
V životě člověka je to jako v přírodě, někdy jsou jasné dny, jindy pochmurné,
a tak i v životě někdy jsou dny šťastné, jindy nešťastné, jednou dobré, jindy
zlé. A tu, m. d., kdy snad v životě svém budete se cítiti nejvíce šťastnými, kdy
snad největších radostí užívati budete, vzpomeňte sobě na ono slovo »maličko«,
to volá k vám mocně, jen maličko trvá všecka radost, jen maličko trvá štěstí a
proto střež se, abys snad příliš na těch věcech sobě nezakládal.
Mnohý mladý člověk spoléhá na své zdraví, na svou sílu, mnohý boháč spoléhá na
své peníze a statky, a tu ve své zaslepenosti jdou tak daleko, že zatvrzují své
srdce proti Bohu, myslí, že Boha nepotřebují, na Boha celý čas nemyslí, jeho
přikázání nedbají. Leč maličko trvá radost jejich, pojednou člověk, chladne zdraví
mizí, síly ubývá, bohatství se rozplyne, a tak maličko, a obrací se radost v žalost,
pak naříkají, slibují vše, leč bývá mnohdy pozdě.
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Král Herodes byv napomínán pro pronásledování křesťanů, smál se, ano
i rouhal se, neboť spoléhal na svou sílu a moci. Leč maličko a obrátila se radost
jeho v žalost.' V Caesarei posadil se na trůně, jsa oblečen v roucho královské,
aby cizí vyslance přijal. Avšak náhle při řeči jeho ranil jej anděl Páně. Červi
počali jej hrýzti, až posléze v hrozných bolestech vypustil duši.
Hle, m. d., vidíte, že vše maličko na světě trvá, a proto při každé radosti
na paměti mějte to slůvko maličko; to budiž vám výstrahou, abyste snad příliš
na věci pomíjející nespoléhali, v nich snad jediné svého štěstí nehledali. A tak za
jisté, budete-li i při zármutku těšiti se tím slovem maličko, budete-li i v radostech
i štěstí pamatovat! na slovo to maličko, pak zajisté nepřilnete k věcem pozemským
láskou přílišnou aneb snad láskou hříšnou, neboť pamatovat! budete, že to vše
maličko trvá, jedinou však a největší že cenu má to, co trvá na věky, totiž dobré
skutky, ctnosti. A pak zajisté vyplní se í na vás slova Páně z dnešního sv. evan
gelia: »Opět uzřím vás, a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný ne
odejme od nás.« Amen.

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

Když obyvatelé Jerusalemští uslyšeli, že Pán Ježíš přichází do Jerusalema
na slavnost velikonoční, radovali se tak velice z jeho příchodu, že u velikém
počtu vyšli mu vstříc až na horu olivetskou; a tu na znamení radosti lámali se
stromů rozkvetlé ratolesti a házeli je na cestu, kudy se Pán Ježíš ubíral. V nad
šení svém volali jakoby jedněmi ústy: »Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně.« A tentýž Ježíš Kristus, nad jehož příchodem za
plesal téměř celý Jerusalém, týž Spasitel světa přichází dnes k vám ve skrovničké
způsobě chleba; a vy také, jak vidím, s tváří radostnou očekáváte onoho okamžiku,
kdy bude vám možno jej uvítati a uvésti do příbytku, který jste mu uchystaly
v útlém srdci svém.
Je však třeba, abyste jej přijaly s náležitou uctivostí. A proto uvažte ještě
v této chvíli, kdo jest Ježíš, jenž dnes stane se pokrmem duše vaší? Je to jedno
rozený Syn Boží, jenž stal se člověkem, aby smrtí svou nás vykoupil. Je to pravý
Bůh, jenž v lásce své sklání se do srdce našeho, aby v něm činil zázraky své
moci a milosti. Uvažte, kdó jest Bůh? Je to nejdokonalejší duch, jehož nebe
i země nemohou obsáhnout!, jehož vznešenosti rozumem svým ani pochopiti ne
můžeme. Je to svrchovaný vládce všehomira, jemuž poddáni jsou chudí i bohatí,
nízcí i vznešení, jehož vůli plniti mají všichni tvorové. Moc a bohatství jeho
nemá konce; a proto ustavičně prozpěvují duchové nebeští: »Plna jsou nebesa
i země slávy a velebnosti tvé.« Palác tohoto nebeského vládce, není zbudován
lidskýma rukama a není opatřen pomíjející nádherou — celý svět jest trůnem
jeho a země slouží za podnoží jeho. A tento král nebeský zavítá dnes,
m. d., do srdce vašeho, aby je posvětil a v dobrém posilnil. Toť opravdu událost,
jež hodna jest, abyste vděčně na ni vzpomínaly po celý život svůj.
Avšak ten Ježíš, jehož nejsvětějšího těla dnes budete požívati, není pouze
panovníkem a přísným soudcem vaším, jehož vznešenost posvátnou bázní vás
naplňuje; je také vaším nejdobrotivějším Vykupitelem, jenž krev svou prolil, aby
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blaženosti věčné nám zasloužil. Jest to onen nebeský Učitel, jenž dítětem se stal,
aby dětstvím svým vás poučil a potěšil, přelaskavý přítel mládeže, jenž kdysi
pravil: »Nechte maličkých přijití ke mně, neboť jejich jest království nebeské.«
Z lásky k nám opustil slávy nebeské a stav se člověkem, zasvětil všechny své
síly, celý svůj život spasení lidstva. S neúnavnou péčí hlásal lidem božské učení
své a četnými zázraky dotvrzoval pravdivost jeho. Zarmoucené těšil, nemocné
uzdravoval, ano i mrtvé křísil; konečně dal se k smrti odsouditi, trpěl velikých
muk a umřel za nás na kříži. Vše to učinil z lásky k nám, aby spravedlnosti
božské za hříchy naše dostiučinil a tak od věčného zavržení nás vysvobodil.
A tohoto nebeského přítele, který život za nás obětoval, toho božského dobro
dince přijmete, m. d., dnes do srdce svého! Není-liž to štěstí a čest, jež všechno
převyšuje, co člověka na tomto světě potěšiti a oblažiti může?
A proč přijde k vám Pán Ježíš při sv. přijímání? Přijde k vám, aby vás ča
stoval chlebem nebeským, z kteréhož kdo hodně přijímá, živ bude na věky; přijde
k vám, aby vás sílil v křehkosti a slabosti vaší. Hle, moji drazí, nyní kvete vám
krásný máj života, ještě kráčíte údolím útlé mladosti; ale čím většími a staršími
budete, tím větší pro vás nastanou boje, tím větší pokušení ku hříchu, tím větší
pokušení pro duši vaši. Až dorostete, seznámíte se s hříšným světem, který vás
ku zlému mocně bude lákati. Kdož dovede vás lépe opatrovati, abyste ve víru
tohoto světa na duši nezhynuly, kdo může vás více chrániti nežli sám Ježíš
Kristus? A vizte, on chce býti ochráncem vaším, posilou a útočištěm; a proto
dnes poprvé podá sebe sama za pokrm duše vaší. Vskutku šťastný to den, bla
hoslavený to okamžik, kdy beránek Boži sestoupí k vám!
Brzy již, moji drazí, přistoupíte ku stolu Páně, brzy již zavítá k vám Pán
Ježíš a spojí se nejúžeji s duší vaší, aby ji posvětil a v dobrém posilnil; a tak
vyplní se na vás jeho vlastní slova: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm.« Kéž byste v tom šťastném spojení setrvaly až do smrti,
kéž byste nikdy těžkými hříchy nezapudily Pána Ježíše ze srdce svého!
Vynasnažte se, moji drazí, abyste slib ten po celý svůj život svědomitě
plnily. Odpírejte vždy a všude ďáblu a varujte se skutků jeho, jimiž jsou hříchové. Jako jedovatého hada bojte se každého hříchu a buďte odhodlány raději
všeho pozbýti, ano i život obětovati, než abyste těžkým hříchem Boha urazily.
Važte si také víry, již Bůh Synem svým zjevil a již církev sv. lidem hlásá. Bude-li víra vaším vůdcem a rádcem, pak zajisté nezbloudíte s cesty pravé, ale
šťastně dospějete úskalími tohoto života do přístavu blaženosti věčné. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
První členská schůze spolku kate
chetu v král. Českém. Súčastnili se koll.:
J. Čihák, J. Čurda, F. Dvořák, J. Flum,
F. Halbich, J. Hofmana, V. Hrudka, F.
Janáč, V. Janota, J. Jonák, F. Konopík,
J. Kulhánek, F. Loukota, E. Maule, J. Ne
jedlo, E. Pešek, J. Pihler, Dr. J. Rath, Fr.
Růžička, B. Schreiber, F. Strnad, F. Sucho
mel, B. Štamfest, P. Vávra, Em. Žák, Fr.
Žundálek. Jednatel Frant. Strnad probíraje
jednotlivé body nového zákona úpravy platů

---------

katechetů se týkající a srovnávaje platy
katechetů s platy učitelů, ukázal na bezpod
statnou závist se strany některých listů,
jakoby katecheté novou úpravou získali ně
jakých výhod. Naopak, katecheté se musí
teprve domáhati, aby vyrovnaly se některé
nesrovnalosti, dle nichž jest katecheta co do
služného za učitelem příslušné školy. Ačkoli
katechetům na obecných i měšťan, školách
se budou kvinkvenálky počítati od prvního
nastoupení nepřerušené služby, přece bude
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učitel o 4-—5 let dříve získávati všechny
kvinkvenálky než katecheta v stejném věku,
čímž katecheté jsou ve veliké nevýhodě
proti učitelům. Katecheté mají sice 35 slu
žebních let, ale do pense smí jiti teprve po
dokonaném 60. roce věku svého - učitelé
mají 40 let služebních a jdou do pense
v 61. roce. Učitelé mají již několik let po
zkoušce způsobilosti, když katecheté k vůli
delším studiím mohou teprve nastoupiti
službu. Není tedy v těch 35 letech viděti
žádné zvláštní výhody pro katechety, nýbrž
jen částečné odčinění staré křivdy, dle níž
šel učitel do pense v 61 letech, katecheta
však až po 65 letech. Podobně je ve vý
hodě učitel proti katechetovi, dostane-li
stejně jako katecheta po 10 letech od zkoušky
způsobilosti do pense 40 proč, a musí-li
katecheta stejně s ním platiti 3 proč, pří
spěvek do pensijního fondu. — Dále ukázal
na docela nepříznivé postavení katechetů
obecných škol, jež má původ již v nynějším
způsobu zřizování takových míst (dříve
ustanovováni byli katecheté jen při měšťan,
školách aneb katecheté obecných škol do
stávali poukazy na služné s osobním do pense
nevpočítatelným přídavkem až do výše služ
ného učitelů měšf. škol) a probrav stručně
historii osobních přídavků, ukázal na opráv
něnost jejich i při nynější úpravě a na sta
novisko rozhodujících kruhů v té příčině..
Při tom sneseno, jak se řachovati ve pří
čině žádostí za ponechání, resp. udělení
osobních přídavků katechetům obecných
škol. Vypracování náčrtu dotyčných žádostí
uloženo kol. Jonákovi, Rathovi a Strnadovi.
Dále referoval jednatel o záležitosti remunerací za přespočetné hodiny a o krocích
v této věci vykonaných. Jeden takový případ
podán bude na útraty spolku k rozhodnutí
nejvyššího správního soudu. Když zodpo
věděn jeden dotaz, kolik povinen je kate
cheta obecné a měštanské školy supplovati
za ostatní členy sboru učitelského a vytčeno,
že nyní dokonce dostávají katecheté obec
ných škol dekrety s povinností vyučovati
do zákonného počtu hodin na měšťanských
školách, promluvil ještě na konec schůze
předseda prof. Žák o potřebě řádné organisace, poukázav na úspěchy organisování se
jednotlivých stavů a vyslovil naději, že nyní
spolek získáním nových členů, z řady mlad
ších katechetů a horlivou jich součinností
bude zdárně plniti svůj úkol.
II. členská schůze konala se 11. března.
Přítomni byli tito kollegové: J. Čihák, J.
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Dvořák, F. Flum, F. Halbich, V. Hrudka,
F. Janáč, V. Janota, J. Jonák, F. Loukota,
E. Pešek, J. Pihler, A. Provazník, Dr. J.
Rath, V. Růžička, J. Slavíček, Dr. J. Steinochr, Fr. Strnad, J. Sprongl, Em. Žák, F.'
Žundálek. — Prof. Dr. J. Steinocher refe
roval o Delitzschově spisu »Bibel und
Babel« a jiných spisech, otázky původnosti
St. zákona se dotýkajících (referát uveřejněn
bude ve »Vychovateli«). Potom pokračováno
bylo v jednání o osob, přídavcích katechetů
obec, škol a sneseno informovati se přede
vším u zem. výboru, jaké stanovisko za
ujímá se ve příčině dalšího jich udělování,
načež teprve budou učiněny další kroky
v podávání žádostí k zem. škol, radě aneb
peticí na sněm. Na konec zodpověděny byly
dotazy, týkající se účasti porad učitelských,
kontroly služeb božích a j. — Za činné
členy spolku přistoupili koll.: L. Novotný
z Vys. Mýta, Prokop Vávra z Prahy-VIII.,
Josef Nejedlo ze Smíchova, Jan Čihák ze
Žižkova, Josef Jonák z Nuslí, V. Růžička
ze Žižkova, Václ. Hrudka ze Smíchova, Fr.
Janáč z Košíř. Písemně přihlásil se za za
kládajícího člena kol. Em. Taftl z Prahy-VIII.

Výstava pomůcek. Od 5.-26. dubna
t. r. koná se v c. k. rak. museu pro umění
a průmysl ve Vídni (I. Stubenring) výstava
pomůcek názorného vyučování všech odvětví
na středních školách, zvláště těch, kterých
se užívá jako ozdob ve školních světnicích
a které jsou schopny, aby v duši studují
cího jinocha vzbudily esthetický zájem. —
Výstavy účastní se svými pomůckami kato
lické, protestantské a židovské náboženství.
Zástupcem katolického oddělení jest prof.
Dr. Fr. Berger ve Vídni IX. Budou tu za
stoupeny tyto skupiny: obrazy, illustrované
pomocné knihy, mapy, církevní roucha (od
podjáhna až po papeže), kostelní nářadí,
devocionalie, mince, předměty ze sv. země,
starobylé nálezy, modely (na př. různých
řeholních krojů), poprsí, sochy a j.

Katolická aliance. V prvním paříž
ském arrondissementu založena byla za před
sednictví poslance okresního Archdeacona
»Aliance .Catholique« a započala svoji čin
nost tím, že pečuje o znovuotevření svo
bodné školy ve čtvrti sv. Rocha. »Soleil«
pronáší přání· aby v brzce spolek se roz
větvil po celé Francii a pak se stal svě
tovým spolkem »Alliance Catholique Universelle«. Bohužel tak nadšené myšlénky se
rozbíjejí o nesvornost katolíků.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

KVETEN 1903.
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RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Gl~__

Názorné vyučování náboženské
ve výstavě novějších, učebných a názorných pomůcek středních škol
ve Vídni 5,—26. dubna 1903.
Pojem jasný a.;dokonalý. v duši žákově jest nejhlavnějším cílem výkladů
náboženských, aby žák. rozumem svým pravého Boha poznal, srdcem k němu
přilnul· a vůlí svojí se snažil podrobiti se jemu. Aby docíleno bylo pochopení a
jasného'pojmu, .nutno použiti všech prostředků a chopiti se všech způsobů vý- ;
kladu. Přední pomůckou jest bez odporu názor, a proto i v hodinách náboženských
má-učitel, .náboženství snažiti se, pokud to jen možno, aby výkladem přesným,
spojeným .s názorným objasňováním, vzbudil v duši žákové pojem určitý. Není,
sice zajisté možno objasňovat! a vysvětlovat! názorným výkladem pravdy ab
straktní, dogmatické, ač i zde namnoze s prospěchem bývá užito různých gra
fických znázornění a přehledů. Hlavním polem pro názorné vyučování náboženské
jest, výklad událostí biblických, některých oddílů liturgiky a dějin církve Kristovy.
■ Odbor náboženský na osmém sjezdu rakouských profesorů středních škol
použil příležitosti, poskytnuté výstavou novějších pomůcek vyučovacích na střed
ních školách rakouských, aby ukázal i hlavní názorné pomůcky vyučovací, jichž
s prospěchem používáno při výkladech, náboženských. Exposice je přehledná, za- .
jímavá a velice poučná nejen pro laiky, ale i pro katechety; vždyť zde možno
čerpati z bohatého pramene skutečných zkušeností, nabytých praktickým půso
bením mnohdy mnoholetým.
Oddělení náboženské rozděleno je ve tři oddíly (katol, israel., evang.), oddíl
katolický je první, největší (87 čísel) a nej poutavější, avšak i druhé oddíly, ač .
menší (evang. 77 čísel, israel. 47 čísel), nejsou bez zajímavostí. S exposicí kato- ,
lickou stýká se israel na poli-Sl zák,, evangelické pomůcky pak na poli bible vůbec.
Katolický oddíl obsahuje pět částí: I. liturgické předměty a obrazy, II. před-.
měty.pro biblické vyučování, .III. dějiny církve a umění, IV,. misgie (a statistika, :
V. obrazy skioptické.
.■ - ...
Nejvíce zastoupeno vyučování biblické. Hlavně Palestina, jeviště dějů pro ,
nás tak důležitých; její .místa posvátná, křesťanu každému drahá, ovoce, rostlinstvo,; .;
nerosty, o.nichž děje se zmínka při výkladech náboženských a vypravováních.·;
biblických, — vše to seřaděno zde v jediný ladný celek. . Po stěnách .zavěšeny;.
5
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mapy Palestiny; vedie starší sice, ale velice presné a názorné reliéfové mapy
rozmeru menších poutá zraky naše ihned česká mapa Javůrkova. Je sice zavěšena
trochu vysoko, ale zvláštnost pojetí i provedení, neobyčejná perspektíva upoutá
každého příchozího. Pro Nový zákon ie zde mapa cest Ježíše Krista (Kom, Schulwandkarte der Reisen Jesu. Th. Hoffmann, Gera). Město Jerusalem vidíme na
několika vyobrazeních značných rozměru, jež poskytují skutečně žáku jasný
názor jak na Jerusalem z dob biblických, tak na město nynější. Překrásná je
panorama města Jerusalema s dějem umučení Páně; obraz úzký a dlouhý, zaujímající téměř celou stěnu, představuje v jednotlivých oddílech místa a děje
cesty křížové. Pomůcka zajisté velice vhodná, ale jen pro vyšší stupeň, neboť
obraz bez polychromie a přece trochu v menším měřítku provedený nebyl by
v nižších třídách k prospěchu (Pighlein, Jerusalem und die Kreuzigung Christi.
panorama. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart). Chrám jerusalemský vidíme na ně
kolika obrazech různé velikosti, avšak v údivu zastavujeme se nad dvěma obrazy
stejnými, dosti velikými (100 X 82 cm.), z nichž jeden ukazuje nám chrám Šalo
mounův, druhý chrám Herodův. Jsou to fotografuje modelů Schúckových, jež
dovedou zajisté podepříti v každém ohledu výklad katechetův v tomto předmětu,
jsou názorné, znamenitě perspektivné, podávajíce zřetelně vše, čeho pochopení
posvátného místa tohoto potřebí (vyšlo ve sbírce »Lehmanns kulturgesch. Bilder).
Některá jiná místa palestinská zcela dobře dovede představit! si žák pohledem na
veliká vyobrazení jejich, jichž ukázkou zde pouze jezero Genesaretské a Mrtvé
moře (Furrer, Wandbilder aus Palaestina. A. Pichler’s Wittwe und Sohn, Wien.)
Prof. Dr. Alois Hartl z Lince vystavuje sbírku obrazů, již sám si sestavil
nalepováním menších obrazů, na větší kartony a spojováním jich v jeden celek.
Sbírka je velmi obsáhlá a zdařilá, nese název »Bibl. archaeol. Atlas«, a rozdělena
prakticky na pět částí: I. Palestina (politické rozdělení, kultus, poměry domácí),
II. Kraje sousední (Filistea, Edom, Arab., Moab., Syr., Fen.), III. Egypt, IV. Mesopotamie, V. Malá Asie, Řecko, Itálie. Hlavně zajímavé je srovnání krajů a pohledů
nynějších s minulými. Celá sbírka je pěkným dokladem privátní píle jednotlivce.
Nejpřesnější pohledy na místa palestinská a na Jerusalem z doby naší jsou bez
odporu barevné fotografie curišské, jichž je zde 12 vystaveno.
Výstava ukazuje nám nejen místa biblická, ale vidíme zde i celé herbáře a
sbírky nerostů palestinských. Rostliny a plody jejich seřaděny dle spisu Fouckova,
umístěny v uzavřených krabicích, opatřených nápisy. Je zde mandragora, pistácie,
akacie, plody keře koruny Kristovy, žaludy t. zv. dubu Abrahamova, cypřiš,
platan (javor), olej z Getsemanské zahrady, olivová ratolest, manna. Druhá sbírka
botanická nemá tolik exemplářů na počet, ale za to exempláře krásnější a názor
nější, jako myrta, Ficus sycomorus, vnitřek sodomského jablka (galotropis procera) a hned vedle plod celý, plod rostliny Cibullus Colocynthis) Astragalus coluscoides, Pistacia lentiscus, úřezek dubu v Mambre, olivové dřevo z Jerusalema,
Tammarix mannifera atd. Četná je i sbírka minerálů palestinských, mezi nimiž
na př. síra z Jordánu, asfalt z Mrtvého moře, nástroje, zhotovené z křemene,
amethyst, granát, sardonyx, rubín, tyrkys, diamant, achat, aquamarin, onyx,
chrysopras, topas; také umístěny zde kameny z míst význačných a posvátných,
jako z Kalvárie, chýše nazaretské. Ale nemohl jsem se nikterak nadchnout! při
pohledu na kámen z místa, »kde David zabil Goliáše«, »kámen z Gázy«, z místa
»kde Maria navštívila Ažbětu« atd. Ve větších exemplárech, zajisté velice platných

Ročník VI.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 51.

pro vyučování názorné, je zde sůl z Mrtvého moře, větev cedru libanonského
s plody; pěknou rovněž pomůckou k výkladu o umučení Páně je úplně sdělaná
koruna trnová z větví keře Licium spinosissimum, imitace hřebu z kříže Kristova
zlomek nápisu kříže. Zajímavá je sbírka peněz z doby Tiberia, Šimona makkab.,
Vespasiána, Nerona, Vitellia. Škoda, že není zde vystaveno více sbírek obrazů
biblických, znázorňujících děje, jež předmětem jsou výkladů katechetových. Vy
stavená zde sbírka obrazů starozákonních (Romler und Jonas, 15 Biblische Bilder
zum Alten Testament. Georg Wigand, Leipzig) je pomůckou velice vhodnou;
obrazy jsou dosti veliké (68 X 68 cm.), provedené barvami jasnými, postav vy
obrazeno málo, ale určitě a zřetelně, obličeje osob jsou neobyčejně výrazné.
Exposice biblická doplněna mimo uvedené celou řadou knih pomocných a
atlasů biblických, jež ovšem každému katechetovi jsou známy a snadno přístupny.
Totéž platí i o sbírkách pomůcek k dějinám církevním. Zde zvláště pozornost
všeobecnou budí mapa dosti značných rozměrů (200 X 115 cm.), jednoduchá a
průhledná, značící rozvoj křesťanství v prvních třech stoletích (Die Ausbreitung
des Christentums bis zum Jahre 325. n. Ch. Von P. Joh. Wimmer, S. J., Direktor
in Kalksburg); osady a města křesťanská z I. stol, podtržena zeleně, z II. stol,
modře, ze III. stol, červeně. Pomůcka velmi praktická, dle níž mohly by sestaviti
se mapy i pro doby pozdější a býti pak výtečnou pomůckou specielně k vý
kladům dějin církevních. Umění církevní repraesentováno ukázkami staré mosaiky,
celými sbírkami obrazů barevných, reprodukcí fotografických a sbírek illustrovaných. Vidíme zde umělecké památky Říma, Benátek, Olomouce, atd., roucha
liturgická i nádoby bohoslužebné ve zdařilých a názorných illustracích. Liturgika
zastoupena hlavně novou sérií známých obrazů Svobodových (Liturgische Wandtaf. nach Svoboda-Reich. Heinr. Kirsch, Wien), jimiž k dosavadním, často v našich
školách užívaným vyobrazením kostela, oltářů, rouch bohoslužebných připojují
se zdařilá a velmi názorná vyobrazení jednotlivých svátostí, hlavních částí mše svaté,
prací misionářů, působení církve sv. v nemocnicích atd. Z ostatních nástěnných
obrazů v oddělení liturgickém zajímá nás Fúhrichova Křížová cesta a tři králové.
Nynější stav křesťanství a rozšíření jeho na zemi ukazují nám tři mapy
přehledné, z nichž jedna naznačuje činnost misií (V. Groffier), druhá rozšíření
jednotlivých náboženských vyznání v Evropě (Hickmann), z třetí poznáváme čin
nost missií v Africe (Paumgarten).
Neméně zajímavý jsou velmi četné sbírky obrazů skioptických, nejmodernější
to pomůcky názorné. Spolek Skioptikon ve Vídni vystavuje 18 obrazů ze života
Kristova a 5 z dějin apoštolských, gymnasium kremsmunsterské 100 obrazů,
a to návštěvu usv. Otce, katakomby, obrazy slohů chrámových a obrazy k dějinám
církve. Překrásná je sbírka 144 obrazů skioptických, obsahujících výjevy ze St.
a Nov. zák., jež vystavuje neúnavný propagator myšlénky této prof. Dr. J. Ne
věřil z Uher. Hradiště.
Důkladnější prohlédnutí všech pomůcek zde vystavených přesvědčuje zajisté
každého, kdo o učivo náboženské se zajímá, že katecheta, spojuje-li výklad svůj
při příležitosti s použitím četných a vhodných těchto pomůcek, může nejen
předmět svůj učiniti žákům zajímavým, ale pojmy a vědění i vědomí náboženské
hluboko zasaditi v duši žáků svých, neboť četné z pomůcek zde vystavených,
ač užíváno jich na školách středních, zajisté s prospěchem a vhodně posloužit!
mohou i na školách obecných a měšťanských.
Dr. Ign. Steinochr.
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Promluva na IV. neděli po velikonocích.
Upravil FR. HANUŠ.

t Nyní však jdu k iontu, který mne poslal.«
Jan 16, 5.

Cestující, kteří odcházejí do vzdálených zemí a končin, přinášejí vždy s sebou
úřední vysvědčení a doporučení, dle kterých úřady v cizině se mohou přesvěd
čit! o původu a zaměstnání cestujícího. Takové listy velmi vhodně doporučují
cizince. Přes to však Říman Kato užíval k tomu konci jiného prostředku. Když
spravoval totiž úřad censorský v Římě, nepřehlížel tak vysvědčení cizinců, kteří
přišli z dalekých krajův a ucházeli se o římské občanství, nýbrž spíše ruce. Když
se ruce leskly a byly měkký, odmrštil takového člověka, poněvadž byl zvyklý
zahálce a obecnímu zřízení škodlivý; měl-li však ruce otužilé a mozolovité, pova
žoval žadatele za hodna, aby mu bylo uděleno římské právo občanské.
Kristus, Syn Boží oznámil svým apoštolům po dokonané pouti smrtelným
životem svůj odchod k Otci: »Jdu k tomu, který mne poslal.« Přinesl snad také
ověřovací listinu do nebeského města? Ovšem! Přinesl onu listinu, která byla
v domě v Nazarete sestavena, přišla poprvé na denní světlo v Betlémě a na hoře
Golgotě byla zpečetěna, totiž své vlastní tělo, které svědčilo o přesně vykonané
úloze, pro kterou byl na svět poslán. Výrokem věčné pravdy mohl oznámiti,
že ve své mladosti pomáhal svému pěstounu při pracech tesařských, ve svém
mužném věku procházel krajiny, města, vesnice a při tom hlásal slovo Boží,
konal zázraky, uzdravoval lidi na těle i na duši, zkrátka, že nebyl nečinný ani
okamžik v celém svém životě.
Za tímto vznešeným příkladem chceme dnešního dne si umíniti, že i my
budeme neustále pracovali, ale zároveň varovati se zahálky, poněvadž tato jest
nejen pramenem mnoha hříchů, nýbrž hlavně proto, že zahálčivý člověk protiví
se Bohu i přírodě a ochabuje na duši.
■ 1. Zahaleč protiví se Bohu, poněvadž nikterak nepřispívá ke cti a, chvále
Boží a neplní tak jeho nejsvětější vůle. Je totiž výslovná vůle Boží, aby člověk
nezahálel, nýbrž pracoval. Když jej Bůh z ničeho povolal v život, postavil jej
do rozkošného ráje, k jakému konci? Aby pracoval. Adamu bylo tedy dle bož
ského nařízení pracovali, půdu vzdělávali, orati,.síti a sázeti.
Avšak nebyla země, dokud nebyla obtížena kletbou hříchu, tak úrodná,
aby bez obdělávání přinášela plodiny všeho druhu v hojnosti? Zajisté! Proč tedy
bylo Adamovi se namáhati? »Aby nebyl zahálčivý,« odpovídá krátce a správně
starý spisovatel církevní a s ním celá řada svátých otců. K nim druží se i sv.
Bernard, který tvrdí. Byl-li praotec pokolení lidského určen v ráji ku práci, kdo.
bý měl za to, že jeho potomci v slzavém údolí jsou tu, aby nic nepracovali?.
Kdo tak myslí, mýlí se; člověk je ku práci narozen. Kdo na tomto · světě vede,
lenivý život, jedná proti, vlastnímu určení,· proti rozkazu Božímu.
2. Zahaleč však· protiví se nejen Bohu, nýbrž také- odporuje celé přírodě';
neboť vůli dobrotivého Boha nám dokazují svým příkladem všecky ostatní tvory:
něhíť jediného, který by neměl určitého - zaměstnání. Jak -podivuhodné pletivo,
utkávají ze sébe pavduci·; jak neúnavně pilně’připravuje včela med; jak dobře
zřízenou společnost mají mravenci; do jak umělého tkaniva- se zahaluje bourec;
jak namáhavě staví ptáci svoje hnízdo a živí svoje-mláďata! -Ano, povznesme'

Ročník VI.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 53.

se, drahé dítky,, ještě více, a vzývejme svátou vůli Boha nejvýš moudrého, který
miluje práci a má ošklivost před leností, vzývejme tuto svátou vůli i v neživé
přírodě.
. Všecky tvory, i neživé, uičil Buh k jistému účelu. Stvořil slunce, aby osvě
covalo i zahřívalo tuto zemi a dodávalo vzrůstu květinám. Stvořil hvězdy, aby
svou krásou a s.vým souladem byly stálým chvalozpěvem všemohoucnosti Tvůr
covy. I nejmenší zvířátko, i nejmenší květinka, na pohled tak nepatrná, má svůj
účel ve světovém řádu; a kdyby neměly svého účelu, nebyl by jich Bůh stvořil.
Všecko má úkol, aby spolupracovalo k Boží oslavě. Jenom lenivý žák by měl
se vyhýbati tomuto určení? Není zajisté hoden, aby byl jej Bůh povolal k životu
z ničeho. Všecky tvory, živé i neživé, mají jej v ošklivosti jako netvora.
3. Takové dítě, které vyhýbá se práci tělesné, bývá obyčejně též líné na
duchu. Ptej se takového dítka na věci, které se týkají jeho vlastní spásy, a na
lezneš je úplně nevědomé. Mnohdy neví ono, že jest jeden Bůh, že jsou tři božské
osoby, která božská osoba še vtělila; neví, proč Kristus Pán stal se člověkem.
Neznají desatera Božích přikázání, neumějí ani ňejobyčejnějších modliteb, nevědí,
kolik je svátostí a k čemu která svátost byla ustanovena. Takové dítky jsou
lhostejný, jdou-li na mši sv. nebo se potulují venku a oddávají se hře v neděli
a ve svátek. Nikterak se jim nekřivdí, že žijí jako němá tvář, a nechybí mnoho,
aby podobně‘ neumřely, poněvadž jako zvíře nemají vědomosti o Stvořiteli. Takové
dítko zapomíná na svou matku, která již záhy vštěpovala mu bázeň k Bohu a
učila jej modliti se, zapomíná na otce, který v potu tváři pracuje a stará se,
aby dítko mělo potřebný oděv, pokrm i knihy,aby mohlo v učení prospívati.
Lenivé dítě hřeší proti sobě, poněvadž neužívá prostředků příhodných, aby
pokračovalo na cestě ctnosti a stávalo se vždy světějším. Prohřešuje se proti
své duši, poněvadž tak liknavě pečuje o svou spásu. Hniloba se v něm zahostila, po
něvadž nežije pro Boha ani pro dobro. Je vlastně na duši mrtvo, jak významně
poučuje písmo sv.: »Znám tvoje skutky; máš jméno, že žiješ, a jsi mrtev.« Zjev. 3, 1.)
Když tedy, m. d., vidíte, jak zahálka se protiví Bohu i přírodě a jak sami
škodíte si na duši, zajisté neklesnete na mysli, nýbrž vzmužíte se a budete rády
se modliti i učiti, abyste dokázaly, že jste tu ve škole na pravém místě.
-Vypravuje v té věci jistý kazatel povznášející příklad také pro vás. Bylo to
roku 79 po Kr., když sopka Vesuv v Itálii byla jako v plameni a chrlila žhavá ka
mení i popel v nevídaném množství. Obyvatelé měst Herkulana a Pompejí prchali
zděšeně, aby. zachránili alespoň svých životů; avšak vojín, který stál na stráži,
nehýbal se s místa. Prchající naň' volali: »Pojď s námi!« Avšak voják mlčel a
kráčel odměřeně na vyměřeném místě. Jiní jej zasypávali výčitkami: »Což pak
jsi pozbyl rozumu? Brzy tě zachvátí žhavá láva a zahubí tě.« A co odpověděl
vojín: »Já musím zůstati, až budu vystřídán, neboť to je moje povinnost.« Ubohý
muž! Osmnácte století trvalo, nežli jej vystřídali. Ale, co pravím: »Ubohý muž.«
Bylf podivuhodný ve svém úchvatném a prostém hrdinství, poněvadž ve službě
neznal ničeho jiného než svou povinnost: »Já musím, nesmím, je to moje povinnost!«
Práce, učení a služba Boží tě bude těšiti, budeš-li je považpvati za svou
povinnost; po práci bude ti pak milo odpočinout!. Léta ubíhají, a než se nadáš,
.uplyne doba školní, a blaze tobě, až budeš kráčeti z těchto bran školních do
obtížného života, budeš-li ozbrojen pevnou věrou a potřebnými vědomostmi. Jen
tak se můžeš nadití, že Bůh bude tvým snahám žehnati. Amen.
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Promluva na V. neděli po velikonocích.
Napsal EM. ŽÁK.
• Budete-li zač prosili Oice ve jménu mém, dát
vám.*
Jan 16, 23.

Když král Franků Chlodvík pomocí Ježíše, kterého jako pohan v bitvě své
proti Allemanům vzýval, r. 496 zvítězil, zavrhl své modly a stal se křesťanem.
A tu jako na znamení svého obrácení, kázal svůj erb královský proměniti. Tři
černé želvy, jež byly na jeho štítě, zaměnil za tři bílé lilie v modrém poli. Želvy
— obrazy těžkomyslnosti a beznaděje, výrazy pohanského názoru světového, vy
měnil za tři lilie, znamení tří božských ctností: víry, naděje a lásky. A blankytný
jas štítu měl hlásati radost a naději života křesťanského.
Dnes vedle čtení sv. evangelia i Spasitel svým apoštolům a všem, kdož
skrze ně k poznání věčné pravdy dojdou, dává znak víry, štít v bojích života,
erb synovství Božího, a to jest: modlitba. »Budete-li zač prošiti Otce ve jménu
mém, dáť vám.« (Jan 16, 23.) Modlitba má býti jejich štítem, Ježíš má zníti na
tomto štítě nápis. Modlitba má je síliti v dobách protivenství, má jim vymoci
darů nebes, má býti znamením jich duchovního života a stálého spojení s Ježíšem.
Uvažujme proto dnes krátce o významu modlitby v životě lidském vůbec.
1. Jeden z největších darů, jež člověk z rukou stvořitelových byl obdržel,
jest zajisté dar řeči. Ona, jsouc projevem vyššího života duševního, projevem roz
umné duše, tvoří nepřeklenutelnou propast mezi říší nerozumných zvířat a lidstvem.
Jí takořka přenášíme své city v soucitná srdce jiných, hojíme své strasti a zdvojnáso
bujeme své štěstí. A jako řeč jest znamení života lidského, tak modlitba jest
znamení života křesťanského, jest projevem živé víry v Boha a rozmluva s ním.
Kdo se nemodlí, jest duchovně mrtev, nežije život vyšší, život křesťanský;
a kdo k modlitbě se vrací, počíná též znovu žiti. Modlitba jest všeobecný a prvý
projev viry v Boha vyznáni naší odvislosti a odevzdáni se v jeho prozřetelnost.
Řecký dějepisec Plinius vypravuje o slavících, že tak si libují ve svém zpěvu,
že mnohdy čtrnácte dní a nocí nepřestávali klokokati, jako by závodili jeden
s druhým zpívati vždy lépe a lépe. A láskou ke zpěvu prý tak bývají jati, že
často znaveni, hrdélka svá ke zpěvu otevírajíce, klesají a zmírají. Konec zpěvu
je znamením jich skonu.
Modlitba jest sladkým zpěvem duše k Bohu. Kde modlitba dozněla, tam
člověk přestává Bohu žiti, tam mizí vědomí náboženské. A člověk bez modlitby
jako zmírající pták klesá níž a níže, zmocňuje se ho prázdnota duševní, nechuť
a rozmrzelost, ba mnohdy i zoufalost.
Nedím však, že každá naše modlitba jest již tak spořádána, jak se sluší.
Snad mnohý starostmi o věci pozemské jat, nemůže ve chvíli své večerní mo
dlitby ochablé perutě duše své ihned tak napiati, aby zalétl až k trůnu Hospo
dinovu. Říká nábožná slova, co za tím duch jeho nedovedl se odloučiti ještě od
oněch záležitosti, jimiž se celý den zabýval. Modlí se pouze ze zvyku. Ale zvyk
tento přece uchovává. Nedovedl by spočinouti na lůžku, dříve nežli by nesklonil
kolena k modlitbě. A právě tento zvyk jednou snad uchová ho od malomyslnosti
a zoufalství. V těžkých dobách života snad tento zvyk modlitby přivede ho k jiným my
šlénkám, k novým nadějím. Modlitba bude mu jako onen tajemný žebřík Jakubův,
po němž duše vystupuje k nebesům a po němž trpělivost, odevzdanost do vůle
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Boží, naděje — dary nebeské — snášejí se do srdce člověka. A snad teprve v této
chvíli, když bouře duševní modlitbou v člověku se tiší, přesvědčí, jaká síla a
moc spočívá v modlitbě, která nás přes všechny strasti pozemské vysoko pozvedá
z tohoto údolí slz a nářků k sídlům věčného pokoje v nebesích.
Často přes úrodné nivy věje jižní vítr, horký a suchý, že všechny byliny
vysušuje, jejich stvol se kloní, listy vadnou a květ již již opodává. Ale Bůh
sesílá za noci rosu. Jako čisté démanty usazují se bohaté kapky vodní na uvadlé
bylině; z nich ona čerpá potřebné životní síly, že zase mdlou hlavu svoji pozvedá
a květ její ve vší své leposti znovu se otevírá. A podobně, drazí přátelé, děje se
i v životě člověka. ^Nastanou doby, kdy všechny radosti pominou, naděje nej
lepší se lámou a člověku zbývá jediné přání: zemříti, tiše shasnouti, jako když
hyne uvadlý květ. Ale modlitba jest mu jako rosa jitřní. Ona člověka posílí a
vlévá novou lásku k životu, jest mu pramenem útěchy.
2. Ale modlitba není jen lékem a jako štítem člověka v dobách zármutku
neb nebezpečí, ona má býti denní posilou duše, její chlebem, aby křesťan povin
nosti své rád a vytrvale konal. A jako ta matka země jen tomu skytá chléb,
kdo ji neúnavně, rok co rok pluhem vzdělává a kypří, tak i Otec nebeský jen
tomu žehná a tomu dává zdaru ve všech jeho pracech, kdo denně jej prosí,
pravidelně, často se modlí.
Slavný židovský učitel Hillel měl velmi nadaného žáka, který pilně se učil
a rychle ve vědomostech pokračoval. Ale nerad se modlil. Myslilť si v duchu:
»Nač a k čemu tak často se modliti? Potřebuje snad Bůh všemohoucí našich
slov a proseb, když nám má pomoci? Vždyť i dobrý otec nečeká na prosby sy
novy, ale sám ve své lásce, nežádán a neprošen dává svému synu, čeho potře
buje.« Ale Hillel vyvedl brzo svého žáka z klamného náhledu. Kdysi usedl smuten
do zahrady pod palmu a hlavu maje skloněnu tvářil se, jako by se rmoutil.
A když se jej tázal jeho žák po příčině smutku, pravil: »Mám přítele, který vy
trvale pracoval a role své osíval. A ono hojně dávalo mu úrody. Nyní však po
hodil pluhem a nechce více půdu vzdělávati. Chce ponechati všechnu práci Bohu
a přírodě. Napomínal jsem ho, chtěl jsem mu vymluviti, že jest jednání jeho
pošetilé. Ale on nedá si říci; a tak lituji hó, že zchudne a bída jen bude u něho
hostem.« —
»Ale to jest jen opovážlivé spoléhání na Boha,« odvětil žák. To jest všeho
odsouzení hodno, když nechce sám pracovati a se přičiňovati.« A učitel na to:
»Ty’s sám ten, který tak jedná. Či nespoléháš ty opovážlivě na Boha, když mo
dlitby zanedbáváš? Modlitby i práce jest potřebí, aby člověk prospíval, a kde
jednoho se nedostává, tam práce se nedaří. Neboť ten, jenž přikázal nám:
»Modli se a pracuj«, chce býti prošen, aby názor zachoval v pokoře a oddanosti.
Nesmíme na zdárný výsledek práce pohlížeti jen jako na ovoce svého přičinění,
ale též jako na ovoce požehnání Božího, které jsme modlitbou svolali na svoje dílo.«
A všimněme si v ruchu všedního života, že mnohý pracuje až do úpadu,
od časného rána do pozdní noci, pracuje o všední dni právě tak jako v neděli
a svátek. Klidu nedělního nezná. A přec jen nespokojeně živoří a jedva získá
to, co k uhájení holého života jest nejnutnější. V čem toho příčina? Nikoli
poslední, ale první příčina toho tuším je v tom, že zapomíná se modliti. Nestrhujc
požehnání Boží na svoji práci. Bůh chce býti prošen, máme-li se zdarem praco-

.'Strana 56.

KATECHETSRÁ PŘÍLOHA

Ročník VI.

váti, chce, abychom uználi svoji nedostatečnost -a skloriili. se k'. pokorné modlitbě,
volali -nebe na pomoc k naší práci.
Kéž nikdy nezapomínáme modlitby! Jako mořská voda jedině solí, jež v ní
jest obsažena, chráněna jest před, rozkladem a hnilobou, tak modlitba zachovává
člověka y pokojné náladě mysli, aby vesele povinnosti své konal. Modlitba udržuje
v-něm život-duchovní, a spojení jeho s Bohem. V duši člověka, který se nemodlí
• počíná rozklad, nastává duchovní smrt. — Budiž i vám drazí přátelé modlitba
chlebem duše a potřebou života. Jí zachováte si požehnání Boží na cestě tohoto
života; modlitba bude, vám klíčem, jímž jednou i brány věčného života si ote; vřete. Amen.

Promluva na VI. neděli po velikonocích.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

ti vy svědectví vydávali budete, nebot od
počátku se mnou jste.*
. Jan 15, 26.

Pán Ježíš stál; před Pilátem a promluvil věkopamátná slova: .»Já proto jsem
na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě!« A hle, za nedlouho po slovech
těch vychází Kristus zbědovaný ze vrat paláce Pilátova, na šíji skloněné těžký
kříž, na skráních korunu trnovou — a než večer chýlí se ku hradbám Jerusa. lemským, zpečefuje krví svou svědectví, jež vydal pravdě.
Síla božského svědectví, která na Kalvárii postavila kříž a třetího'dne
v Getsemaně zachvěla zemí a odvalila kámen náhrobní, neměla, vyhynouti v církvi,
jež vypučela a vyrostla z otevřeného, boku Syna Božího! »1 vy svědectví vy. dávati budete!« Slova ta řekl Spasitel apoštolům a dal je odkazem všem věkům
budoucím.
1. Srdce naše se chvěje, čteme-li v řádcích sv. evangelia, co Bůh slibuje
těm, kteří pravdu jeho hlásati budou. »Ven ze škol vyženou vás, ano přichází
hodina, kdy každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že by Bohu sloužil!«
V údivu tážeme se: Což pravda Kristova žádá i svědectvLkrve? — Ach, Bůh
svědectví takového by nežádal, ale žádal je svět, aby vida apoštoly umírati
u kříže Kristova, zvolal jako setník pod křížem: »Jistě že ten, který poslal je,
Synem Božím byl!« A toto svědectví krve dali téměř všichni apoštolově božskému
učení Ježíše Krista. Petr na pahorku Vatikánském rozepial na kříži jruce své,
aby v srdci Říma věčného utvrdil stolec pravdy Kristovy. Pavel krví svou po
světil cestu ostijskou, Jakub mladší ’umíraje u chrámu jerusalemského, vyznával
Krista Messiáše, Juda Tadeáš krví svou psal počátek dějin církve Páriě v Persii.
Sv. Matouš mučednictvím svým .utvrdil v Arábii.své evangelium, sv. Ondřej rozepiat.v Patrase na kříž olivový, až do dechu posledního hlásal zástupům dole
stojícím božství Kristovo; sv. Tomáš proboden byv u Kalaminy kopím nevěřících,
modlil se za obrácení vrahů svých; sv. Bartoloměj s kříže mluvil pln nadšení
posvátného ke katanům o lásce Syna Božího, který umíral za nepřátely své.
Sv. Filip zasypán byv kamením, zbudoval ve Frygii pomník věkovitý pravdě
Kristova evangelia, sv. Simon Horlitel vydal v Persii tělo-"své· na rozřezání, aby
Kristu získal duše nesmrtelné;· sv. Matej; obrátil -Habeš : mučednictvím-' svým; sv.
Jakub sťat byl v Jerusalemě ňä svědectví božské pravdy. Do posledního písmena
splnili apoštolově závět Kristovu: »Vy.svědectví vydávati budete!« - Za pravdu,
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kterou hlásali, dali život svůj, na hroby své položili Kristovo evangelium, na
němž písmem pravdy plamenná psána slova: »Nebesa a země pominou, ale slova
má nepominou!«
2. M. j.! Výrok Kristův: »Vy svědectví vydávati budete!« platí i nám. Jsme
učedníky Kristovými, na křtu sv. slíbili jsme věrnost, přisahali jsme na prapor
jeho svátý. A povinností naší?’ Hlásiti se k němu vždy a všude až do posled
ního dechu!
Není možno mysliti si pevnou, vyjasněnou povahu bez určitého citu a pře
svědčení náboženského. Vynikající myslitel de Molinari napsal, že hledal bezbožectví s největší pečlivostí u mudrců všech věků a že ho nenalezl. Kdo hledal
pravdy, došel vždy k určitému poznatku bytosti vyšší, k určité víře, o niž pak
podepřel život svůj mravní a společenský. Křesťan podepírá víru a život svůj
mravní o evangelium, jež stvrzeno jest smrtí a z mrtvých vstáním Syna Božího. .
Šavel Tarsenský odložil knihy rabínů a spisy pohanských filosofů, když Kristus
vzkříšený promluvil k duši jeho: »Šavle, poneseš jméno mé!« Od chvíle té celý
život jeho jest prozářen světlem učení Kristova; proň trpí a umírá, vědom jsa
toho, že Kristův býti znamená životem i smrtí svědectví vydávati pravdě
Kristově.
•Když Varanes, král perský, všemožně usiloval sv. Benjamina jáhna od víry,
katolické odvrátiti, tázal se ho jáhen: »Oznam mi, ó králi, jaký rozsudek bys :
vynesl nad vojínem, který by vojsko tvé opustil a k nepřátelskému by se při
pojil?« — »Odsoudil bych ho k nejukrutnější smrti!« odvětil král. — »Jak kruté
smrti hoden by byl ten,« doložil sv. Benjamin, »jenž by Boha svého a Pána
všech věcí se opovážil zapříti pouze proto, aby chatrnému stvoření se zalíbil!«
Jako vladař žádá věrnosti od svých poddaných, tak i Pán Ježíš žádá věr
nosti od nás-. »Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým, '
jenž jest v nebesích, a kdo mne zapře před lidmi, toho i já zapru před Otcem ·
svým.« Ve slovech těch obsažen rozkaz, odměna i trest. Čteme v životopise sv.
Vincence jáhna a mučedníka, že povolán byv za Diokletiána k soudu a nucen
vyhrůžkami smrti k modlářství, zvolal odhodlaně k soudu: »Tys nám víru zapříti
radil; nuže věz, že mezi námi křesťany za ohavnost se pokládá zapřením víry
rouhati se Bohu. A proto veřejně vyznávám, že ctitelově náboženství Kristova,
jsme a služebníci jednoho Boha živého!«
A příklad věrnosti ku Kristu v srdcích mladistvých? Když Chios dobyt
od Turků, jinoši z rodin- nejvznešenějších odvedeni do Gařihradú. Určeni jsouce
pro službu sultánovu, měli se vzdáti víry Kristovy. Nejprve sliby, pak bičováním
nuceni byli k odpadu. Marný -však byly sliby, nadarmo bičování. Když po: mno
hém mučení již ani mluviti nemohli, měli vyzdvihnouti ruce na znamení, že od
křesťanské víry odpadají. Ale nikdo tak neučinil, ba jeden-ze statečných vy
znavačů Kristových tak pevně přitiskl ruce své k prsům krvácejícím, že ani za ·
živa ani po smrtP mu jich -odtrhnouti nemohli.
A co příkladů hrdinného svědectví božského učení Kristova nalézáme
v'déjinách církve Boží u národů, kde učení Páně v dobách nejnovějších vydává
pivní kvítí své.
Za pronásledování křesťanů v Tongkinu, zemi s Čínou sousedící,, vydali
mezi jinými svědectví Kristu mladiství mučedníci Dominik Thu a Dominik Thuan.
Poslednější — téměř ještě dítě — snesl s neobyčejnou trpělivostí muka a bi- :
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čování, tak že všichni se divili. Po měsíčním žalářování, když marným byly
všechny pokusy k odpadu je přivésti, vedeni byli na popraviště. Cestou zářil
obličej jejich radostí, že pravdu sv. víry mohou krví svou zpečetiti. Největší
radost jevil mladičký Thuan; zdálo se, že nemůže již dočkati se ani chvíle, kdy
život za Krista položí. Sotva že došli na místo popravní a soudce nařídil, aby
poklekli a šíji obnažili, svlékl rychle Thuan roucho svrchní a první nastavil šíji
pod meč popravčí.
3. Vydejme i my svědectví Kristu! A co je svědectvím nejjasnějším, že
Krista Boha vyznáváme? To je život dle víry jeho. »Ne kdo mi říká: Pane,
pane, ale kdo plní vůli Otce mého!«
Bohatý, rozmařilý Korint, když přijal víru Kristovu, stal se obcí svátých,
tak že sv. Kliment ke křesťanům korintským napsal slova památná: »Každý se
diví vaší skromnosti a důstojnému chování. Rodičům prokazujete povinnou úctu,
mladším jste vzorem mravův a počestnosti'. Jste poníženi bez pýchy; raději po
sloucháte, než poroučíte. U vás je nevinnost, upřímnost, milosrdnost zvláště
k chybujícím. Jak krásné svědectví živé víry vydáváte svými skutky!«
M. j. Nebuďme pouze křesťany katolickými dle jména; neboť povrchnost
ubíjí povahu, ničí mrav, otravuje srdce, zabíjí duši. Buďme však křesťany skutky:
čistotou mravů, svědomitým plněním svých povinností, srdečnou zbožností a tím
podána nejkrásnější svědectví Kristu a jeho božskému učení. Amen.

Náměstek Kristův o výchově a školství.
Rozhlédneme-li se ve všech zemích po veřejném životě, poznáváme správnost
názoru, že hlavní boj ve společnosti lidské vede se o školu. Proto všecky poli
tické strany ze všech sil usilují, aby do svých rukou dostaly školství; neboť pak
určí si základy vychování vládnoucí strana dle svých zásad. Mají tu katolíci zůstati pozadu, když náměstek Kristův prohlásil, že škola je posledním bojištěm, na
kterém se rozhodne o naší budoucnosti?
Zvláště katolická církev má právo i povinnost usilovati o organisaci školy
ve smyslu náboženském, poněvadž je zakladatelkou školství. Ohler ve své učeb
nici o výchově a vyučování, líčí rázovitými slovy tuto pravdu: »Katolická církev
je matkou školy vůbec a v nynějším smyslu národní — obecné školy zvláště;
zakládala ji všude, opatřila jí příjmy a vydržovala ji mnoho století. Když jedno
tliví národové přijavše srdcem prostě věřícím víru Kristovu, poznávali jasněji dů
stojnost a určení člověka, zřetel obrácen býval zvláštní péčí k dítkám, přijatým
sv. křtem v obcování křesťanské, aby v Kristu znovuzrozeny jsouce, též pro
Krista byly vychovány. Touto péčí vznikly různé školy, které se staly brzo vnější
známkou obcování věřících. Kde byly křesťané, tam byly i školy, jak v městech,
tak v osadách venkovských, a prvními jejich zakladateli a učiteli byli duchovní
— kněží. Při chrámech biskupských i klášterních zakládány jsou školy vyšší, tak
církev pečovala opravdu a úsilovně, aby byla veškera mládež vyučována a vy
chovávána. Později jednotliví panovníci zakládali vysoké školy, tak zvána lycea,
university, avšak národní školu ponechali vždy církvi a kněžím.«
Právo církve je historicky zaručeno; nedivme se tedy, že Lev XIII., jehož
£51etou památku papežské vlády jsme nedávno konali, ve všech faších životních
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tuto myšlénku šířil a jí hájil, ano prohlásil tuto otázku za životní úkol církve ka
tolické, když již již mnozí našinci chtěli smířiti se s interkónfessní školou: »Otázka
školská je pro křesťanství ve význačné části lidské společnosti otázkou na život
a na smrt.«
Orgán vídeňského katechetského spolku »Christlich-pädagogische Blätter«
uvádí v čísle 5. t. r. přehledná data o činnosti Lva XIII. v tomto oboru, z nichž
vybíráme některé čelnější výroky papežovy o křesťanské výchově.
Lev XIII. již jako arcibiskup v Perugii v pastýřském listě postním r. 1864
obíral se jasně a důkladně základy a činiteli výchovy, ve své diecési všecka díla
výchovy a vyučování ze všech sil podporoval. Tím větší ťněrou rozšířil tuto svou
blahodárnou činnost jako náměstek Kristův na celý svět katolický.
V různých encyklikách vyložil zneuznávané nyní zášady, prává a povinnosti
výchovy; dovozoval nadšenými slovy, že to právo záleží v rodině a že otec není
mandatárem státu a že dítko není majetkem společnosti. Stát ani společnost nemá
práva mísiti se v náboženské vyučování dítka a něco o tom ustanovovat!; pouze
církvi toto právo přísluší, poněvadž dítko křtem sv. se stalo údem jejím, poněvadž
vystupuje vůči rodině ne v podobě státu jako dočasná ■ společnost ku podpoře
pozemského blaha, nýbrž jako božské zřízení k dosažení věčné spásy. Naproti
tomu má stát právo a povinnost chrániti práv rodiny a jejich členů, tedy též práva
dítěte na výchovu. Proto mu přináleží podporovat! církev v jejich snahách ve pří
čině náboženské výchovy svou vážností a svými prostředky.
Dokud byl na stolci svém v Perugii, vystoupil ve zmíněném listě z r. 1864
proti tvrzení, že »výchova a vyučování má býti ve shodě s požadavky tohoto
světa svobodna ode všech předsudků.« A táže se: »Porozuměli jste někdy sku
tečnému významu těchto slov, která plynou se rtů nerozvážných rodičův nebo
příliš sebevědomých vychovatelů? Nikdo nepopírá, že také na všecky methody
lidského umění vychovatelského nové světlo se šíří, že nové pokroky se ukazují.
Než tito mužové, kteří tak tvrdí, mají zcela jiné pojetí, zcela jiné názory. Vy
učováním a výchovou bez předsudků rozumí denní rozhovor takovou, která se
hodí pro rodiny všech náboženských vyznání, zvyklé nejrůznějším způsobům
bohoslužby, stejnoměrně pro protestanty jako pro židy. Jedná se tu o výchovu,
která nebéře zřetele na všecky zevnější úkony a povinnosti křesťanské a která na
to je vypočtena, aby obeznámila mládež se »svobodou svědomí« a lhostejností
vůči každému náboženství. Taková výchova má mládež uvykati, aby náboženství
odbývala způsobem, který sice je neslučitelen s neproměnlivostí katolického dog
matu a mravností evangelia, jehož však se žádá ve jménu »sociálních požadavků«
civilisaee, převahy naší doby a podobných světských úvah. Taková výchova má
konečně člověka k takovému »svobodnému« a radostnému životu uzpůsobili, aby
viděl v tomto poslední cíl vší jsoucnosti a svoje nejvyšší určení.«
Námitku, že interkónfessní výchova náboženského vzdělání nevylučuje, jak
právě v Rakousku se zhusta tvrdí, vyvracel tehdejší kardinál perugijský slovy
téhož listu: »Nevylučuje-li taková vychovávací soustava náboženského živlu zřejmě,
jedná se s tímto přece tak povrchně a bez souvislosti, že nemůže naplniti duše
mládeže dokonalým poznáním, pravou láskou, svědomitou poslušností, vyznáním
katolické víry, vycházejícím ze srdce.«
(dokončení.)
-----—
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-—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Úmrtí. Dne 21. dubna zemřel kolega vyučuje 267 duchovních osob, totiž 58 de
Josef Janeček, katecheta v Lysé n. L., po finitivních katéchetů, 46 sjédnaných učitelů
po delší trapné nemoci. Pohřeb konal se náboženství a 163 z duchovní správy'. Vý-"
ve čtvrtek 23. dubna za účasti 26 kněží. ■učují celkem 5549, světští učitelé pak 972
Zesnulý narodil-se 8, dubna 1864 ve Třtí /náboženské hodiny.; Letošní náklad na. ka-..
u Turnova, na kněze byl vysvěcen dne. tplické náboženství činí 377.700 ,K, z čehož
24. května 1891. Vydal vlastním nákladem dostávají ' definitivní katecheté 155.340 K,
kněží z duchovní správy 73.154 K, zjednaní
sbírku obrazů ze Svaté země. R.i.p.;
Osobní. Jmenováni byli : DĚALŠolŮáf, učitelé náboženství na měšťanských školách
mim. prof. ■ cirk, práva čes. bohösl. fakulty 44.360 K, na obeených 351920 K, světští
v Praze, ord. komisaři farář Ant. Nepil na učitelé 47.520 K. Nedostatek, duchovenstva .
reálce v Praze-VIL, Jos. Smělý, far. v Ra- zavinuje tyto poměry ve Vídni, ,tak že není
tenicích, ná gymnasiu v Kolíně, probošt možno ustanovit! dostatečný počet katechetů ,
V. Kotrch na gymnasiu v Roudnici a děkan samostatných.
Místní školní rada o službách Božích.
Ed. Raus na gymnasiu v Rokycanech;
Boh. Neumann, gymn. 'katech. v N. Brodě, V čísle 1. tohoto- ročníku uveřejnili jsme .
bisk. notářem ; Jos. Kepl, zat. katech, v Jaro zprávu o místní školní radě žižkovské, která
měři, kaplanem v Něm. Bělé; K. Frydrych dala správám- škol právo dispensovati vena měšť. chl. šk. v Krnově; Ed. Ulrich . škero žactvo od nedělních a svátečních ..
zat. kat. na ob. šk. chl. ve Šternberku; služeb Božích za mrazivých dnů. Ukázali
definitivně: Fr. Hankowetž ná měšť. chlap, jsme, že tento nález byl nezákonný. Byl
šk. v Chebu, Jos. Hofmarin na ob. dívčí také zrušen výnosem c. k. okresní školní·
škole ve Vršovicích, Jan Konopík na ob. rady v Žižkově č. 127 ze dne 29. ledna 190.3, .
škole chlap, na Král. Vinohradech, Em. Mareš který tuto uvádíme: »Dle učiněného sem
na měšť. a obec, školách v Unhošti, Karel oznámení nejd. kníž. are. koňsistoře y Praze
Schöniger na měšť. chlap, škole v Schön- ze dne 2. ledna 1903 č. 14565 vydala
bachu, J. Vřešťál na dívčí měšť. šk. v Praze místní školní rada vynesením ze dne 26. listo
na Maninách, Fr. Žundálek na ob', dívčí padu 1902 č. 6214 ředitelstvím a- správám
škole v Praze-Hoješovicích, Leon. Sychra škol . v Žižkově ve příčině náboženských :
na ob. šk. v C. Třebové, J. Petr v Chý- cvičení školní mládeže zvláštní nařízení, jež
nově, Václ. Chalupský ve Volyni, Jos. Hladký odporuje platným nařízením, o cvičeních .
těchto a zasahuje neprávem do kompetence
v Jaroměři.
Akce vídeňských katechetů. Ví c. k. okresní školní rady. Ježto mimo to
deňský katechetský spolek spojil se s ka vůbec nejasná stylisače vynesení-téhož za- ■
tolickým učitelským spolkem dra. Vavřince vinila, že jednotlivé správy škol osobují si ;
Kellnera za příčinou volby zástupců učitel- na jeho základě právo,, aby samy .o tom
stvá do okresní školní rady. Tito zástup rozhodovaly, m.ají-li služby. Boží bý.ti kocové mají upraviti dosud nepřátelský poměr nánýčili nic, což ovšem příčí se zřejmě
k zastupitelstvu obecnímu-; liberální učitel nařízení c. k. zemské· školní rady zé dne ’
stvo nesympatisuje nikterak s katolickou 30. září 1 893 č. 21783'ž. š. r.,; jímž uve
většinou na vídeňské radnici a působí jí řejněno bylo vynesení .nejd. k, a. konsistále překážky. Zástupcové učitelstva mají stoře v Praze ze dne 16. května 1870
se v okr. školní radě starati, aby vídeňské č. 3633 ve příčině náboženských cvičení
školství bylo přiměřeně upraveno dle po katolické mládeže školní vydaněj nařizujeme
žadavků paedagogických. Tento vývoj sou 'ředitelství a' správě školy, -aby i dále ve
visí s hmotným .zaopatřením učitelstva ; proto příčině konání náboženských cvičení přísně
zástupcové budou pečovati důrazně o zvý řídila se toliko dotčeným nařízením- c: k,
zemské školní rady ze dne 3.0. září 1893
šení služného'.
Nedostatek katechetů ve Vídni. ě. 21788 z. š. r., pokud še týče vynesením '
V hlavním městě říše rakouské je’ letos nejd. kn.‘ arc. koňsistoře V Praze ze dne'"
356 obecných a měšťanských škol se sámb- ■ 16. května 1870 č. 3633 nařízením tím vy
statnou správou a se 193.677 dítkami, a to hlášeným.: Tím vynésení/místní.'Školní .rádyA
95.085 hochy a 98.583 dívkami. Z těch ze dne 26. listopadu 19Ó2 č. 6214 po
náležejí 171.403 dítky (84.634 -|- 86.789) zbývá platnosti. Předseda c. k. okresní
římsko-katolické církvi. V náboženství je hejtman : Smutný m. p.
Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

ČERVEN 1903.
ROČNÍK VI.
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RED. FR. ŽUNDÁLEK.

O přípravě k sv. zpovědi a k sv. přijímání.
Napsal EM. CÍVKA.

Nehodlám mluviti o řádné přípravě k první sv. zpovědi a k prvnímu sv.
přijímání, anebo vybízeti, aby každý katecheta věnoval největší péči a píli této
přípravě. Doufám, že se tak děje všude, a že každý pokládá tuto práci za nej
důležitější a nejpotřebnější z celého působení svého ve škole. Na prvním přijetí
těchto svátostí záleží zajisté nejvíce. Dojmy z prvních úkonů posvátných bývají
nejsilnější a působí mocně i v životě budoucím.
Než mýlil by se, kdo by se domníval, že učinil zadost úplně své povinnosti,
když připravil žáky důkladně k první sv. zpovědi a k prvnímu sv. přijímání,
k následujícím však že není potřebí přípravy žádné. Snad si myslí, že stačí říci
ve škole: Ve středu na druhý týden přistoupíte k sv. zpovědi. Vyzpytujte si dobře
své svědomí, opakujte si »já bídný hříšník« a sejděte se svátečně oděni v tu
a v tu hodinu. Ve čtvrtek přistoupíte k stolu Páně! — Tak asi zněla celá pří
prava k oběma svátostem, když jsem chodil do školy obecné i střední, tak prý
dosud zní celá příprava na školách mnohých! Nechápu opravdu, jak to možno!
Vždyť přece každému katechetovi, i kdyby nebylo žádných nařízení v synodách
a v katechetice, již vlastní svědomí praví, že ta prázdná slova nestačí nikterak
k řádné přípravě, nýbrž že jest potřeba vždy přípravy upřímnější, důkladnější.

Ale snad namítne někdo: Není třeba pokaždé delší přípravy; byl-li dán
žákům důkladný návod k prvnímu přijetí obou svátostí, stačí později jen několik
slov, aby známé věci v paměti se oživily a vhodné city v srdci roznítily. Takové
tvrzení svědčí o velmi malé znalosti duše dětské. Jen ať zkusí katecheta a před
druhou, třetí sv. zpovědí ať zkouší žáky, na př., co jest pokání, které podmínky
náležejí k hodnému přijetí této svátosti, co jest lítost nad hříchy, kterak svými
slovy můžeme vzbuditi lítost nadpřirozenou atd., a uvidí, kolik žáků mu správně
odpoví. Ale to není všecko. Nezáleží jenom na zevrubné znalosti definic a ostat
ních částí, ale více ještě na tom, aby žáci s pravou zbožností a vážností na obě
svátosti se připravovali. Jest zapotřebí, aby důkladně vyzpytovali své svědomí,
aby vzbudili upřímnou lítost a pevné předsevzetí, aby zachovali si čisté srdce
k sv. přijímání a ozdobili je božskými ctnostmi; a to vše dovedou, učiní žáci
6
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sami, na pouhé připomenutí, bez návodu svého katechety? Jak se mýlí, kdo se
tak domnívá! A jestliže někteří lepší žáci by to dovedli, o všech jistě tak za to
míti nelze.
Návod v katechismu, modlitby i nejvhodněji upravené, zůstávají vždy u dětí
mrtvou literou, neoživují-li jich slova katechety.
Úkony přípravné k sv. zpovědi i k sv. přijímání jsou těkavé mysli dětské
vždy poněkud vzdáleny, obtížný, a proto jest povinností katechety, aby znovu
a znovu vše potřebné opakoval, vysvětloval, aby novými slovy i příklady pro
buzoval a rozněcoval již ve škole potřebné city k hodnému přijetí obou svátostí.
Ať se neobává, že bude jen známé věci opakovati, vždy najde, čeho dříve ne
vysvětlil tak, jak si přál, vždy shledá u žáků při přijímání obou svátostí nějaké
vady a nedostatky, na které třeba upozornili, aby se neopakovaly.
Mluvím ze zkušenosti. Jsem již několik let katechetou na střední škole
a dříve působil jsem na školách měšťanských; a nikdy jsem nepozoroval, že by
delší příprava byla zbytečná. A připravuji dosud pravidelně před každou sv. zpo
vědí v nižších třídách 2—3 hodiny, ve vyšších dvě a nejméně hodinu.
Než vyjdou žáci z gymnasia, slyší ode mne čtyřiadvacetkrát návod k řád
nému přijetí svátosti pokání a nejsvětější svátosti oltářní a poslouchají vždy tato
slova ochotně a pozorně. Ano žáci se již těší na tuto přípravu. Variatio delectat.
Tu hodinu se nezkouší, nemusí se doma připravovali, již to je dobře naladí,
a pak poznávají, jak velikou váhu dává katecheta na tyto posvátné úkony, když
není mu obtížno, celou hodinu mluviti. Tím vzniká v jejich srdci přesvědčení
o důležitosti těchto úkonů a vzrůstá úcta i vážnost k svátostem samým.
Pro katechetu jsou pak tyto hodiny vhodnou příležitostí, kdy se může
k žákům důvěrněji přiblížili, kdy srdečněji než jindy k nim může promluvili
a poskytnout! jim vhodných rad a užitečných pokynů. Tehdáž jest i jeho slovo
působivější, poněvadž nestojí před žáky s katalogem v ruce jako učitel, nýbrž
jako otcovský přítel, jemuž toliko na jejich blahu a ušlechtění mravním záleží.
Že řádnou přípravou ve škole usnadňuje se velmi práce i zpovědníkům, kteří při
velikém množství penitentů nemohou jednotlivci mnoho času věnovati, musí též
uznati každý.
Netroufám si ovšem tvrditi, že touto důkladnou přípravou dokáže katecheta,
aby všichni žáci, až školu opustí, vždy dle nařízení sv. církve obě svátosti při
jímali. Ale toho aspoň dojdeme, že dokud jsou na ústavě, zpovídají se upřímně
a vážně, dále že hluboko do srdce si vštípí a odnesou pro život úctu a vážnost
k oběma svátostem a že dovedou vždy dobře a hodně tyto svátosti přijímali.
A to je zajisté užitek pro život náboženský a mravní dosti veliký.
Ale snad ještě namítne někdo: Kde naberu času k této mimořádné přípravě?
Náboženských hodin tak málo, někdy ještě svátek, a osnova musí býti probrána.
Odpovídám: Obratný katecheta dovede snadno těch několik hodin nahradili, a kdyby
i nějaká mezera ve vědění z té příčiny povstala, užitek z řádného přijetí obou
svátostí vyváží mnohonásobně onu škodu zdánlivou.
Opakuji znovu: Považuji zvláštní, srdečnou přípravu před každou sv. zpo
vědí a sv. přijímáním žáků za nezbytně potřebnou a velice užitečnou. Kdo jí za
nedbává a opomíjí, ať z pohodlí neb z lehkomyslnosti či z jiné příčiny, těžce se
na žácích prohřešuje.
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Promluva na den svaté a nerozdílné Trojice Boží.
Napsal EM. ŽÁK.

Židé za dávných dob z veliké úcty k slovu Božímu říkávali, že v Písmě
sv. není písmene, na němž by hory viseti nemohly. Chtěli zajisté tím na
značit!, že i jednotlivá slova, které oko letmo jen míjí, a jichž si čtenář nevšímá,
hluboký smysl, nevystihlou pravdu často v sobě tají.
. A tak zajisté tomu jest. Každá stránka Písma sv. jest nevyčerpatelnou stud
nicí vážných pravd, jest klenotnicí, v níž nejen zlatá zrnka moudrosti, ale často
i tajemství, rozumem neproniknutelná, jsou uschována. A právě o dnešním sv.
evangeliu, jež sotva počato hned též končí, slova ona platí v míře nejvyšší.
»Jeden Bůh — ve třech osobách'. Otec, Syn a Duch sv.* Tof krátká věta, již
i malé děcko na klíně matky své se naučí a ji opětuje, a přec významem svým
tak hluboká a neobstihlá, že pochopit! cele její obsah a rozumem jej proniknout!,
ni veleduchové nedovedli.
1. Pohanského mudrce, jménem Simonida, otázal se kdysi král sicilský:
»Kdo jest Bůh?« Simonides, nevěda hned na tuto otázku odpovědět!, žádal krále,
aby mu dal jeden den na rozmyšlenou. Když den uplynul, král opakoval otázku
svoji. I žádal nyní mudrc, aby mu dovolil král ještě 2 dni, aby odpověď nalézti
mohl. A po dvou dnech žádal 3 dni, až konečně vyznal: »Čím díle o bytosti
Boží přemýšlím, tím méně ji pochopuji.« A pravdu děl. Hospodina, jenž přebývá
ve světle nepřístupném, rozum náš obsáhnout! nedovede; jeho bytost poznati,
pochopiti, toť duši naší, dokud ona na hmotné tělo upoutána jest, naprosto není
možno. Člověk, tvor obmezený, přestal by býti člověkem, když by dovedl chápati
Toho, jenž časem i prostorem neobmezen, věčný a všudy přítomný, vládne jako
Tvůrce celému vesmíru a slovem moci své udržuje jeho síly a zákony.
Sv. Pavel dobře dí: »Nyní vidíme skrze zrcadlo a v podobenství, ale tehdáž
(t. j. na onom světě) tváří v tvář.« (1. Kor. 13, 12.) — Že Bůh jest, že jest nej
vyšší Tvůrce, Zachovávatel a Ředitel světa, to rozum jasně poznává. Obdivuplný
pořádek ve světě jasně dokazuje jsoucnost Boží. A dobře tudíž napsal Voltaire,
řka: »Jako hodiny svědčí o hodináři, tak vesmír svědčí o Tvůrci svém.«
Za blázna bychom prohlásili člověka, který vida hodiny, upíral by, .že jsou
hodináři; a ještě pošetilejším jest člověk, který jen poněkud poznávaje zákony
přírodní, pozoruje ten stalý běh hvězd, pohyb oběžnic, které v myriádách neko
nečným prostorem krouží, a přec jedna druhé nepřekáží, jedna do druhé nevráží,
ale v dráze pravidelné všechny se pohybují, — který vše to vida, přec by nepřiznal,
že to není dílo slepé náhody, ale dílo bytosti nejmoudřejší, bytosti všemocné —
Boha nejvyššího.
Ale jako jest jasno, že Bůh jest, tak nepochopitelno a zde na světě vždy
tajemstvím, zůstane: »Kdo jest Bůh?« Své dílo nám ukázal, svoji bytost však
před syny lidskými tu na světě na vždy tají. Bytost Boži — tof první tajemství,
o něž všechen důvtip lidský jako vlna o skálu stále se rozbíjí.
2. Toto tajemství však spočívá na všech lidech společně, křesťanech, židech,
pohanech; zkrátka na všech národech. Jako balvan neviditelný tísni rozum všech
lidí každého věku. Jest však druhé ještě tajemství, jež bytost Boží halí a které
jest jen údělem křesťanů, údělem těch, jimž Kristus, Syn Boží, světlo
6*
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víry pravé rozžehl, a to jest tajemství nejsvětější Trojice Boží. »Jest jeden Bůh
ve třech osobách.« — Toto tajemství víry křesťanské lpí na rtech všech vyzna
vačů Kristových od té chvíle, co nejvyšší Učitel lidstva ve slávu Otce svého
se odebral.

Neznámý ctitel jeho v temných prostorách katakomb rukou neumělou píše:
»Ve jménu Otce, Syna i Ducha sv.« —a po půldruhém tisíciletí největší duchové
v umění stavitelském a malířském: Michel Angelo a Rafael, s týmiž slovy na
rtech dokonávají stavbu a zdobí stěny největšího chrámu křesťanského sv. Petra
v Římě. Císař Karel Veliký uprostřed svých věrných umíraje, vzývá nejsvětější
Trojici Boží, — a po tisíci letech císař Napoleon, na pustém ostrově sv. Heleny
život svůj pozemský dokonávaje, rovněž v ruce Boha trojjediného se poroučí.
A kamkoli křesťan sluchu nakloní, ať v dávnou minulost nebo přítomnost, z hlubin
pouště i z výšin trůnů křesťanských, z úst teprv pokřtěného syna pohanství
právě tak jako z úst nejvýmluvnějšího kazatele stejně zní věta: »Ve jménu Otce,
Syna i Ducha sv.«

Učení o nejsvětější Trojici jest společno všem křesťanům všech věků. Všem
stejně jednoduché slovy svými, a přec stejně nepochopitelno svým obsahem. My
známe jen osoby stvořené, osoby lidské. A o těch platí ovšem pravda: Kolik tvorů,
tolik osob; tři osoby tři — lidi a naopak. Leč Búh’není tvorem. Výše nežli nebe
nad zemí, jest bytost a žití Hospodinovo nad bytost a žitím každého tvora, a
sami Serafíni, již trůnu jeho nejblíže stojí, nekonečně rozdílní svou bytostí jsou
od bytosti Boží.
Tajemství nejsvětější Trojice! Proroci starozákonní marně tloukli na tajemné
brány věčnosti, aby vypátrali podstatu Boží. Trojí skupenství hmot, plynné, tekuté
a pevné, tři rozměry prostoru, délka, šírka a výška, a mnohé jiné zjevy řádu
přirozeného jen matně ukazují a dávají tušiti trojí osobnost Boží. Dnes Ježíš jen
jako na okamžik odhaluje tajemství věčnosti, vnitřní život samého Boha a dává
nahlédnout! v říši, před níž proroci zahalili svoje tváře a do níž sami andělé
touží nahlédnout!, aby chápali bytost naprostou, nekonečnou, aby chápali Toho,
jenž oznámil se Mojžíši slovy: »Jsem, který jsem.«

Teprv v žití nadpozemském vyvoleným Božím, těm kteří životem a skutky
svými toho si zaslouží, dopřáno bude nahlédnout! v bytost Boží, zřítí Hospodina
tváří v tvář. Tu pouhá víra přejde ve vidění; tu rouška tajemství bude sňata a
pravda Boží v plném jasu se zaskvěje.
Nám pak nezbývá, nežli v pokoře sklonití se před pravdou Boží a tak
oslaviti významný svátek Nejsv. Trojice. Tajemství jsou všude, ve vědě i v pří
rodě. Protože však jsou stále kol nás, jsou všedními; málo kdo jich si všímá, a
málokdo o nich uvažuje. Mnoho věcí na světě, ku kterým klíč rozumu našeho ne
stačí. Proto uznávajíce nedostatečnost a nezpůsobilost rozumu svého, skloňme
se v pokoře před nejvyšším Tvůrcem svým v té blahé naději, že i nám platí
slova Spasitelova: »Blahoslavení, kteří neviděli a přece uvěřili.« Amen.
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Promluva na II. neděli po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. profesor.
*Za onoho času řekl Pán Ježiš k učedníkům
svým: Člověk nějaký učinil večeri velikou a pozval
mnohé.*
Luk. 14, 16.

Dnešní sv. evangelium hodí se do doby, kterou právě nyní slavíme, do
oktávu slavnosti Božího Těla. I nás pozval Ježíš Kristus k hodům nebeským, kde
nasycuje nás chlebem, všelikou líbeznost v sobě majícím, nejsvětější svátostí
oltárni, svým tělem a krví. Veliká je to zajisté milost od Boha, za kterou Pánu
Bohu ustavičně máme děkovati, že nás nehodné k hodům svým zve. To chceme
učiniti i my. Dnešní sv. rozjímání budiž věnováno nejsvětější svátosti oltárni:
a při tom zároveň obnovme všecky dobré úmysly, které jsme při sv. přijímání
byli učinili. Rozjímání o hlavních názvech nejsvětéjší svátosti oltárni poslouží nám
nejlépe, abychom obnovili v mysli své vše, co máme o této přepodivné svátosti
věděti.
1. Velmi zhusta nazývá se nejsv. svátost oltář, svátým tajemstvím, jako v známém
chvalozpěvu sv. Tomáše Akvinského: »Zvěstuj, jazyku náš, vznešeného těla ta
jemství.« Příčina tohoto pojmenování jest dvojí. Po prvé bylo kdysi záhodno
nejsv. svátost skrývati a tajiti před pohany, dokavad tito křesťanův a jejich boho
služby nenáviděli a je krůtě pronásledovali; tomu nasvědčují první tři století
po Kristu, kdy krev křesťanů téměř bez ustání tekla, kdy nepřehledný zástup
křesťanů za víru svou a její svátá tajemství hrdinnou smrt podstoupil.
Náleželo tehdy učení o nejsv. svátosti mezi svátá tajemství, o němž jen
věřící věděli. Proto před katechumeny užívalo se tajemných výrazů, upozornění
jako: »Vědí, znají věřící.« V katakombách římských zachován jest obraz z dob
císaře Trajana. (2. stol.) Představuje rybu nesoucí na svém hřbetě koš chleba a
číši vína. Co to znamená? Chléb i víno jsou pravá ryba, v čemž začáteční pí
smena znamenají v řeckém takto: »Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel.«
Židé a pohané o této svátosti ničeho nevěděli; jen temné zprávy o ní za
slechli a ihned vymyslili o křesťanech pomluvy o hodech Thyestových, jakoby
křesťané zabíjeli ve shromážděních svých dítky a maso jejich pojídali.
Již Plinius, místodržitel bithynský, křesťany proto vyšetřuje, ale poznává,
že se křesťané scházejí ku požívání pokrmu neškodného. Proti těmto pomluvám
hájil křesťany za času císaře Marka Aurelia již sv. Justin. Byla tedy nejsv. svá
tost skutečně křesťanům svátým tajemstvím a jest jím doposud.
Vždyť druhou příčinou, proč se tak nazývá, je tajemná proměna, která se
při svátosti té děje. Proměňuje se podstata chleba a vína všemohoucí vůlí Ježíše
Krista v jeho nejsvětější tělo a krev; toť div, který převyšuje všeliký lidský rozum.
A tyto tajemné divý lásky Kristovy zároveň nás ustavičně pamatují, že povinností
naší je všem, co se této svátosti týče, pokorně věřiti, ne však o tom všetečně
hloubati. Skrývá zajisté Ježíš Kristus slávu a velebu svého oslaveného těla ve
svátosti oltářní pod nepatrnými způsobami chleba a vína, aby nám, jak praví sv.
Terezie »obcování naše s ním usnadnil«; neboť kdybychom slávu jeho zrakem
tělesným viděli, nesnesli bychom toho pohledu. Tají tedy Spasitel náš slávu svou
ve svátosti oltářní, abychom bez přílišného strachu, ale se svátou bázní a dětinou
důvěrou k němu se blížili.
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2. Svátost tuto ze všech jedinou zoveme nejsvětější nebo velebnou a to pro
neocenitelné dary, které v sobě kryje a světu skytá?
Velebnou svátostí jest, protože v ní je přítomen sám božský Spasitel Ježíš
Kristus, o němž píše sv. ap. Pavel (Žid 1, 3.), že jest: »oblesk slávy Otcovy a
nese všecky věci slovem moci své a sedě na pravici velebnosti na výsostech.«
A zajisté, co by zasluhovalo většího velebení, hojnější chvály a slávy nad svátost
tuto, v níž přítomen jest opravdově, skutečně a podstatně ten, o němž dí apo
štol národů: »Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému Bohu, čest a
sláva na věky věkův.« (I. Tim. 1, 17.) Proto také církev sv. nic tak nevelebí
jako tuto svátost. Na oslavu její staví se velkolepé chrámy, nádherné svatostánky,
skvostné malby, umělé sochy a překrásné písně, jak toho důkazem i onen nad
šený chvalozpěv sv. Tomáše Akvinského: »Rozezvuč se k chválám krále, nemůž’
zpěv říc' dokonale, jak on velký, dobrý jest.«
Jak velebnou je tato svátost, toho důkazem jest nám i událost, že Bůh
velebnost a důstojnost této svátosti dokázal mnohými zázraky. Chci jen jeden
uvésti. Znamenitý biskup francouzský Bossuet nadarmo poučoval francouzského
maršálka hraběte Turenna o pravosti víry katolické. Jednou rozmlouvali spolu
o sv. víře a tu vznikl v královském paláci oheň. Turenne povolal ihned vojsko,
ale všechno namáhání bylo marno; oheň se stále víc a více šířil. Tú Bossuet
důvěřuje v Hospodina, přinesl nejsv. svátost oltářní k ohni a požehnal jí; oheň
pak počal hasnouti, že brzy byl udušen. Bossuet i všichni přítomní padli na k ,léna svá a vroucně prozpěvovali: Tebe Boha chválíme. I Turenne tak učinil a
brzy na to stal se katolíkem.
Nemůže tedy jistě býti svátosti velebnější nežli jest svátost nejsvětější.
3. Často zove se také nejsvětější svátost oltářní »stolem Páně, večeří Páně,
chlebem andělským.«
Stolem Páně nazývají tuto velebnou svátost již sv. Ambrož a sv. Augustin,
neboť dobře soudili, že touto svátostí plní se slova žalmisty Páně: »Připravil jsi
před obličejem mým stůl proti těm, kteří sužují mne.« (Ž. 22, 5.) Také i sv.
apoštol Pavel mluví o této svátosti jako o stolu, když křesťany v Korinte napo
míná: »Nemůžeme býti účastni stolu Páně i stolu zlých duchů,« (1 Kor. 10,21.),
t. j. kdo křesťanem jest a svátost oltářní přijímá, nemůže zároveň účastniti se
pohanských obětí, které se modlám a zlým duchům obětují.
K tomu stolu, kde se člověku dostává tolika milostí, zve církev sv. věřící
své častěji do roka, ba téměř ustavičně slovy žalmisty Páně: »Okuste a vizte, ·
jak libý jest Hospodin.« (Ž. 33, 9.)
Nazývá se též nejsvětější svátost večeří Páně; neboť Kristus Pán, dříve nežli
na smrt šel, slavil s apoštoly svými večeři velikou, při níž také tuto svátost a
zároveň mši sv. ustanovil. Kdožkoliv tedy při mši sv. hodně přijímá, slaví vlastně
znovu onu večeři Páně, která jest památkou umučení Páně, posilou pro duši a
závdavkem budoucího z mrtvých vstání dle slov Spasitelových: »Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější.« (Jan
6, 55.)
Dále pak chlebem andělským sluje, poněvadž všecky hodně přijímající po
vahou andělskou ozdobuje, naplňuje a připravuje, aby jednou společnosti andělů
důstojní byli.
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Všecka tato jména a mnohá ještě jiná ukazují nám jak důstojná, velebná
a vznešená jest nejsvětější svátost oltárni.
Je tedy zajisté naší svátou povinností, abychom vždy a všude této svátosti
náležitou úctu vzdávali, nezapomínajíce, že ji vzdáváme samému Ježíši Kristu,
který v ní je skutečně přítomen. Čiňme svátosti té neskonalé všude vroucí po
klonu, abychom se stali účastnými účinků z této svátosti, aby i pro nás byla
svátost ta chlebem andělským, všelikou líbeznost v sobě majícím. Amen.

Promluva na III. neděli po sv. Duchu (slavnost sv. Aloisa).
Napsal JAN PRIEHER, katecheta.

»Blahoslaveni služebnici, kteréž, když přijde
Pán, nalezne, ani bdí.*
(Luk. 12, 37.)

Na dnešní neděli připadá významná slavnost sv. Aloisa, kterého vyvolila
církev katolická za ochránce a přímluvce mládeže. A to právem, poněvadž četné ,
ctnosti shledáváme v jeho povaze. Veškeré snažení jeho směřovalo k tomu, aby
ne světu, ale Bohu se zalíbil; a snažení to bylo korunováno skvělým výsledkem.
Přihlédněmež dnes zvláště ke dvěma květům pestrého věnce ctností, jež zdobí
hlavu oslavence našeho; pozorujme andělskou pokoru a poslušnost sv. Aloisia.
Pokorou svojhpodoben jest sv. Alois andělům.
Andělé, ačkoliv tak vznešení a svati jsou, přece považují sebe za nehodné
tvory a služebníky Nejvyššího. Všechny své zásluhy a ctnosti, všechny schop
nosti a síly, všechno své štěstí a blaženost, již požívají, patříce na tvář Boží —
vše to uznávají za nezasloužený dar svého Tvůrce; a proto oslavují a velebí bez
přestání jeho dobrotivost a koří se nesmírné jeho vznešenosti, V jejíž oslňující
záři hasne lesk jejich ctností.
A ne méně pokorou skvěl se sv. Alois. Kdo měl více příčiny, aby pyšným
byl na svůj rod, na vynikající schopnosti a zásluhy, než sv. jinoch náš?
Pocházeje z rodu knížecího, byl obdařen mnohoslibnými schopnostmi a vy
nikal myslí čilou, pro všechno dobré a šlechetné vnímavou. Proto kynula mu
skvělá budoucnost, a čekaly naň nejvyšší hodnosti a úřady. Avšak Alois nedal
se tím svésti k pýše, váže si předností těch pouze potud, pokud napomáhaly ke
cti a slávě Boží a ke spasení duše; v jeho očích byly to pouze nezasloužené
dary, jež svěřil mu Bůh, aby jich dobře užíval, byly to hřivny, s nimiž měl dobře
těžiti a jednou s hojným užitkem nebeskému Pánu svému odevzdati. Proto již od
útlého mládí varoval se úzkostlivě všeho, co by přátelůpi a ctitelům jeho příle
žitosti poskytnout! mohlo k lichocení a vychvalování. Jsa prvorozeným synem,
měl děditi rozsáhlé statky otcovské; avšak zřekl se dědictví toho ve prospěch
svého mladšího bratra Rudolfa.
Opustil všechno a následoval Krista, který též opustil slávu nebeskou a po
nížil sebe samého až k smrti kříže, kterýž nepřišel na svět poroučeti, ale sloužili
všechněm. S radostí zaměnil sv. Alois drahocenné roucho knížecí za chudý a jedno
duchý šat řeholní; před skvostným palácem otcovským dal přednost cele klášterní
a místo slávy světské přijal na sebe sladké jho Kristovo.
A pro tuto velikou pokoru povýšil ho Buh. Nebo hned po jeho smrti děly
se na jeho přímluvu mnohé zázraky, tak že za svátého v brzku byl prohlášen.
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A nyní na nebi i na zemi celé ctí a chválí se jméno Aloisovo a slaví se památka
jeho. Mnoho slavných lidí bylo již na světě, jichžto sláva již dávno pominula;
avšak jeho jméno vyslovuje se s úctou a chválou velikou po celém světě již
staletí.
Jak mocně vybízí vás, milé dítky, příklad sv. Aloisa, abyste si oblíbily sv.
pokoru. Bez pokory neobstojí žádná ctnost křesťanská; ona je základem všech
ctností. Proto také žádá od nás Spasitel, abychom zvláště v pokoře jeho příkladu
následovali, an dí: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.«
(Mat. 11, 29.)
Nevynášejte se nad jiné, ale jedni druhým v pokoře služby lásky prokazujte;
a je-li co dobrého na vás, Bohu zato děkujte, jej chvalte, volajíce se žalmistou:
»Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému vzdej chválu.«
Pokora učiní vás Bohu i lidem příjemnými a zaslouží vám té blaženosti
a slávy, jaké patron váš sv. Alois pro skvělé ctnosti své v nebesích požívá.
Avšak nejen pokorou svojí podoben jest Alois andělům, také poslušnost
povznáší jej k těmto nebeským duchům. Andělé poslouchají rozkazů Nejvyššího.
I v této ctnosti snažil se sv. Alois následovat! andělů.
V sedmém roce věku svého uveden byl otcem svým do vojenského tábora,
aby poznal a oblíbil si život vojenský. Zaslechnuv tam hříšná slova, opakoval je,
nevěda, co znamenají. Ale když byl od zbožné matky své a pečlivého vycho
vatele napomenut, zalekl se velice, litoval přestupku svého a nikdy již podobného
slova nepronesl. Ne méně poslušným byl i v letech pozdějších. Maje úmysl, oddati se životu řeholnímu, prosil rodičů svých, aby dali k tomu své svolení. Matka
byla tím potěšena, ale nikoliv otec, který chtěl v synu svém vychovati udatného
vojevůdce. I domlouval mu příkře, aby podobné vrtochy z mysli pustil a prohlásil,
že k jeho žádosti nikdy svého svolení nedá. Poslušný Alois mlčel, poroučeje vše
do vůle Boží a modle se, aby Bůh otce prosbám jeho naklonil. A že byl tak
uctivým a poslušným k otci, vyslyšel Bůh modlitby jeho. Po mnoha marných
pokusech uznal otec, že syn jeho pro svět se nehodí a svolil k tomu, aby vstoupil
do řádu, nedlouho před tím od sv. Ignáce založeného. A jako byl poslušen
v domě otcovském, tak i v domě klášterním, kdež slavným slibem řeholním na
sebe vzal povinnost, spatřovat! ve vůli představených vůli Boží a zcela se jí
podrobiti.
Každé pokynutí představených bylo mu rozkazem, každé sebe menší pra
vidlo řeholní, každé znamení zvonkem, jež volalo jej ke zbožnému cvičení, bylo
mu ohlasem vůle Boží.
, Oblibte si, milé dítky, tuto důležitou ctnost poslušnosti a pěstujte ji po celý
svůj život! Sv. Alois budiž vám při tom vzorem a příkladem! Poslušnost vládne
všude v tvorstvu a tak udržuje světový řád. Malá bylinka i věkovitý dub pod
robuje se zákonu jim vykázanému; poslušná jsou i tělesa nebeská, pohybujíce
se bez přerušení a beze změny v drahách, jež všemohoucí Tvůrce jim vykázal;
i ryba ve vodě, pták v povětří a lev na širé poušti poslušně plní úkol, sobě vy
tčený. »Založil jsi zemi, a trvá, zřízením tvým trvá den; nebo všecko slouží tobě,«
tak volá žalmista Páně. Tvorové nerozumní plní vůli Nejvyššího nutně a nevě
domky; u člověka však, rozumem a svobodnou vůlí obdařeného, má býti po
slušnost vědomá a dobrovolná.
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Vždy uznávána potřeba poslušnosti k Bohu a jeho zástupcům na zemi —
duchovním i světským vrchnostem. Táži se: Může-liž prospívat! dítě bez posluš
nosti k rodičům? Může-liž býti vychován zdárně žák bez poslušnosti k učitelům?
Může-liž obstáti obec, spolek neb národ bez poslušnosti k svému náčelníku? Ony
doby lidských dějin, kdy náruživosti a vášně rozpoutaly svazky povinné posluš
nosti, ony doby psány jsou písmem krvavým. Proto napomíná sv. Pavel: »Každá
duše vrchnostem vyšším poddána bud’;« (Řím. 13. 1.) a na jiném místě praví:
»Poslušní buďte správců svých a buďte jim poddáni; oni zajisté bdí jako ti, již
mají počet vydati za duše vaše.«
Následujte tedy, milé dítky, sv. Aloisa v jeho pokoře a poslušnosti. Buďte
vždy podobny lidem, očekávajíce Pána, až přijde, abyste počet vydaly. Blaze vám,
budete-li náležeti k služebníkům, »kteréž, když přijde Pán, nalezne, ani bdí; i pře
páše se, rozkáže jim sednouti a chodě, bude jim sloužiti,« t. j. učiní je účast
nými blaženosti nebeské. Amen.

Promluva na IV. neděli po sv. Duchu.
* Mistře, přes celou noc pracujíce, nic jsme
nepopadli.*
Luk. 5, 5.

Do paměti vaší hluboko se zaryl obraz hrdinného Joba. Bůh ho krůtě zkoušel
a vzal mu vše: veliká stáda ovec, velbloudů, volů, dům mu rozbořil, v jehož
zříceninách byly pochovány všecky jeho dítky; i manželka ho opustila a přátelé
se mu posmívali, když jako Lazar vředy jsa pokryt, odpočíval na smetišti, jsa
opuštěn od celého světa. A přece Job nenaříkal na prozřetelnost Boží a vytrpěl
vše. Proto mohl zvolati: »Zda-li jsem nebyl trpělivý?« (Job 3, 26.)
Podobně se vedlo galilejským rybářům při jejich práci. Ač se namáhali ze
všech sil, přece vše bylo marno. A již vypírali sítě a pozbývali chuti k dalšímu
lovu. Avšak přece si nestěžovali do svého neúspěchu, neproklínali noci a hluboké
vody v jezeře. Očekávali Boží pomoci a dokonce Šimon, jinak dosti náhlý, se
přemáhal. A nečekali nadarmo. Ježíš Kristus k nim zavítal a odměnil jejich trpěvost hojnou měrou.
Trpělivost, drazí moji, doporučuji také vám po příkladě apoštolů, abyste
zachránili svých duší, řídíce se vždy podle pravidel křesťanské moudrosti. Chci
k vám proto dnes hovořiti o potřebě a prospěchu trpělivosti.
1. Trpělivost náleží k důležitým a potřebným ctnostem, kterými život kře
sťana se upravuje na zemi tak, aby byl milým Bohu; je to ctnost, vedoucí člo
věka k tomu, že s odevzdáním do vůle Boží snáší všecky nesnáze a odpornosti,
kterékoli jej kdy potkávají. V té věci je trpělivost postavena proti hněvu. Abyste
se nedali nikdy uchvátiti hříšným hněvem a nedopustili se i jiných nepravostí,
máte míti vždy na paměti, že nic na světě neděje se bez příčiny a bez vůle Boží.
Bída, nouze, hlad, neštěstí, pronásledování, nemoci, bolesti, nehody, krupobití,
neúroda — to vše posílá na nás nejvýš moudrý Bůh; chce zajisté, abychom
všecko to příkoří trpělivě snášeli, neboť jen tak můžeme nabýti nejvíce zásluh
pro život věčný. Kristus Pán sám tak učinil a toto učení zpečetil svou bolestnou
smrtí na kříži. »Zdali nemusil těch věcí trpěti Kristus a tak vjíti do slávy své?«
Tak tázal se sám božský Mistr svých dvou učedníků, kteří šli do Emaus.
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Snad se dáte zahanbiti příkladem pohanů, kteří této ctnosti nad jiné si vá
žili? Tak jednal trpělivě znamenitý státník Perikles v Athénách. Jedenkráte jistý
člověk ho haněl celý den na náměstí a ještě večer šel za ním k jeho domu
a ustavičně mu zlořečil. Perikles nedal se nikterak vyrušiti ze svého klidu a trpě
livě tuto pohanu snášel. Naopak prokázal mu ještě dobrodiní; neboť nařídil svému
služebníku, aby tohoto člověka doprovodil se svítilnou až domů.
Podobně jednal král David, když vzbouřil se proti němu jeho vlastní syn
Absolon. Byl nucen prchnouti ze svého sídla Jerusalema. Bosýma nohama od_ cházel s pláčem přes potok Cedron s hlavou zahalenou na horu Olivetskou. A když
dále se ubíral, potkal jej muž z pokolení Saulova, jménem Semei. Ten házel naň
kamením, zlořečil mu a volal: »Vyjdi ze země, vyjdi, muži krve.« A když Abisai,
věrný průvodce králův, chtěl jej na místě ztrestati, nedovolil toho David, ale mírně
odpověděl: »Nechť zlořečí; snad Hospodin popatří na moji bídu a odplatí mně
dobrým za tuto kletbu.« A tak se také stalo, neboť z boje David vyšel vítězně.
2. Trpělivost jest tedy velmi potřebná; ale přec pozorujeme smutný úkaz,
že valná část lidí nechce v trpělivosti se cvičiti, ač je nám také prospěšná. Zvláště
u mládeže se jeví neochota v té příčině způsobem velmi zarmucujícím. Když otec
zakáže dítku zabývati se hrou, dokud nenaučí se školním úkolům a nenapíše
svých úloh, mnohé nezdárné dítko hodí hračkami na zemi, až se poškodí, a vzdo
ruje rozkazu svého dobrého a starostlivého otce. Když matka ukrojí dítku chleba,
mnohý nespokojený hoch prohodí: Nechci ho, je příliš malý, nebo: Sestře dala
jste více. Pečlivý učitel napomíná vlídnými slovy nepozorného a neposlušného
žáka, a hle — ten se cítí uraženým, jako by se mu byla stala křivda a stěžuje
si na to ještě rodičům! Lenivé dítko dostane špatné vysvědčení a pak pláče, že
zasloužilo lepších známek. Bůh dopustí na dítě nemoc a místo aby ji přijalo trpě
livě jako zkoušku neb jako zasloužený trest za hříchy, které spáchalo, tu ještě
obrací se proti spravedlivému Bohu a lká, že je Bůh neprávem pronásleduje.
Nepomýšlí na to, že »blaze tomu, koho Bůh tepe« (Job 5, 17) a »koho Bůh mi
luje, toho křížkem navštěvuje«. Vidí-li jiné, že se jim dobře vede, lépe než jemu,
závidí jim a zapomíná tak na radu Hospodinovu: »Zda nemám piti kalicha, který
mi poslal Bůh?«
Kdo se brání utrpení, podobá se nemocnému, který odmítá lék; ten je sice
hořký, ale poslouží mu k jeho uzdravení. Takový člověk odporuje otci, který
chce jen jeho dobré. Jen ten, kdo klidně snáší časné nehody, dostupuje prvního stupně
trpělivosti, bez níž nemožno dojiti spasení. Na druhý stupeň se vyšinuje, kdo
radostně trpí jako sv. apoštolově, kteří s jásotem odcházeli z velerady židovské,
poněvadž byli hodnými učiněni trpěti za Krista Pána (Sk. ap. 5, 41). Třetího
stupně dochází, kdo za utrpení Boha ještě chválí, jako nemocný lékaře za to,
že mu podává trpký lék nebo odnímá mu nohu, aby ho zachránil při životě.
Tak smýšlel bohabojný David: »Dobře pro mne, že jsi mne ponížil.« (Z. 118.71.)
Nejvyššího stupně trpělivosti však dojde, kdo se modlí za své nepřátele, kteří ho
pronásledují, jak činil Pán Ježíš,: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.« (Luk.
23, 34.)
Projděte v mysli, milé dítky, svůj život a najdete tam zajisté mnoho, bo
hužel přemnoho okamžiků, kde jste daly na jevo svoji netrpělivost. O na jak
nízkém stupni trpělivosti stojíte dosud. A přece jest jí nám tak potřebí, jako
každodenního chleba. »Ve své trpělivosti zachráníte svoje duše.« (Luk. 21, 19.)
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Jedenkráte žil zbožný hrabě, jménem sv. Eleazar. Ač nikomu neublížil, přece
jej pomlouvali a pronásledovali jeho bližní, ale vše přestál trpělivě. Jeho man
želka, zbožná Delfína, se divila tomu nemálo, jak mu je možno tolik křivd tak
trpělivě snášeti. »Jest mi to snadno,« odpověděl sv. Eleazar, našel jsem pomoc
níka trpělivosti, kterého také tobě doporoučím následovat!. Kdykoli se mi něco
zlého přihodí, pohlédnu na Ježíše, jak nevinný stojí před Pilátem, byv obžalován
křivými svědky, nepřáteli pomlouván, katany a nevděčným lidem tupen. A tu si
myslím: »Co je křivda, kterou já trpím, proti křivdě, kterou trpí Ježíš za mne.
A tak rychle se spřátelím se svou nehodou.« Manželka jeho zapamatovala si tato
slova a řídila se jimi ve svém životě. Zapamatujme si je také my, neboť cesta
utrpení je královskou cestou do nebe. Amen.
Fr. Kalný.

Náměstek Kristův o výchově a školství.
(Dokončení.)

Za tou příčinou pečoval kardinál Pecci o reorganisaci university v Perugii
a více studijních kollejí pro vyšší stavy, a založení denní školy pro dívky pracu
jících tříd, asylu Magdalenina pro padlé dívky, o zřízeni pokračovacích a večer
ních škol, zahrad k osvěžení mládeže, sirotčince s průmyslovou a řemeslnickou
školou pro učně v Perugii. Aby tyto ústavy byly uvedeny v život a vyhovovaly
svému úkolu, sám účastnil se činně příslušných prací.
Svým veřejným i s ukromým působením dokázal Lev XIII., že není církev
nikterak nepřítelkyní věd ani v nynějších dobách, když její vynikající údové je
pěstovali dlouhý čas téměř výlučně sami. Za tou příčinou vybavil z nezaslou
ženého staletého zapomenutí největšího křesťanského filosofa, sv. Tomáše Akvinského, an zavedl jeho soustavu do duchovních ústavů k dalšímu vzdělání vy
chovatelů lidu a hlasatelů slova Božího. Ze našel pravou cestu v té věci, viděti
mimo jiné i z prohlášení vynikajícího učence protestantského 19. stol. dra. Ru
dolfa z Iheringů, který nemohl se ubrániti bolestné výtce svých učitelů, že ho ne
seznámili >s pracemi tohoto velikého ducha,« který již r. 1274 odešel s toHoto
světa. Sv. Otec však nejen doporučoval pilné studium filosofie a theologie, do níž
zařaďoval též hlavně pilné badání písma sv. a jeho pomocných věd, nýbrž také
literatura a především dějiny těší se zvláštní jeho péči.
Že církev nebojí se svědectví tohoto nejdůležitějšího učitele národů, dokázal
nejlépe tím, že r. 1878 otevřel učencům světovým vatikánské archivy, čímž pro
kázal vědě neocenitelnou službu. A také praktickému úkolu dějin dobře poroz
uměl, jak v breve kardinálu Hergenrotherovi r. 1883 dovozoval: »Velmi často dá
vají se dětem k učení školní knihy, které jsou plny dějinných lží; zvláště propůjčí-li se k tomu zkaženost a lehkomyslnost učitelů, bývají mladí čtenáři, se
známivše se s těmito vypravováními, naplněni ošklivostí ke ctihodné minulosti
a ponižujícím pohrdáním nejsvětějších osob a věcí. Východem z elementárních
tříd bývají nebezpečí nezřídka ještě závažnější. Neboť ve vyšších školách vede
zpráva o událostech ke zkoumání příčin, a při tomto zkoumání staví se theorie
na lehkomyslných předsudcích, které jsou velmi zhusta v nejzřejmějším odporu
s božským zjevením.
Stejné svědectví o lásce papežově k vědám vydává založení vatikánské hvěz
dárny, péče o katolické university, založení různých kollejí,. mezi nimi i české
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v Římě, missijních a jiných ústavů ke vzdělání duchovenstva. A kdyby byl dnes
pánem v církevním státě, zajisté by se neozývaly nářky na smutné poměry obec
ných škol, jak ve svobodné a spojené Itálii se jeví, do nichž noha katolického
kněze nesmí vkročiti.
Svou vlastní hlubokou vzdělaností a svými vědeckými snahami dokazuje
Lev XIII. pravdu slov Bakonových: »Věda, plnými doušky byvši vsáta, vede
k Bohu,« kdežto mnozí tak zvaní přátelé osvěty a pokroku dotvrzují jen pravdu
první části Bakonova výroku: »Mírně jsouc užívána, vede k bezbožnosti.«
Náměstek Kristův pochopil tedy dobře úlohu svoji a dal kalolickému světu
příklad a obnovil rozkaz, za kterým mají pracovati, aby ve školách zahostil se
duch křesťanský, jak již Komenský učil ve své didaktice (kap. XXIV., pravidlo
11): »Nechať pak se učí (mládež) od mladistvého věku co nejvíce zanášeti setím,
co přímo k Bohu vede, čítáním písem sv., cvičeními bohoslužebnými a zevnitř
ními dobrými skutky.«
F. K.

—-xt RŮZNÉ ZPRÁVY.
Osobní. Definitivně byli jmenováni na
měšť. školách katecheté: Cyr. Bohata v Sedl
čanech, Ant. Vágner na Horách Kašperských.
A. Metka ve Falknově; zatímně: Jos. Hladký
v Jaroměři, Václ. Řepa v Táboře a Dr. Jan
Růžička ve Slaném; na obecných školách
trvale: J. Zika v Nýřanech. Prof. K. Tippmann, docent bohosl. fakulty v Praze, ob
držel titul mimořádného professora. Zesnuli:
Fr. Kloversa a Rud. Krehan. Konkurs byl
vypsán na tři místa zatímních katechetů
obecných škol v Praze (do konce května),
na místo katech, měšť. školách v Lysé
n. L. (od 15. května do 6 neděl), podobně
v Pečkách (od 3. května do 6 neděl).
Ze Spolku katechetů pro království
české. Třetí členská schůze konala se za
četné účasti dne 29. dubna. Kol. Fr. Su
chomel pojednával o invalidním a starobním
pojišťování katechetů v Emeritenvereinu ve
Vídni a jubilejního zem. fondu cis. Františka
Josefa v Praze, prof. Em. Žák pak doplnil
tyto vývody zprávou o Spolku sv. Josefa
v Praze. Rozhovor vyžněl celkem odmítavě
proti jakémukoli pojišťování u zmíněných
spolků. Jednatel kol. Fr. Strnad referoval
pak o psychologické methodě v katechesi.
Přednáška tato bude uveřejněna v naší pří
loze. Po referátu následoval živý rozhovor
o tomto důležitém předmětu. Jednatel podal
ke konci zprávu o době vpočítání -kvinkvenálek dle nového zákona, týkající se vy
svědčení katechetské způsobilosti pro obecné

----

školy, jakož i zprávou o naději na pone
chání, resp. udílení osobních přídavků katechetských dle informací v zemském výboru.
— Příspěvky svoje splatili kol.: Em. Taftl
v Praze (40 K), prof. Fr. Pilný v Plzni
(10 K), Josef Forman v Chotěboři (6 K),
Jos. Jonák ve Vršovicích, Václav Růžička
a Jan Čihák v Žižkově po 5 K, L. Novotný
ve Vys. Mýtě a J. F. v Praze po 4 K,
Em. Pešek a Ant. Provazník v Žižkově,
prof. Jos. Sprongl na Král. Vinohradech,
Václ. Hrudka na Smíchově a Karel Dušek
v Dobříši po 3 K, dr. Ign. Rath v Nuslích,
Fr. Janáč v Košířích ,a Fr. Nelibá na Smí
chově po 2 K. Kolegové se žádají, aby
příspěvky své bezodkladně zaslali pokladníku
Fr. Halbichovi na Smíchově č. 870, poněvadž
pokladna spolková jest úplně vyčerpána.

Prodloužení bohosloveckých studií.
Trýrský biskup dr. Korum zamýšlí rozšířiti
vzdělání svých kleriků v semináři a pro
dloužit! studijní dobu o rok. Tři semestry
mají býti věnovány filosofii, ostatních 7 pak
theologii.

Listárna redakční.
Kolegové se žádají, aby nám podali
zprávu, zda někde povolené c. k. zemskou
školní radou snížení hodin náboženských
z 25 na 22 bylo opětně odvoláno. V jednom
případě už se tak stalo.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Psychologická methoda v katechesi.
Jako jinde, tak i u nás paedagogická literatura, vztahující se k vyučování
světským předmětům, stává se různými theoriemi a methodickými návody stále
bohatší, ale skoro chudá byla do nedávna na poli vyučování katechismu a bi
blické dějepravy.
V posledním roce theologických studií každý posluchač seznámí se sice
s analytickou a synthetickou methodou, vypravuje jednu nebo dvě vzorné
katechese, ale jak vypadá vyučování potom v praxi? — Většina kate
chetů přidržuje se dosud jen methody synthetické, a postačí jim, jen když se
všecko »odříká« a do slova nadře. S tím jest takový katecheta spokojen, zkouška
dopadne skvěle, má »dobré výsledky«. — Jiní mají sice nejlepší vůli něco řád
ného podati; za jedinou překážku nedostavujících se úspěchů piati však jim školní
katechismus. V jiném, lepším katechismu spatřují nutnou nápravu; jediným cílem
práce, již třeba provésti, jest jim lepší spracování žákovského katechismu, na
nějž naříkají a všechnu vinu svádějí. A poněvadž na důkladnou změnu katechismu
není nyní naděje, skládají nečinně ruce v klín. —■ Málo asi jest těch katechetů,
kteří dospěli k názoru, že jen zdokonalením katechese jest za nynějších poměrů
možný pokrok. Cesta ta jest sice zdlouhavá a vyžaduje mnoho času, ale jest to
nejjistější. Snaha po zdokonalení katechese zdá se skoro důležitější, neb aspoň
právě tak důležitou, jako snaha po zlepšení katechismu; než nesmí se ovšem pro
jednu věc na druhou zapomínati.
V posledních letech v německé katechetické literatuře nastala živá diskuse
otázky: Zda analyse či synthese je správnou katechetickou methodou, a výsledek
jest ten, že analyse nabývá vrchu. Plodem sporu toho jest t. zv. psychologická
methoda, jež není nic nového a nic jiného než zdokonalená analytická methoda
na základě Herbartovsko-Willmanovských stupňů formálních.
U nás vyšlo nedávno také několik methodických pomůcek k novému ka
techismu, na př. se stanoviska synthese spracovali je dr. Podlaha, Davídek
a doc. Kalvoda, se stanoviska analyse pak dr. Poštulka a Lhotský. Nebude tedy
snad od místa uvésti aspoň něco z toho, jak se na obojí methodu se strany
přívrženců psychologické methody pohlíží.
7
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Jedná se tedy o sythesi a o analysi. Jak postupuje nejprve synthese ? Přísný
synthetik přečte nebo dá čisti text katechismu, rozebere otázku v její pojmy,
vysvětlí je po řadě a shrne na konec části opět v celek. Hlavní body v postupu
takové katechese lze tedy těmito činnostmi vytknouti:
1. Text katechismu se žáku přednese; ten činí východisko katechese a zá
roveň i cíl, ježto věta katechismu má býti žáku v rozum vštípena.
2. Odpověď katechismu se rozdělí na části, aby se žáku jedna po druhé
vysvětlila, poněvadž celku najednou pochopiti nemůže.
3. Každá jednotlivá část se vysvětlí, při čemž katecheta z pravidla vychází
zase od slov katechismu a od vysvětlení slovního. — Katecheta chce na př.
dětem vyložiti, co je církev? Definice se přečte nebo předříká; potom katecheta
vysvětlí pojmy: společnost všech pravověřících křesťanů, nejvyšší viditelná hlava
atd.; na konec shrne ty pojmy v celek a jest s otázkou tou u konce. Pak přejde
k následující otázce a k malé radosti žáků opakuje se tentýž manévr znova.
Tato methoda vyžaduje ovšem velmi málo studia a přípravy — trochu theolo
gických vědomostí a několik dobrých myšlének — a katechese je hotova. Není
tím řečeno, že tu není dostatek přípravného vzdělání, ale nepraktikují se často
dosud takovýmto způsobem katechese? Facta loquuntur.
Tento synthetický postup jest především hrubou chybou psychologickou.
Duch lidský dospívá od názoru k pojmům, a ne obráceně. Pán Ježíš sám nestaví
nikdy všeobecné věty v čelo svého kázaní. Chce-li své posluchače seznámili
s nějakou novou pravdou, připojuje ji k věcem známým, na př. k zjevům pří
rodním anebo vypravuje podobenství. Když mluví o milosrdenství Božím, nedává
žádné definice, nýbrž vypravuje parabolu o marnotratném synu. Líčí-li muka pe
kelná, vypravuje podobensví o boháči a Lazarovi. Již to zdá se býti zřejmým
pokynem, která methoda jest psychologicky správna. Mnozí noví methodikové
vyslovují se rozhodné proti synthesi. Tak Spirago dí: »Hrubé psychologické chyby
dopouští se ten, kdo katechesi začíná čtením textu katechismu. Neboť kdo tak
vyučuje, převrací Bohem ustanovený pořádek o osvojování si vědomostí. Děti
v tomto případě pojmu nepochopí a jen prázdná slova si přisvojí. Důvod, proč
katecheta má od vypravování vycházeli, záleží v tom: 1. Touto cestou pravdy
věroučné snadněji jsou slabým rozumem dětským chápány. 2. Tento postup je
přiměřen povaze našeho náboženství, jež jest zjevené a má základ v historických
událostech. 3. Psychologické zákony vyžadují, aby se postupovalo od názoru
k pojmu, od známého k neznámému, a nezačínalo se s abstraktními slovy a vě
tami.« A Dr. Knecht, známá autorita v katechetských otázkách, tvrdí: »Kate
chismus jest, jak známo, veskrze spracován methodou synthetickou. Jestliže tedy
katecheta ještě každou jednotlivou odpověď synthetický probírá, dá to synthesi
synthese; žákům dělají se mžitky před očima pro samá vysvětlení a rozbory,
ztrácejí přehled a nevidí pro stromy les. Není potom divu, že se dítky kate
chismu nerady učí a že, jak jest všeobecný stesk, výsledky vyučování katechismu
neodpovídají Času a námaze tomu věnované. Pochybená methoda nese toho
velikou vinu. Zdá se býti snadnou a pohodlnou, ale není methodou vyučovací
pro národní školy.« Dítěti musí býti pravda podána nejprve konkrétně. To jediné
je přirozené a vede nejrychleji a nejbezpečněji k cíli.
Jak z toho vysvítá, jest synthetický postup také chybou paedagogickou, ne
srovnávaje se nikterak s dětskou povahou. To ukazuje zkušenost. Jaký je vý-
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sledek synthetické methody ve škole? Děti nemají zájmu a katecheta upadá
často do mrzuté nálady, poněvadž nevidí žádného pokroku, všechno úsilí je
marné, a to zvláště v takové třídě, kde je nedostatek kázně. Ovšem svádí se
vina vždy na děti a nerozváží se, že děti pro synthetickou methodu zkrátka ne
mají porozumění, poněvadž je nepřirozená a nedětská. Místo aby hodina nábo
ženská byla hodinou vzdělávací, stává se dosti často hodinou trýzně. Tak se
ovšem snadno dětem, zvláště chlapcům, samo náboženství znechutí. Nedávejme
jen vinu katechismu samému, nýbrž především katechesi. — Tím nemá býti ni
kterak řečeno, že methodou synthetickou nelze dokázati dobrých výsledků. Ale
průměrně nadaný katecheta docílí methodou analytickou více než synthetickou,
poněvadž ona právě přiléhá k povaze dětské. Budoucnost tedy náleží beze vší
pochyby methodě analytické, čili jak ji v Bavořích nazvali, psychologické.
(Dokončení.)

Promluva na neděli V. po sv. Duchu.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

*Nebude-li hojnější spravedlnost vaše, nežli zá
koníků a fariseů, nevejdete do království nebe
ského.“
Mat. 5, 20.

Ve století patnáctém rozmohla se měrou podivuhodnou alchemie, tajemné
to umění, jehož snahou bylo proměňovat! kovy obyčejné ve zlato a nalézti vše
obecný lék, který by nejen proti všem nemocem chránil, nýbrž i prodloužil věk
lidský nad míru obyčejnou. Muži, zaměstnávající se uměním tím, vítáni byli na
hradech velmožů, v pracovnách učenců, v sídlech králů a císařů. Panovníci jim
udělovali zvláštních výsad, hostili je na svých zámcích. Císař Rudolf II. zařídil
v Praze i celou akademii alchemistickou. Ale muži ti při veškeré snaze nenalezli
kamene mudrců, jímž by prostý kov ve zlato proměniti mohli. Alchemie zmizela
jako blud lidského ducha, a od doby té lidské umění postoupilo tak, že vyrobí
kovy zlatu podobné, mající snad jeho zevnější zdání, ale zlatém nejsou, ceny
jeho nemají.
Vzpomínám slov Spasitelových: »Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli
zákoníků a fariseů . . .«
Bůh vševědoucí zpytuje srdce i ledví člověka — a není umění na světě,
jež by dovedlo ze skutků zlých učiniti dobré, z bezcenného pokrytectví zlato
spravedlnosti, za něž kupuje se království Boží. Opravdovost, upřímnost, srdečná
zbožnost jest oním kamenem mudrců, který činí všechny naše skutky Bohu mi
lými, který nás samy činí před Bohem spravedlivými. A taková spravedlnost větší
má cenu než všechna chvála světa; spravedlnost od Boha uznaná jest zlatém
pravým, za které kupuje se jedině láska Boží.
Taková spravedlnost byla v srdci přečisté Panny, jejíž svátek Navštívení
dnes slavíme. A k němu se druží slavnost její vroucných ctitelů, jichž jména jsou
drahá nejen srdcím českým, nýbrž všem srdcím slovanským, sv. Cyrilla a Methoděje. V slzách otevírám knihy životopisů těchto světců, s nimiž spojeno několik
slavných stránek naší minulosti.
1. Sv. Cyrill a Methoděj! Ozářeny neobyčejnými ctnostmi, ozdobeny záslu
hami podivuhodnými, vyrůstají před námi z dějin velebné jejich postavy. Cyrill
7*
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pln moudrosti a darů Ducha sv., stkvějící se učeností a svatostí nade všechny
vrstevníky. Methoděj, pln srdečné laskavosti, při tom však povaha jako ze skály
tesaná, trpělivá v protivenstvích, neohrožená v hájení pravdy, věrná až k smrti.
O sv. Cyrillu se vypravuje, že v 7 letech měl podivný sen. Viděl sbor- pře
krásných zjevů nebeských, jimiž jednotlivé ctnosti představovány byly, a uslyšel
hlas: »Vyvol si!« Procitnuv, vypravoval matce své, že vyvolil si moudrost. I za
radovali se rodičové jeho z volby té nad míru, tušíce, že k velikým věcem Bůh
volá jejich syna. A v pravdě i moudrost, která jest prvním z darů Ducha sv.,
od chvíle té jest průvodkyní bohumilého jinocha. Cyrilla — téměř dítě — nalézá
matka často pod křížem v jeho jizbě, zabývajícího se čtením spisů velikého
a svátého učitele Řehoře z Nazianzu, kterého vyvolil si za svůj vzor ve vědách
a zbožnosti. — Moudrost vede jej na dvůr císařský do Konstantinopole a jako
matka chrání duše jeho uprostřed zkázy mravů, aby zachoval si čistoty a bez
úhonnosti srdce, a jako orlice nese ho na křídlech svých vždy výš a výše ku
poznání všeho krásného, co duch lidský snesl do pokladnice své. A jakoby při
pravovala jej k té veliké cestě, již vykonati má, jenom od břehů čarokrásné By
zance až k apoštolským prahům věčného Říma, vzbuzuje v srdci jeho podivu
hodnou touhu poznati cizí řeči a osvěcuje duši jeho, aby rychle si je osvojil.
A nebylo snad vrstevníka, který by tolik ovládal jazyků jako světec Soluňský.
Hrdý Omar, panovník mohamedanských Saracenů, vysílá poselství k Michalu,
careviči: »Můžete-li vyložiti tajemství nejsv. Trojice, pošlete nám muže, jenž do
vede nás přesvědčit!!« K prosbě carevičově ubírá se sv. Cyrill do Melity a v ja
zyku arabském obhajuje slavně základních pravd víry Kristovy, tak že nikdo mu
odporovati nedovede.
Nedlouho potom Kagan Kozarský vypravuje stkvělé poselství ke dvoru Mi
chalovu, prose za věrozvěsty kříže Kristova. A opět jasná stopa pravdy Kristovy
znamenána jest šlépějí velikého Soluňana Po šťastně dokonaném díle sv. zástupy
vysvobozených otroků, jichž vyžádal si místo zlata od Kagana Kozarského as draho
cennými ostatky sv. Klimenta, papeže, vrací se do Cařihradu.
Ó, světče, nebude ti přáno dlouho klidu! Z dalekých končin, od temnomrakých svahů Karpatských, od Nitry svaté přes Dunaj modrojasný ubírá se
poselstvo. Tam sídlí lid dobrý, holubičí! Touží po Kristu — ale hlásají mu jej
cizím jazykem, a k Bohu možno se nejvroucněji modliti jen v řeči, které matka
naučila. Půjdeš s nimi a získáš Kristu lid, jenž bude třímati kříž Spasitelův nej
věrněji. Ztemní se jeho zář nad západem pro hříchy národů, ale nad východem
slovanským hořeti bude požehnání. Z něho vyjde síla, obrození! — A hle, již
přes svahy Balkánské pospíchají svati věrozvěstové.
»Bratře, pospěš se mnou, abychom stejnou vzdělávali líchu,« prosil Cyrill
mladšího bratra Methoděje. A Methoděj opouští tiché kobky sv. Basilia a spěchá
k dálnému severu s bratrem svým. Do duše jeho zavznívají slova Kristova:
»Učiním tě nádobou vyvolenou a poneseš jméno mé mezi národy!« —Zvěst jde
před bratřími, že nesou knihy svaté, v jazyku slovanském napsané, že z krajin
jdou, kde též zavznívají sladké zvuky slovanské, že ostatky nesou velikého bi
skupa římského Klimenta. Od Močonku před Nitrou až k staroslavnému Velehradu
lid vítá je radostí dětinnou. Plamenná řeč Cyrillova, srdečná slova Methodějova
získávají duše Kristu. Bůh žehná dílu jejich. Ani zloba nepřátel nedovede zvrátiti
dílo, jež má býti jednou páskou, spojující Slovany s apoštolskou stolicí Petrovou.
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Překládají mešní knihu (zv. »Služebník«) do jazyka slovanského*·a·, v jazyku tom
na svátém Velehradu na ostatcích sv. papeže Klimenta konají oběť nekrvavou.
K jazyku latinskému a řeckému, které ovládaly svět, jichž zvukem moc, sláva
a vzdělanost mluvily k lidstvu, přistoupil jazyk slovanský jako řeč církve Boží.
Zvěst o bratřích slovanských zalétá až ku branám věčného města. Papež
Mikuláš povolává je. Cesta jejich jest cestou apoštolů. Staré podání vypravuje,
že když sv. bratří vcházeli do bran římských v průvodu slovanských žáků svých,
ostatky sv. Klimenta nesouce, stalo se mnoho uzdravení náhlých, zvláště pak
jednoho mrtvicí raněného, tak že rozléhaly se chvály Boží po celém - městě.
Hadrián II. tak dojat byl svátým zjevem obou bratří, že uznav důvody pro boho
službu slovanskou, posvětil a schválil knihy slovanské. Přijav je z rukou bratří,
položil je jako obět na oltář chrámu Panny Marie, který slove »v jesličkách«,
a blahoslavil Cyrilla a Methoděje, nazývaje je žádoucími syny, vlastní svou roz
koší, věncem víry, korunou slávy i krásy církve katolické. Hned potom sloužil
sv. Cyrill mši sv. před papežem a biskupy ve velechrámě sv. Petra. Nedlouho
pak po té oba bratří posvěceni byli na biskupy, aby, vrátíce se ke svým, ukončili
dílo započaté. Ale Bůh jinak rozhodl!
Přiblížil se 14. únor 869. Na prostém lůžku řeholním v klášteře u sv. Kli
menta naposled rozmlouvá Cyrill s bratrem svým: »Hle, bratře, až dosud byli
jsme spřežení, jednu brázdu táhnouce, a já nyní padám na líše, den svůj ukončiv.
Zůstaň u dobrého lidu a vyučuj ho pravdě Boží!« A pak cítě, že přibližuje se
hodina poslední, zdvihá ruce k nebesům: »Hospodine, Božemôj, vyslyš modlitbu
mou a chraň věrného stádce svého, k němuž jsi byl ustanovil mne, nehodného
služebníka.« A pak vydychuje čistou duši svou. — Po boku papeže Klimenta
ukládá Method s bratřími tělo světcovo, aby strážcem byl věrnosti slovanské ku
stolci sv. Petra, loučí se s bratrem svým a vrací se k stádci svému.
2. Měl-li sv. Cyrill dar moudrosti od Boha, měl Methoděj dar síly podivu
hodné. Nadšen láskou k církvi a k národům slovanským a vida, že jedině boho
služba slovanská zachránit! může národy slovanské před rozkolem církevním
a záhubou národní, neděsí se pronásledování a prochází jako apoštol Pavel kraje
daleké, milován svými a na smrt nenáviděn nepřáteli stádce svého. Neklesá ani
tenkráte, když sám kníže Svatopluk vstává proti dílu jeho, když ze stádce jeho
vlástního povstávají proradci. Ve chvílích těch těžkých opírá se o Řím, o velikého
papeže Jana VIII., který ochrannou ruku drží nad dílem jeho.
A již blíží se podvečer jeho života. Pod kříž Kristův shromáždil národy
křesťanské, tak že jméno Kristovo velebeno na Vltavě, Odře, Visle, daleko na
východ a na jih až k temenům Balkánským. A této rodině slovanské chce ještě
zanechati odkaz svůj: celé písmo svaté v jazyku slovanském jako základ jeho
.písemnictví a vzdělanosti. Slovan nebude již barbarem — v řeči jeho sladké bude
veleben Kristus, řeč jeho bude svátou Bohu i lidem. A Bůh dopřává mu síly,
aby dokončil dílo své.
Přibližuje se 4. dubna 885. · Schvácen nemocí, ubírá se na květnou neděli
na svátý Velehrad, aby naposled sloužil tam obět nejsvětější. Předvídaje konec
svůj, loučí se se svými učeníky, žehná krajům slovanským, lidu svému: »Děti,
střežte mne do třetího dne!« ,A třetího dne při ranních hodinkách umírá tiše se
slovy: »Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého!« I pohřben byl na Velehradě
za oltářem Panny Marie a plakal ho všechen lid, kam přišla zpráva o smrti jeho.
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A dnes, kdy slavíme svátek apoštolů svých, kdož nezalétal by ku hrobům
jejich s duší vděčnou? Prozřetelnost Boží jedno srdce bratrské uložila v Římě
a druhé na Velehradě, jakoby tím zvěčniti chtěla velikou lásku, jež planula v srdci
věrozvěstů slovanských i k církvi a k vlastem slovanským.
M. d.! Duší mou neprochvívá jiné přání, než abychom následujíce apoštolů
svých, zachovali v srdci svém věrnost i k své víře katolické a k svému národu.
Obojí jest dar nebes, poklad Bohem nám svěřený. A chceme-li spravedlivými býti
před Bohem, třeba nám s věrností stříci pokladů těch až do dechu posledního.
Amen.

Promluva na VI. neděli po sv. Duchu.
Dle Ant. M. Slomšeka upravil Fr. ŽUNDÁLEK.

Vzav sedm chlebu, díky čině, lámal a dával
učedníkům svým, aby předkládali.
Mark. 8, 6.

Pohleďme dnes na zelenou planinu, jak nebeský Učitel mezi čtyřmi tisíci
posluchačů laskavě sedí; napřed je sytí nebeským chlebem svého učení, jim po
dává též tělesnou potravu. Kdo na tento výjev pomyslí, zajisté radostí plesá
Než popatřme také po celém širém světě na miliony lidí; všecky nasycuje
Otec nebeský rovněž tak, jak Pán Ježíš čtyři tisíce posluchačů na hoře. »Otevře
svoji ruku a naplní vše, co žije.« (Žalm 144.) Miliony lidí užívají dobroty Boží,
avšak jen málo jich Bohu náležitě děkuje. Dejme tomu, že několik lačných že
bráků přijde k vašemu příbytku a vy je na rozkaz rodičů povoláte do vnitř a
připravíte jim dobré jídlo, oni pak by místo poděkování vám vynadali a zbytky
jídla vhodili do tváře; co byste asi učinili s takovými zlotřilci? Nevděčnost velmi
bolí. Podobně však jednají mnozí z vás a snad toho ani nepozorují. Proto bych
vám dnes rád podal výklad o dcerách naší nevděčnosti, totiž o hříších, kterých
se dítky dopouštějí při jídle.
1. Prvním takovým nedopatřením jest, opomene-li dítko modliti se před
jídlem i po jídle. Jednou byl pozván kněz na hostinu do zámku. Viděl tam
krásný zvyk, že panské dítky, i dospělé, líbaly po jídle ruku šlechetnému otci
i starostlivé matce. Tak jednají dítky dobře, že uznávají, co dobrého mají od
svých rodičů; kéž by také u vás byl zaveden podobný zvyk, pak by zajisté
dítky lépe se chovaly ke svým největším dobrodincům. Když však pozoruji u ně
kterých lidí, že dítky jdou k jídlu i od jídla bez modlitby, bolí mne vždy srdce.
Jak pak je tomu u vás? Někteří še snad ještě modlí, jiní jen ledabylo modlitbu
odříkají a opět jiní nepoznamenají se ani sv. křížem. »Když budeš jisti a se na
sytíš, varuj se zapomenout! na svého Hospodina.« (V. Mojž. 6, 12.) Proto ne
opomeňte nikdy před jídlem i po jídle vykonati krátkou modlitbu, abyste ukázaly
svou vděčnost vůči tomu, který vám tolik hojnosti udělil. Podobně jednal Pán
Ježíš v dnešním sv. evangeliu, vždyť sám díky činil. Jindy opět po večeři se
svými učedníky zapěl píseň chvály. (Mat. 26, 30.) Pobožnost při jídle jest prvou
ctností, která nejlépe krášlí stůl, jak sv. Chrysostom tvrdí: »Stůl, který se počíná
a končí modlitbou, nikdy nebude míti nouze.«
2. Dalším pokleskem při jídle bývají špatné řeči. V klášteře z pravidla po
celý oběd a večeři se čtou pobožné knihy, aby též duše měla svůj pokrm;
neboť člověk není živ samým chlebem, nýbrž i slovem, které vychází z úst
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Božích.« (Mat. 4, 4.) Jest ovšem těžko zavěsti četbu při jídle ve vaší domácnosti,
ale přece je možno hovořiti o posvátných věcech. Takové lidi pozoruje Hospodin
při jídle rád.
Jaké však jsou vaše řeči? Ó, často ohavné: pomlouváte svoje spolužáky,
učitele i jiné lidi, nebo dokonce i neslušně hovoříte. Zdali takové hovory nepři
nášejí záhuby duši? Před časem přijali v osamělém domě v horách vojenského
sběha, aby v zimě nezahynul; tento nepořádný člověk však za to jedné neděle
zabil hospodyni i její dítko. Neušel ovšem zaslouženému trestu; nevděčník byl
oběšen. Co však učiní Bůh s těmi, kteří duši vrhají v záhubu věčnou? »Bylo by
jim lépe, aby jim byl dán na hrdlo mlýnský kámen a uvrženi byli do hlubokosti
mořské.« (Mat. 18, 6.)
3. Třetího hříchu dopouštějí se u stolu dítky, když si příliš v jídlech vy
bírají. Když v letech 1814—1819 byla tak veliká nouze, že za měřici pšenice se
platilo 40 zl. a mnoho lidí hladem umřelo, byla i sebe tvrdší kůrka chleba sladkou;
předešlá léta však dělníci házeli po sobě kousky chleba. O nic lépe nechová se
nyní tak mnohý z vás. Proto zaslouží takové dítky, aby podobně se jim stalo,
jako hochu, který nebyl spokojen, když mu matka podávala suchý chléb. Celý
týden nedostal ničeho a byl tak za svoji vyběračnost citelně potrestán. Jako Pán
Ježíš poručil, aby drobty byly sebrány, tak také vy buďte spokojeni i s chu
dobným jídlem, které se vám podává.
4. Neméně prohřešují se dítky, které dopouštějí se nestřídmosti. O takových
se tvrdí, že je to opravdová nemoc. A skutečně podléhají také záhy nemocem,
ano i smrti. »Přílišně jídla, způsobuje nemoci,« jak moudrý Sirach (27, 32) nás
varuje. Dobře také volá básník: »Střídmost (střídmý člověk) žije dlouho, kdežto
nestřídmost přivádí předčasně k bílým vlasům.«
Turci mají tuto pověst: »Když se člověk narodí. Bůh mu dá určité množství
jídla a pití. Jakmile je stráví, jest mu umřití.« Závisí tedy od něho zda dlouho
či krátce žiti. Bude-li střídmě jisti a piti, vystačí mu zásoba dlouho, kdežto je-li
nestřídmý, stráví vše příliš rychle, a úloha na zemi jest dokonána. Tato pověst
vyjadřuje velmi názorně výborné vlastnosti střídmého života.
Některé nerozumné matky bohužel příliš pečlivě se starají o dítky a dávají
jim více pokrmu, než tyto snesou. Ale špatně jim prospívají. Takové dítky jdou
jistému neštěstí vstříc, protože si nedovedou odříci toho, co škodí jich zdraví,
nebo nač stav jejich nestačí. Což kdyby matka stále žila; ale co se stane s tak
zhýčkanými dětmi po její smrti? Znám blbého mladíka, který chodí po žebrotě.
A kdo tak ubožáka vychoval? Matka v noci vstávala a synáčkovi dávala jisti,
poněvadž se bála, aby neměl hlad. Rozmazlenost jest nejhorším trestem pro lidi.
V mládí si člověk snadno přivykne trpěti a nemíti něčeho. Avšak také dospělí
mají střídmě žiti, aby byli zdrávi a veselí. Nežijte tedy tak, abyste jedli a pili,
nýbrž abyste dlouho žili a mohli Bohu sloužiti.
A ještě hůře jest, když dítky požívají opojných nápojů, které jejich útlým
vnitřním ústrojům vždy jsou škodlivý. Kdo z mládí pije, leje olej do ohně. Když
na poušti najedlo se čtyři tisíce lidí chleba a ryb, byli spokojeni. Snad se šli
ještě napít do blízkého pramene. Voda je nejstarší, nejzdravější a nejlepší nápoj.
Trojí stůl je každému křesťanu připraven. Prvním je země, Otec nebeský
nám jí poskytl, všecky věci těší se bezmezné dobrotivosti Boží. Druhým je svátý
pokrm Boží, nejsv. svátost oltářní, kterou přijímáme ve způsobě chleba, a které
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jednou v nebesích budeme požívati tváří v tvář. Tam, na nebi je nám připraven
třetí stůl a všichni jsme k němu pozváni. Proto pečujme o to, abychom nezašli
na nepravou cestu, nýbrž cestou strádání byli přijati jednou do radosti věčné.
Amen.

Promluva na neděli VII. po sv. Duchu.
Napsal FR. KALNÝ.

*Ne každý, kdo mně říká: Pane, Pane! vejde do
království nebeského.*
Mat. 7, 21.

Jistý pán měl dva služebníky. Jednou jim rozkázal, aby šli zítra na jeho
pole a pomáhali tam při sklízení! Jeden z nich s největší ochotou slíbil, že vy
koná rozkaz svého velitele a prohlásil: »Vždyť jsi mým pánem, a já jsem povinen
tebe ctíti a poslouchat!.« Než druhého dne nesplnil Svého slibu a rozkazu pánova
neuposlechl; nedal se při práci ani viděti. Druhý služebník však k rozkazu pá
nově ani nehlesl, ale za to byl první při práci.
Tato událost připadá mi na mysl, když čtu dnešní sv. evangelium. Nestačí
zajisté míti Boha na jazyku, když skutky neodpovídají tomuto smýšlení. Svým
životem máme ukazovati, že svého Tvůrce posloucháme. Při tom však nikdy
nesmíme zapomenout! na to, jak velebné je jméno Boží. V klidné poušti na hoře
Horeb dokázal to Hospodin nejlépe, když v hořícím keři zjevil se Mojžíšovi a ’
nedovolil, aby se k němu přibližoval. »Já jsem, který jsem,« zněla velebná od
pověď Boží na otázku Mojžíšovu. A za blesku a bouře zvěstoval Bůh velebnost
svého jména na hoře Sinai, a přísně přikázal všem; »Nevezmeš jména Božího
nadarmo.«
Než přes to nacházíme mnoho lidí, ano bohužel i dítek školních, které jméno
Boží i svátých neuctivě vyslovují. Abyste se toho vyvarovali, chceme rozjímati
o tom, že máme svátá jména uctivé a nábožné vyslovovati a nikdy nezneuctivati
jména Božího.
l .-Syn chudých rodičů stal se slavným a učeným mužem, ale nestyděl se
za své rodiče, jako se nestyděl papež Benedikt za- svou matku, která byla chu
dobnou pradlenou; naopak pozval otce svého dosud žijícího k sobě a svým
známým jej představoval a děkoval mu veřejně, že syna svého tak dobře vychoval.
A lidé vážili si tím více tohoto učence, poněvadž dobrým příkladem předcházel
v úctě svých rodičů. Podobně má jednati též katolické dítko, poněvadž zasluhuje
si toho Otec nebeský měrou svrchovanou. Jméno Boží máme v uctivosti, když
Boha před celým světem vyznáváme bez bázně i statečně a skutkem dokazujeme,
že máme živou víru v Boha, že jsme pravými katolickými křesťany, že se ne
stydíme za svou víru, ano že jsme připraveni raději zemříti než Boha zapříti a
rozhněvat!. V té věci máme býti pamětlivi výslovného rozkazu Páně: »Kdo mne
vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým v nebesích.«
Jedenkráte stál jsem u lože umírající dívky asi desítileté. Tahy v obličeji
byly strhány, bledost rozhostila se na lících; a když nastal smrtelný zápas, tu
dívka napřáhla ruce svoje po své matce a neustále volala to sladké jméno:
»Matko, Matko!« Nemocná měla za to, že přítomnost matky jí ochrání ode všeho
nebezpečenství nebo alespoň že jí ulehčí v hodině poslední.
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Rovněž tak má zbožné dítko vzývati Boha ve všech časných i«?věčných
potrebách; tím dá nejlépe na jevo, že doufá pevně v Boha. K tomu nás napo
míná také písmo sv., kde Duch Boží mluví ústy krále Davida: »Volej mne v čas
nesnáze; chci tě vysvoboditi, a ty mne budeš ctíti.«
Když stařičký Tobiáš posílal syna svého do města Rages k příteli Gabelovi
na dalekou cestu, dával mu příhodná naučení. Syn zbožně vyslechl tato slova,
vždyť vycházela z tak drahých úst otcových. — Také vaší povinností jest, abyste
naslouchali pilně a pozorně slovu Božímu, které vám hlásá kněz. Je to také přirozeno, neboť tím dáte nejlépe na jevo, že jméno Boží máte u veliké uctivosti.
»Šťastni jsou,« volá Pán Ježíš, »kdo slovo Boží poslouchají a v srdci ho ucho
vávají;« tak velebí sám Spasitel náš ty, kteří řídí se slovem Božím. V té věci zářnou
hvězdou jsou nám ony nesčetné zástupy obyvatelstva hornaté Galilee, kteří spě
chali za Pánem Ježíšem až za jezero Genesaretské, aby mohli slyšeti slovo jeho
nadšené, které pronikalo srdce i ledví!
2 . Proti povinné úctě jména Božího prohřešují se dítky různým způsobem.
Často bývám toho svědkem, že zneužívají jména Božího, jména Pána Ježíše a
svátých při každé sebe nepatrnější příležitosti; tak činí, když mezi sebou hovoří,
když se něčeho lekají, když se něčemu diví, když známý známého nenadále
potká — tu zlolajná ústa jejich na stokrát vyslovují bez potřeby jména posvátná.
Ale jejich počínání je velmi zpozdilé; neboť jako lepších šatů si ponecháváme
na sváteční dni, tak máme svátá jména vyslovovat! jen zbožně, tedy při mo
dlitbě. A přece na to se zhusta zapomíná; »neboť je dosti takových,« tvrdí Cornelius a Lapide, »kteří za každým třetím slovem jmenují Boha, Krista a svátosti,
a to není zajisté nepatrná neúcta k Bohu a svátým.«
Dále se prohřešují proti povinné úctě, kdo se namáhají, aby pošetilými
prosbami vyžádali si na Bohu neužitečných, škodlivých, ano hříšných věcí, na
př. když si přeje dítko míti velké bohatství, aby mohlo zaháleti, užívati světa a
dáti se ctíti od lidí; podobně chybuje dítko, které byvši uraženo, vyhledává pří
ležitosti k pomstě nebo když touží lakomec po nespravedlivém majetku. Bláhově
si počíná dítko, které užívá nejsvětějších jmen a slov písma sv. k pověrečným
věcem. Nechci se šířiti o tom, že zneuctívá jméno Boží ten, kdo kleje, křivě
přísahá nebo slib učiněný Bohu ruší; chci jen ještě připomenout!, že rovněž
hřeší, kdo mluví proti sv. víře, proti sv. svátostem nebo jich užívá k žertům a
vtipům. K samému Bohu neúcta se dává na jevo, kdo hrozí proti papeži, biskupům
a kněžím a pronásleduje ty, kteří slouží Hospodinu. Sám to prohlašuje Spasitel:
»Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.«
A když slyšíte hovořiti jiné proti svátým věcem a jménu Božímu působiti
nečest, pokárejte, je, možno-li vám, neposlouchejte jich bohaprázdných řečí, ale
modlete se za ně; neboť takoví lidé potřebují slitování, poněvadž nevědí, co činí.
Jistá matka se odebrala se svou čtyřletou dcerou na cestu. Dceruška byla
křesťansky vychována a proto chovala se velmi slušně a leccos dovedla již poví
dat! o milém Bohu. Jednoho dne zašly obě do hostince, aby se jídlem posilnily.
U dlouhého stolu sedělo mnoho hostů. Dva z nich začali velmi neuctivě mluvili
o Bohu a svátých věcech. Dobrá dívka se obracela a rozhlížela, zdali nikdo jich
nepokárá; než vše mlčelo. Dále to dívka tato nemohla snésti; proto vstala a šla
k oněm hostům a vážně promluvila: »To není pravdal Tak se nemluví o milém
dobrém Bohu!« Oni dva mužové se začervenali studem, a všichni umkli. Teprve
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pak prohodil jeden starý pán: »Ano, milá dívko, máš pravdu; tak se nemluví
o milém, dobrém Bohu.«
Nyní víte, kterak máte míti v uctivosti jméno Boží. Bůh všecky hříchy proti
druhému přikázání kruté trestá. Poslyšte, co se r. 1873 přihodilo v Holandsku.
Zlomyslní lidé tropili si posměch z posledního církevního sněmu. Jezdili v maskách
po městě; jeden z nich představoval papeže, druzí kardinály, jiní opět biskupy,
jedna žena dokonce Pannu Marii. Komedie začala se šťastně, ale špatně skončila.
Člověk, který představoval papeže, umřel ještě téhož dne; dívka, která napodo
bovala Pannu Marii, se zbláznila; jeden kardinál si vzal hrozným způsobem život
a všichni, kteří tu vystupovali, těžce onemocněli. Mrtvého člověka, který si tropil
posměch z papeže, báli se ostatní dotknouti, a proto byl tiše pochován. O vešm
tom nevěrecké listy mlčely, katolické však tuto hroznou událost vylíčily dle pravdy.
Kéž vás Bůh všech podobných věcí chrání a pomáhá, abyste konali vše
k slávě Boží, jak nás napomíná sv. Pavel: »Buď jíte nebo pijete nebo cožkoli
jiného konáte, vše čiňte ke cti Boží.« Amen.

Promluva na konec školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.

V životopise sv. Řehoře Nazianského, velikého arcibiskupa Cařihradského,
se vypravuje, že když otec posílal jej do škol Athénských, zasadil v zahradě
útlý strom jabloňový, na paměť dne i k poučení jinochu dospívajícímu. — Měl
mladý Řehoř v tomto spanilém stromě, jeho vzrůstu a jeho osudech spatřovati
takořka život svůj vlastní. A kdykoli jinoch Naziánský z Athén domů se vracel,
zaměřil vždy v zahradu, aby shlédl strom, spatřil jeho nádherný květ, po
zději okoušel lahodného ovoce, a tak v jeho rozvoji spatřoval i vývoj svůj
duševní.
I vy, drazí přátelé, v několika dnech opustíte školu a rozejdete se každý
do svého domova. Mnozí vrátíte se pod onu střechu, která jest člověku nejkrasší
vzpomínkou z mládí, v dům rodný, v náruč svých rodičů a příbuzných. Uzříte
vůkol sebe tu či onde změnu, již nutně čas přináší. Mnohý stromek povyroslý,
každého z mladších bratří neb sester dospívajícího. Ale co -spatříte vůkol sebe,
toho nesmíte neznamenat! i na sobě. I vy jste opět o rok dospěli, o rok jste
dále ze svého dětství do věku dospělého. Uplynul rok vašich mladých let a toho
jest potřebí si uvědomiti.
A jak jste toho času použili ku svému vzdělání, k obohacení svých vědo
mostí a zušlechtění srdce? Které jest to ovoce, jež jako onen jinoch Naziánský
činil, máte okoušeti za svoji práci? To jest především: vlastni, radostné vědomi,
jež plní vaši mysl, když můžete říci, že jste konali své povinnosti svědomitě, že
jste duševních hřiven, jichž vám udělil Pán světa, nezakopali, ale že jste jimi ho
spodařili tak, jak síly vaše stačily a poměry dovolovaly. To vědomí blaživé jest
tím nejkrásnějším ovocem a výsledkem práce. Kdo toho nemá, tomu zajisté
chvíle, kdy zprávu školní do rukou dostane, bude trpká, hořká, plná výčitek.
Ale daleko lépe než vám bude rodičům vašim okoušeti ovoce vaší práce.
Ve vás oni kladou všechny své naděje, svá přání do budoucna. Pro vás nešetří
obětí těch největších, jež možno jim přinésti, jen aby viděli vás jednou v pravdě
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ušlechtilé, v čestném, bezpečném, blahodárném povolání vašem. Okamžik, ve který
odevzdáte jim svoji školní zprávu, čekají oni v rozechvění. A příznivá a čestná
zpráva vaše bude jim jedinou odplatou a odměnou za všechny jich starosti, na
máhání a oběti. Bude to radostný okamžik pro ně, když vyčtou z vysvědčení,
že jste svým úkolům řádně dostály, pude to pro ně mohutnou vzpruhou životní,
posilněním jich nadějí, jež do vás kladou, jich chloubou v celém jich okolí. —
Za to však nechtěl by nikdo z vás, vašich učitelů, býti svědkem jich sklamaní,
jich vnitřních bolestí, když jich syn přinese jim zprávu neuspokojující. Ale, že
prvých, kteří čestně dostáli, jest celkem veliká většina, a jen malý počet nedo
stačujících, proto i my, když ve zdraví dočkali jsme se konce školního roku,
můžeme s plným vědomím významu zápětí: »Tebe Boha chválíme«.
Ukazujte však vždy, celým svým chováním, že jste studující, vzdělaní
jinoši. Dokazujte toho nejen svými vědomostmi, ale hlavně ušlechtilým a pří
kladným jednáním. A koho jmenujeme ušlechtilým? Zajisté jen toho, kdo vždy
slušně se chová, doma v soukromí i na veřejnosti, kdo má jemnou mysl pro
poctivost a spravedlnost, mravnost a život bezúhonný, zkrátka, kdo ukazuje ve
všem vše zušlechťující a posvěcující křesťanskou láskou. Ukazujte životní svoje
vzdělání, abyste po oddechu, jejž prázdniny poskytují, nepřišli zase v kázni a
mrevech uvolněni, ale stykem společenským, 'který se vám otevírá, jen uhlazeni
a vytříbeni.
Leč mnohé z váš tento dům do svých síní nebude více vítati. Jsou to
ovšem hlavně ti, kteří svá studia zde končíte a kteří jste takořka již na od
chodné z této budovy. — Osm let duševní práce a svého bezstarostného mládí
jste prožili v této budově, jež vzdálena ruchu ulic vás zde hostila. Sem jste
vstoupili kdys téměř jako děcka, a nyní vycházíte jako jinoši dospívající. Kus
své duše a část své lásky zachovejte ústavu a těm, kteří vás zde vzdělávali.
V životě všech mužů zasloužilých ne neprávem jmenuje se též vždy ústav,
kde svého vzdělání byli nabyli. A jméno ústavu spojeno jest s prací těch, kteří
na něm působili. A tak životopisy mužů proslulých jsou ustavičnou chválou a
ctí ústavu, v němž ti, kteří vděčné paměti zasluhují, své mládí byli prožili. Kéž
i vy, milí přátelé, jste ústavu našemu ke cti!
Zachovejte si vždy mysl ve službách oněch ideálů, jež vaši učitelé vám
ukazovali. Mladá mysl jest vznětlivá. Předtucha síly, jež v duši dospívajích ji
nochů dřímá, často je pudí za novými hesly, lesklými, svůdnými, jež s pravé
cesty mnohdy svádějí. Nepřáli bychom vám, aby jen jediný z vás stal se jich
obětí. A tou se nestanete, když zachováte si potřebnou všestrannost a klidnou
rozvahu, jež velí ze všech stran zkoušeti co se mi podává, dle slov sv. Pavla:
»Vše zkoušejte, a co jest nejlepší, toho se držte.« Zachovejte vždy mysl povzne
senou, ideálně smýšlející! Život člověka nemůže zráti bez ideálů právě tak, jako
víno bez slunce srpnového.
Chlouba vědy české, profesor fysiologie, Dr. Jan Purkyně, autorita světová,
měl za své životní heslo, pod něž své jméno psával, významná slova:
»Dokud a kde Bůh žiti povelí,
buď věren vlasti, víře, příteli.«
Věrnost k Bohu a k národu; v těch slovech jest všechen obsah lidského
ideálu obsažen. Bůh a národ, toť jsou dva sloupy, dva obrovské pilíře všech
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vyšších snah každého vzdělaného člověka. V radostech i žalostech uchovejte si
bylo ideály jako veliké svítící hvězdy do tmy života, a naleznete štěstí a klid ve
svých pracech a svém povolání.
V nás všech naleznete vždy a všude upřímné přítele a rádce. Jsme s vámi
poutáni nikoli krví, ale duchem,, spojeni s vámi oněmi vlivy na ducha vašeho,
jež čas nikdy nevyhladí a pamět nezapomene. Chceme vám přáteli zůstati i na
dále. Uchovejte jen nám svoji důvěru a upřímnost, a v čas potřeby naleznete
vždy u nás všech přátelskp rady a pomoci. Není potřeba, aby cesta vaše k nám
a ústavu zarostla travou zapomnění. A tak přeji vám. kdy naposled s tohoto
místa k vám promlouvám: Pomáhej a provázej vás Bůh! Dej vám své požehnání
na cestu do oné veliké školy, z níž nikdo z nás, co živ jest, neodchází, do školy
vlastního života a zkušenosti. Amen.

---- *cg> RŮZNÉ ZPRÁVY. <§03---Osobní. Definitivně ustanoveni byli na
měšťanských školách kol.: Jaroslav Zika
v Nýřanech a Emil Kaulich ve Cvikově.
Konkurs byl vypsán na místo def. katechety
měšť. škol v Nechanicích a v Kamenickém
Senově, místo zatímního katechety pak na
obecné škole v Litomyšli.

Úmrtí. Dne 15. července t. r. zesnul
v Pánu, zaopatřen byv svátostmi umírajících,
kol. Frant. Holub, katecheta dívčí školy
měšťanské v Žižkove. Narodil se 30. března
1866 v Mstěticích, vysvěcen byl 17. čer
vence 1892. Nejprvé působil jako katecheta
v Brandýse n. L., jako kaplan ve St. Bo
leslavi a v Č. Brodě, v Žižkově jako ka
techeta 8 let. Kromě zdárného působení ve
škole konal kázaní u P. Marie před Týnem
v Praze, která se těšila četné návštěvě. Po
hřeb konal se dne 18. června. Pohřební
úkony vykonal J. M. nejdůstoj. p. biskup
dr. Fr. Krásí za assistence četných knězi
a za přítomnosti školní mládeže a nesčet
ných řad zbožného lidu. Mrtvola zesnulého
byla převezena do Dřevčic. R. i. p:
Spolková činnost. Další schůze »Spolku
katechetů pro království české« konala se
v místnostech spolkových dne 10. června
o 6. hod. odpol. Účastnili se jí tito kollegové: Čihák, Čurda, Hrudka, Pešek, Pihler,

Provazník, dr. Rath, Slavíček, Strnad, Štamfest, Žák a Žundálek. Předseda kol. Em.
Žák zahájil schůzi, načež ujal se slova kol.
Václav Hrudka ze Smíchova a konal' delší,
dobře promyšlenou přednášku o umění a
umělecké výchově. Podal dějepisný nástin
umění křesťanského a na jednotlivých pa
mátkách ukázal výzračné rysy umění. Stě
žoval si do malého porozumění pro umě
lecké snahy, které by zasloužily všestranné
podpory. Praktické jeho návrhy o tom, kte
rak v náboženské hodině bylo by možno
cit pro umění církevní pěstovati, by měly
dojiti splnění. Po přednášce byly projedná
vány spolkové záležitosti.

Žáci jako ministrante. »Christlich
pädagogische Blätter« ve svém 6. čísle ze
dne 30. března 1903 v této věci píší: C. k.
okresní školní rada v Neunkirche;'.u v kon
krétním případě, v němž učitel obecné školy
odepřel propustit! žáky ze školního vyučo
vání za příčinou ministrování, na zakročení
příslušného farního úřadu (Prein, okres
Neunkirchen) vydala tento výnos farnímu
úřadu: »Se svolením zemské školní rady
uděluje okresní školní rada dovoleni, aby
na přání důst. farního úřadu za příčinou
zvonění zvony a spolupůsobení při pohřbech
4 až 5 hochů má býti od návštěvy po
sledních dopoledních vyučovacích hodin
dotčeného dne sproštěno a jejich zameškání
školy má býti za omluveno považováno.
Okresní školní rada v Neunkirchenu. C. k.
místodržitelský rada jako předseda: Hentl.«

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ČERVENEC 1903.
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Psychologická methoda v katechesi.
(Dokončení.)

Jak postupuje tedy analyse? Tato methoda naznačí nejprve krátce cíl katechese. Potom se nová kateChese připraví, totiž pojmy, jež dítě již v paměti má
pohotově, se oživí, aby se k nim připojila nová pravda. Tento stupeň jest vždy
opakováním a to často opakováním poslední lekce. Teprve nyní se předloží
nová pravda, avšak nikoli v abstraktním rouchu katechismové otázky, nýbrž kon
krétně, vtělená ve vypravování. Místo takového vypravování nebo příběhu ať
z Písma sv. nebo ze života svátých, nebo ze života církevního, může býti též
něco jiného názorného (přirovnání, obraz, liturgický akt, líčení, událost ze ži
vota dětského atd.).
Potom se vypravované vysvětluje a tak nabývá se porozumění poučkám
katechismovým. (Vysvětlení nevztahuje se tedy zase na text katechismu, nýbrž
na vypravování. Vysvětlení applikuje všeobecnou pravdu katechismu na specielní
případ.) Hlavní body se na konci krátce shrnou a nacvičí. Jako poslední činnost
následuje ještě applikace. Nově získaná pravda uvede se ve spojení s ostatními
již známými, ukáže se, jak tato pravda vystupuje v životě svátých nebo v ži
votě církevním, aneb jak se jí je říditi v praktickém životě křesťana. — (Appli
kace je něco docela jiného, než co se často tím míní. Nezáleží v nudných mrav
ních naučeních, jež jako nevyhnutelný přídavek ukončívají krásné vypravování
a jež bývají tím bezcennější, čím všeobecněji se podávají. Applikace má podati
dítěti příležitost, všeobecnou větu opět a opět vztahovat! ke konkrétním případům.
Katecheta může tedy opět několik příběhů vypravovat! a místo aby sám činy
v nich se vyskytující posuzoval, přiměje žáky k tomu, aby na základě probrané
otázky v katechismu sami úsudek podali. Může a musí také praktické případy
ze života dětského přibrati a ukázati, jak se tu poučky té dá užiti. Z toho je
vidno, že úkol applikace v náboženském vyučování dá se krátce označiti jako
»výcvik svědomí.«)
Analytická či psychologická methoda obsahuje tedy 3 hlavní stupně: 1. vy
pravování nebo názor, 2. vysvětlení čili tvoření pojmů a 3. užití a 2 vedlejší
stupně: přípravu čili připojení a shrnutí.
8
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Celé schéma jest takové: Cíl. Příprava. I. Vypravování nebo názor. (Proposice.) II. Vysvětlení. (Explikace). Shrnutí. III. Užití (Applikace).
Na př.: Katecheta má pojednati o otázce: Které milosti působí v nás sv.
přijímání? Vypravuje žákům nejprve několik črt ze života sv. Aloisa, jak se těšil na
první sv. přijímání, jak se vší horlivostí k němu se připravoval, jak je přijal, jak
vroucně P. Ježíši za tento vzácný nebeský dar děkoval, jak uprostřed nebezpečí
života šlechtického svou čistotu zachoval zvláště milostí sv. přijímání, jak ko
nečně po šťastné smrti se stal v nebi svátým. Celé vypravování se tak zařídí, že
milosti ty co možná jasně vynikají.
Anebo katecheta má vysvětliti následky těžkého hříchu. Abstkraktní výrazy
katechismu : láska Boží, zásluhy atd. nejsou dětem hned nijak srozumitelný. Kdyby
hned s nimi začal operovati, nemohl by tím vzbuditi zájem žáků. Místo toho
vypravuje příběh o Šalomounově slávě a pádu. Ten ukazuje celé neštěstí smrtel
ného hříchu názorným způsobem a činí na dítky hluboký dojem.
Postup analytický je tedy protivný postupu synthetickému. Synthese drží
se zásady: Nejprve slovo (katechismu), potom věc, analyse drží se zásady:
Nejprve věc — potom slovo (katechismus). Správnější pojmenování by bylo pro
methodu analytickou — methoda induktivní a pro methodu synthetickou —· methoda deduktivní.
Jako přednost methody analytické před synthetickou uvádí se zvi. toto:
1. Analytická methoda béře ohled na povahu a zákony lidské a usnadňuje tak
žáku porozumění. 2. Anal. methoda počíná konkrétním vypravováním a vzbuzuje
tím zájem a zároveň pozornost žáků. 3. Anal. methoda žádá nejprve porozumění
pravdám a potom následuje memorování, jež pak u žáků jde snadněji. Memoro
vání se jim činí snadnějším, příjemnějším a užitečnějším. A je důležito dětem
učení z paměti katechismu usnadňovati. 4. Anal. meth. zajišťuje předem správné
pochopení pravdy více než synthetická.
Hlavní námitka, jež proti této methodě, resp. proti těm, kteří hlásají, že ona
jedině jest vhodná k vyučování náboženskému, se dá uvésti, že stěží dá se vždy
a ke každé látce najiti vhodný příběh nebo vypravování, jež by bylo základem
takové katechese a že tedy sotva lze celý katechismus tímto způsobem probrati.
Přívrženci její tvrdí, že dá se to vše touto methodou provésti, a jako první
takový pokus vydány byly Stieglitzovy »Vypracované katechese pro 6. školní rok
o článcích víry (1. sv.) a o přikázáních Božích (2. sv. nákl. Jos. Kosela, Kempten,
1902, 1903).
V těchto katechesích při spracování prováděny jsou tyto 3 zásady : 1. Každá
náboženská hodina má míti jednotné thema. 2. Každé thema má býti projednáno
dle určité methody, zde analytické čili psychologické a 3. katechese má býti co
do formy povzbuzující a zajímavá. Proto mluva budiž dětská, krátká a jadrná.
Dlouhých vět a nesrozumitelných výrazů jest se pokud možno vystříhali. Zvláště
co se týče posledního bodu, jsou katechese tyto většinou velmi zdařilé.
Při různých ještě nedokonalostech, jimiž se tyto katechese ještě vykazují,
lze je přece zvláště pro I. roč. měšť. škol, kde možno již míti za to, že netřeba
všecko učivo ve škole také nacvičili, vřele doporučili. Hodina nábož. skutečně
touto methodou nabývá větší zajímavosti a možno říci, více stoupne v očích
žáků její cena nežli při obyčejném katechisování ať již dle methody synthet. nebo
analytické, kde otázka za otázkou se probírá. Jsou však na mnoze příliš dlouhé
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a nutno je zkrátiti, mnohde příliš obšírné, kde by stačila krátká zmínka. Tomu
se dá ovšem snadno odpomoci. V Německu těší se tyto katechese veliké oblibě.
— Dá se očekávati, že při opravdové snaze a úsilí tuto methodu uplatniti sku
tečně časem v tomto směru učiněn bude v katechesi pokrok.
Každý katecheta a zvláště začátečník nemá ovšem vždy ani nadání ani času
tolik, aby touto těžkou methodou mohl své katechese sám zpracovávat!. Jsme od
kázáni na pomůcky. Pokud těch není, musíme býti skromní a nezavrhovat! jiné
methody, dokud není prokázáno, že nová nahradí v každém ohledu starou. Analytická
methoda jest rozhodně pro žactvo obecné i měšťanské školy vhodnější než synthetická, ale při mnohém učivu je příliš zdlouhavá, takže za nynějších po
měrů při velikém množství předepsaného učiva jí katecheta někdy upotřebit! ne
může a užije s větším snad prospěchem v takovém případě methody synthetické.
(Methody synthetické lze ovšem zvláště dobře užiti při zkoušení probraného učiva.)
Doporučovala by se tedy v katechesi zatím zásada Willmanova: Kde možno
analysu, a jen tam, kde nutno, synthesu.
F. strnad.

& e ®
Kázaní na den nanebevzetí blah. Panny Marie.
Napsal EM. ŽÁK.

»Maria nejlepši stránku vyvolila.*
Luk. 10. 42.

Kdo význam svátku dnešního srovná pozorně s evangeliem, jež se nám
předčítá, znamená na prvý pohled zajisté mezi oběma jakýsi nesoulad, zjevnou
nesrovnalost. Slavíme velký den nanebevzetí sv. Matky Boží, památku události,
která celým svým dějem náleží říši nadpřirozené, již oko lidské prohlédnout! ne
umí — a zatím čtení Písma sv. poutá nás k prostému výjevu, jenž udál se pod
střechou skrovného domu v Bethanii, kde Lazar se sestrami svými Marií a Martou
žili. Svátek dnešní obrací naši pozornost k blah. Matce Páně, co zatím evan
gelium svátku o ní ni slovem nemluví. Jak vysvětlit! tuto neshodu sv. čtení s výz
namem svátku, rozpor, který v radost dne nesmí dnes ni jediným nesouzvukem
rušivě zaznívati? —
V Kristu shromáždění! Všimněme si nejprve výjevu, jež sv. evangelium
nám připomíná. Na své cestě do Jerusalema zastavuje se Ježíš v nedalekém
městečku Bethanii. Nejněžnější vzpomínky poutaly Spasitele k tomu místu. Žil
zde Lazar a sestra jeho Marta, jež Ježíš ke svým nejupřímnějším přátelům čítal.
I Marie Magdalena jako zbloudilá holubička vrátila se zpět ve svůj dům rodný.
Kdys hříšnice, životem se prohřešující, láskou Ježíšovou proměněna, vylilavonnou
mast na nohy Spasitelovy a milostí jeho proměněna, obrátila se a stala se nej
horlivější následovnicí Ježíšovou. — Když vzácný host vstoupil v jich společný
příbytek, sestry se rozcházejí tak, jak povaha vlastní po různu je vede. Marta,
pečlivá hospodyně, chtíc náležitě pohostiti Ježíše, připravuje a shání, aby po
skytla pokrmu příchozímu. Maria přemítává, hloubající, zatím však usedá u nohou
odpočívajícího Ježíše, hledá u něho poučení, touží, aby Mistr prahnoucí duši její
nasytil pokrmem slova Božího. Marta jest v shonu a pilné přípravě pohoštění,
co zatím Maria, o to se nikterak nestararajíc, naslouchá řeči Ježíšově. Martu však
8'
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skoro uráží tato zdánlivá nečinnost sestry. Majíc jen pohoštění na mysli, nechápe
její chování a vybízí samého Spasitele, aby domluvil sestře, by jí pomohla. A co
činí Ježíš? Maje rozhodnout!, která z obou lépe činí, neváhá přednost dáti čin
nosti Mariině. Nevytýká, nekáře sice horlivost starostlivé Marty. Chválí její péči,
její píliale horlivost Mariinu staví výše. »Ty dobře činíš,« dí k Martě, -»ale
jedno jest nejpotřebnější. Nikoli starost o tělo, ale péče o duši.« Proto dokládá:
»Maria nejlepši stránku vyvolila, která nebude odjata od ni.«
A kterak se shoduje obsah slov s významem svátku? Zda sv. Matka Je
žíšova, Maria Panna a sbor jeho apoštolů přítomni byli výjevu tomuto v domě Lazarově,
Písmo sv. nevypráví. Ale že Matka Maria a apoštolé všude Ježíše provázeli, dá
se souditi, že byli toho svědky. A při sladkém jméně Maria zda nevzpomněl as
Ježíš svojí Matky, soujmenovkyně té, jež rozpačitá spočívala u nohou jeho? Zda
zrak jeho nespočinul na drahé Matce, a on slavnostně vychvaluje svoji horlivou
učednici, chválu daleko větší nerozlil na hlavu té, jež byla mu nejdražší? A byt
tak sám Ježíš nebyl učinil, tož církev sama slova jeho, promluvená k Marii Mag
daleně obrací na Matku Ježíšovu, ženu Nazaretskou. »Vizte onu nejdokonalejší,«
volá nám slovy evangelia, »skvoucí se všemi ctnostmi, Matku Páně! Vizte ji, be
roucí se v slávu nebes, kde lesk její ctností potrvá a chvála její neustane. Vizte,
kořte se ji a vzývejte mocnou nebes královnu!« Tak volá dnes k nám slovy evan
gelia, a vzdávajíc nejvyšší poctu mezi světci sv. Matce Páně, spojuje takto slova
Písma s významem svátku.
Ta jest as souvislost, ona vniterná spojitost mezi dnešním sv. čtením a při
padajícím svátkem. Ale my vraťme se nejprv k oběma ženám, o nichž evangelium
vypráví, a pozorujme jich různou činnost. Sv. Augustin, uvažuje smysl sv. čtení,
praví krásně: »V těchto dvou ženách dvojí život se nám ukazuje; oboji nevinný,
oboji chvalitebný. Jeden dělný, druhý pokojný.« Marta jest obrazem života čin
ného, věnovaného práci tělesné. Marie skví se jako vzor života rozjímavého, vě
novaného přemýšlení, rozjímání o pravdách věčných a modlitbě. A Matka Páně,
jež obojí život tento v sobě tak krásně spojovala, stojí tu svým vážným příkladem
nad oběma. A o tomto trojím způsobu života dnes jen krátce uvažujeme. 1. Velký
dobyvatel starověku, král Alexandr Veliký, měl u nohou svých složeny poklady
celého světa, a přece měl za heslo svého života: »Pracovati je královské, ale
lenošili — otrocké.« Ovšem viděl práci svého života jedině v bojích a vítězstvích.
Ale již pozdější Římané ve své prvé síle a ctnosti jinak na práci pohlíželi.
Práce, hlavně polní, orba, setba a žeň, byly u nich zaměstnání nad jiné čestné.
Nejeden vojevůdce jich, po dobytých vítězstvích, čelo maje věncem slávy zdo
beno, vracel se ku svému pluhu. Neboť země, jak poznamenává Plinius, radovala
se z rádla vavřínem věnčeného a z oráče proslaveného vítězstvím. Ovšem když
poklesli v mravech, v bohatství rozkošem se oddávajíce, i práce stala se u nich
předmětem neúcty, pohrdání, a zaměstnáním otroků.
Ale Spasitel náš práci tělesné, řemeslu vrátil jich vznešenost. Sám pracoval v dílně
svého pěstouna, sám po svém poslání učitelském, práci tří posledních let života
svého, vrací se k zaměstnání svého mládí, a nese dílo tesařské — kříž, jako lože
své na místo smrti. A Martě, jež pečlivě se stará o jeho pohoštění, nevyčítá.
Uznává její horlivost, snahu a starostlivost a prostředky, jimiž udržujeme život svůj
tělesný. Však i apoštoly, rozsévače slova svého po tváří této země volil z lidí
pracujících a vtiskl berlu pastýřskou v ruce, jež mozoly od práce byly pokryty.
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Proto každý z nás práci tělesnou považuje za čestnou a důstojnou. Země,
jež nevydává plodů leč za práci, musí býti vzdělána, zrosena často lidským potem
a slzami, aby vydala čeho k životu vezdejšímu potřebujeme. A proto vy všickni,
v Kristu shromáždění, kteří rukou svojí z nitra země plodů její dobýváte, konáte
práci, jíž čest a dík ostatních náleží. —
Když jistý velký učenec s dospívajícím synem se procházel a viděl dělníky
z práce se vracející, v šatech od práce potřísněných neb břemena nesoucí, vždycky
pravil k synu svému: »Cti toho, jenž důkaz práce své na šatě nosí a z úcty
k práci učiň mu místo.« Práce jest znakem lidské důstojnosti. Pták k letu a člo
věk ku práci je stvořen, praví Písmo sv.
Ale kterak tuto práci, rok co rok se vracející, tento těžký a tvrdý úděl člo
věka, učiniti příjemnou a snesitelnou? Kterak dodati jí vyšší ceny, ji posvětiti,
aby všednost její nevyvolala v nás netrpělivost, mrzutost a lhostejnost? »Naděje
na nějaký prospěch má každý z nás; jinak práce stala by se mu trestem«,
praví sv. Řehoř Veliký. »1 ti nejšlechetnější usnadňují sobě práci; a to vzpomínkou
na odplatu. Světsky, pozemsky smýšlející pohledem na odměnu světa, duchovně
smýšlející pohledem na odměnu v nebes končinách. Odměna však na světě, toť
mnohdy hořké sklamání; na to spoléhati, jest jako stavětí na písku. Proto opřeme
se raději o naději odměny věčné. Doufejme, že ten Pán, jenž vidí naši práci, jenž
patří na nás, kteří jako, dělníci vytrvalí, každý ve svém povolání povinnosti stavu
svého konáme, neseme břímě své, jak jen Bůh sil nám dopřává, kteří nemalo
myslníme, i když nezdaru se dočekáme, doufejme, že on přijímá naši vůli dobrou,
že přijímá tuto oběť sil našich, tak jako přijal oběť srdce Abrahamova, nežádaje
smrti Isákovy, ale spokojuje se s ochotnou myslí, jež byla odhodlána tuto oběť
přinésti.
Nehleď též nikdo na práci jako pouhý prostředek k výživě. Pracuj každý
v tom potěšujícím vědomí, že prací dosti činíš, splácíš pokutu za své hříchy, že
jí krotíš své vášně a získáš sílu býti pánem jejich. Viz tento velký význam svých
všedních prací a lopot a pak můžeš volatí: »Svatá práce, ty studnice zásluh,
oporo klidného života, hojitelko všech strastí, buď vítána a požehnána!«
2. Leč jest ještě jiný způsob života, než život práce tělesné, život zasvě
cený modlitbě a rozjímáni. Maria Magdalena, sedící u nohou Spasitelových,
jest jeho příkladem. Naslouchá slovům Ježíšovým, zahloubává se v pravdy Boží,
aby jimi posílila svoji duši. Žije život vnitřní, život modlitby.
A příklad této světice následovalo vždy v církvi tisíce učedníků. Řady zbož
ných řeholníků a řeholnic, kteří daleci ruchu a shonu tohoto světa, spokojujíce
se jedině nejnutnějším, Bohu obětmi a modlitbami sloužili a slouží, jsou oněmi
vyvolenci Božími, kteří druhý způsob života vedouce, udržují tak vnitřní rovno
váhu světa, soulad mezi prací a modlitbou. Co jedni na Boha zapomínajíce,
hříchy svými vyzývají a svolávají trestající ruku Boží, tito daleko od jeviště hříchů,
modlitbami svými ji zadržují a vyprošují smilování. Co zatím lidé tohoto světa,
vášním svým a choutkám povolují, oni, vyvolenci světa onoho, žádosti své po
tlačujíce a dusíce, zadržují svět, by osud Sodomy a Gomorrhy jej nestihl. Snaží
se vyrovnati, zasypati svými prosbami propast, jež hříchy jiných byla se otevřela.
A Bůh světu na jich prosby dává dále jiti vyměřenou drahou a odkládá den
soudu, odměny a hrůzy,
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V jednom cisterciáckém klášteře francouzském žil věrný a upřímný sluha
Boží, bratr Rudolf. Prostotu mysli jeho překonávala vroucnost jeho lásky k Bohu
a Bůh sám, když se mu na modlitbách kořil, duši jeho jakoby pozvedal ve
svoji říši a dal mu mnohdy nahlédnout! v tajemství svých věčných úradků. Stalo
se kdys, že když ostatní řeholníci po nešporách - opustili chrám, bratr Rudolf
v modlitbě pohroužen, v chrámě samoten prodléval. Vroucí své oko pozdvihl ku
kříži, jenž vypínal se nad svatostánkem hlavního oltáře, —· a jedva zdusil výkřik
úžasu nad tím, co byl spatřil! Ježíš, jenž přibit byl na kříž, náhle zářil jako
světlem slunečním. Jako by zjevení na hoře Tábor se opakovalo. Tělo Spasitelovo
se skvělo oslňujícím leskem a kol kříže vidí jiných patnácte křížů, na nichž pní
jeho zbožní spolubratři, kteří před chvílí svatyni byli opustili. Poznává je zcela
určitě dle tváře. Jasnost, jež se šířila s hlavy ukřižovaného Spasitele, osvěcovala
jich obličej, a rty jich přes znamení muk na rukou a nohou prozrazovaly vni
terné štěstí a blaženost. Bratra Rudolfa zmocnil se úžas. Nevěděl, co zjev ten
znamená. ‘A tu náhle patří, jak Ježíš skloněnou hlavu svoji pozvedá, a otevíraje
shaslé oči, táže se ho: »Synu, víš kdo jsou ti vůkol?« »Vím, Pane,« odvětil
bratr, »ale nerozumím, co zjevení to znamená.« »To jsou ti,« doložil Spasitel,
»kteří touhy světské dobrovolně přibili na kříž a život svůj spojili s mým utrpe
ním. Oni jsou moji druhové, pomocníci ve vykoupení světa.« To těch slovech
vidění zmizelo a tma noci pohltila znovu prostory chrámu. Bratr Rudolf pře
kvapen v hlubokém smutku opustil chrám. Bylť poučen o významu a účelu ži
vota rozjímavého pro celý náš svět.
Pokáním, odříkáním se světa, svými modlitbami udržovati onu rovnováhu
mravní na soudu Hospodinově, tof vznešený úděl a poslání těch, kdož zvolili
ve stínu domů duchovních vésti život rozjímavý. A pro nás, kteří tyto soudy
Boží nemůžeme postihnosti, mají však ještě jiný význam. ■—· Když velký světec
sv. František s druhy svými chystal se vyjiti z cely klášterní, říkával těm, již ho
provázeli: »Bratři, pojďte kázat!« Jich celý zevnějšek, vnitřní pokora, zbožnost,
mírnost, odříkání, jež prozrazovali, měly býti tichým kázaním, byť nikdo z nich
ni úst neotevřel. — Tito bratři řeholní, kteří celým životem svým ku křesťanským
• povinnostem jiné pobádali, mlčky volají svým příkladem k ctnosti. Oni ukazu
jíce v sobě vtělenou ctnost křesťanskou, jako praví žáci Spasitelovi, vykonávají
již tím důležité posláni společenské. Jsou soli země. Svítí svým příkladem, jako
hvězdy, jež osvěcují za noci poutníku cestu, aby nezbloudil.
Proto jen ten, kdo význam života rozjímavého nezná, kdo nechápe tuto dů
ležitou práci vnitřní, kterou tito plnitelé slova Božího vykonávají, může život roz
jímavý podceňovat!, neb dokonce za neužitečný prohlašovat!. Ježíš slovy evan
gelia pochvalné svědectví dávaje Marii, rozjímavý život tento schválil, ba pred
nejším a vznešenejším nazval, než život práce tělesné. Marta pracující byla služkou,
Marie přemítající byla však žačkou Spasitelovou. —
3. Žádal však Spasitel, aby všichni, přednost dávajíce životu rozjímavému,
opustili tento svět, aby ruch práce pominul, a lidé, žijíce na tomto světě, duší
i tělem v život nadpřirozený, v druhý svět takořka se povznesli? Chtěl snad,
abychom majíce sladkou vidinu blaženosti věčné na mysli, lhostejni k práci a
a záležitostem světa, skoro jako náměsíčníci na této zemi kráčeli? Jen rozjímat
a zahloubat! se v tajemné pravdy nebes a nedbati práce? Nikoliv! Toť ne
možno.
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Jest ještě třetí způsob života, způsob, jejž sám Spasitel vedl, který má býti
údělem daleko největší části lidstva. Jest to život, v němž práce tělesná s mod
litbou a rozjímáním se spojuje: »Modli se a pracuj!« — tor úkol většiny. Ježíš
vyučil se řemeslu, a v domě nazaretském všude práce s modlitboif se spojuje.
Sv. Matka Páně sledujíc Syna svého na cestách, všude oň pečuje, koná služby
lásky, zastává práce domácí, ale při tom, jak poznamenává Písmo sv., všecka slova,
jež od něho slyšela, skládala a hluboko uchovávala v srdci svém. Odtud ve
liký učitel sv. Tomáš Aquinský uvažuje o slovech dnešního evangelia a mluvě
o přednostech života rozjímavého, praví: »Život rozjímavý jest lepší než život
práce tělesné; spojení však obojího daleko lepší než život pouze rozjímavý.«
Kdo cestuje v dalekých zemích, bývá často unášen pohledem na obrovité
hory, jichž pata upoutána k údolí, ale vrchol jich postříbřen věčným sněhem,
v oblacích skoro se ztrácí. Tam nahoře není skoro žádného života, jen klid a
věčné mlčení se rozkládá vůkol. Ale dole v údolí, tam ruch a práce, jež jsou
znamením života. Těm velikánům horským podobni jsou ti, kteří hloubajíce v ta
jemstvích pravdy Boží, vedou výhradně život rozjímavý. Obyčejní lidé dovedou
je snad obdivovati, ale nikoli jich cele následovat!. My v údolí práce žijíce, máme
konati povinnosti svého stavu, práci svoji modlitbou provázejíce. Oni jsou vý
jimky, kteří zasluhují naší úcty: my následujeme těch, kteří práci svoji s mod
litbou spojují. Vždyť svědomitá práce a spolu modlitba jsou jako dvě křídla,
jimiž duše lidská jako holubička z korábu tohoto života vypuštěná, s ratolestí
olivovou, t. j. závdav-kem věčného pokoje opatřená ke Kristu, jejž spravedlivý
Noe předobrazoval, šťastně jednou se dostane.
Povinnosti stavu našeho vyžadují od nás práce celého dne. Od časného
rána do pozdní noci jest nám snad pracovati, ba i ve chvíli odpočinku, za ticha
nočního starosti o živobytí jako černé mraky ruší nám zasloužený klid spánku.
Péče o prostředky k tomuto životu cele hrozí zaujati naši mysl. Kdo jim jedině
se oddá, na Boha, modlitbu a rozjímání zapomínaje, ten vede věru život jedno
tvárný, úmorný, bez pravé, ušlechtilé radosti vnitřní. Tomu den za dnem ubíhá
jeden jako druhý; jest mu lhostejný každý čas roku, život stává se mu bře
menem. Jak krásně však církev zaplašuje tuto jednotvárnost svým rokem církev
ním, významným střídáním svátků. Každý den zasvěcuje jinému světci, každý
čas roku posvěcuje jinému tajemství Božímu. A kdo se modlí a rozjímá, tomu
každá část roku, každý den jest jiným, spatřuje vzácnou rozmanitost v této jed
notě, každý den radostně vítá a práce, posvěcená modlitbou, radostně ubíhá. Kdo
práci svoji s modlitbou spojuje, toho život těší, neboť ví, že ji učinil Bohu
milou a záslužnou, ba ten zasedá radostně i k stolu svému, k jídlu dennímu,
neboť nejkrásnější vzpomínkou jest mu tu myšlénka: Čím jsem sobě dnešního po
krmu zasloužil?
Drazí přátelé! V Písmě sv. čteme poučnou událost ze života rybáře Gali
lejského, sv. Petra. Kdysi, když lovil ryby na jezeře, spatřil náhle Ježíše, který
po vlnách klidně kol kráčel. Tíha netáhla jej dolů, ale vlny propůjčily hlav svých,
aby bral se po nich jako po tvrdé cestě. A vida to sv. Petr, prosil Pána, aby
mohl též po lehkých vlnách bezpečně choditi. Pán mu kynul a sv. Petr opustiv
loď, po vodě bral se k němu. Šel jistým a pevným krokem. Pevná víra a důvěra
v Ježíše držela jej, že vlny ho nepohltily. Ale jedva počal pochybovati, a víra
jeho ochabla, již kolísal a klesal; jezero otevíralo svůj jícen, aby ho pohltilo.
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V této podivuhodné události jest vzácné poučení pro nás. Svět se svými
starostmi, žaly a svízeli, jež připravuje, jest neméně nebezpečný, než hluboké
tůně jezera. Kdo chceš klidně a bezpečně jím kráčeti, spojuj vždy práci s dů
věrou v Boh'a, s modlitbou. Spojuj život činný s rozjímáním, své starosti pod
poruj živou věrou v Boha Stvořitele, a vítězně dospěješ jako sv. Petr přes všechna
nebezpečí k svému Pánu. Pracuj vytrvale, ale nezanedbávej modlitby! Vzpomeňme,
že dělný život, práce přestane jednou s tělem. Neboť nebude třeba podávati
chleba tam, kde nikdo nelační, ni číše vody, kde nikdo nežízní. Ale život roz
jímání, poznávání Boha a zákonů jeho bude jedinou prací těch, kdo povinnosti
své věrně plníce, stanuli, obtíženi zásluhami dobrých skutků, u brány nebeské.
Amen.

Výchova ke zdvořilosti.
Ve veřejném i soukromém životě slýcháme zhusta výtky, že mnohé dítky
jsou nezdvořilý a neochotny. Nedivme se tomu přespříliš. Mnohdy dítko není
doma ke zdvořilosti vedeno, na ulici se jí nepřiučí, naopak zkazí se ještě více,
škola pak zhusta nepůsobí vždy v této příčině tak, jak by si bylo přáti. Připadá
nám tu na mysl skutečná událost, která osvětluje nezdvořilost dítek velice dobře.
Okresní inspektor přibyl do vesnické školy na inspekci, která nebyla ke vší spo
kojenosti. Při konferenci stěžoval si mezi jiným inspektor, že dítky jsou nezdvo
řilý, neboť ani jediné z nich ho nepozdravilo, ač přece bývá zvykem, že dobře
vychované dítky cizí příchozí pozdravují. »Co se divíte, pane inspektore,« omlouval
dítky jich učitel, »ony nepozdravují ani mne!«
Tím ovšem škola sama nejvíce hřeší, když nepoloží základu ke zdvořilosti,
laskavosti a úslužnosti. Miinsterská »Katechetische Monatsschrift« poukazuje na
tento nedostatek v delším článku a dovozuje potřebu, aby výchova školní i v té
věci blahodárně působila.
Zdvořilost je magnet, který vábí srdce, tvrdí správně pisatel tohoto pojed
nání. Zdvořilý, laskavý, úslužný člověk nalézá všude důvěru, vyhoví se mu, na
bývá jistého vlivu. Ovšem nesmí tato zdvořilost záležeti pouze ve vnějších for
mách, nýbrž musí býti přirozeným výrazem blahosklonného srdce. Zdvořilost a
laskavost má vyplývati z křesťanské lásky, mají býti konány jako křesťanské
ctnosti.
Podle Overbergova katechismu záleží láska k bližnímu v tom, vážím-li si
ho jako sobě rovného a jemu všeho dobrého, co bych měl rád, nejen přeji, nýbrž
také hledím prokázati, pokud mohu. Láska k bližnímu tedy obsahuje dva hlavní
díly: Úctu a účinnou náklonnost. Vážnost k jiným projevuje se ve zdvořilosti,
náklonnost v laskavosti, úslužnosti, dobročinnosti. Má-li býti láska k bližnímu
křesťanskou, nezbytně vážnost a náklonnost musí vycházeti z náboženských dů
vodů. Vážím si bližního, poněvadž je dítkem a obrazem Božím, bratrem Spasi
telovým, jeho krví, dědicem věčné blaženosti. Pohlížím-li na bližního s této stránky,
snažím se mu býti nakloněn a prokazovat! vše dobré, jinak mně Spasitel bude vytýkati: »Co jsi neučinil nejmenšímu z bratří mých, mně jsi neučinil.« Pozorujeme
z toho, že láska k bližnímu se neobejde bez úcty k němu. Dává-li kdo al
mužnu proto, aby se zbavil obtížného žebráka, nebo proto, že mu na daru ne
záleží nebo z přirozené měkkosti a dobromyslnosti, ten nekoná zajisté pravé kře
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sťanské lásky. Úcta k bližnímu posvěcuje dobročinnost a dodává jí důstojnosti,
která zasluhuje dikův a uznání u lidí a odplaty u Boha. Jak velice chybí lidem
této úcty k bližním a tedy také pravé dobročinnosti, pozorujeme nejlépe z časté
pomluvy a lehkomyslné hany. Proto je tím větší povinností rodičův i učitelů
tomuto bodu zvláštní pozornost a péči věnovati.
Kdo ve svém bližním vidí dítko Boží, zachovává zajisté předpis apoštolův:
»Jeden k druhému chovej se uctivě.« Ve vnější uctivosti záleží pravá křesťanská
zdvořilost. Tuto křesťanskou zdvořilost, tuto vzájemnou úctu v dětech buditi
s neustálým poukazem na vnitřní náboženský důvod, je důležitým úkolem vý
chovy, která v té věci dosud je nedoceněna. Vnější uctivé chování dítek vespo
lek a k dospělým sice ještě není jedno s vnitřní úctou, avšak vnějšek působí
mocně na vnitřní smýšlení.
Dítky zřídka mohou býti dobročinnými k bližním, avšak mají vždy a všude
příležitost plniti předpis apoštolův: »Jeden k druhému chovej se uctivě.« Jako
u velkých lidí úcta k bližnímu bývá častěji porušena nežli dobročinnost, ačkoli
tato bez oné nemá ceny, tak pohřešujeme velmi zhusta u dítek úcty k bližnímu.
Přirozená živost a nenucenost svádí dítky k veřejné neúctě k jiným, zvláště ke
spolužákům, služebníkům, nízko postaveným osobám mnohem více nežli dospělé,
kteří tento nedostatek zakrývají nucenou zdvořilostí.
Kdo dává si práci a pozoruje zevní neúctu dítek k jiným, přihlíží i k pře
vráceným směrům duše dětské. Tu shledává, že důvodem neúcty bývá ješitnost,
pýcha a vůbec sobectví nebo dokonce nenávist, závist, žárlivost. Dosud
byla bohužel malá pozornost této záležitosti věnována v domácím i škol
ním vychování. Proto je potřebí, aby rodiče i učitelé potlačovali v dětech so
bectví a sebelásku a nabádali k lásce k bližnímu. Nucením ovšem nedopracují se
výsledků, ale tím spíše vhodným poučováním za daných příležitostí. Důvody lásky
k bližnímu jsou jasny a jednoduchý, že dítko jim rozumí, a tak působí, že i surové
dítko jim sotva může odporovati. Nemůže se na př. účinkem minouti myšlénka:
»Co činíš nejmenšímu z bratří svých, činíš Spasiteli samému, který dle toho tě
vezme do nebe, nebo na věky odsoudí.«
Chování dítek k sobě navzájem může býti upraveno všeobecnými předpisy,
kterým všechny se musí podrobiti. Než psané předpisy mnoho nepomohou, neboť
musí býti živými, zapsány do srdce dítek a všeobecně zachovávány. Kdekoli při
vyučování se vyskytne příležitost, má býti upozorněno na povinnou vnitřní úctu
k bližnímu, která se i navenek projevuje. Pro vzdělání srdce dítek možno ovšem
nejvíce očekávati od soukromého napomínání a. poučování, kdykoli dítko ne
zdvořile a urážlivě se chovalo. Dobrý vychovatel pozná hned původ tohoto jed
nání a hledí v té věci k nápravě.
Má-li se dítě ke svým spolužákům chovati slušně, tím více má tak činiti
vůči svým představeným a jiným výše postaveným nebo starším osobám, poněvadž
k povinné lásce k bližnímu přistupuje též předpis Boží, vyjádřený čtvrtým při
kázáním Božím. Dítko, které porušuje povinnou úctu k těmto osobám, prohře
šuje se více a dává na jevo větší vnitřní zkázu. Lépe pak působí, když jiný
dítko vede k zodpovědnosti, než ten, kdo byl uražen; avšak nutno říditi se dle
okolností.
Že úcta k představeným a starším osobám u mládeže tím více mizí, je smut
ným znamením doby. Minulé zimy potkalo pět mladíků, kteří dle všeho byli cho
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vanci vyššího vzděl. ústavu, na procházce váženého staršího pána a postavili se
vedle sebe tak těsně, že obsadili úplně úzkou a suchou pěší cestu, tak že onomu
pánu nezbývalo nic jiného, než aby šel po jízdné cestě blátivé. Úcta ke stáří
byla již vzdělaným pohanským národům zákonem a posvátným mravem. Domý
šlivost škodí mládeži nemálo a překáží, aby nabyla pravého vzdělání, které přece
je znamenitým dědictvím po dřívějších pokoleních a má býti i ideálem zvláště
mladší generace. Ubývá-li u mládeže úcty k představeným a starším, nemůžeme
véřiti, že se tak děje bez viny rodičů a učitelů; je proto povinností všech, kteří
nedostatek úcty u chovanců potvrzují, aby se v té věci sami zpytovali.
Také se zdvořilostí obvyklou v zemi a v místě mají býti dítky seznámeny
a vedeny k jejímu zachovávání; je k tomu třeba trpělivosti, aby dítko se ne
dalo zastrašili, když se v té věci stává nešikovným. Stálým cvikem a poukazo
váním na náboženské důvody stane se tato zdvořilost nenucenou a obecnou tím
více, čím více zevnější úcta bude výrazem vnitřního smýšlení
Tato úcta a vážnost souvisí těsně s ochotou prokazovat! bližnímu vše, čeho
si sami přejeme, což u dítka hlavně se jeví laskavostí a úslužností. Křesťanská
dobročinnost není tak ještě povinností dítek, poněvadž mnohými statky samo
volně nemohou disponovat!. Ze nouze bližního dojme dítko a že z toho, co mu
rodiče dají, s.jich svolením rádo trpícím pomůže, dostaví se samo sebou, je-li
srdce jeho vychováváno v lásce k bližnímu. Pak bude snadno vedeno k laska
vosti a úslužností. Příležitost k tomu se nenaskytuje ve škole často; avšak ne
záleží na tom, aby dítko druhému prokázalo mnoho důležitých služeb, nýbrž jen
na tom, aby smysl pro to byl vypěstován, a k tomu naskytá se hojně příležitosti
ve společném spolužití dítek ve škole. Vůbec se musí záhy vštípiti dětem pře
svědčení, že službou, kterou jinému prokázaly, nevykonaly mu tolik dobrého, co
sám mu prokázal tím, že dítku dal příležitost dobrou službu provésti; neboť dáti
jest lépe než bráti. Kdo jinému dobře činí, má z toho sám největší užitek, po
něvadž Bůh mu to odplatí. Všecko dobré pochází zajisté od Boha. Darů svých
nám uděluje proto, abychom podporovali jiné právě tak, jako rodičové dávají
almužnu do rukou dítek, aby tím, že ji podávají chudým, jim způsobili radost,
dobročinění a srdce jejich naladili k dobročinnosti. Nerozhoduje pak, zda-li la
skavost je velká nebo malá, nýbrž láska, kterou se uděluje, jakož i pozornost
i v malých věcech k jiným ukázati se laskavými a úslužnými. U dítek má to
ještě větší váhu, poněvadž nepatrné věci mají v jejich očích větší důležitost.
Přede vším dítky mají býti vedeny k tomu, aby mezi sebou byly vždy vlíd
nými a laskavými. Overberg praví: »Kdo svému bližnímu podá doušek studené
vody ve jménu Spasitelově, obdrží za to mzdu od Spasitele. Neosvěží často spo
kojená tvář, přívětivý pohled bližního více než žíznivého doušek vody, a nemá
býti také spokojená tvář, vlídný pohled, věnovaný bližnímu ve jménu Spasitelově,
rovněž tak a ještě více odměněn?« Vyžaduje toho zajisté sebezapření býti ne
ustále k jiným přívětivým; avšak dítky snad si navyknou přemáhati se v té pří
čině, a jejich přirozená veselost bude jim nápomocnou. Pak přináší toto sebepřemáhání ovoce pro celý život, neboť udržuje vnitřní spokojenost a veselost a
sprostredkuje stále dobrou shodu s jinými.
Co se pak týče vzájemné úslužností, je nutno dítky ve škole k tomu vésti,
jako v rodině s četnými dětmi. Zde totiž starší sourozenci pečují o tělesné a du
ševní blaho svých mladších bratří i sester, a tím se vzbuzuje v nich láska
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k mladším sourozencům, 'která se často projevuje ještě živěji, než láska rodičů.
Také ve škole najde se příležitost pro dítky, aby si prokázaly malé služby;
větší menším pomáhají při různých cvičeních a zcela mechanických úkonech, jichž
přesného provádění vyžaduje dobrý školní řád ; závisí od učitele, aby dítky k tomu
přiměřeně ·naváděl. Nesmí to ovšem· považovati pro sebe za ulehčení, neboť mu
to způsobí z počátku více námahy .naváděti dítky k správné podpoře, než aby
tyto úkony sám vykonal.
Dále zdá se býti nedosti pochopeno, že ony úkony, které jednotlivé dítky
pro celou školu přejímají, na př. čištění a větrání školních světnic, sbírání a roz
dávání školních sešitů a j. jsou skutky lásky, které všem spolužákům se proka
zují. Jako člověk má považovati za čest, může-li pomoci jinému, tak i dítky mají
si zvykati, aby považovaly za čestnou přednost působiti pro blaho celé školy;
nechť považují tyto práce, které jim bývají uloženy, jako skutky lásky, které ne
prokazují jednomu, nýbrž mnohým najednou a které také Spasitel za takové bude
považovati, jako by jemu samému byly prokázány.
Jak jsme ukázali, jest potřebno, aby chování dítek bylo upraveno dle před
pisů sv. evangelia, aby vnitřní křesťanské smýšlení, založené na křesťanském
vyučování, bylo případným zevnějším chováním upevněno a v život uvedeno.
Pedagogika, v níž se nepřihlíží k předpisům evangelia, nezasluhuje jména kře
sťanské pedagogiky, podobně jako škola jen tím nabude křesťanského ducha,
když výchova i vyučování stejnoměrně k tomu směřují, aby žáky vzdělaly ke
smýšlení v pravdě křesťanskému a ke křesťanskému životu. Pouhé vyučování
náboženství nemůže dáti škole rázu křesťanského. Jsme pevně přesvědčeni, že
rodičům i dítkám, učitelům a žákům se dobře povede, když výchova se bude
díti zcela přísně dle nauk a předpisů křesťanských; neboť i zde má platnost
slovo: »Jest jen jedno jméno dáno lidem na zemi, v němž budeme spaseni.«
Ovšem rodičové a učitelé musí býti duchem křesťanským uvnitř proniknuti a oži
vovat! jej denně modlitbou a sebepřemáháním ; pak jim nebude těžko vychovávat!
dítky v tomto duchu, poněvadž jsou to dítky Boží, za něž jednou budou odpo
vědni při posledním soudu.

> > >

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Uprázdněná místa. Na dívčí měšť.
škole ve Vršovicích vypisuje se místo def.
katechety, jakož i místo zatím, katechety
II. obecné školy chlap, v Nuslích. Žádosti
do 28. srpna zasiati dlužno c. k. okr. škol,
radě na Král. Vinohradech.
Cestné Duchovenstvo farní chodí deset
měsíců v dešti, mrazu a horku do škol, a
když konečně c. k. okr. škol, rada poukáže
těžce zasloužený peníz, katecheta radostně
spěchá na berní úřad, aby mu byl vyplacen
příslušný obnos, ale jaké jest jeho sklamání!
Uslyší zdrcující a úsečnou odpověď: »Ne
máme peněz. Musíte počkati, až dostaneme.«
Toto nešetrné jednání vůči duchovenstvu

---------

těžce pracujícímu roztrpčuje nemálo. Bylo
by na čase, aby berní úřady ke konci škol
ního roku vždy peníze v čas si zaopa
třily, aby duchovní nebyli nuceni dvakráte
konati často dosti vzdálenou cestu, která je
s výlohami spojena. Tak se děje pravidelně
na berním úřadě v Českém Dubě," kde nikdy
v čas peníze nejsou připraveny.
Docházka na mši sv. .školní. Píše
se nám : Jeden katecheta se přesvědčil, že
žačka druhé třídy na dvoutřídní škole ne
chodí do kostela. Vymlouvala se, že ne
může. Katecheta chtěl upozornit! rodiče na
jejich povinnost a uložil žákyni, aby na
psala 5krát: »V neděli a ve svátek musím
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chodit do kostela« a aby to dala otci podepsat. Otec tak učinil a připsal na otrhaný
papír: »Když otec aneb matka v neděli dítě
potřebuje, tak si ho může někam poslat.
A abych jim řekl, skrz chrám Páně není
nikde žádného trestu přiřknutého.« Ježto tím
otec popíral povinnost dítky do kostela po
sílat, byl předvolán do školy a upozorněn
na zákon, ale tomu nechtěl věřiti. Katecheta
udal věc okr. školní radě, která dotyčného
otce předvolala a na zákon, jakož i na
tresty upozornila, a od té doby přichází žá
kyně ta pravidelně na školní mši sv.
Desatero přikázání škplních bratří.
Sv. Jan Křtitel delia Salle zanechal své kon
gregaci pro vyučování mládeže životní pra
vidla v krátkých větách, která se právem
nazývají desaterem přikázání Školních bratří:
1. Ctěte ve svých představených Boha.
2. Milujte srdečně všecky bratry. 3. Vy
učujte dítky dobře a bezplatně. 4. Čiňte
všecko v duchu víry a jedině pro Boha.
5. Užívejte všeho času, který je předepsán
k modlitbě, k tomu horlivě. 6. Myslete na
všudypřítomnost Boží. 7. Umrtvujte často
ducha a smysl. 8. Zachovávejte úplně přede
psaného mlčení. 9. Udržujte se čistými
velkým vnitřním sebráním. 10. Milujte chu
dobu a nemějte majetku dobrovolně.

Slabě nadané dítky. Učitelé a katecheté si stěžují zhusta na málo nadané dítky,
které zdržují vyučování. Ředitel Hildner na
proti tomu ujímá se takových dítek a na
zývá je pravým požehnáním pro školu, po
něvadž nutí učitele, aby učivo nejsrozumi
telněji a nejdovedněji přednášel. Vyhledává
k vůli nim nejlepších method, nejvhodnějších
učebných prostředků, při čemž i nadanější
mají z toho nemalý užitek. Ostatně slabě
nadané dítky jsou obyčejně velmi vděčnými
žáky a stávají se zhusta potřebnými údy
společnosti lidské. Dále doporučuje, aby
dobré výsledky jich námahy se odměnily
lepší známkou; to je povznáší a posiluje
k učení. Radí, aby se vůbec nedávaly příliš
špatné známky, neboť je třeba pomýšleti,
jak silné rány se tím zhusta zasazují ro
dičům a dítkám.
Domýšlivost místního inspektora.
Stále nás docházejí zprávy o tom, kterak
místní školní inspektoři příliš mnoho si
myslí o svém úřadě, překročujíce meze své
působnosti. Uvádíme tu alespoň jeden případ,
abychom ukázali, jak velkým dobrodiním

Řočník Ví.

pro učitele tento úřad se stal. V obci R.
okresu jabloneckého katecheta potrestal dítky
pro notorické vyrušování a špatnou docházku
na mši sv. tím, že celou třídu nechal po
škole. Po 12. hodině však vtrhl do školy
místní inspektor, který se nepředstavil, ale
nařídil dítkám, aby šly domů. Katecheta se
ho tázal, kdo je ten opovážilvec, načež te
prve svůj úřad přiznal. Bylo mu ovšem
odpověděno, že ho okresní školní úřad na
učí, jak má svoje povinnosti vykonávati.
Vrátil pak děti do lavic, načež je asi po
Ýj hodině propustil. Na odpoledne svolal
řídící učitel konferenci, k níž pozval též
místního inspektora. Tu byl teprve tento
poučen, jaké povinnosti a jaká práva mu
příslušejí. Vymlouval se, že prý ho lidé po
slali do školy, aby přivedl děti, a přiznal,
že se přenáhlil. Následkem toho katecheta
upustil od dalšího stíhání, naopak pozval
místního dozorce, aby přišel do jeho ná
boženské hodí y, přesvědčil se o výsledku,
napomenul výtržníky a nabádal je k do
cházce na mši sv. Ač tak učiniti slíbil,
přece do konce roku se nedostavil. Podobný
případ onen dozorce zavinil již jednou, an
poslal hrubý dopis jednomu z učitelů, který
však tuto věc dal si líbiti, tak že milému
ispektoro.vi narostl hřebínek. Teď si dá již
pozor.

Hluchoněmí mohou nabýti odpustků,
které jsou vázány na konání jistých mod
liteb slovy, když tyto modlitby v mysli vy
konají nebo též čtou, nevyslovujíce jich.
Tak rozhodl sv. Otec Lev XIII. 18. čer
vence 1902 na žádost kongregace odpustkové.
Židovští učitelé na středních školách.
K žádosti jednoty rabínů v Cechách za
úpravu právních poměrů israelských učitelů
náboženských na středních školách usnesl
se zems.ký výbor král, českého ve schůzi
koncem března konané, aby, pokud pod
mínkám vyhověli, jmenováni byli skuteč
nými učiteli, respektive professory, a podle
toho aby platy jejich byly zvýšeny a po
staráno o přiměřené zaopatření ve stáří.
Podle toho by zasedali vedle katechety
i rabíni ve sborech professorských. Ale
zpráva tato, uveřejněná ve Več. Listě, zdá
se nám býti přes to nevěrohodnou, poněvadž
zemský výbor se středními školami nemá
co činiti. V té věci by byla kompetentní
zemská školní rada a ministerstvo.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ZÁŘÍ 1903.
ČÍSLO 9.
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Dítko a jeho modlitební knížka.
Za dnešní doby škola má podati všecky nutné vědomosti, potřebné kdysi
pro život. Tak tomu má býti i při náboženství, při čemž dlužno položití trvalý
základ k životu v pravdě křesťanskému. V té věci třeba hleděti, aby bylo využitkováno všech momentů, které by napomáhaly k dosažení vytčeného účelu.
Takovou výhodnou pomůckou je zajisté modlitební knížka, která vedle katechismu
by měla býti důležitým prostředkem k uvedení do praktického života nábožen
ského. Kemptské Katechetské Listy promlouvají o této věci v článku, z něhož
některé myšlénky uvádíme.
Důležitým dílem katechese je praktické uvedení dítek do náboženského
života. K tomu je třeba modlitební knížky, která obsahuje nejobyčejnější modlitby
a pobožnosti v úplném a jednotném texte. U nás není příliš velký výběr po
dobných knih; zvláště bylo by uvážiti, zda diecesánní zpěvníčky a modlitební
knížky vyhovují plně dětskému duchu; to má platnost tím větší o místních zpěv
nících a modlitbách, které jsou zavedeny pro jednotlivé vikariáty, okresy nebo
školy. Zavedením diecesních modliteb stal by se alespoň dobrý krok ku předu.
A k tomu by se mělo pracovati v první řadě.
Kde toho není, katecheta se zajisté rozhodne pro modlitební knížku, kterou
uznal pro dítky za vhodnou a postará se o to, aby si ji dítky opatřily. Dále
hledí vysvětlili modlitby a nacvičí vše potřebné. Pisatel zmíněné stati uvádí ze
zkušenosti, že slyšel již mnoho debat o dětských modlitebních knihách, avšak
přesvědčil se, že mnozí, kteří velké návrhy v té věci činí, neuvedli svých dítek
ani do jediné modlitební knihy. Řezenský učebný řád výslovně nařizuje: Dítky
5. školního roku mají (zavčas, před prvním sv. přijímáním) dostati novou, větší
modlitební knihu, v jejíž užívání mají býti znenáhla uváděny.
Pisatel vyučoval na trojtřídní škole, ale svoje plány prováděl dříve i na
jednotřídce. Z počátku nikterak neporoučel, aby si dítky opatřily modlitební
knížky, nýbrž ukázal je dětem, pilným a chudým daroval po výtisku a vyjednal
s kramářem toho místa, který prodával též sešity a jiné školní věci, aby ony
knihy zaopatřil. Pak poradil dětem, aby požádaly rodičů právě o tuto knížku jako
dárek k Ježíšku, při první sv. zpovědi nebo při prvním sv. přijímání. Některé
dítky si ji koupily ze svých úspor. Co se týče sv. biřmování, kmotři chtějí dáti
9
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svým svěřencům lepší dárek, a je-li to modlitební kniha, pak nezbytně musí býti
skvostně vázána. Proto se doporoučí, aby podobné knížky také v té věci vyho
vovaly, neboť snadno nakladatel upraví něco výtisků ve skvostném vydání.
Takovým způsobem měly skoro všecky dítky po čtvrt roce stejnou modli
tební knížku, a to tím spíše, když za odměnu chudé dítky ji dostaly. Katecheta
pak chválil výborný obsah této knížky, doporučil ji čistotě jejich a slavnostně
ji prohlásil za součástku náboženského vyučování, kterou vždy k té hodině
nutno vžiti.
Ve shodě s učitelstvem rozdělil pak modlitby, které ve škole mají býti na
cvičeny a modleny, a to vždy střídavě po měsíci.
1. ráno před školou: ranní modlitba, později místo toho školní modlitba
před vyučováním, též víra, naděje a láska. 2. Odpoledne před vyučováním: Anděl
Páně, modlitby po jídle, memorare. 3. Po škole: Modlitba po vyučování, Zdrávas
královno, večerní modlitba, Anděle Boží. -- Páteční modlitba v pátek po dopo
ledním vyučování, čtvrteční modlitba po odpoledním vyučování ve čtvrtek modlí
se celý rok.
Po modlitbě před vyučováním lze v 3—4 minutách opakovati píseň, střídavě
kostelní a světskou, z čehož dítky mají nemalou radost; při tom se hledí na
stáří dítek. Na žádost katechetovu byli všichni učitelé ochotni s dětmi písně takto
zpívati, a to tím více, poněvadž tím cvičili zároveň písně předepsané.
Co se týče mešních modliteb, bylo postaráno o střídání, takže dvakrát týdně
byly konány modlitby mešní s vložkami při vstupu, k obětování, po pozdvihování,
po přijímání a při požehnání. Jednou týdně modlily se dítky celý růženec, jindy
složeno bylo více modliteb ke mši sv. a to po znamení sv. kříže: 1. víra, naděje,
láska, lítost, dobré předsevzetí, úmysl (společně), 2 veršíky a orace obvyklé po
kázaní (předříkávači), 3. veřejná zpověď (společně), 4. obnovení slibu křestního
(společně), 5. memorare (předříkávači), 6. denní modlitba k sv. Rodině (společně).
Po pozdvihování: 7. modlitba k velebné svátosti oltářní s veršíkem' a orací (spo
lečně), 8. Anima Christi (střídavě po verších), 9. en ego (společně), 10. duchovní
přijímání (společně). Mezi jednotlivá čísla se vloží vždy Otčenáš.
Když se nacvičí s dětmi písně mešní, dítky zpívají jednou nebo dvakráte
při mši sv., při čemž na žádost učitelé milerádi hrají na varhany.
Rozumí se samo sebou, že modlitby napřed ve škole se vysvětlují, čtou,
čárkami nebo tečkami se určují přestávky, pak jednou po vyučování v kostele
se cvičí společně. Jsou-ii jednou nacvičeny, je třeba každý rok na počátku týden
nebo dva k vysvětlení, než také nováčkové se do toho vpraví.
Pro zpovědní vyučováni, když bylo započato, s dorozuměním učitelovým
modlí se dítky místo školních modliteb o 8. hod. »Přijď, svátý Duše«, o 11, hod.
lítost a dobrý úmysl, o 12. hod. modlitbu před sv. zpovědí, o 2. hod. modlitbu
po sv. zpovědi vždy s Otčenášem, při čemž vedle jasného, zřetelného a snadného
naučení též pořad modliteb se zapamatuje.
Před zpovědí samou, asi 8 dní, najde se v modlitební knize pobožnost zpo
vědní, po ní se opakuje přednesená látka, poznámky s příslušnými obrazy se
vysvětlují, v kostele pak je praktické cvičení: vzývání Ducha sv., lítost a dobrý
úmysl koná se společně. Dítky rády poslechnou, když je katecheta vyzve, aby
se modlily soukromě křížovou cestu, litanie a j.
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Pro sv. přijímání modlí se předříkávači velmi pomalu tři božské ctnosti
s lítostí a dobrým úmyslem, jakož i krátké úvahy o třech otázkách: 1. Kdo ke
mně přichází? 2. Ke komu přichází Ježíš? 3. Proč přichází Ježíš? Po pozdvihování
modlí se společně vzbuzení víry, vzývání svátosti oltářní a j. dle knížky, rovněž
konfiteor. Až k sv. přijímání dítky konají střelné modlitby. Společně pak násle
duje díkučinění: vzbuzení pokory, díkučinění, prosba, odpustkové modlitby. Při
tom shledáno bylo, že dítky takto nacvičené konaly tyto modlitby i tehdy, když
šly soukromě k sv. přijímání.
Podobně má se konati příprava k sv. biřmování, k čemuž návod v mnohých
modlitebních knihách pro dítky chybí.
Neméně důležito a poučno prakticky děti učiti o zaopatřování, což jim
dlouho utkví v paměti, a v daném případě se dle toho řídí.
Jiné modlitby příležitostné se nacvičí a vysvětlí v čas potřeby ve školním
roce, na př. jak se mají chovati v kostele, na hřbitově, když zvoní umíráček aj.
Z odpoledních pobožností zbývá vysvětlili a modliti se hlavně křížovou cestu,
litanie ke všem svátým (o slavnosti všech svátých, v prosebném týdnu), litanie
k nejsv. Srdci Ježíšovu o pátcích zasvěcených této poctě, litanie k nejsv. jménu
Ježíšovu k věčnému vzývání, loretánské litanie v květnu a říjnu, pobožnost
k sv. Aloisů o jeho slavnosti a tak zv. nedělích sv. Aloise, modlitby za duše
v očistci v listopadu. Nešpory se vysvětlí před nějakým svátkem a doporoučí se
mezi tím modliti růženec nebo příslušné litanie.
Když při různých příležitostech kněz se modlí tiše »Tantum ergo«, modl
se rády dítky (a často i dospělí) českou modlitbu: »Panem de coelo« s modlitbou
příslušnou.
Takovým způsobem dítky se vžijí do většiny náboženských úkonů velmi
snadně a s trvalým užitkem pro pozdější život. Dle místních poměrů možno přidati nebo ubratí některé pobožnosti.
Tyto věci jsou ovšem líčeny dle poměru náboženské školy v Bavorsku,
kde jest více hodin věnováno náboženství, avšak i za našich poměrů jest možno
v té věci učiniti slibný počátek/ Ovšem jest otázka, odkud vžiti čas na podobné
věcí, když nezbývá času v některých třídách, zvláště ve čtvrté, ani na nejpotřeb
nější věci. Ale dlužno uvážíti, že právě k praktické stránce náboženského vy
učování se má přihlížeti, a zde právě nejčastěji dožijeme se ovoce své namáhavé
práce. Ostatně tato otázka je tak zajímava a potřebná, že kollegové ze zkuše
nosti mohou v těchto listech podati nám svoje názory a pokyny, aby náprava
v té věci se stala všeobecnou.
r.

Promluva na počátku školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.
> Vstaň tedy a dělej, a bude Hospodin s tebou. *
I. Paralip 22. 16.

Když král David v letech svých sestaral, hodlaje břímě koruny sníti s hlavy
své, zavolal k sobě mladistvého syna Šalomouna, aby odevzdal jemu žezlo vla
dařské. A když vyložil mu povinnosti vladařské, ukazuje mu poklady zlata a stříbra
a drahokamů, jež snesl, aby nástupce jeho mohl Hospodinu vzdělati důstojný
Stánek, pravil významná slova: »Vstaň tedy a pracuj, a Hospodin bude s tebou.*
9*
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Drazí přátelé! Když v těchto dnech vaši rodiče s vámi se loučili a posílali
vás na studia v tuto budovu, zajisté i jim podobná slova tanula na mysli. I oni,
když v plnosti lásky své mnohé z vás jen neradi z dohledu svého pouštěli,
chovali v srdci svém ve chvíli loučení to vroucí, upřímné přání: -»Jdi tedy a pracuj,
a Hospodin buď s tebou«.
1. Nastala opětně doba práce, čas, v němž se máte vzdělávali, zušlechťovali
a ve svém vlastním nitru stavětí takořka chrám vzdělanosti a umění, stánek
klidného života budoucího, štěstí a spokojenosti.
Když císař římský Severus umíral, dalek svého města Říma a svých legii,
které ho zbožňovaly, v Yorku, vzkázal vojsku jako poslední pozdrav, svoje životní
heslo: »Laboremus—pracujme«·. A významné slovo to jest i vaším heslem, vaším
úkolem, jakmile jste překročili práh této budovy a vstoupili jako nadějní jinochové,
abyste prací ducha svého připravovali se k budoucímu svému povolání.
Že schopnosti k této práci duševní máte, o tom my všichni jsme přesvěd
čeni. Tolik duševní síly, rozumu, soudnosti, paměti nebesa vám dala, že můžete
čestně, k radosti své a k radosti rodičů dostáti úloze, která vás zde čeká. Buďte
Bohu za tyto dary vděčni a važte si jich!
A jedině na vás nyní jest, zda chcete povinnostem svým vždy řádně vy
hověli čili nic. Neboť jen vaší přičinlivosti a vytrvalosti jest potřebí, abyste pro
spívali. — O dobrém úmyslu vašem, s kterým jste sem vstoupili, nepochybujeme.
Ale od úmyslu k činu ještě tu velký krok; myšlénka ve vteřině zalétá v kraje
nejvzdálenější, člověk v duchu přenese se okamžikem až na sám konec světa,
ale nežli člověk i tělem svým tam se ocitne, kolik mnohdy uplyne neděl ba
i měsíců, a kolik obtíží a překážek musí překonali, než tam se dostane? Proto
jen za dar vytrvalosti proste Boha, abyste cíle svého, pro který jste přišli, ni
na okamžik s očí neztratili, a nedali se slákati příležitostmi neb špatnými druhy
s pravé cesty. —
Když sv. Bernard dán byl na studia, ruch velkého města jej ohlušoval.
Hlučné zábavy, divadla vábila ho silou, které téměř nebylo možno odolati, z ticha
jeho studijní světničky ven v široký proud světa. Jinochové jeho let, kteří vrhli
se v náruč oněch svůdných radostí, jej takořka strhovali, aby šel po jich pří
kladě. A co učinil pevný, vytrvalý jinoch? Ve chvíli největšího pokušení vzpomněl
svých rodičů, jimž sliboval, že bude horlivě pracovali, vzpomínal Boha, jemuž
se zasvětil, a opakoval si otázku: »Bernarde, ad quidvenisti? Bernarde, k čemu
jsi přišel?« A vzpomínka na studia vždy jej ochránila, že nedal se slákati od
svých studií ven, pryč od svého cíle.
2. Milí přátelé! »Nikdo nemůže dvěma pánům sloužili·, ale jednoho miluje,
druhého nenávidí«, pravil Pán Ježíš. Chcete-li řádně prospívali, pak zamilujte si
studium, školu, vzdělávání, a vše ostatní budiž vám jen vedlejším, lhostejným.
Ve chvíli odpočinku volte si zábavu ušlechtilou, jež by schopnosti vaše duševní
přiměřeně rozvíjela, a tak vás jen podporovala, a nikoli odvracela . . d cíle, který
jste si vyvolili. —
A druhé, čeho je potřebí, jest, abyste řád školní vždy svědomité zachovávali.
Všude vůkol sebe vidíme, že tu vládne jistý pořádek a kázeň. Od těles nebeských,
jež kol slunce, jako svého středu, v přesných drahách krouží,' až v tu velkou
osadu drobných mravenečků všude je pravidelnost, řád, pořádek, v němž žádný
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z mezí svých nevybočí, ale plní svědomitě svůj úkol a své poslání. Na tomto
řádě a sebekázni spočívá všechen souměr a krása světa. Proto i vy, jako roz
umní lidé, zachovávejte bedlivě řád tohoto ústavu. »Serva ordinem et ordo servabit te,« říkal sv. Bernard. Zachovej řád, a řád zase zachová tebe! Proto když
je čas školy a práce, pracujte a své úlohy svědomitě plňte, a vědomí, že tak
činíte, sladký hlas vašeho nitra, že povinnostem svým dostáváte, bude vaší nej
lepší odměnou za vaši práci. Pak bude vás blažiti i chvíle oddechu; pak used
nete s myslí spokojenou i ke stolu, na němž občerstvení vám je připraveno,
neboť nejkrásnějším sebevědomím jest ta myšlénka, že jsme si jídla opravdu za
sloužili. A když tak jednati si uvyknete, nebudete nikdy v duchu reptati na ob
tíže a nesnadnost svojí práce. Uvyknete jí, a zvyk tento stane se vám přirozeností,
a vy vždy rádi i po letech vzpomínat! budete oněch dob, kdy v bezstarostnosti,
plni nadějí a úmyslů, jaké jen mládí přináší, žili jste pod střechou této budovy.
Sv. Řehoř Nazianský ve svých listech znovu a znovu vzpomíná oněch
krásných dob, kdy jako jinoch s přítelem svým sv. Basiliem Velikým v Athénách
na studiích dleli. A vraceje se k přátelství, jež tehdá již spolu uzavřeli, praví:
»Zdálo se, jako by v nás bydlila jenom jedna duše; neboť měli jsme jen jediný
cíl, abychom ve vědách prospívali a v ctnostech se zdokonalovali.« A dále v roz
toužení svých vzpomínek dojemně volá: »Kdo mi vrátí zase ony blažené dny,
kdy zaměstnán s tebou, můj druhu dávných let, ve společné práci štěstí jsem
nacházel? Kdo mně vrátí ony chvíle krásných myšlének a přání, které nás vzda
lovaly od země a povznášely k nebesům do onoho světa, jenž s tímto světem
nemá nic společného? O zašlí dnové mého mládí, své šediny skláním před vámi!«
To jsou vzácná a dojemná slova, jimiž tlumočil velký učitel církevní svoji
radost i stesk po zašlých dobách mladého svého věku. A já prosím i vás, drazí
přátelé, neutrácejte v nečinnosti a zahálce ty nejdražší a nejkrasší chvíle svého
života! Pracujte, abyste jednou i vy s touže čistou radostí mohli vzpomínat! dob
svého mládí a svých studií! Pracujte svědomitě! Vždyť zde kladete základ svojí
budoucnosti. Vzchopte se, jako volal král David synu svému, pracujte a Bůh
bude s vámi. Amen.

> > >

Promluva na slavnost jména Panny Marie.
»A jméno Panny bylo Marian

Luk. 1, 17.

Hodné dítky celý rok se těší na den, kdy matka jejich slaví svůj svátek.
Již dlouho před tím velebným okamžikem připravují se, aby tento den náležitě
oslavily. A s jakou dětinnou radostí, která září z jejich nevinných očí, odříkávají
blahopřání, jemuž se naučily, s jak nevýslovnou láskou a úctou podávají drahé
rodičce svojí nepatrný dárek, který samy útlýma ručkama spracovaly. Matka tají
dech, aby ani jediné slovo jí neušlo; vždyť těší se, že si dítky dobře vychovala;
doufá, že se ná nich dočká radosti, poněvadž slibují, že budou pilnými, mrav
nými a zbožnými. Tato přání dětská jsou jí mnohem milejší, než kdyby jí ně
který zámožný příbuzný zaslal k svátku hojně peněz. Je přesvědčena, že hodné
dítko je největším pokladem křesťanské matky.
I my sešli jsme se dnes na tomto posvátném místě, abychom oslavili svátek
nebeské Matky svojí, Panny Marie. A čeho jí máme přáti? Snad zdraví, štěstí,
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dlouhého věku nebo bohatství? Rodička Boží vším tím oplývá a nepotřebuje
toho. Než přece nemůžeme přijití k slavnosti té s prázdnýma rukama, poněvadž
se často dožadujeme na Panně nebeské různých milostí. Proto jí přineseme jako
dar sebe samy a slíbíme, že budeme jejími hodnými dítkami a že povinnosti
pravých dítek Mariiných budeme správně vykonávati. Tyto povinnosti pak záležejí hlavně v tom, že podobně jako Panna Maria budeme se varovati hříchu a
ctnostné žiti.
1. Zbožná Blanka, pečlivá matka sv. Ludvíka, krále francouzského, za jeho
mladistvých let zadívala se často na něho láskyplně a bolestně. Cítila radost
v srdci svém, že dopřál jí Bůh tak nadějného syna; ale brzo opět se zarosilo
oko její slzou, když pomyslila, že by ten její zbožný syn mohl upadnouti do
těžkého hříchu a v něm na věky zahynouti. A v této úzkosti své zvolala: »Můj
synu, raději bych tě viděla mrtvého, než poskvrněného těžkým hříchem.« Matce
věrně milující své dítko byla by zajisté ztráta jeho hrozná, těžká, ale upokojila
by se, poněvadž je přesvědčena, že nevinné dítko její přijato bude mezi kůry
andělské.
V právě uplynulých prázdninách pochoval jsem za velké účasti jediné dítko
zbožných rodičů. Osmiletý hoch onen byl nejlepším a nejhodnějším žákem celé
třídy, byl chloubou a radostí nejen rodičův, nýbrž i katechety a učitele. Utrá
pená matka plakala a naříkala, vždyf pozbyla své nejpevnější naděje. Ale utišila
se, když jsem ji těšil a poukázal na to, že má nyní přímluvce v nebesích, kde
raduje se její synáček se svátými a vyvolenými; kdyby ho byl však Pán Bůh
dále zachoval, snad by přece upadl do špatné společnosti, urážel by svého Tvůrce
a byl by na věky zavržen, kdyby ho Pán Bůh povolal ve stavu těžkého hříchu
k sobě.
Každý z vás je pravým dítkem Mariiným, dokud nedopustil se těžké urážky
Boží; do té doby jest oblečen nádherným rouchem milosti Boží, dotud je milý
Bohu i Matce nebeské. Važte si tedy nemálo toho vyznamenání a mějte v oškli
vosti každý hřích, poněvadž vás odvádí od Rodičky Boží. A přece, Bohu budiž
žalováno, mnohé dítky lehkomyslně špiní ten krásný šat milosti Boží, trhají jej
a odhazují, neznajíce jeho ceny; tím způsobem pak jej ničí, když rodičů svých
neposlouhají, je svým chováním zarmucují, nerady se učí, nepomáhají svým ro
dičům, nemodlí se a zameškávají služeb Božích.
Jistý spisovatel vypravuje v knížce věnované poučení mládeže o vojínu,
který nalezl po bitvě diamant. Poněvadž pak neznal jeho ceny, zahodil jej. Avšak
přece si to rozmyslil, zdvihl jej a prodal za zlatku. Kupec však se takto stal
bohatým mužem, poněvadž onen kámen měl cenu mnoha tisíc zlatých.
Tomuto lehkomyslnému vojínu podobají se dítky, které odvrhují od sebe
roucho milosti Boží a upadají do hříchu. Mohly by se státi šťastnými a bohatými,
a zatím vrhají se do časné a věčné záhuby.
Jest proto na nás, abychom se varovali hříchu jako Panna Maria. Nebeská
Máti naše byla ochráněna od hříchu dědičného a nikdy ve svém životě ani
v nejmenším neurazila Boha. Nikdy neozvala se v ní ani sebe nepatrnější ne
vážnost k Bohu, nikdy netoužila po slávě, bohatství a po radostech tohoto světa;
nikdy lživé slovo nepřekročilo jejích úst, nikdy také nereptala proti prozře
telnosti Boží, i když nejvíc trpěla, i když stála pod křížem a viděla svého jedno
rozeného Syna umírajícího jako největšího zločince, ač byl bez viny jako be
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ránek; nikdy neosopila se na své bližní, nýbrž vždy s nimi laskavě nakládala a
pomáhala jim dle možnosti. Duše její byla čistá jako čerstvě padlý sníh, jako
nejkrásnější křišťál.
Podobně varovali se hříchu svati a světice Boží. Sv. Stanislav Kostka upadl
do mdlob, kdykoli v jeho přítomnosti někdo promluvil nestydaté slovo. Sv. Alois,
rovněž patron studující mládeže, tak chránil se uraziti Boha, že za svého celého
života ani jediného těžkého hříchu se nedopustil. Sv. Prokop odešel z otcovského
domu a vyvolil si pustou lesní samotu v lesích sázavských, aby umrtvoval svoje
tělo a sloužil věrně Bohu až do smrti v chudobě, vzdav se dědictví otcovského.
Svatí a světice dobře věděli, že každý těžký hřích je novým ukřižováním Syna
Božího (Žid. 6., 6.) a že hříchem raní člověk láskyplné srdce Mariino. Měli stále
před očima rozkazy a výstrahy Písma sv.: »Konejte svoji spásu s bázní a tře
sením«. — Varovali se i všedních hříchů, pamětlivi jsouce křehkosti své: »Kdo
stojí, hleď, aby neupadl.« Právem považovali za největší neštěstí, když hříchem
odloučili se od svého Tvůrce, jak prorok významně volá: »Viz, jak trpko a zle
jest, že jsi pozbyl Pána, svého Boha.«
2. Panna Maria však také pěstovala různé ctnosti, aby pokračovala a pro
spívala v milosti, které jí udělila Prozřetelnost božská. Loretánská litanie, která
ku poctě její byla složena, významným způsobem předvádí nám nebeskou Matku
jako vzor všech ctností. Jestiť Maria matkou nejčistší, Pannou nejmoudřejší, mi
lostivou, věrnou, zrcadlem spravedlnosti, stolicí moudrosti, nádobou vší pobožnosti.
Milé dítky! U Panny Marie se učte býti ctnostnými, abyste podobně jako
ona dobře hospodařily s hřivnami, které vám dal Hospodin. Bude-li vám snad
někdy obtížno poslechnout! rozkazu svých rodičů nebo učitelů, pohleďte jen na
Matku Boží, kterak vůli svou podrobuje vůli Boží: »Aj, já’ dívka Páně, staniž mi
se podle slova Tvého.« Když vás bude přemáhati zlost a netrpělivost, představte
si pokornou Pannu Marii, kterak vše ráda trpí a kalich trpkosti pije až na dno beze
všeho reptání, jako její syn činil, když volal k Otci svému: »Ne má, ale tvá vůle
se staň.« Její nebeská čistota bude vám nápomocna, abyste přemáhaly svoje
vášně a v pokušení neklesly. Její živá víra bude vám neustále zářiti v dobách
šťastných i nešťastných, abyste vždy zůstaly věrny svému slibu křestnímu, kde
jste se staly dítkami Božími i Mariinými. Její neúnavná pilnost a pracovitost bude
i vás nabádati k neustálé práci i k učení, neboť z ruky pilné naděje kvitne. Ve
všech okolnostech svého života proto obraťte se vždy s důvěrou k svému nej
lepšímu vzoru, abyste až do smrti zůstaly dobrými dítkami Mariinými.
Ale kterak můžete, dítky milé, žádati Panny Marie, aby vám pomohla v tě
lesné i duševní nouzi, když samy jí nectíte? Tak mnohé dítky volají k Panně
Marii a prosí: »Ukaž, že jsi matkou mojí!« Mnohému však by mohla nebeská
Paní odpovědět!: »Chceš-li, abych byla tvojí matkou, ukaž dříve, že jsi mým
synem, mou dcerou, a to především tím, když budeš nenávidět! hříchu a pokra
čovat! na dráze ctnosti.«
Když tedy za svého života budete míti v ošklivosti hřích a očistíte svoje
srdce ode vší nepravosti, když podle vzoru Panny Marie budete zbožnými, trpě
livými a poslušnými, pak vás zajisté nebeská Matka přijme v hodince smrti do
svého lůna jako pravé dítky Mariiny. Amen.
F. Ž.

& ® @
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Promluva na neděli XVI. po svátém Duchu.
Napsal JOSEF THIR, kaplan v Táboře.
* Nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a
kdo se ponižuje, bude povýšen.*
Luk. 14. 11.

Od lože bolesti vede nás dnešní svaté evangelium k místu radosti, od bo
lestného sténání v radostný kvas; vždyť často a často v životě souvisí spolu
ona dvě místa, život hýrivý, plný prepychu a nestřídmosti často přivádí k lůžku
bolesti a hrozná nemoc vodnatelnosti, o níž vypravuje dnešní svaté evangelium,
je často a často následkem nezřízeného, zpustlého života. A Spasitel světa sklání
se v den sváteční židovský k nebožáku trpícímu nemocí tou, která tolik znetvořuje tělo, vrací mu zdraví, život, při tom však ukazuje na daleko horší nemoc,
hřích pýchy, který znetvořuje duši, a varuje těch, kteří prvních míst vyhledávají
při bohatém kvasu a první v hrdosti své chtějí kráčeti světem, varuje od hroz
ného pádu s té výše klamné a jako velká slova věčnosti celému světu zanechává
onu pravdu; »Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude
povýšen.«
Pýcha — první hřích od stvoření nebe i země. V té říši duchů blažených
ze světlého anděla učinila ďábla, stvořila říši zavržených, říši temnoty, kde pláč
a skřípění zubů. A v blaženém a šťastném ráji zaznívá opět svůdný hlas pýchy:
»Budete jako bohové.« Pýcha však předchází pád a štěstí ráje mění v kletbu a
zlořečení, a příval hrozných běd a strastí řítí se na člověka, který první pýše
podlehl a jde dále světem v slzách a trních. A po hrozné potopě ruka Boží opět
shromažďuje národy země, ale pýcha lidská drzou rukou vztyčující cimbuří hrdé
věže Babelu, která měla slávu lidí zanésti až nad hvězdy, opět rozhání je v hrozném
zmatení jazyků, aby jen jednou zase všichni se shromáždili k soudu poslednímu,
kde na věky zlomena bude moc pýchy a zla.
Pýcha, hrdost, jak hrozný to hřích, když sám Syn Boží umírá, aby nám
zastoužil milosti Boží, té sily, kterou jedině vítěziti může člověk nad hrozným tím
zlem. Chudičkou, pokornou pannu, volí si Bůh za matku svou, chudičký chlév
za svoji kolébku, nemá celý život svůj místa, kde by hlavy své složil, umývá
sám nohy tvorů svých, aby za nedlouho smyl duše jejich krví svou, dává se
spoutati, tlouci, bičovati, trním korunovati, posmívati — umírá, aby v ponížení
jeho smrti i pýcha lidská zemřela. Tak velké oběti žádala věčná spravedlnost,
aby smířen byl tak velký hřích pýchy, ta Boží spravedlnost, která jednou k věč
nému účtování bude volatí pyšné, za něž na kříži marně tekla drahá krev poní
ženého Ježíše.
Ano zůstane vždy pravdou, čím výše někdo stojí, tím hroznější jest pád,
blesk vyhledává vždy stromů vysokých a malého křoví ušetří. »Učte se ode
mne,« volá věčná Moudrost, netvořiti světy, nečiniti divy, »učte se ode mne, jsem
tichý a pokorný srdcem,« vraťte se k pokoře a skromnosti dítek a budete zde na
světě kráčeti šťastni a spokojeni, a jednou tam nahoře bude vaše království nebeské!
neboť co je člověk, co ty jeho statky, co ta klamná márnivá sláva tohoto světa?
Odpověď nejlepší ti dá — hrob. Snad jsi pyšný na krásu svou, na půvab svých
lící a kouzlo svých očí. Za nedlouho krása zajde v prachu země, líce povadnou
v hnilobě, a kde zářil jiskrný zrak, tam bude příbytek červů. Tvé silné rámě
zetlí v prach a přes popel kostí tvých budou kráčeti pokolení nová. A co bude
z hedvábí a nádherných jiných látek, kterými odíval jsi tělo tvé — hedváb ten,
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dílo červů, bude opět červy rozedrán, zlato a perly tvé ze země vzaty, vrátí se
opět v prach.
Zakládáš si na bohatství zlata a stříbra. »Co jest zlato a co je stříbro?«
táže se svátý Bernard a dobře odpovídá: »Žlutá a bílá zemina — prach«. Proto
myslíš, že jsi více než bratr tvůj, který v potu tváře své poctivě dobývá svého
chleba z hroudy země, jehož mozolné ruce nikdy neokrášlily drahokamy? Což
nevíš, že jsi jen správcem tohoto jmění, a že jednou Bůh sám od tebe bude
žádati počtu z vladařství tvého života, kterého ani o minutu neprodlouží tvé miliony.
Zkoumej duši svou, otevři písmo svaté, v jeho řádcích najdeš napsáno, jak
hrozný osud očekává těch bohatců, kteří v pýše své odvrátili se od chudých
Lazarů.
Zda ovívá tě ten jásavý hlas slávy a chvály lidské? Ten hlas chvály lidské
pomine, i ten jazyk, který tě velebil, zetlí, a mocní tohoto světa stejně klesají
v chladný hrob, jako ti chudí, Bůh jeto, který ponižuje často hrdého a z prachu
pozdvihuje ponížené. V ty zříceniny slavných měst, v ten popel hrdých hradů a
zámků, zapadnou i jednou pomníky slávy, jež staví lidstvo a před Bohem bude
oslaven jen ten, kdo pracoval o slávě synů Božích. A jestliže učenost tak mno
hého svádí, že mní se býti velikánem doby své, proč nepováží, že všecky dary
jak ducha, tak těla jsou dary Boží, Bůh že je to, který jako hřivny drahé dal
člověku světlo jeho rozumu, oheň jeho srdci a sílu jeho pažím a že chce aby
lidstvo používalo darů těch ne k chvále jedněch, ale k požehnání všem.
Ve válkách, které vedli křesťané, aby Svatou zemi vyrvali z rukou nevěřících,
stalo se jednou, že císař Heraklius po velikém vítězství svém nad králem perským
Chosroem, odňal tomuto nejvzácnější kořist, kterou Peršané ze svátého místa
odnesli — svátý kříž Kristův. S jásotem a plesáním vracel se císař se svátým tímto
ostatkem v osvobozený Jerusalem a sám v plném hávu královském nesl drahý
skvost do chrámu svátého hrobu, posvátnému to místu umučení a vzkříšení
Páně. Však náhle neviditelná jakási síla staví kroky jeho, sotva že se dotekly
země posvěcené, a čím více se snaží jiti ku předu, tím více jej zdržuje. Když
divil se tomu znamení, pravil mu biskup jerusalemský Zachariáš: »Viz, o vladaři,
v tom skvělém pyšném hávu, málo následuješ ponížení Krista, který před tebou
cestou touto těžký kříž svůj nesl.« Tu Heraklius sňal roucho nádherné, oblékl se
pak v prostý čas a bosýma nohama kráčel nyní lehce a bez překážky, nesa svátý
kříž, aby jej uložil ve svátý chrám.
Drazí moji! I my všickni kráčíme ku hrobu, každý nese kříž svůj na zemi
té, po níž kráčela noha Syna Božího. On kráčel chudý, ponížený, nemaje krásy,
neznaje bohatství, kráčel král slávy v největším pokoření, kráčel k smrti a vzkří
šení. Následujme ho i my v poníženosti, chceme-li dojiti slávy věčné, a snadno
lehce dojdeme k cíli svému.
A bude-li nás někdy sváděti pokušení ku hříchu tomu, zajděme ku hrobům;
hrob je to místo, kde pýcha může býti pochována. Jeden hrob bude mluviti
k nám, jak krásný, jak mocný, jak kvetoucí byl ten, jenž zde zetlel v prachu.
U jiného budeme rozvažovali, kde je ta jeho sláva, ta nádhera, kde zůstaly ty
poklady, které tak pracně hromadily jeho ruce — v prach a popel obráceno
všecko. Konečně dojdeme k poslednímu odpočinku chuďasa — bídného, pokor
ného. Sladký mír ovane nás, a hrob jeho jako by sám k nám šeptal: »Kryji jen
tělo chuďasa, duch jeho raduje se v nebesích.· Tělo jeho rozpadává se zde v prach,
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očekávajíc, až nad hroby zazní velké slovo: »Kosti zetlelé, slyšte hlas Boží, já
sám dám ducha svého ve vás, budete žiti zase, probuďte se všichni, kteří v prachu
přebýváte a chvalte Boha, alleluja.«
Tenkráte vzejde světlo na temnostech smrti, nové jaro ozáří hroby, aby
již nezašlo, tenkráte povstanou ponížení k šťastnému vzkříšení, aby z prachu
země povýšil je Pán s knížaty nebes tam na věčnosti k věčnému plesání. Amen.

Promluva na XVII. neděli po velikonocích.
Upravil AD. BÍLÝ, kaplan.

„Milovali budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého.*
Mat. 22. 37.

Jsou-li někdy v oběhu padělané peníze, jsou lidé obyčejně velmi pozorní
a opatrní. Zkoušejí peníze, které přijímají, prohlížejí je důkladně, dávají pozor,
zda mají dobrý zvuk. Proč pak jsou tak opatrní? Dostali by snadno padělané
peníze, a kdyby chtěli za ně něco koupiti, nikdo by jim za ně nic nedal, naopak
každý by se jim vysmál a mnohý by je snad i udal, a byli by potrestáni.
Jako s penězi, je to jedním způsobem i s láskou Boží. Touto máme si
vykoupiti nebe; a kdo nemá lásky Boží, nemůže přijití do nebe. Nařizuje to
přísně Spasitel: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší
duše své a ze vší mysli své a ze všech sil svých.« Toto je největší a nejprvnější přikázání. Avšak vedle pravé lásky k Bohu je také nepravá, smyšlená.
Tak mnohé dítko má za to, že miluje Boha, přece má mosaz místo zlata, olovo
místo stříbra — dává na jevo zcela nepravou lásku k Bohu. Abychom se va
rovali podobného omylu, chceme uvažovati známku pravé lásky k Bohu, a to
jest radost v Bohu.
Radost v Bohu má dítko, které rádo na Boha myslí, rádo o Bohu mluví
a slyší, rádo je u Boha a s Bohem obcuje.
Chci tuto vlastnost objasniti na příkladě. Jestliže dítko, které má svoje
rodiče opravdově rádo, žije vzdáleno v cizí zemi, k čemu je bude nejdříve láska
nabádati? Bude rádo a často na ně mysliti. Ani den neuplyne, kdy by si na ně
nevzpomnělo a po nich netoužilo; ano bude mu dokonce smutno, dokud bude
vzdáleno od nich. My však jsme všichni dítkami Božími, na této zemi žijeme
pak jako v cizině. Ovšem Bůh, náš milý Otec je stále při nás, avšak my ho
nevidíme. Spatříme ho teprve v nebesích.

1. Máme-li svého nebeského Otce rádi, budeme zajisté naň také rádi a
často mysliti, již ráno, když vstaneme, budeme mu děkovati za to, že nám da
roval nový den života. Při jídle vzbudíme svou vděčnost, že nám dopřál ve
zdraví požívati pokrmů. Je zajisté mnoho dítek, které trpí citelný hlad, a jiné
zase jsou churavy a nesnesou jídla, ač tělo jejich posily nemálo potřebuje. Práci
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školní počínáte modlitbou, ale zhusta snad pouze ústy prosíte Boha o přispění,
kdežto srdce vaše je vzdáleno zbožných citů. Jsme-li drážděni k hříchu, po
myslíme si podobně, jako zbožný Josef Egyptský: »Kterak bych mohl učiniti
něco takového před očima Boha, svého nebeského Otce.« Ó, jak záslužným,
jak krásným a sladkým činí si mnohé zbožné dítky život tímto neustálým piyšlením na Boha.
2. Hodné dítko v cizině bude se hned po svých rodičích tázati a rádo
o nich mluviti, když přijdou do té země jeho krajané. Podobně bude také rád
žák mluviti a slyšeti o Bohu, má-li pravou lásku k němu; neboť čeho srdce
plno, tím ústa přetékají. Rozpomeňte si tedy, o čem rádi mluvíte; třeba často
nemluvíte o Bohu, možno z toho přece vyvozovati, zda Boha v pravdě milujete.
Nevysloví-li ústa tvoje celý den zbožného, křesťanského slova, nýbrž jen samé
klení a nadávky, nestydaté a pomlouvačně řeči, nemožno očekávati, že Bůh sídlí
v srdci takového dítka, když ďábel usadil se na jeho jazyku.
3. Dále o čem nejraději slyšíte vypravovat!? Posloucháte nábožně a po
zorně slovo Boží v exhortě a v náboženských hodinách? »Kdo z Boha jest, slyší
slovo Boží,« dovozuje nebeský Učitel náš (Jan 8, 47). Či jsou snad někteří
z vás neradi a posmívají se, mluví-li se o Bohu a svátých věcech, kdežto jest
jim mnohem volněji, vypravuje-li se jim o hrách, lehkomyslných kouscích, hád
kách, neposlušnosti, krásných šatech, nebo když spolužák o jiném nelaskavě
mluví, jej pomlouvá, jemu nadává? O čem rád slyšíš, ukazuje velmi jasně, co
rád máš v srdci.
4. Kdo má radost v Bohu, bude také rád u Boha, bude rád s Bohem ob
covali. Kdyby syn nebo dcera v témže místě byli jako rodičové a bydlili u svých
příbuzných, kdyby k rodičům nezavítali nebo jen na krátko a mluvili na ně
zlostně, zdali pak by podobné dítky milovaly své rodiče? Hleďte, milé dítky, váš
Bůh a Pán vyvolil si příbytek svůj zcela blízko vás; zde v tomto chrámě, v této
kapli dlí Spasitel váš ve dne v noci, aby v nejbližší blízkosti nápomocen byl
vašemu učení, aby vás posilňoval a občerstvoval. Zdali pak rádi sem docházíte
na mši sv., zda pobožně se chováte v této svatyni, zdali nevyrušujete své spolu
žáky smíchem nebo šeptáním z jich pobožnosti? Jdete-li mimo chrám Páně, kříž nebo
sochu nějakého světce, zda vzdáte náležitou úctu, zda se nestydíte za to, že
jste dítky katolické církve?
Spasitel by však dlel rád též u vás, ve vašem příbytku, rád by zavítal též
do vašeho srdce. Ve velebné svátosti oltářní chce král nebeské slávy u vás,
ubohých hříšníků vyvoliti si příbytek, z lásky k vám, aby vám přinesl milost
a spasil vás. Přijímáte jej rádi? Přicházíte ochotně k sv. přijímání a přijímáte
Tělo Páně hodně? Nebo snad jeví se u některých neochota, když máte při
stoupili k sv. zpovědi a vyznali se ze svých poklesků? Zdali pak nereptáte, když
vás vaši rodičové nebo vychovatelé napomínají, abyste konali svoje povinné po
božnosti, svoji ranní a večerní modlitbu? Kdybyste milovali Spasitele svého, zdali
by vám bylo tak obtížno Bohu sloužiti? Zajisté, že nikoliv; avšak nemáte-li
radosti v Bohu, nemůžete míti k němu ani pravé lásky.
Otažte se, drazí přátelé, samých sebe, zda máte pravou a účinnou lásku
k Bohu? Co vám odpoví vaše svědomí? Kdo nemá pravé lásky k Bohu, žije ve
velmi špatném stavu, poněvadž neplní největšího přikázání. Sv. apoštol Pavel
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hrozí krátce a zřetelně: »Kdo našeho Pána Ježíše Krista nemiluje, budiž proklet.«
(1. Kor. 16, 22.) Pozorujete, jak hrozné jest býti proklet Bohem? Proto, milé
dítky, přičiňte se, abyste si získaly tento drahocenný poklad lásky Boží. Není
potřebí nic jiného, než míti pevné předsevzetí a dle něho jednati: Chci nejbližší svátou zpovědí dobře se očistiti od svých pokleskův a jich v budoucnosti
se úplně varovati. Od nynějška se vynasnažím sloužiti věrně Bohu a povinnosti
svého stavu svědomitě plniti, abych byl jedenkráte uveden do říše věčné lásky,
do věčné blaženosti. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Církevní dozor ve škole. Podle úřední
statistiky v lednovém čísle Ústředního listu
bylo v Prusku celkem 1243 krajských in
spektorů. Z těchto 927 jich úřad inspektorský zastává jako vedlejší úřad, totiž 74'58
procent, kdežto 316 čili 25'42°/0 jich vě
nuje se pouze tomuto úřadu. Z 927 kraj
ských inspektorů ve vedlejším zaměstnání
je 859 kněží. Z toho viděti, že Prušáci ne
bojí se kněžského dozoru ve škole ani ná
boženské školy. A přece Prusko v kultuře
stojí hodně vysoko.
Katecheté v Haliči. Počet samostatných
míst katechetských v Haliči jest asi 294,
která jsou roztříděna na čtyři platební třídy;
z nich je v 1. třídě (město Krakov) 23, v
2. tř. 130, ve 3. tř. 103, ve 4. tř. 38. V
poslední třídě mají platu 1200 K a 120 K
příbytečného, kdežto nejvyšší plat světských
učitelů téže třídy činí 1000—]—l 00=1100 K
ročně, to jest o 220 K méně. Přes to, že
v té věci si stojí lépe než učitelé, není
tento obnos nikterak přiměřeným jich studiím,
jich stavu a námaze; proto katecheté ne
ustávají, aby si vymohli lepšího materielního
postavení. Rozpočet pro katechety v Haliči
činil roku školního 1902—1903 celkem
448.800 K, od čehož se 2O°/o srazí z uprá
zdněných míst, tak že zbývá vlastně jen
359.000 K. Že z celého obnosu bylo možno
tolik odečísti, viděti z toho, že celá řada
katechetských míst v Haliči jest uprázdněna
jednak pro nedostatek duchovenstva, jednak
pro špatné hmotné postavení. Remunerace
za vyučování náboženství bylo rozpočteno
na 110.000 K, o 10.000 K více než r. 1902.
Duchovenstvo a škola. Lublaňský
biskup dr. Ant. Jeglič dle štýrského škol
ního a učitelského časopisu zaslal na všecky

---------

dekanáty své diecése tento připiš k náležité
úvaze: »Rozkazuji Vám, abyste na schů
zích dekanátního duchovenstvajednali o těchto
otázkách a mně do sv. Ducha stručnou a
dobře odůvodněnou odpověď zaslali: 1. Které
paragrafy školního zákona obecného mají
býti opraveny? 2. Máte něco k namítání proti
dosavadním školním inspektorům? 3. Kte.é
překážky se naskytují při určování rozsahu
náboženských úkonů? 4. Jak by mohlo býti
vyučování ve světských předmětech na ná
boženském základě? 5. Vyhovují státně
schválené knihy nábožensko-mravní výchově?
Co by se mělo zlepšiti? 6. Kterak by bylo
možno dozírati církvi na vyučování svět
ských předmětů. 7. Má se k tomu směřo
vat!, aby každý duchovní pastýř eo ipso
byl také místním školním dozorcem? 8. Jaké
místo náleží katechetovi mezi učitelstvem?
9. Jak by se mohlo odpomoci nedostatkům
ulehčení od školní docházky. 10. Co soudíte
o nedělních školách? 11. Má býti užito
zákonně dovolených trestu ve škole? 12. Jaké
nedostatky v obecné škole v naší diecési
jsou pozorovatelny? 13. Pokud by mohlo
býti vyučování náboženství svěřeno svět
ským učitelům? 14. Které návrhy byste po
dali při případné revisi obecného zákona
školního? 15. Máte nějaké přání vzhledem
ke změně a zlepšení školního zákona obec
ného?« Tyto otázky jsou zajisté velmi ča
sové, tak že by bylo záhodno o nich roko
vat! také u nás na valných konferencích
duchovenských, které ze svého okruhu by
nám zajisté zaslaly stručné referáty. Mnohde
počínají si zvláště okresní a místní školní
dozorci poněkud výbojné, a bylo by potřebí,
aby jejich jednání bylo uvedeno do pravých
mezí, což na schůzích duchovenských dobře
možno vystihnout!.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ŘÍJEN 1903.
ROČNÍK VI.

=^>
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Synoda o vyučování náboženství.
Letošní úřední list diecése Přemyslu uveřejnil ustanovení diecésní synody,
pokud byla schválena apoštolskou Stolicí a stala se tak závaznými pro ducho
venstvo i ostatní obyvatelstvo. Dne 19. srpna t. r. shromáždili se všichni děkani
a místoděkani (vikáři), následujícího dne pak se konala konference katechetů diecésních, aby důležitější dekrety byly ihned uvedeny v život.
Druhá část těchto výnosů v kapitole VII. jedná o právu a povinnosti, aby
mládež byla vyučována v náboženství, poněvadž náboženská výchova je základem
křesťanského života. Církev právem poukazuje na Krista Pána, který maličké tolik
miloval. Sněm tridentský (sess. 24., c. 4.) výslovně nařídil: »Biskupové se posta
rají, aby dítky v jednotlivých farnostech alespoň o nedělích a svátcích byly vy
učovány základům víry těmi, jichž se dotýče, a je-li třeba, k tomu budou na
bádat! také církevními censurami.«
Za našich dnů katolické mládeži tím více péče jest věnovati, poněvadž ne
přátelé ji chtějí odtrhnout! od Krista i jeho církve a uvésti na bezcestí bludův a
nepravostí. Je tedy slušno, aby dnešní doby kněží, zvláště však faráři a katecheté
chránili a učili tim horlivěji mládež.
Právo vyučovat! náboženství přísluší pouze církvi, poněvadž je dle ustano
vení Kristova učitelkou národův a neomylnou ochránkyní víry zděděné po Pánu.
Toto právo provozuje církev nejdříve křesťanskými rodiči, kteří ve svátosti stavu
manželského nabývají povolení a milosti ke zbožné výchově svých dítek. Na ro
dičích tedy jest, aby svým dítkám vštípili první základy náboženství a zvykali.je
zbožným úkonům a dobrým mravům. Duchovní správcové nechť rodičům často
uvádějí na pamět tento úkol.
Povinnosti své zanedbávají oni rodičové, kteří posílají dítky své k výchově
do škol nekatolických, buď k vůli nějaké časné výhodě nebo z neomluvitelné
vlažnosti nebo pouze k vůli pohodlí, zapomínajíce, že vydávají takto svoje rozence v nebezpečí, že pozbudou víry a tím i věčné spásy. Proto v krajinách, kde
podobné nebezpečí skutečně hrozí, nechť duchovní správcové pečlivě poučí rodiče
o povinnosti, aby posílali dítky do škol katolických, a nechť užijí všeho přesvěd
čení a vlivu, aby je odvrátili od těžkého hříchu, kterého by se zajisté dopustili,
kdyby se odvážili dítky posílati do nekatolické nebo jiné školy, kde se zanedbává
10
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náboženské výchovy. Přísně zapovídáme, aby podobný hřích v naší diecési nebyl
nikdy spáchán.
Církev katolická toto vyučování koná dále trojím způsobem: nejdříve tím,
že dává svým služebníkům povolení a rozkaz, aby vyučovali náboženství v kostele
farním, ve vesnicích přifařených i ve školách a v jiných ústavech. Ukáže-li se
toho potřeba a za příslušných podmínek, uděluje dovolení i učitelům-laikům, aby
učili katechismu. Církevními dozorci svými pečuje, aby vyučování náboženské se
nezanedbávalo a aby se ničemu neučilo, co nesouhlasí s články víry a přikázá
ními církevními. V oněch krajinách, kde na školách se nevyučuje náboženství,
církev zřizuje vlastní školy.
Hlava VIII. pojednává o katechesi v kostele a při křesťanských cvičeních návsi.
Duchovní správcové nebo jejich kooperatoři jsou povinni jak v kostele, tak
v přifařených vsích vyučovati katechismu. V kostele má se konati katechese
každou neděli a svátek celý rok, vyjímaje odpustkových slavností, čtyři cetihodinové pobožnosti a neděl postních; zdali se má přerušiti v zimní době, závisí od
místních poměrů. Vyjížďky do vesnic mají se díti alespoň v neděli a ve svátek
za teplejší doby. Ustanovujeme zároveň, aby ve farnostech, kde jsou dva kněží,
jeden katechisoval z pravidla na vsích, druhý v kostele. Kde jest jeden kněz,
nechť dojíždí alespoň o některých nedělích a svátcích do vesnic své farnosti,
ke kterémuž účelu ať pečuje, aby v nich byla vystavěna i sebe skrovnější kaplička.
Katechese nechť se účastní hoši a dívky do školy nechodící, jakož i mládež
škole odrostlá, která nepřekročila dosud 18. roku věku svého. Nechť však duchovní
správce také pečuje, aby se dostavili i dospělí; horlivé nabádání a příjemné vy
světlení nauky, protkané příběhy ze života svátých nebo z biblického a církev
ního dějepisu, je k tomu přinutí.
(Dokončení.)

Promluva na slavnost sv. růžence.
Napsal FR. HANUŠ.

Před několika lety dlel jsem první neděli v říjnu v osadě průmyslového
kraje v uzavřeném území, kde símě zhoubného socialismu a lhostejnost nábo
ženská zapustily hluboké kořeny, avšak jak jsem se podivil, když pozorovaly
oči moje přes 5000 zbožných věřících, kteří s velebnou svátostí oltářní konali
průvod po osadě, pějíce nadšeně velebné písně Mariánské. Tamní růžencové
bratrstvo konalo svoji výroční slavnost způsobem velmi okázalým. Jeť první ne
děle v říjnu zasvěcena památce sv. růžence. Co bylo příčinou takového obratu
v nábožném smýšlení lidu oné osady? Byl to nepatrný růženec, který spojil
všecky v pevné šiky, aby uctívali Rodičku Boží i jejího Syna. Dnes, o slavnosti
sv. růžence, chceme několika slovy rozjímati o původu, jakož i užitku mod
litby růžencové.
1. Za nejstarších dob účastnili se všichni věřící každodenně modlitby 150
žalmů v chrámu Páně, nebo ve svých příbytcích, byvše k tomu konci šestkráte
za den vyzýváni: za kuropění, když nastával den, při východu slunce na podě
kování Bohu za nový den, o 9. hodině na památku odsouzeni Krista Pána
k smrti, o 12. hod., poněvadž té doby byl Kristus Pán na kříž přibit, o 3. hodině,
kdy Spasitel náš na kříži umřel, a večer, aby lidé Bohu poděkovali za den šťastně
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strávený. Na místo 150 žalmu nastoupilo 150 zdrávasů, které čítá trojí růženec
radostný, bolestný a slavný. Tak možno jest katolickému křesťanu i nyní účastniti se denní modlitby žalmů.
Jaký je původ této modlitby? Na počátku 13. století rozšířilo se v jižní
Francii bludné učení Albigenců, které zachvátilo nejen celé osady, ale i celé
kraje. Papežská Stolice snažila se vypleniti toto kacířství a povolala učeného
muže, sv. Dominika, aby přivedl kacíře na pravou víru. Ač staral se všemožně,
přece jeho dílo se nedařilo, tak že si nevěděl již rady. Proto se obrátil k osvěd
čené pomocnici křesťanů, Rodičce Boží, aby jej podporovala v jeho snahách.
A tu dlel na modlitbách tři dni a tři noci. Po tak dlouhém bdění upadl do hlu
bokého spánku a měl viděni. Zjevila se mu P. Maria s třemi královnami, z nichž
každou provázelo 50 panen. Prvá královna se svou družinou byla oblečena do
bílého roucha, druhá do červeného a třetí do zlatého.
Poněvadž světec nerozuměl vidění, přistoupila k němu Panna Maria, aby mu
tuto záhadu vysvětlila. Tři král.vny znamenají trojí růženec, a to bílá označuje
radostný, červená bolestný a zlatá slavný. 50 panen pak představuje 50 Zdrávasů
tajemství vtělení, narození, života, umučení, smrti, z mrtvých vstání a oslavení
mého nejmilejšího Syna, činí se Zdrávasy a Otčenáši milý mně růženec.
Toto jest modlitba, kterou máš hlásati národům; ona je mému božskému
Synu a mně nejmilejší: je také nejpůsobivější prostředek potlačiti kacířství, zničiti nepravosti, rozšířiti ctnost, nabýti božského milosrdenství a mé ochrany.«
2. Těmilo slovy naznačila sama Matka Boží užitek této modlitby. O tom pře
svědčil se sám sv. Dominik, ten jednal podle příkazu P. Marie, hlásal všude tuto
novou modlitbu a zaváděl růžencová bratrstva, která pečovala o ustavičnou úctu
P. Marie touto modlitbou. Účinek byl velkolepý ; neboť v krátké době obrátilo se
přes 100.000 Albigenských, až tato sekta úplně vymizela. Růženec stal se od té
doby mohutnou zbraní v rukou katolíků proti bludům i v neštěstí.
Sveřepý Turek sebral veškero svoje loďstvo r. 1571 u Lepanta, aby potřel
nenáviděné křesťany a zmocnil se Evropy. Počet křesťanských lodí za vedení
Dona Juana byl proti této přesile nepatrný. Proto nařídil papež, aby růžencová
bratrstva a křesťané celého světa 7. října konali prosebné průvody a modlitby
k P. Marii. Téhož dne dobyli křesťané skvělého vítězství nad odvěkým nepřítelem,
tak že toto vítězství právem bylo přičítáno ne tak světským zbraním, jako spíše
duchovním zbraním sv. růžence. Proto papež Řehoř XIII. na vděčnou památku
tohoto vítězství ustanovil slavnost růžencovou na první neděli v říjnu, načež
Kliment XI. rozšířil ji na celou církev.
3. Tato krásná modlitba netěší se nikterak oblibě učené nebo vlastně polovzdělané společnosti, poněvadž mnozí ji považují za babský prostředek k ukrá
cení chvíle nebo jako zábavu lidí nemyslících. A přece jsou velice na omylu
poněvadž i nejučenější mužové ctili tuto modlitbu a veřejně se ji modlili. Ne
styděli se za ni ani vojevůdcové ani králové panující celým národům; i možno
právem tvrditi, že růženec se stal modlitbou chudých i bohatých.
Tak čteme v. životopise papežů Pia V. a IX., že ani dne nevynechali bez
modlitby růžencové, aby dali tak vznešený příklad celému světu, třeba měli sebe
více práce se svým obtížným úřadem. Na trůně rakouském vyznamenávali se
svojí příchylností k růženci Ferdinand II. a Marie Terezie. Rád modlil se růženec
polský král Jan Sobieski, který osvobodil Vídeň od tureckého obležení, fran10*
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couzští králové Jindřich IV. a Ludvík XVI. Z vojevůdců, kteří se modlili růženec,
jmenujeme Jana Hunyádyho, Karla Lotrinského, který osvobodil Pešt od ture
ckého půlměsíce, Eugena Savojského, který u Bělehradu potřel turecké pluky, mar
šálka Radeckého, který s růžencem na ruce šel do boje.
Modlitbou růžence bystřil ducha svého jeden z nejslavnějších sochařů a sta
vitelů, Michel Angelo, francouzští spisovatelé Bossuet a Fénélon, světoznámí skla
datelé hudební Gluck a Mozart. Vůdce katolických Irů, Daniel 0’Conell, když
promluvil v anglickém parlamentě svoji proslavenou řeč na obranu Irska, uchýlil
se v ústraní a modlil se růženec.
Hle, bohatýrové ducha rádi vzali růženec do ruky a modlili se za zdar svých
prací. I vy, milí jinoši, neostýchejte se pomodliti denně alespoň 1 desátek rů
žence při večerní modlitbě. Nedejte se másti námitkou, že růženec náleží do klá
štera. Radecký a Michel Angelo nebyli řeholníky a přece vyznávali tuto modlitbu.
Když denně budete se poroučeti takto do ochrany P. Marie, zajisté Vám dopřeje,
abyste šťastně dokončili svoje učení i život svůj. Amen.

Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
Napsal EM. CÍVKA.

Jako prudká horská bystřina, jako rychlý pták letí stále náš pozemský čas.
Sotva po dlouhé zimě usmálo se na nás líbezné jaro, sotva jsme se potěšili po
hledem na kvetoucí stromy, omladlá luka, zkypřená pole a bujné osení, již na
stalo zářivé, horké léto. Pod žhoucími paprsky slunečními rychle žloutla a uzrávala obilná zrna, klepání kos a veselý zpěv ženců rozléhal se polem i hájem.
Letem uplynuli však i krásní dnové letní, a již zafičel s hor studený větřík, pře
letěl ostrým strništěm, zalehl v stromoví a oznámil, že nastává pošmurný, .mlhavý
podzim.
A tak děje se každým rokem. Bůh sám tak ustanovil a pro časy budoucí
nařídil: »Dokud země trvati bude« — řekl Hospodin po potopě Noemovi — »po
všechen čas setí a žeň, studeno a vedro, léto a zima, noc a den nikdy nepře
stanou.« (Gen. 8., 22.)
A v každé této době roční příroda jako otevřená kniha hlasitě mluví k nám.
Hlásá nám moudrost, všemohoucnost a dobrotu našeho Stvořitele, vzbuzuje v nás
mnohé spasitelné myšlénky a vybízí k vděčnosti i k jiným vzácným ctnostem.
I doba podzimní, ačkoliv tu příroda nejeví se nám v takovém půvabu a kráse
jako na jaře nebo v létě, nepohřešuje přece zvláštního půvabu a jest zbožnému
křesťanu zdrojem mnohého poučení a povzbuzení.
Nuže, slyšme dnes, co nám vypravuje a čemu nás učí příroda podzimní,
jež ukazuje se nyní zrakům našim !
1. Šedivé mlhy nad lesem plynou, jako duchové
vlekouce se řadem, —
jeřáb ulétá v krajinu jinou — pusto a
nevlídno ladem i sadem.

(Erben.)

Když vyjdeme si nyní do Boží přírody, přisvědčíme v duchu básníkovi;
jakýsi bolný teskný cit proniká duši naši. My rozhlížíme se po prázdných nivách,
po šedých stráních a bezděky sobě povzdychneme: Kde jsou ty pestré květy, svěží
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zeleň, ty nádherné, syté barvy? Pole prázdná, přeoraná, stromy holé, zbavené
plodů a tu i tam již zeleného šatu, bujného listí, stráně vyprahlé, posečené, bez
květů, bez barev. Umlkl libý zpěv malého skřivánka, neozývá se již pěnice, ani
křepelka nevolá známou svoji píseň. Není slyšeti bzučení neúnavné včelky, všude
v přírodě ticho, klidno. Jen vítr studený zašumí haluzemi stromů a slunce jen
někdy vyhlédne ze šedých záslon mraků, ale rychle opět zakryje svoji tvář.
Jak rychle uplynuli krásní dnové jarní i letní! Kde se ukryly ty pestré kvě
tinky, jež oko naše tak vábily a zemi krášlily? Kam odešli ti malí zpěváčkové,
kteří bez učení a řízení nejsmělejší trylky z hrdélek svých kouzlili? Vše uplynulo
— zaniklo rychle jako libý sen. Unavená matka země stele si již pokrývku
z jemného listí a chystá se k dlouhému, zimnímu spánku.
Nic netrvá na světě věčně, vše pozemské rychle pomíjí — to nejprve nám
hlásá příroda podzimní.
Padá lístek v jeseni
s vysokého stromu:
list to z knihy přírody,
co tam psáno komu?

Kráse psáno: jako já
za nedlouho zvadneš,
slávě psáno: jako já
s výše svojí spadneš.
(Vlád. Šťastný.)

Ano, jak bláhové smýšlí mnohý jinoch, mnohý křesťan! Hle, tu stojí v květu
mládí, bujaré síle! Bůh žehná jeho práci, jeho učení, vše se mu daří dle jeho
přání. I myslí si v srdci svém: Co se mně může státi, co mi chybí, čeho bych
se obával? Pohleď na růži v zahradě? Nedávno stkvěla se v nádherné kráse, roz
šiřujíc vůkol líbeznou vůni a dnes? Uvadlá, zničená visí na sežloutlém stonku!
Proto nespoléhej na svou mladost a sílu, nechlub se svým nadáním, svou slávou
a bohatstvím! Vždyť vše jak nejisté, vždyť dnes nebo zítra může se tě dotknouti
ruka Páně. Pros raději Boha o pomoc a ochranu, volaje se žalmistou Páně: »Bože
ku pomoci mé vzezři, Hospodine k zpomožení mému pospěš! Já pak nuzný
a slabý jsem, Bože neprodlévej.« (Žalm 69., 1., 6.)
2. Ačkoliv na podzim nestkví se příroda v nádherné kráse, přece pro rol
níka a hospodáře jest jeseň dobou radostí. Z polí vybírá a odváží podzimní plody,
se stromů trhá zralé ovoce, na vinici sbírá sladké hrozny. Ano, podzim jest doba
plodů, ovoce, doba odměny za vykonanou práci. — Jak se raduje přičinlivý ho
spodář, když za příznivé pohody shromáždí a uzavře svou úrodu do pevných
stodol, sýpek a sklepů! Již nevzpomíná dále namáhavé práce, mnohých útrap
a starostí, jež mu bylo podstoupiti na jaře a v létě. Mysl jého klidněji zírá v bu
doucnost a srdce jeho naplněno jest radostí i vděčností k Tvůrci všehomíra.
A co vidíme každoročně v přírodě, děje se i v životě lidském. Na jaře,
v mládí cvičí a sbírá člověk své síly, připravuje se k svému životnímu povolání.
V létě života, ve věku mužném a dospělém, kdy síla utvrzena a vůle upevněna,
pracuje s chutí na své roli, ve svém povolání, ku kterému jej povolal Bůh. Pak
přijde jeseň, stáří, kdy síly ochabují, mizí, a člověk ustávaje od namáhavé práce,
zatouží po klidném odpočinku. I pohlíží nazpět na život uplynulý a těší se v klidu
a pokoji z plodů práce své.
Šťastný, kdo v jeseni svého života s uspokojením může patřiti na dílo vy
konané! Šťastný, kdo říci může s chloubou: Já jsem nežil nadarmo, nebyl jsem
neužitečným členem společnosti lidské. Ovoce, výsledky práce mé i za hrobem
budou o mně vydávati svědectví dobré,
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Jaké výčitky svědomí snášeti však musí ten, kdo přiznati se musí: Promarnil
jsem drahocenný čas svého jarého mládí a v létě života svého málo jsem prospěl
bližnímu a vlasti své! — Hle, viz! Tam utrhl se s vrcholu stromu zčernalý, uschlý
list. Zakroužil, zavířil několikráte ve vzduchu a již snesl se na vychladlou zemi.
Smutné by bylo, kdyby strom jenom tím uschlým listem svému hospodáři za
práci se odměnil, smutné by bylo, kdyby někdo z vás byl takovým stromem,
který by v jeseni svého života žádným ovocem, žádnou činností blahodárnou
pochlubili se nemohl. Takový minul by se úplně s cílem životním a z tohoto
světa odešel by neoplakán, neoželen. Jeho památka zanikla by tak, jako zanikne
svadlý, uschlý list, který vítr odváné a lidé pošlapou.
Kéž každý z vás, m. dr., umíní si dnes pevně: Budu pracovali horlivě a svě
domitě na jaře i v létě svého, života, abych v jeseni pochlubili se mohl ovocem
sladkým, abych na konci svého života bez bázně a bez výčitek svědomí mohl
vzpomínat! na skutky a snahy své. Slyšte napomenutí sv. Pavla, který volá:
»Protož, bratří milí, buďtež stálí a nepohnutelní v dobrém, rozhojňujte se v díle
Páně vždycky, vědouce, že píle a práce vaše nebude marná v Pánu.« (I. Kor
18., 58.)
Ejhle, jak příroda podzimní hlasitě mluví k vám! Jsouc zbavena svěží krásy
a pestrých kvetu připomíná nestálost a pomíjitelnost všeho pozemského a jsouc
bohata plodinami a ovocem, vybízí vás, abyste dobře užili času svého mládí,
abyste v jeseni svého života — v stáří radovati se mohli z plodů práce své. Nuže
slyšte rádi, čemu vás učí ta velká kniha Boží přírody, vždyť z knih k vám mluví
jenom lidé, z přírody však mluví Bůh. Amen.

Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
(Posvěcení chrámu Páně.)
Napsal JOSEF THIR, kooperátor v Táboře.
^Aj, slánek Boži s lidmi, a přebývali
bude s nimi.*
(Zjev. 21., 3.)

»Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte,« tak volá v dnešním evangeliu nedělním
Spasitel náš, dříve než všemohoucím slovem svým uzdravil syna úředníka krá
lovského. A slova ta velká naznačují nám, že všecky ty divy a zázraky měly
účel, aby hojily rány tělesné a zachraňovaly duše nesmrtelné. A kolik těch divů
a zázraků viděla země? Všude, kam oko naše patří ve veliké přírodě, pozorujeme
všemocnou ruku jeho. Nebe i země v pokoře sklání se před tím, jenž opouštěje
svět, mohl jediný říci: »Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.«
A právě dnes stanuli jsme s myslí povznešenou na posvátné půdě chrámu
svého, kde opravdu ruka Boží stálé divy tvoří; slavíme památku posvěceni chrámu,
památku oné veliké chvíle, kdy dům tento, žehnáním biskupa stal se domem
Božím, kdy ponejprv při první mši svaté sestoupil Bůh sám, jako druhdy v oblaku
slávy na chrám Šalamounův, tak i nyní ve způsobách svátostných v tajemný
svatostánek, aby zde oko jeho a srdce jeho přebývalo na věky.
Duch náš ve vzpomínkách svých zalétá v doby dávné národa israelského,
kdy král Šalamoun za jásotu a plesání lidu posvětil chrám jerusalemský, kdy
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splnilo se na něm ono slovo Zjevení: »Aj, Stánek Boží s lidmi a přebývati bude
s nimi, a oni budou jeho lidem, a sám Bůh s nimi bude jejich Bohem.«
A skutečně! Nádherný, stkvostný chrám jerusalemský stal se Stánkem Božím,
stal se srdcem národa, tepnou živoucí, z níž plynul život duchovní do celého
světa, kde rozptýleni bydleli synové israelští. Z celého světa nesčetní zástupové
putovali, aby viděli město svaté, aby pomodlili se v posvátných klenbách chrámu
jeho, touhy těch, kteří z daleka o velikých svátcích přicházeli do Jerusalema, ne
zadržely obtíže cesty; a šťastni vraceli se, když jim bylo popřáno, aby se aspoň
jednou ve svém životě poklonili Bohu svému tam na Siónu a hoře Moria. A když
chrám byl rozbořen, po návratu Israelitů do vlasti ze zajetí babylonského, první
prací bylo obnoviti z rozvalin svátý chrám.
Přišla plnost času, kdy se stalo skutkem slovo Páně u studnice Jakubovy :
»Přichází hodina, kdežto oni na této hoře ani v Jerusalemě nebudete se klaněti
Otci«; v duchu v pravdě na celém světě budou se klaněti Bohu. V zříceninách
Jerusalema dohasla poslední obět, nebo nastala doba, »kdy od východu slunce
až na západ obětována bude Bohu obět čistá«. Proto při smrti Páně roztrhla se
opona chrámová, která velesvatyni zrakům lidu ukrývala, neboť Starý zákon byl
ukončen. Za plesání nebe zazněl nad celou zemí výkřik jásavý: »Slovo tělem
učiněno jest a přebývalo mezi námi.« Bůh, jenž v Starém zákoně byl lidu svému
blízký, ale jen jako ve stínu a podobenství, sestoupil na zemi, žil mezi námi,
zemřel za nás a vstav z mrtvých, již neumírá. Ukřižován byv v slabosti, žije
v síle Boží ve způsobách svátostných; a církev po celém světě, ve svých chrámech,
na svých oltářích chová jej, a svatostánek toho nejmenšího chrámečku stejně
jako velebná kathedrála hostí toho, jehož nebesa nebes nemohou obsáhnouti.
A proto v den slavný posvěcení všech chrámů s úctou a radostí vstupujeme
v posvátné prostory jejich, s chvěním kráčeti máme přes jejich prahy, vždyť
»hrozné jest místo toto, zde dům Boží jest a brána nebes.« Bůh sestoupil zde
na zemi, oko jeho a srdce jeho zůstává zde na věky, a chrám stává se středem
a srdcem každé katolické obce.
Krásně praví Hettinger: »Tajemný oheň vychází od toho, jenž skryt jsa, ve
svém stánku bydlí, a naše srdce uváděna bývají jím v žár, jako kdys hořela
srdce učedníků jdoucích do Emaus u přítomnosti Páně. Zde při tomto zdroji svaté
lásky rostou lilie panenství, zde nabývají srdce odvahy, aby s chudým Ježíšem
v jeslích chudobu sdílela, zde učí se milovati bratry své, jak on je miloval, zde
je studnice, do kteréž se duše pohrouží a se osvěžuje, kde napojena jsouc ze
zdrojů věčného života, mladosti věčné nabývá. Zde uzdravují se všecky rány, zde
uzrávají všecka velká rozhodnutí, odtud vycházejí veškery činy svátého heroismu ...
Tak oddal se Pán církvi své s celou plností svých milostí. Jeho život a jeho
utrpení, jeho smrt a jeho z mrtvých vstání, jeho ponížení a jeho sláva, to vše
se opakuje a děje se na našich oltářích, ne ve vzpomínce, ne obrazně, ale sku
tečně a podstatně.
V těch krásných, snivých dětských povídkách vypravuje se o jednom zbožném
děcku, které vždy tak rádo slýchalo z úst matičky vyprávěti, že na oltáři ve svato
stánku přebývá Ježíšek. Jednou, když bylo samo ve chrámě, vystoupilo na oltář
a prostou, nevinnou dětskou touhou vedeno byvši, zaklepalo na dvéře svato
stánku, volajíc: »Otevři«. A náhle svátá jasná zář naplňuje chrám, svatostánek se
i
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otevírá, a Ježíš jako krásné nebeské dítě vine k srdci svému to dítě pozemské,
které s takovou důvěrou ho hledalo.
Co nám povídá příběh ten? »Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.« Přistupujme vždy s čistotou dítěte, s jeho pokorou, s jeho vírou
a důvěrou k Nejsvětějšímu, on skloní se k nám a duše naše v blahu neskonalém
pocítí ten plamen lásky Boží, ten tlukot Srdce Páně, které k sobě přivine to zna
vené srdce lidské, aby na chvíli poznalo blaho, jehož svět dáti nemůže.
»Zuj prve obuv s nohou svých, nebo místo, na kterém stojíš, je svaté,« tak
volal Hospodin z keře hořícího k Mojžíšovi, tak volá i k tobě ze svatostánku,
kde plane věčný oheň lásky, která nikdy neshoří. Odlož prach všednosti, odlož
hříšnost svou a pak teprve vstupuj na místo, jež posvěceno přítomností Nejvyššího a modlitbami těch, kteří zde před tebou žili, trpěli a zde se modlili, povznes
mysl svou; doufej a budeš vyslyšen. Pak odejdeš povznešen, posilněn na další
cestu života, pak radostně zvoláš jako svátý Dominik: »Byl jsem šťasten, že jsem
na okamžik mohl pobýti ve svátém chrámě, že jsem načerpal milost a požehnání
Božího na další pout.«
A půjdeš štastně cestou žití svého. Oko Boha tvého z chrámu bude pro
vázet!, opatrovat! cest tvých a srdce jeho tam přebývající bude je plniti svým
požehnáním. Jednou doputuješ. V tichý hrob vedle svátého chrámu uloží tělo tvé,
duše tvá, posvěcená modlitbou a milostí, vzlétne tam nad hvězdy, kde jednou ve
slavném vzkříšení spojí ji Bůh opět s tělem, kde všecky spravedlivé shromáždí
Bůh ve velký chrám věčnosti, aby tam štastni a blaženi jsouce na věky velebiti
mohli Boha ve chrámu věčné slávy jeho na věky. Amen.

Promluva na neděli XXL po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.
^Tak i Otec můj nebeský učini vám, jestliže
neodpustitejedenkaždý bratru svému z srdci svých...«
Mat. 18., 25.

O dvou věřitelích vypravuje nám dnes Spasitel ve sv. evangeliu. První, vladař,
odpouští veliký dluh svému služebníku. Ale tento jsa opět věřitelem spoluslu
žebníka svého, jedva odchází od vladaře, hrdluje se s dlužníkem svým, nedbá jeho
proseb, ale dává jej vězniti, dokud by nezaplatil do posledního haléře. — Oba tito
věřitelé vším svým jednáním jsou jako představitelé a zástupci dvou světů: po
hanského a křesťanského. Služebník bezcitný jest tu případným obrazem pohan
ského smýšlení, které jen sobectví jsouc plno, neznalo slitování a odpuštění.
Vladař pak odpouštějící dluh jest vzorem křesťansky smýšlejícího člověka, jenž
s láskou spojuje též prominutí.
Služebník neznající milosrdenství jedná jen dle krutého zákona pohanského,
který právo dával uvězniti dlužníka s celou rodinou, dokavad nezaplatil do po
sledního haléře. Velkomyslný pak vladař řídí se slovy starozákonnými, která teprve
v učení Spasitelově nabyla svého plného významu: »Pujčiš-li peněz chudému, ne
budeš naň nastupovali jako dráč.« (2. Mojž. 22.) — A tak Ježíš prostým ale hlu
bokým podobenstvím svým naznačuje tu onen veliký a nesrovnatelný rozdíl mezi
duchem sobectví a tvrdé odplaty, a duchem lásky, která v odpuštění nalézá svého
vrcholu. A slova poslední, jimiž řeč svou uzavírá volaje: »Tak i Otec -můj ne
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beský učiní vám, jestliže neodpustíte jedenkaždý bratru svému z srdci svých« jsou
jako slova výstrahy. Zní jako přísná hrozba všem, kdo jménem křesťana se chlu
bíce, přece jen cizími jsou v království lásky a odpuštění, které Ježíš byl založil.
Prodleme dnes u těchto slov a uvažujme krátce jejich význam.
1. Zlé zlým spláceti, nositi hněv v srdci svém a živiti v sobě touhu po
pomstě, jest znamením pohanského smýšlení. A člověk, zdá se nám, jakoby se
rodil již nesmiřitelným. Nemůže-li se pomstíti, chová v hloubi srdce svého hořkost
a nenávist, a nechtěje odpouštěti, vře touhou po pomstě. Ale to jest vítězství
člověka největší, zvítěziti nad divokými city duše, přemoci sebe a v plamen hněvu
svého naliti prameny odpuštění a lásky. Pravdu toho uznávali i sami pohané lépe
smýšlející.
Alexandr Veliký otázal se kdysi indického mudrce, jak se může stati člověk
Bohu nejvíce podobným. A tento odpověděl: »Když činí, co Bůh dělá.« »A co
činí Bůh?«, tázal se na to král. »Odpouští těm, kdo jej urážejí«, odvětil mudrc.
Tak vedle svědectví dávného mudrce nejšlechetnějším jednáním člověka jest od
pouštěti učiněné křivdy.
A mudrc athénský Sokrates, jenž odsouzen byl k smrti jako rušitel víry,
protože učil žáky své věřiti v jednoho Boha a nikoli v množství jich, přikládaje
ke rtům svým pohár prudkého jedu, přál blaha a štěstí těm, kdož jej na smrt
byli odsoudili.
A co takto jednotliví, osvícení mužové tušili, to jako zákon naprostý a hlavní
ukládá Ježíš všem svým učedníkům. Ve své nejdelší a nejvelikolepější řeči, kterou
nám sv. evangelisté byli zaznamenali, ve svém kázání na hoře Spasitel výslovně
volá: »Slyšeli jste, že řečeno bylo starým: Milovati budeš bližního svého a ne
návidět! budeš nepřítele svého. Ale já pravím vám: Milujte nepřátele své, dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí
a Utrhají vám, abyste byli synové Otce svého, jenž jest v nebesích, jenž slunci
svému velí vycházeti na dobré i zlé, a déšť dává na spravedlivé i nespravedlivé.
Buďtež tedy dokonalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest.« (Mat. 5., 43.).
A co Spasitel nakazoval, to všudy i vlastním příkladem provázel. S modlitbou
za své nepřátele na rtech umírá na potupném dřevu kříže, a po něm všichni mu
čedníci křesťanští, kdož vražednou rukou svých nepřátel skonávají, počínajíce
s prvým z nich, sv. jáhnem Štěpánem až do posledního věrozvěsta, který v kra
jinách divochů pod ranami jich klesá, s touže modlitbou a výkřikem odpuštění
vrahům, následují vznešeného příkladu svého Mistra a Pána. »Přátele své milo
vati, dovedou všichni, tak činí i pohané. Ale nepřátelům svým odpouštěti a je mi
lovati, tot jest jediná věc křesťanů«, dí církevní spisovatel Tertullián. Cesta lásky,
milosrdenství, odpuštění, jest ta nejkratší a nejbezpečnější, jež vede do nebe.
Kdo nepřátelům odpouští, kráčí ve stopách Ježíšových.
2. Nemine dne, ve kterém byste se nemodlili modlitby Páně, otčenáše. Vzpo
mínáte tu též oněch významných slov: »Odpusť nám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinnikům?« Tak modliti se může a smí jen ten, kdo prve od
pustil a všechen hněv v duši své potlačil proti těm, kteří mu snad ublížili. Od
puštění svým nepřátelům uvádíme zde za důvod, pro který hledáme i my odpu
štění od Hospodina. A lží, tím těžší lží poskvrňuje .ústa svá ten, kdo říkaje slova
této modlitby, přece ještě hněvem proti bližnímu svému plane. Lže v modlitbě,
lže ve tvář svému Bohu.
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Království Ježíšovo jest královstvím lásky. Kdo v něm se nalézá od chvíle
křtu sv., tomu odpustil Bůh; a odtud jest i povinností naší odpouštět! bližnímu.
Milosrdenství Boží jest neobmezené, i naše má býti bezměrné. A jen ten, kdo
odpouštěl nepřátelům svým, dojde odpuštění u Boha, jen toho, jako svého učed
níka uvítá Spasitel na soudě obecném, vtiskne políbení lásky a pokoje na jasné
jeho čelo a uvede ve stánky věčné.
Pomněte vždycky tohoto zaslíbení Spasitelova. »Soud bez milosrdenství bude
vynesen nad tím, kdo neznal milosrdenství kbratru svému.« Potlačujte každý hněv,
svár a nepřátelství v duši své již od malička! Snášejte se vespolek ve svornosti
a lásce! Neživte hněv a nepřátelství v duši své! Kdo v mládí jest nesnášelivý,
hašteřivý a mstivý, i v životě dospělém všudy jen nepřátele si dělá. A kde jest
u něho, když každý přece křesťanem se zváti chce, stopy po zákonu lásky a odpuštění?
Milujte se vespolek, buďte smířlivými mezi sebou, a když jste si snad ublížili,
odpouštějte si ze srdce, aby Bůh odpoustil vám zde ve svátosti pokání i tam na
věčnosti. Amen.

Promluva na slavnost Všech Svatých.
. Napsal VLADIMÍR HORNOV.

»Pptom jsem viděl zástup veliký, jehož žádný
přečisti nemohl ..... ani stoji před trůnem Be
ránka, jsouce oblečeni v roucha bilá a palmy
v rukou jejich.«
Zjev. 7, 9—10.

Každý národ s hrdostí oprávněnou vzpomíná těch, kteří životem blahodějným,
činy nesmrtelnými vepsali se v pamět lidu a povznesli vlast svou před očima
ciziny; v kámen vtěluje jejich podobu, na místech význačných staví jejich obrazy,
aby mládež i odrostlí povzbuzovali se jejich příkladem, povznášeli jejich velikostí
a sílili jejich nadšením. — Kdož znáš Cechů nezastavil by se v pohnutí u sochy
Karla IV. na nábřeží vltavském, jenž zbudoval velikost a slávu Prahy stověžaté,
jenž příkladem lásky k vlasti horoucí jest. Jiní národové ještě více váží si
památky těch, kteří založili jejich velikost.
Když r. 1870 vítězná vojska pruská vrátila se z Paříže do vlasti, s nadšením
pojata myšlenka, aby mramorem zvěčněna byla památka těch velikánů, kteří za
ložili slávu a velikost říše. Myšlenka stala se skutkem. A dnes cizinec v obdivu
zastavuje se ve vítězném stromořadí berlínském, kde řadou nepřehlednou tyčí
se v loubí zeleně mramorové postavy markrabat, kurfiřtů, králů a císařů, kde
s hrdostí znatelnou prohlíží si syn krajů pobaltických tváře státníků, umělců, vo
jevůdců, kteří kladli základy velikosti jeho vlasti. A na konci řady zdvihá se k
nebesům obrovská socha Vítězství, pôd níž na piedestálu v kov vyryta jsou ví
tězná tažení, v nichž synové pomořanských písčin prošli od Krkonoš po Rýn
a od břehu jeho až ku hradbám Paříže.
1. S povahou lidskou tedy takměř srostlo vzdávati úctu těm, kteří činy svými
vepsali se v pamět lidstva, jichž život zářícím vzorem pro všechny časy budoucí.
Kdož divil by se, že i největší ústava v lidstvu — církev Kristova — korunou
slávy ověnčila jména těch, kteří jako hvězdy nebes snesli se do středu lidstva, aby mu
byli jasnou pochodní lásky k Bohu i bližnímu a stali se vzorem všech ctností.
Na hradech velmožů v úctě chovají se obrazy předků, jichž řada jde zpět
staletími. V kronikách rodinných zachovávají se rodokmeny, aby potomci mohli
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poukázati na starobylost svého rodu. — Církev nepotřebovala by k důkazu sta
robylosti své ani dějepisu, v němž zaznamenány její děje od chvíle, kdy řekl
božský Mistr apoštolům: »Jdouce, učte všechny národy!« Nepřehledná řada jejich
světců, mučedníků — sv. Štěpánem a sv. apoštoly počínaje — jest její vítěznou
alejí, kudy kráčela ona — veliká, svátá; nepřehledný počet svátých a světic ze
všech stavů jest jejím nesmrtelným Slavínem, nad nímž napsána jsou slova žal
misty Páně: »Chvalte Pána všichni svati jeho!«
2. M. j.! Již v této pravdě, byl by zajisté dostatečný důvod, aby církev
Kristova oslavovala památku všech Svatých, aby jména jejich zaznamenávala ve
svých letopisech, aby sochy a obrazy jejich stavěla na místech veřejných jako
hlasatele svého poslání a své veliké minulosti. Ale důvod ten není rozhodujícím!
Církev založil Bůh ke své slávě a ke spáse lidí. Ne sebe, nýbrž Pána chváliti chce
církev ve svátých jeho! Sláva Boží a spása lidi jest důvodem' závažným, proč
církev svátá ctí a proč i zvláštním svátkem vybízí věřící k jejich uctění! ·
Sláva Hospodinova naplnila chrám, když syn Davidův poprvé pozdvihl hlas
svůj před oltářem zápalným a jásavé zvuky harf a cymbálů rozezvučely se s hory
Moria nad výšiny ^města svátého. Ale větší byla sláva Hospodinova, když
Ananiáš, Azariáš a Mizael nechtějíce zraditi Boha otců svých, vcházeli před očima
krále a svého porobeného lidu do bran sluje ohnivé, když Tobiáš neboje se smrti
a hrozeb tyranových pochoval mrtvé, ujímal se vdov a sirotků.
Sláva Boží to byla, když Petr u dveří chrámových jménem Kristovým uzdravil
chromého od narození, ale větší to byla sláva, když stál před veleradou volaje:
»Více sluší poslouchati Boha než lidí!« — když schyloval bedra svá pod biče
katanů, když z bratří volil sedm jáhnů, aby starali se o chudé, vdovy a sirotky.
Svatý život, plnění Božích přikázání, věrnost až k smrti — tof sláva Boží
ve svátých jeho. Tu slávu viděl sv. Jan apoštol ve Zjevení svém, když psal: »Viděl
jsem zástup veliký«. Palmy mučedníků, liliová roucha panen! Jak oslavili Boha!
Kdo sečetl by zástupy těch, které z prachu hříchu pozdvihli, kdo sečetl by slzy
nemocných a trpících, které setřeli, jdouce ve šlépějích svého božského Mistra!
»Jak podivuhodný jest Bůh ve svátých svých!« V činech jejich oslavován jest,
»jsa původem jejich svatosti«. —
3. Nejen však sláva Boží, nýbrž i spása lidí jest důvodem úcty svátých.
Staré pořekadlo dí: »Slova zní, příklady hřmí!« Zdálo se ještě před nedávném,
že boj jihoslovanských bratří za zlatou svobodu jest nepatrnou jiskerkou, jež
prošlehla z těžkých chmur kupících se nad porobenou domovinou. Ale první srdce,
jež padlo krvácejíc na půdu oteckou, znamenalo více než povel vojevodův. Po
zbrani osvoboditele, jenž první padl za volnost domoviny, sáhlo tisíce rukou od
hodlaných. Jejich nadšení nezadržely hrozby a násilí! Hrdinný příklad jest jako
lavina, jež strhuje vše, co je v cestě, mohutným rozpětím své síly.
Příklad, obět nadšení jednotlivců činí divy v dějinách lidstva, jest základem
celých slavných epoch jednotlivých národů. Příklad jest jako zářící maják uprostřed
úskalí pokušení, a temnot vášní, jenž volá k nám slovy sv. Augustina: »Mohl
ten — mohl onen! Proč ty ne?«
Dobře věděli naši předkové, jak úcta svátých a světic Božích působí na
vychování člověka, na utužení povahy, na zocelení jeho vůle. Vedle bible živo
topisy svátých a světic Božích nechyběly v žádné domácnosti. Od století 13. co
objevuje se legend ku vzdělání zbožných duší českých. A není divu, že výrů-
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staly potom povahy pevné jako žula, povahy neohrožené, jež schopny byly lásky
a obětí největších?
»Řiďte se dle svátých«, píše sv. Petr (I., 1., 15.), »abyste sami svátými byli
ve všem obcování!« Úcta svátých vede duši naši k následování jejich ctností,
povznáší ji k vyšším tužbám a cílům. Ctíti svaté znamená: následovat! jich pře
devším v životě, ctnostech, obětech.
»Svěsíme-li v boji chabou ruku — nechť dědové si laury věčné vili — nic
neodvráti zkázu kleslých vnuků — a lidstvo chladně řekne, že jsme byli!« volá
básník náš (S. Cech) o těch, kteří horujíce o slavné minulosti zapomínají sami
života činorodého! To platí i o těch, kdož ctíce světce velikány, zároveň by ne
následovali jejich ctností, vynikajících vlastností!
M. j. Co velikých a vznešených postav světců září nám z dějin našeho
národa, světců, jichž jména slavná jsou po světě široširém. Sv. Václav, sv. Lud
mila, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Jan Nep., sv. Anežka — řada světců podivuhodná,
jež i v ústa hlavy křesťanstva položila kdysi slova obdivu nad svatostí země a ná
roda, který odchoval tolik duši svátých. — Laury slávy věčné vili si životem
svým kol skrání svých i svého národa. Nevěsme chabě ruky, my potomci jejich,
nýbrž následujme jich v životě, abychom následovali jich jednou do slávy dvorstva
nebeského. Amen.

---- RUZNE ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Dne 23. září ko
nala se o 5. hod. odp. pátá členská schůze
Spolku katechetů za účasti 23 kollegů. Před
seda prof. Em. Žák přivítal srdečně přítomné,
vybídl je ke společné práci a přál další čin
nosti Spolku hojného zdaru. Po té jednatel
kol. Fr. Strnad probral některé časové otázky
stavovské, mezi jinými o vyplnění tabulek
ve příčině kvinkvenálek a vyslovil mínění,
že by měly býti požádány nejd. konsistoře,
aby při ustanovovacích dekretech užívaly
podobného formátu jako zemská šk. rada.
Upozornil na nesprávné strhování 3°/0 def.
katechetům ob. škol, zastávajícím zatímně
místo katech, měšť. škol, z vyššího služného,
kdežto sluší strhnout! jen ze služného ob.
školy. Taxa z aktivních přídavků se vymě
řuje pouze z trojnásobného obnosu, proti
lOnásobnému vyměření dlužno rekurrovati.
S potěchou vzato na vědomí, že přespočetné hodiny katechetům budou počítány
služného té školy. Srovnání počtu vy
učovacích hodin katechety (25) s počtem
hodin učitelův a učitelek ukázalo, že tito
na obecné škole vyučují průměrně týdně
204/5 hod., na dívčích měšťanských školách
3třídních 17, na 4třídních 18, na otřídních
183/5, na 6třídních 19 hod. týdně, na chl.
měšť. školách 23—24^ hod. týdně. Bylo

by žádoucno, aby z té věci byly učiněny
důsledky, což zajisté v budoucnosti sé stane.
— Příspěvky svoje splatili: Taftl Em. (Praha)
20 K; Voříšek Fr. (Plzeň) 10 K; Dvořák
G. (Kmetňoves), Loňský Jan (Ledeč), Rubik
A. (Rychnov) po 4 K; Hourá Václ. (Plzeň),
Hrubeš Fr. (Kaplice), Sedlák Václ. (Roky
cany), Tíkal Václav (Karlín), Vaněk R.
(Domažlice) po 3 K; Javorský A. (Hořovice),
Maule Em. (Michle), Železný Václ. (Praha)
po 2 K. — Kollegů žádáme, aby příspěvky
své bezodkladně zaslali pokladníku Fr. Halbichovi na Smíchov č. 870, ana pokladna
spolková vyčerpána jest.
Výborová schůze Spolku katechetů
konala se dne 28. září o 2. hod. odp. Účast
nili se jí kol. Balcar, Iserle, Kobosil, Pešek,
Rotta, Strnad, Suchomel, Žák a Žundálek.
Předseda kol. Žák po uvítání zvi. venkov
ských členů žádal všech za spolupracovnictví ve spolkových věcech. Kol. jednatel
Strnad přečetl protokol minulé výborové
schůze, který byl schválen, když byly pro
brány jednotlivé body. Dále usneseno, aby
vypracována byla příslušná petice na zem
ský sněm. Do knihovní komise byli zvoleni
kol. Pešek, Strnad a Suchomel k zakupování odborných knih. Valná hromada usta
novena na 6. ledna.
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Synoda o vyučování náboženství.
(Dokončení.)

K vůli těm, kteří nechodí do školy vůbec, vyučování budiž jednoduché,
snadné, zřetelné, aby se naučili základům víry; pro mládež dospělejší však, již
vzdělané ve školách, nechť katechese jest opakováním a širším výkladem kate
chismu. S naukou podrobnou, avšak přizpůsobenou chápavosti posluchačů, buďtež
spojena napomenutí ke křesťanskému životu, hlavně aby zachovávali přikázání
Božích i církevních, plnili povinnosti stavovské, varovali se nepravostí, pěstovali
ctnosti, rovněž aby mládež často přijímala svátosti, vykonávala pilně zbožné
skutky a dala se zapsati do bratrstev ■ ve farnosti existujících, zvláště však do
bratrstva nejsv. Srdce Páně a živého růžence.
Forma budiž dotazovací, poněvadž jest dětskému věku způsobilejší; kde
však jest potřebí, nechť se vplete souvislé vypravování.
Jakým řádem a způsobem se má katechese konati, je všem známo; zde
pouze upozorňujeme, aby se nikdy nevynechávalo církevního zpěvu, aby po každé
se opakovalo, čeho věděti třeba spolu s úkony víry, naděje a lásky, lítosti, aby
v otázkách a odpovědích se pokračovalo dle diecesního katechismu a aby pilnější
se odměňovali sv. obrázky, růženci a modlitebními knížkami.
Hlava IX. promlouvá o katechetech-laicích, kterými mohou býti milosrdné
sestry, starší členové bratrstva růžencového a zbožné ženy; jim možno svěřiti
menší počet malých dítek, avšak dozor vésti a instrukce dávati přísluší duchov
nímu správci. Také učitelé schopní se přibírají, ale jest jim vynikati bezúhonným
životem, pevnou věrou a vrozenou láskou k církvi. Takoví učitelé nechť jsou sj
vědomi těžkého a posvátného úřadu, v němž se jedná o spásu dítek svěřených,
v čemž společně mají působiti s duchovním správcem.
Hlava X. uvádí na pamět povinnosti katechetovy při vyučování náboženství.
Katecheta, jsa si vědom velkého úřadu, který obral si plniti, má se nejen
těšiti nejlepší pověsti, nýbrž i vynikati vším druhem ctností, aby příkladem života
svéhodoplňovaljčemu učí; má býti obdařen důkladnou vědomostí bohoslovnouadobře
znáti příruční knihy a diecesní předpisy: má míti velkou lásku k mládeži, velkou
trpělivost a velkou čilost, plně obtížnější někdy povinnosti.
11
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Při vyučování náboženství toto zachovávejž: Nechť se- na každou lekci
pilně připraví a zároveň vyprosí sobě i dítkám milosti. Vcházeje do třídy nebo
potom vycházeje, pozdraví žáky křesťanským pozdravem : Pochválen buď Ježíš
Kristus, aby svým příkladem mládež naváděl tomuto pozdravu. Žádáme, aby ka
techeta k náboženskému vyučování přicházel oděn talárem; vyučuje totiž nábo
ženství, představuje se mládeži jako služebník církve. Nařizujeme, aby každá ho
dina náboženská se počínala a končila modlitbou a zpěvem, katecheta pak nechť
dbá, jak mládež mezi modlitbou se chová, a nechť ji v té věci často poučí.
Při vyučování nechť užívá katechismu schváleného ordinariátem a pečuje,
aby po předchozím vysvětlení slova katechismu byla důkladně vštípena v pamět,
a nechť nespokojuje se vlastními odpověďmi žáků, nejčastěji chybnými.
Zavazujeme také katechety všech škol, aby přesně zachovávali učebné
osnovy, předepsané ordinariátem k tomu konci — a tak aby vyučování nábo
ženské ve všech školách bylo stejnoměrné, mládež pak, odstěhuje-li se snad do
jiné farnosti, snadněji se naučila celému katechismu, což by se nemohlo státi,
kdyby v každé škole byla jiná osnova.
Každý katecheta jest zavázán před počátkem školního roku poříditi zvláštní
rozdělení podle počtu hodin náboženských a dle kvality školy, vloh mládeže
a jiných místních poměrů. Katecheté obecných škol, když k jinému úřadu jsou
přeloženi, nechť zanechají svému nástupci osnovy jimi vypracované, jsou povinni
mimo to po každé lekci přednesenou část katechismu poznamenat! v denníku,
který dle našeho rozkazu v každé farnosti má býti. Aby pak tento předpis byl
zachováván, nad tím bdětež faráři a děkani.
Jest povinností katechetovou, aby při učbě náboženské užíval nejlepší methody,
které má nabýti v semináři; každá pak lekce náboženská má býti skončena po
vzbuzením mládeže k utvrzení v životě poznané pravdy. Katecheta, učí-li nábo
ženství, nechť má zřetel i k dějinám biblickým a obřadům církevním, učí-li však
dějinám biblickým nebo liturgice, nechť poukazuje na katechismus.
Nařizujeme mimo to katechetům učícím katechismu ve vyšších třídách
obecných, průmyslových škol a v 1. a 2. třídě reálky a gymnasia, aby vždy měli
zřetel k látce podávané na nižších stupních, tak aby nauka na stupni přítomném
byla i opakováním věcí poznaných a úplnějším i přesnějším vysvětlením jejich.
Vyučujíce nauce náboženské na školách obecných, v seminářích učitelských,
gymnasiích, průmyslových a reálních školách, nechť dbají účelu školy, duchovních
potřeb mládeže a jejich budoucího povolání, k tomu směřujíc, aby mládež, kterou
učí, nabyla přesné znalosti náboženství a pevných zásad, které pozdějšími bou
řemi životními nemohou býti vyvráceny.
R.

Druhé slovo o zpytování svědomí.
Napsal JAN PTÁČEK.

V květnovém a červnovém čísle t. 1. napsal jsem krátkou stať: »Slovo o zpy
tování svědomí« nebo přesněji vzato o formě zpovědního zrcadla. Je-li prospěšná
jednotnost formy v celém katechismu, byla by tím prospěšnější jednotná forma
zpov. zrcadla. Zpytování svědomí v katechismu (i jen středním) nezamlouvá se
mi, ač souhlasím v tom, že je sestaveno dle desatera. Mělo by býti toto zrcadlo
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zp. jaksi negativem desatera, jak je obsaženo v katechismu ve výkladu, ale není;
nepřiléhá k výkladu o desateru. Není ani úplně správno. (Záporka »ne«, kterou
otázky počínají.) Je příliš obšírno pro děti. Navrhl jsem tedy formu z části jinou,
bylo-li by možno, aby se všeobecně ustálila, a žádal zároveň za laskavou výměnu
názorů. Odpověděl mi dp. V. Oliva řadou článků ve »Vychovateli«. S důklad
ností a precisností, jaké jsme ve všech jeho pracích uvykli, vyslovuje se netoliko
proti mé formuli, nýbrž i proti zpytování v pořadí desatera, navrhuje vyznávati
napřed hříchy těžké, potom lehké, při čemž chod desatera i patera celkem by
byl zachován (ostatně cf. loňský »Vychovatel« str. 282, ročník XVII.)!
Oč tedy jde? Nebude nemístná krátká rekapitulace zmíněné stati. Na základě
dosti dlouhé zkušenosti doporučuji vřele všem kolegům obecných a měšťanských
škol, aby uniformiter s houževnatou vytrvalosti' a neúmornou pílí naučili děti
zpovídat! se důsledně takto: Proti I. přikázání jsem hřešil atd. . . Proti II. atd. . .
Hlavní hříchy . . .
Jak zřejmo, šlo a jde mi hlavně o formu zpovědního zrcadla, o to slovo
»proti« a ještě více o řadovou číslici desatera a patera. (Z tohoto beru toliko
III. a V. (»muziku« v zapovězený čas), protože I. a II. je obsaženo ve III.B. a
IV. u dětí nemá významu.) A tato forma je hlavním předmětem mé odpovědi.
P. Oliva postavil však diskussi na basi širší, probíraje také obsah aj., aby odů
vodnil svůj způsob zpytování svědomí. Uvádí imponující řadu spisovatelů ne bez
významných i vhodné citáty, zmiňuje se právem, že vlastně žádné zp. zrcadlo
nemůže vyhovovat! všem. Proto také já dovolím si několik poznámek mimo hlavní
předmět. P. spisovatel cituje ze Spiraga: dieFragen: Habe ich falsch geschworen
— wären gerade zu lächerlich (t. j. pro děti). Ano, byla by, kdybychom učili je
zpovídat! se toliko pro školu, pro přítomnost. Ale my je učíme i pro život, pro
budoucnost, a proto souhlasím s Lindenem S. J., který tento hřích uvádí i ve
zpovědním zrcadle pro děti jako já. Činím tak proto, že v naší době se vyskytuje
přísaha křivá (lépe: hříšná, což je pojem širší) tak často, jako by ani hříchem
nebyla. V tom moři kleteb a nestoudných lží ze zvyklosti a úžasného rouhání
pozbývá tento hřích vší hrůzy, která jej dříve obklopovala, i všechen odpor,
který vléval. A proto dávám do své formule i tento hřích, (Proti II.: kdo........
hříšně přísahá, nebo přísahy neplní, ač by ji splniti mohl), aby jej nepřeslechly,
jak se může státi při výkladu II. přikázání nebo při kázání, když jsou nepří
tomny, aby co nejdříve vdechovaly takřka svátou hrůzu před ním, aby tím
úzkostlivěji se ho varovaly. Krátce, domnívám se, že zde, v tomto případě působí
zp. zrcadlo také trochu praeventivně. Umísťuji jej tam také z té příčiny, aby mi
zp. zrcadlo přiléhalo k výkladu desatera aspoň v nejširších obrysech. Učíce se
mé formuli, učí se děti zároveň desateru a pateru a opakujíce toto, opakují i for
muli zpovědní, tak že o ztrátě času nelze skoro ani mluviti.
Chtěje pak radikálně zabrániti a bez dlouhých výkladů, aby se mi děti malé
z nepochopení nezpovídaly z toho hříchu, řeknu jim krátce, že ony u soudu
nebyly a tedy hříšně nepřísahaly. Větším později vysvětlím, že lze přísahati i mimo
soud. Konečně v praxi veliké většiny lidu se vskutku přísahá obyčejně jen před
soudem, odečteme-li přísahy amantium, které bez toho jsou konány ve stavu ne
príčetnosti, tak že i tam vždycky ještě zbývá pochybnost, byly-li to přísahy vůbec.
Cituje faráře Ottu Bitschana, který v Theol. prakt. Quartalschrift se zastává
zpytování dle desatera, podotýká P. Oliva, že prý »přijmeme-li toto stanovisko,
11*
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.... je potřebí složitých operací logických, abychom poznali, ke kterému přiká
zání ten, který hřích dáti, čehož děti schopny nejsou.« Nevidím a neuznávám
oněch složitých operací logických, neboť zní-li a bylo-li desatero původně jinak
seřaděno, podkladem k našemu zpytování je desatero, jak je obsaženo v kate
chismu. Ba vidím právě v tom usuzování logickém prospěch, neboť se tím předmět
jen oživuje a pozornost dětí napíná, soudnost cvičí. Vykládaje bibli (a příklady
bible i katech, směřují skoro pořád k sv. zpovědi, abych konečnou přípravu
k přijetí svátosti mohl věnovati spíše citové náladě a rozjímání nežli nezáživnému
a unavujícímu výkladu a memorování), táži se při každém příběhu, proti kterému
přikázání ten který člověk zhřešil, nebo které zachoval? A mohu říci, že děti
velmi rády na tyto otázky odpovídají a velikou většinou dobře.
Plně a živě souhlasíme s p.'Olivou, poukazuje-li na velikou obtíž při zp.
zrcadle: Kam totiž zařaditi povinnost stavu. Jest apte dictum bohužel, že malé
děti se u nás zpovídají jako velcí lidé, a velcí lidé jako malé děti. (A kdyby se
zpovídali velcí vždy aspoň tak jako děti! Poznámka moje), t. j. hříchů proti po
vinnostem stavu pomíjejí.
Ale tato věc naplňuje sice obsah mého zpytování svědomí, nedokazuje však
ničeho proti mé formuli zp. Přidámť krátce tento hřích k poslednímu hříchu
hlavnímu, totiž lenivosti jak to činí p. O. U dětí jsem zvláštní povinnost jejich
(učení se) neuváděl, protože jen výjimkou může dostoupit! gravity.
(Dokončeni.)

Promluva na neděli XXIII. po sv. Duchu.
Napsal KAREL ISERLE, katecheta v Tábore.
^Doufej, dcero, víra ivd ti uzdravila.*

Mat. 9.

Při všech zázracích, jež Pán Ježíš konal, žádal od těch, jimž zázrakem ně
jaké dobrodiní měl prokázati, pevné víry; proto také po většině ty, jimž svou
všemohoucnou a dobrotivou rukou zázrakem v bídě jejich pomohl, propouštíval
slovy: »Doufej synu, dcero, víra tvá tě uzdravila.«
1. Slova ta platí každému křesťanu; i vám jich zde jako odkaz vzácný za
nechal Pán Ježíš: »Bez víry nemožno Bohu se líbiti.« Cvičíte se v různých vědách,
jimiž ducha svého obohacujete, ale všecka tato věda bez jedné vědy byla by jen
skořápkou bez jádra, byla by jen pozlátkem, kdyby nebyla proniknuta a oživena
vědou všech věd — pravým poznáním Boha, pravou věrou. Nebo, co by plátno
bylo, kdyby někdo z vás třeba dovedl zcela správně vypočítat! dráhu slunce,
hvězd, nebo jiných těles nebeských, kdyby znal dokonale všecky zákony přírodní,
kdyby dovedl s jistotou nejsložitější úkoly početní řešeti, ale neznal by toho, kdo
všechny ty zákony stanovil. Bez Boha, bez víry není pravé vědy; proto vidíme,
že i veleduchové, kteří ve vědě vynikali, Bohu se kořili.
2. Pravé poznání Boha, jen od Boha může pocházeti. Ten pak dal pravou
víru již prvním lidem, pak svátými muži lidu israelskému a naposledy Ježíšem
Kristem všem národům. Církev katolická má tuto víru neporušenu zachovati a
hlásati. Aby pak církev tomuto úkolu svému dostála, vykládá-li učení sv. víry,
nebo mravů se týkající, přislíbil jí Pán Ježíš svou ustavičnou pomoc, věřícím pak
poručil, aby církve poslouchali: »A já s vámi jsem po všechny dni až do sko
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nání světa.« »Na skále vzdělám církev svou a brány pekelné jí nepřemohou.«
»Kdo církve neslyší, budiž tobě jako pohan a publikán.«

3. Ale, moji drazí, víra pravá musí se též dokazovat! životem, musí se
osvědčovat! skutky. Co plátno křesťanu, že zná dobře první tři Boží přikázání,
avšak když modlitby zanedbává, když kletba, ano i rouhání časem z úst jeho
zavznívá, službám Božím a svěcení dne svátečního se vyhýbá? Co plátno, že zná
všechna ostatní přikázání Boží, obsahující povinnosti k sobě samému a k bližnímu
ale při tom povinností vzhledem k svému tělu a své duši zanedbává, rodiče a
učitele nehodným chováním zarmucuje, bližnímu na cti, dobrém jménu a statku
ubližuje. Co plátno, že snad zná dle jména skutky tělesného milosrdenství, ale
před nuzným a chudým bližním pomocnou ruku zavírá; co plátno, že snad zná
duchovní skutky milosrdné, ale bližnímu špatným příkladem sám předchází, jemu
pohoršení dává, od hříchu ho nevaruje, ano ještě snad sám pádu bižního příčinou
bývá. O takové víře křesťana platí napomenutí sv. apoštola Jakuba, jenž dí: »Co
prospěje, bratří moji, praví-li kdo o sobě, že má víru, nemá-li skutků? Zda-li jej
bude moci víra spasiti? Ze skutků bývá ospravedlněn člověk a ne z víry toliko.
Nebo jako tělo bez ducha mrtvé jest, tak jest i víra beze skutků mrtvá.« (I. Jak.
14—26.)
Proto, moji drazí, nejen slovem, ale což hlavní jest, i skutkem musíme víru
svou osvědčovat! a dokazovati, aby lidé, vidouce skutky naše dobré, velebili Otce,
který jest v nebesích.
4. Konečně víra naše musí nám býti tak drahá a vzácná, že hotovi jsme
jako sv. mučedníci vše pro ni, ba i život obětovati, než abychom od ní odstoupili
a ji zapřeli. Co se lidé napachtí a naplahočí pro vezdejší statky, často pracují se
ztrátou zdraví, s nasazením vlastního života až do úpadu, nuže tím dražší musí
nám býti naše víra, tím schopnější musíme býti všech obětí pro víru, ježto nám
otvírá a zajišťuje poklady nehynoucí, poklady věčné, jichž ani mol nekazí, ani
rez nestráví.
Krásným vzorem takové stále víry jest nám celý národ irský, krůtě proná
sledovaný protestantskou Anglií; koupil-li tam katolík pozemek, byl každý pro
testant zákonem oprávněn vzít mu ho beze vší náhrady, žádný katolík nesměl
pronajmout! pozemky na déle než 31 roků a jakmile se mu podařilo výnos po
zemku tak zvýšiti, že vynášel třetinu nad nájemné, směl jej každý protestant beze
všeho z jeho majetku vyhnati. Žádný katolík nesměl míti koně, který by stál více
než 5 liber šterlinků, každého cennějšího směl mu protestant za 5 liber náhrady
odníti. Žádný katolík nesměl vyučovat! pod trestem velezrady, každý katolík byl
zbaven všech práv politických, všech státních úřadův a míst důstojnických. Učení,
šíření a vykonávání povinností katol. náboženství trestáno vyhnanstvím, v pří
padě opětování nejkrutějšími tresty smrti A to vše vedle mnoha jiných utrpenia
pronásledování trvalo 80 let. A Irsko, jak dějiny potvrzují, i při těchto krutých,
téměř neuvěřitelných zákonech, při jichž pouhém čtení člověk sotva slz dovede
se zdržeti, kdy každý neúrodný rok tisíce ubohých jeho obyvatelův uvrhl do ná
ručí kruté smrti hladem, toto Irsko zůstalo katolickým. Taková je stálá víra
křesťana!
A tak i nám, moji drazí, musí naše víra býti dražší než statky celého světa,
pro ni musíme býti hotovi vše obětovati. Avšak tato právě vylíčená víra jest dar
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od Boha — jest božskou ctností, jež od Boha bývá dána a k Bohu zase přivádí,
nuže, proste i vy Boha za tento dar pevné víry a zajisté, že nikdy, ale zvláště
na smrtelné posteli, nebudete litovati, že jste pevně věřili a dle víry také živi byli
Amen.

Promluva na neděli XXIV. po sv. Duchu.
(6. po Zjev. P.)
Napsal dr. JOSEF KAŠPAR, c. k. gymn. professor v Novém Bydžově.
Z malého stává se velké.

Dokladem k tomuto úsloví je dnešní evangelium. — Zrno horčičné, nejmenší
mezi semeny, stává se stromem velikým. Podobenstvím tím chtěl naznačiti Pán
rychlý vzrůst své církve z nepatrných počátků. Než úsloví toto má mnoho
násobnou platnost i jinak v praktickém životě. Jak mnohý člověk, který dnes
zámožností, štědrostí, lidumilností budí úžas, začal s málem a z toho mála stalo
se mnoho jeho přičinlivostí, jeho šetrností. — Milení, vyslovil jsem tu jméno
šetrnost, spořivost, o které dnešního dne chceme mluviti.
Šetrnost jest ctnost v životě veledůležitá Vyžaduje sice sebezapření, avšak
otužuje povahu, vůli a ducha, nabádá k střídmosti a činí opatrnost první vlastností
povahy. Šetrnost vítězí nad nedbalostí, avšak především poskytuje klidu a spo
kojenosti, zahání starosti a odklizuje mnohou mrzutost a bázlivost, která by nás
soužití mohla. Spořivost je hlavním základem blahobytu, šťastné, samostatné, neodvislé budoucnosti, dává možnost konati skutky milosrdenství. Nelze státi se
mecenášem, nemožno ani nejmenší obět přinésti na oltář vlasti bez šetrnosti! Bez
přemáhání, bez újmy jakés není možno této ctnosti přivyknout!, než pevné vůli,
tužbě ušlechtilé rádo dává nebe dojít cíle. Slyšte několik pokynů v té příčině:
První pravidlo jest: Vydej méně, nežli přijmeš! Četl jsem kdesi toto pěkné místo:
Roční příjem 500 zl., roční výdej 501 zl., výsledek úzkost i nepokoj; roční příjem
500 zl., roční výdej 499 zl. 50 kr., výsledek štěstí a požehnání. Hle, tak různé
city vzbudí v srdci lidském jediný buď přebývající nebo se nedostávající zlatý!
■ Nuže, tedy již pro svůj vnitřní klid vydávejme méně, než přijmeme. Je pravda,
že žádný z vás nemá velkého kapitálu, ale nějaké peníze dostanete občas od
svých rodičů. Učiňte si tedy zásadou : To, co máte, nikdy neutratit! úplně, hleďte,
aby vám z toho vždy něco zbylo! Žel Bohu, že tak se dnes zhusta neděje. Zdá
se mi, drazí, a odpustíte mi, jsem-li tu poněkud otevřenější a upřímnější, že
i mezi vámi vzmáhá se požívavost, útratnost, nešetrnost; zdá se mi, že mnohé
to i na scestí svádí, k lehkovážnému to dělání dluhů.
Zaslechl jsem již stížnosti rodičů, a to i méně majetných Ptám se, jak
možno je býti srdci synovskému tak bezcitným a utráceti těžce vydělaný groš
rodičů na různé libůstky, za zbytečné cetky, ba snad dokonce marniti jej v ovzduší
dýmem naplněného hostince a přestupovat! k tomu i řád kázeňský? Rodiče tak
mnohého studenta musí se uskrovniti, snad ani nejnutnějšího nemohou sobě dopřáti, a syn svou lehkovážností skoro sousto od úst jim utrhuje, ba mnohdy
i vlastního otce i matku zbaví marnotratník i rodného domku a přivede je na
hůl žebráckou. Četli jste, m. dr., Kosmákova »Chrta«? Tam máte obraz takového
studenta.
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Proto vás prosím, přemáhejte požívavost v každé příčině! Vždyť nemusíte
míti vše a všeho zkusiti, co vidíte! Nezvykejte si utráceti vše, co máte! Pama
tujte, dr., lidé, kteří vše, co vydělají, hned utratí, chodí povždy na pokraji nedo
statku a budou vždy slábi, malomocni, otroci bohatších, času a okolností. Jsou
chudí vlastní vinou. Pozbývají úcty jiných, ba i úcty k sobě samým a není možno,
aby se stali svobodnými a neodvislými. Marnotratník stává se prodajným, bídným
sketou.
Ale co je mně to platné, uložím-li několik krejcarů, něco jiného, kdybych
mohl týdně uložiti několik zlatých, namítne tu někdo z vás! Je pravda, že několik
ušetřených krejcarů neznamená mnoho, ale to je při tom dôležito, že se vyvíjí
u člověka zvyk hospodárnosti. V životě člověka je málo tak radostných okamžiků,
jako když učinil první úsporu, pak od prvé jde to k druhé, — a člověk stává se
zámožným, že ani neví téměř, jak. A pak i na těch krejcarech záleží! Sklenice
piva denně činí za rok as 22 zl., touto sumou možno život jedné osoby pojistiti
na 1200 zl. Člověk, který zvykl denně piti 3 litry piva, utratí ve 20 letech 6000 zl.,
počítaje úrok z úroků v 50 letech 20.000 zl. Vizte, že z malého se stává velké.

Vám všem dobře známý Jiří Stephenson stal se z obyčejného šachtovního
dělníka inženýrem. Jiří začal svůj život pilnou prací; co vydělal, dal na své vzdě
lání. Šťasten byl, jak sám píše, když mu zvýšili mzdu na 12 šilinků, 6 zl. týdně.
S penězi těmi nejen že se uživil a učitele zaplatil, nýbrž podporoval i své rodiče.
Když pak téhodně bral ještě více, totiž 1 libru šterlinků, 11 zl., začal jako roz
umný a myslící člověk přebytek svůj ukládati a uspořiv gineu, náš dukát, chlubil
se před svými soudruhy, že je teď už boháčem. A měl pravdu, nebo člověk,
který upokojiv své potřeby, může něco dáti stranou, není již chudým. Jisto je,
že Stephenson od té chvíle nikdy nešel zpět, nýbrž výš a výše stoupal. Když
později pomýšlel na stavbu své první lokomotivy, němči k tomu penčz, avšak
poctivost jeho a šetrnost byla tehdy po všem okolí jeho tak známa, že šlechtic
Ravensvorth, dověděv se o úmyslu Stephensonově, poskytl mu okamžitě po
třebných prostředků peněžitých. Co se potom ze Stephensona stalo a jaký jest
jeho význam, víte dojista sami. V dějinách vynálezů bude mu po věky příslušet!
místo z nejčestnějších.
Hle, dr., toho všeho se dosahuje pilností a pak jmenovitě i šetrností. Řiďte
se proto stkvělým tímto příkladem ! Vydávejte i z mála ještě méně, než přijmete,
pak nedělejte dluhů a všecky své výdaje a příjmy mějte náležitě zaznamenány!
Veďte si o všem správnou bilanci! Tak zvyknete si pořádku a šetrnosti. Snad
jste sami již pocítili, jaká to radost za uspořený peníz koupiti si knihu, nástroj.
S rozkoší vždycky oko spočine na takovém předmětu, a člověk nejraději se s ním
chlubívá. Neupřete, že milo to zvláště za nastřádaný peníz o prázdninách pod
niknout! malou cestu, poznati krásu našich krajů nebo zajeti si do země cizí
a tak obohatit! své zkušenosti. Sám věru neznám radosti větší a lepší! Tak
šetrnost je pramenem radostí mnohých, jež rozmařilci navždy zůstanou neznámy.
Zamilujte si proto, m. dr., šetrnost; budete-li šetrní, nepronevěříte se svým rodičům,
a rozmnožíte čest a blahobyt rodného svého domu. — Jen šetrností budete moci
naplniti vznešené přikázání o lásce k bližnímu, prospějete vlasti. S málem začali
Hlávka, Schnell, Oliva, a dnes čítá je národ náš v řadu největších mecenášů
svých. Jméno české akademie nerozlučně spojeno se jménem Hlávkovým, Schnel-
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lovo s »Ústřední Maticí« a Olivovo s ústavy humánními. Jděte, drazí, za tímto
příkladem a budete věrnými učedníky Krista, jenž jest nám i v této ctnosti vzorem
nehynoucím. Pak i vám jednou žehnati bude matka vlast a dobrořečiti všichni
věrní Cechové. Amen.

Promluva na neděli XXV. a poslední po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.
»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.«
Mat. 24., 35.

Když den schyluje se ke konci a slunce zapadajíc, vrhá své dlouhé stíny
na zemi, tu s vrcholu věže zavzní hlas zvonu, vyzývající k modlitbě na klekání.
Andělské: »Ave — Buď zdráva« nese se po kraji, nastává klid, a velebné ticho
večera zve k odpočinku po celodenní práci.
I dnešní neděle jest poslední v této církevní době rok církevní dokonává.
Ale hlas sv. evangelia, jež dnes čteme, není nikterak hlas vybízející k odpočinku,
ale hlas volající na poplach. Slova jeho jako mocné údery na obrovský zvon,
nezvou ke spánku, ale budí předčasně usínající, a kreslíce před očima zář po
žáru světového, vzbuzují hrůzu, působí strach.
Zkázu Jerusaléma, svátého chrámu, nad který nebylo nikdy slavnějšího,
a zkázu tohoto světa, — poslední záchvěvy naší země v nynější této její podobě
líčí tu Spasitel, prohledávající okem svým až na konec časů, slovy klidnými, ale
přec pro nás významnými a výstražnými. A když byl vylíčil všechnu hrůzu
oněch dní posledních, kdy základové tohoto světa chvíti se budou, tu jako by
po bouři nejkrutší rozklenul duhu míru nad proměněným světem, dokonává řeč
svoji velebnými slovy: »Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.« Vše,
co jest nad námi, i ta tvrdá, jako nehybná země, i ty nesčetné hvězdy pominou,
ale jen pravda Kristova přetrvá a přečká všechny věky, potrvá věčně. Země
a slunce, ona všeobecná měřítka změn a časů, zajdou, a nastane pak život bez
míry, bez konce, nadejde věčnost.
Prodleme dnes u tajuplného slova tohoto a uvažujme jen na krátko
význam jeho.
1. V životě sv. Terezie se vypravuje, že veliká tato světice, stále rozjímající
a uvažující, mívala zvláštní podivný dojem, kdykoli s kůru slyšela pěti slova:
»Jehož království nebude konce.« Věčnost! Jak krátké to slovo, jak často člověk
ho zneužívá, ani si neuvědomuje jeho významu! Moře času bez břehů a beze
dna! Čas bez konce, říkáme obyčejně. Ale vidouce všude jen rychlý proud času,
počátek i konec věcí, ano i my sami, jsouce koneční, nedovedeme si nikdy
v tomto životě věčnost představili.
V Krkonoších vysoko k nebi ční tvrdá skála. Jednou za sto let přiletí na ni
malý ptáček, na chvíli usedne a zobáčkem svým udeří v její stěnu. Nepatrné
zrnko, skoro neviditelné, z ní ulomí a odletí. Zda skály ubylo ? Řekli bychom,
že nikoli. A přece se mýlíme. A teprv po sto letech přiletí znovu a znovu zrnko
ulomí. A kdo nyní spočítá, kdy skálu onu všechnu odnese a se zemí srovná?
Jak závratné bylo by to číslo! A přece můžeme říci, že kdyby skal těch bylo
milion, a ptáček jen jednou za milion let přilétl, přece jednou by skály ony
odnesl — a konce věčnosti by přece nebylo.
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Věčnost jest tolik jako bezčasnost; jest to stálé trvání bez minulosti, bez
budoucnosti, stálá přítomnost. V tomto životě našem přítomnost jest pouhý
okamžik, jako ostří nože nejlépe broušeného. Známe jen minulost svoji za námi
a spějeme k neznámým časům budoucím. V životě věčném, který nás po tomto
žití očekává, není minulosti, není budoucích časů; jest jen stále trvající přítomnostAž nadejde nám jednou hodina smrti, tu otevře se brána života věčného,
staneme v této říši nové, bez konce a bez skonání.
2. Ale jest snad ona neznámá říše onoho života po smrti pouze naším do
myslem a klamem ? — Nuž tažme se, které slovo Spasitelovo bylo klamem a mýlkou?
Hledejme v řečech Ježíšových jen jediného slova, abychom mohli říci, že
se mýlil!
Slova jeho prorocká všechna se vyplnila. Jerusalém s výše slávy se sřítil, zdi
jeho jako nedobytné skály srovnány se zemí, proroctví Páně po jediném věku lidském
došlo vyplnění. Marně bychom hledali ve všech řečech Spasitelových omylu neb
nevyplnění. A tak i jeho slova o životě věčném dojdou jednou svého splnění.
A kdyby i Spasitel tak jasnými a určitými slovy nikdy byl nemluvil o věč
nosti, člověk sám v nitru svém ji tuší, vrozený cit mu dí, že smrtí život jeho se
jen proměňuje, ale neukončuje. Vždyť i ten sebevrah, jenž sáhaje do práv Hospo
dinových, nit života svého vzpupně přestřihuje, v nitru svém cítí, že všechno
žití své neukončuje, nýbrž chce se z života tohoto přenésti v život jiný, v poměry
lepší. A co všechny pochybovače a lidi bez pevné víry trápí a znovu a znovu na ně do
léhá, není otázka: zda bude po smrti dále žiti, ale spíše ona otázka: jak bude
žiti? Lepšímu, šťastnějšímu, či horšímu a strastnějšímu životu jdu vstříc?
A jedině ten, komu vlastní svědomí hříchy vyčítá a dává tušiti zlou od
platu, trest v životě budoucím, znovu a znovu sám si namlouvá: »Vždyť není
jiného života.« Nechce a nepřeje si, aby byl. Podobá se člověku, který chorý jsa
na svůj zrak, zavírá oči a přeje si tmy, ač tím přec nikdy slunce s jeho
dráhy nesvede a světla jeho neuhasí. Ale není ni jediného člověka mravného,
počestného, spravedlivého, bohabojného, který by jen na okamžik nevěřil, že po
pouti tohoto proměnlivého života nastane život stálý, život beze změny a bez
konce, život věčný.
Věčnosti nechápeme, ač o ní všichni jsme přesvědčeni. A jako pevné a dobré
základy jsou zárukou důkladného a bezpečného domu, tak život tento jest zá
kladem a podmínkou šťastného či nešťastného života na věčnosti. Země jest před
síní nebes, tento život časný jest přípravou k životu na věčnosti. Jak vznešená,
jak veliká jest nauka Spasitelova, který takto naučil nás na tento svět patřiti.
Kolik útěchy, posily a naděje vlévá ona v srdce zarmoucených, trpících a zou
fajících, a kolik výstrahy a hrůzy těm, kdo zákona Božího nedbají!
Ježíš mluvě o svém druhém příští v slávě a velebnosti, praví: -»Jako blesk
vychází od východu a ukazuje se na západ, tak bude i příchod Syna člověka.«
Slova dnešního sv. evangelia jsou rovněž jako blesk, jenž osvěcuje tajemné zá
hady budoucího života. Kéž všichni jen chápeme jich smysl! Kéž jimi učíme se
dívati na svůj život, plný zodpovědnosti u Pána světů, dárce života! A v ruchu
a shonu světa, ve víru hříšných rozkoší jako výstrahou, jež zdržuje nás, abychom
nebyli uchváceni a strženi s cesty ctnosti, kéž zní nám vždy výrok Spasitelův:
■«Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.«- Amen.
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Promluva na L neděli adventní.
Napsal prof. VÁCLAV MÜLLER.
Bratři, vězte, že hodina jest, abychom ze sna povstali.
Řím, 13, II,

V dobu, kdy zeměkoule naše každým dnem od slunce se vzdaluje, kdy
na místě vábné zeleni bílý rubáš zatahuje krajiny, kdy dne ubývá a noci přibývá,
dává církev počátek roku církevního, posvátný advent. Advent jest dobou oče
kávání toužebného, kdy konečně zasvitne slunko spásy, po kterém v Starém zá
koně po 4000 let marně toužili, jejichž touha vyjádřena v našich staročeských
zpěvech posvátných. Hned na počátku církev nás napomíná slovy sv. ap. Pavla:
»Bratří vězte, že hodina jest, abychom již ze sna povstali.« Proto také máme
z netečnosti se probrati a nový, zbožný život začíti. K tomu směřují všechny
obřady adventní. Promluvme tedy o tom, co jest advent a jak jej máme světití.
Adventus, slovo latinské, znamená příchod a připomíná nám tajemství pří
chodu Pána Ježíše na tento svět. Rozeznáváme trojí příchod Páně, jeden stal se,
druhý jest příchod Páně milostí do srdcí našich, třetí stane se v den soudný.
1. První příchod Páně stal se před 19 sty lety, kdy jednorozený Syn Boží
pro nás s nebe sstoupiv, vtělil se z Ducha sv. a v Betlémě narodil se z Marie
Panny. Na tento příchod Páně od stvoření světa lidé čekali. Bůh již v ráji slíbil
lidem Vykupitele, řka: »Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, mezi pokolením
tvým a jejím, a ona potře hlavu tvou, ty pak úklady činiti budeš patě její.«
Potomkem tím byl Ježíš Kristus. Víra, že zaslíbený Messiáš přijde, zachovala se
od Adama po všechna pokolení až do Noema, od Noema přešla na Abrahama,
po Abrahamovi zdědili ji patriarchové Isák i Jakub. Bůh sám v nich tuto víru
utvrzoval. Abrahamovi slibuje Hospodin třikráte: »Učiním tebe v národ veliký a
požehnám tobě a zvelebím jméno tvé a v potomstvu tvém požehnána budou
všechna pokolení země.« Totéž zaslíbení sílí Isáka v jeho utrpení i Jakuba v ža
losti. Jakub pak na smrtelném loži naplněn jsa duchem svátým, žehná Judovi a
praví: »Nebude odňata berla od Judy ani kníže s beder jeho, dokavad nepřijde
ten, který poslán býti má, a on jest očekáváním národů.« Zaslíbení tato sílila lid
israelský v Egyptě. Zde učí se jim Mojžíš, který je rozmnožuje novými. Z úst
Hospodina slyší Mojžíš útěchyplná slova »Proroka z národa tvého a z bratří tvých
vzbudí v tobě Hospodin, Bůh tvůj; jeho budeš poslouchali.« Proto dobře dí sv.
Paulinus: »Od počátku světa Kristus Pán ve svojich trpí a vítězí; v Ábelovi, jenž
od bratra byl zabit; v Noemovi, jenž od svého syna byl potupen ; v Abrahamovi,
jenž z vlasti odejiti byl přinucen, v Josefu, jenž od bratří svých byl prodán,
v Mojžíšovi, jenž od matky na vodu řeky Nilu byl dán; v prorocích, kteří pro
následováni byli. A ve všech těchto obrazech vítězí Kristus, když souzen bývá,
jako psáno v žalmu: »Často bojovali proti mně od mladosti mé, avšak mne ne
premohli; na šíji mé kovali hříšníci, prodloužili nepravost svou.«
Na všechny tyto události připomíná nás advent. Čtyři tisíce let trvala tato
touha po Vykupiteli, čtyři neděle trvá advent. Časně z rána za tmy ozývá se
zvonů hlas a volá křesťany na roráty, aby si připomínali trudný stav před
Kristem Pánem.
2. V advente však často slyšíme slova: »Spravte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho.« Jsou to slova předchůdce Páně sv. Jana Křtitele a připomínají nám,
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že není advent jen památkou Starého zákona, nýbrž též obrazem přípravy naší
na Vykupitele. »Bratří, vězte, že hodina jest, abychom ze sna hříchu povstali.«
Hodinou tou jest advent, snem jsou hříchy naše. Z hříchů povstati máme, aby
chom připravili srdce své na příchod Vykupitelův. V adventě umlká veselá hudba
církevní, radostné zpěvy mění se ve zpěvy touhy, barva bílá, barva radosti, se
nahrazuje barvou fialovou, barvou kajícnosti, kněz vynechává radostného zpěvu
Gloria, protože jest advent dobou smutku nad hříchy spáchanými.
Proto hlavně v adventě máme se všeho vystříhati, co by bylo hříchem,
anebo k hříchu věsti mohlo. Jistě větším bude hřích, který se v této posvátné
době spáchá, jež má býti naopak dobou naší očisty. Zpěvy 'naše rorátni ustavičně
k tomu vybízejí: »Kriste při svém lidu stůj, v pokoře nás utvrzuj, lásku svou
v nás rozněcuj. Na pomoc nám spěj, odolati ďáblu dej, vítěziti pomáhej.«
Slova tato jistě jsou jasným obrazem toho, co jest povinností v adventě.
Horlivou modlitbou prosme Boha o milost pravé kajícnosti, aby srdce naše bylo
ozdobeno démantem víry, stříbrem naděje a zlatém svaté lásky ku přijetí Pána a
Spasitele našeho. Šťasten, kdo srdce své v slzách očistí. »Blahoslavení jsou ti, jimžto
odpuštěny jsou nepravosti a jichžto přikryti jsou hříchové.« Pamatujme na slova
sv. Bernarda: »Duše křesťanská, příchod Vykupitelův blízko jest, vzpomeň často
v těchto dnech na tento příchod a připravuj naň srdce své, neboť on půjde, aby
hledal a spasil, co bylo zahynulo. Přijmi jej nyní, a on tebe přijme laskavě, až
přijde jako soudce, soudit živých a mrtvých.«
3. To pak jest třetí příchod Páně, na který v adventě máme vzpomínati.
Kristus přijde opět v den soudný, aby nás soudil, jak jsme užili milostí, jimiž
nás obdařil. Na tento příchod nás připomíná dnešní sv. evangelium, které jedná
o posledním soudu.
Jak neměli bychom ze sna povstati, když vzpomeneme, že Pán Ježíš při
jde opět v oblacích nebeských se slávou velikou a velebností soudit živých
i mrtvých. Na tento den všichni světci jen s hrůzou pomýšleli. »Běda mně bíd
nému,« volá sv. Augustin, »když přijde soudný den a otevřeny budou knihy
svědomí. Co počnu tehdáž, když nebesa vypravovat! budou nepravost mou a
země proti mně povstane ? Ach, nic nebudu moci odpovídati, se skloněnou hlavou
pln jsa hanby, státi budu, třesa se.« Den ten přijde, vždyť praví sv. Pavel: »Ale
my všichni dojista musíme se ukázati před soudnou stolicí Kristovou, abychom
přijali každý odplatu podle toho, jak jsme činili dobré čili zlé.« (II. Kor. 5., 10.)
‘Na tento den vážný nás též upomíná advent. V tento čas zapovídá církev
všechny obvyklé radovánky, aby tím na jevo dala, že jednou přijde doba, kdy
všechno to nás opustí a jen dobří skutkové u nás zůstanou. Proto vybízí k mod
litbě, almužně a předpisuje přísnější posty.
I nás týká se tento trojí příchod Páně. Co my máme činiti? Volám se sv.
Janem Křtitelem : »Čiňte pokání! Spravte cestu Páně a přímé čiňte stezky jeho.«
Odvržme tedy odění tmy a oblecme se v roucho světla. Když předkové naši
s horlivostí advent světili, jak jsou nám toho důkazem krásné zpěvy adventní,
nezůstaňme ani my za nimi. To budiž naším cílem pro celý advent. Hodně při
pravujeme se na příchod Páně. Prosme Krista slovy, která čteme v rorátech;
»Vyveď z pýchy pyšného, ctnosti nauč hříšného, k sobě volej každého. Kriste,
pro své vtělení, dej nám hříchův želení, přiveď k věčné radosti.« Amen.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Osobní. Ustanoveni na obecných ško jednající o veřejné docházce školy národní,
lách zat. katechety koll.: Václ. Kunz a Ot. jehož § 27. proměněn byl zákonem ze dne
Studnička v Praze VIL, Jos. Dlouhý-Po- 8. září 1899 čl. 19. z. z. Bližší ustanovení,
korný a Jos. Jonák v Praze VIII., Václav jak si tú jest vésti, lze najiti ve V. V. 1899
Bečvář, Ant. Beran a Ant. Spále na Žižkove, str. 3, 53, 125. Dle toho nechť še ředitel
Jos. Beznekr na Březových Horách, Kar. stva a správy školy řídí. Předseda dr. Bláha.
Bica na Kladně, Fr. Gutwirth v Příbrami,
Výnos ten byl vydán zajisté v čas a jest
Jan Hudek v Břevnově, Fr. Janáč na Smí nepohodlný zejména »Časopisu čes. učitelek«,
chově, Fr. Karban v Mirošově, Jos. Krátký který v č. 19. bouří proti němu. Jest viděti
v Plzni, Jos. Kudrna na Král. Vinohradech že v praxi též některé učitelky chtějí do
(výp.), Václ. Kutina v Košířích, Jos. Ma- kázali, jaké katoličky jsou, totiž dle matriky,
těja a Eman. Maule v Nuslích, AI. Roud ale nikoli v životě a přesvědčením. Starají
nický na něm. škole v Žižkově, Václ. Silný se o věci, které do jejich pravomoci nikterak
v Plzenci, Ant. Tichý v Michli, Prok. Uher nezasahují a svými světobornými názory se
v Plzni (něm.), Tom. Vondrášek v Plzni,
činí směšnými. Každý ovšem bojuje, jak umí.
Jar. Zika v Kročehlavech, Mik. Koukl v NýPedagogicko-katechetský kurs bude
řanech; na měšťanských školách zatímně:
se konati v Solnohradě od 10. do 23. listo
Fr. Komárek v Čáslavi, Jan Stiebor v Ro padu t. r.; bude obsahovat! cyklus před
kycanech, Boh. Kacafírek v Litomyšli, Jos. nášek z historické, praktické a theoretické
Suchý v Radnicích; definitivně: Jos. Stella pedagogiky, praktické výstupy a přednášky
v Pečkách, Rudolf Rauwolf řádu Prám, v o jednotlivých zásadách vyučovacích. Před
Teplé, St. Kosan v Chrudimi, Jan Pfrogner měty přednášek jsou: Hlavní body dějin
na ústavě učitelek u milosrd. sester v Chebu, výchovy (9), filosofie a pedagogika pokanAug. Stránský, supi, katech, na paed. v tovské doby se zřetelem k Herbartovi (7)
Trutnově, dr. Rich. Špaček řád. professorem vědecké uspořádání didaktiky (2), o soci·
dogm. na theol. fakultě v Olomouci, dr. Fr. alní pedagogice a pedagogické sociologii (3),
Botek mimoř. prof. fund. theol. a křesť. fil. vztahy didaktiky k logice (4), staré a nové
tamtéž, B. Holík v Žižkově na dívčí obecné, ’cesty v katechetském vyučování (4), hlavní
Služby Boží. C. k. okr. škol, rada v Hořo- 'směry katechetské praxe (3), výchovný vývicích vydala dne 4. čevna 1903 č. 322 ředí- ' znám liturgiky (3). Zápisné na celý kurs
telstvím a správám škol tento výnos: Na zá- y 10 K. Přihlášky přijímá: Paedag.-katech,
kládě výnosu c. k. zem. šk. rady v Praze, < kurs, Salzburg, Kapitelplatz 2, který zašle
ze dne 31. ledna 1903 č. 3009 dáváme ^prospekty. K. a. ordinariát pražský a zajisté
věděti, že po rozumu min. vynesení ze dne ^i ostatní poskytnou účastníkům milerády do30. června 1888 čís. 6042 proti zanedbání Svolené. Přáním naším by bylo, aby ponáboženských cvičení, jichž část jest návštěva Zdobný kurs byl uspořádán v Praze, kde by
kostela, jest v případech, kdy vina zaned-^se zajisté našlo dosti sil a posluchačů k
bání leží v zachování se dítka, když po-W[podobnému podniku.
učování a povzbuzování se minulo účinkem,Spatná docházka na služby Boží,
zakročili disciplinárními tresty, jež v § 24.^"Někteří žáci svévolně zanedbávají předepsařádu školního a vyučovacího jsou taxativně ných náboženských úkonů, jako školní mše
vyjmenovány. K tomu pak zvláště připome sv. v· neděli a ve svátek, ve všední dni,
nula, že snížení známky z mravů dle mi- přijetí sv. svátostí. Když udání a trest nic
nisterialního vynesení ze dne 30. září 1901
nepomůže, nesmí katecheta tuto nedbalost
čís. 24.729 nikdy nelze pokládat! za disci pouštěti se zřetele, zvláště tehdy, jedná-li se
plinární trest, nýbrž toliko za jeho násle o plnění druhého přikázání církevního. Tuto
dek, stanovení známky z kteréhokoli před nedbalost lze v přední řadě považovat! za
mětu vyučovacího zakládat! se smí pouze mravní nedostatek (lenost), a jest proto na
na skutečném prospěchu školním, dítkem místě, snížiti žáku známku z mravů. Brání-li
prokázaném. V případech však, kde příči se proti tomu učitel nebo porada, a není-li
nou zanedbávání náboženských cvičení jsou vyhlídky na výsledek rekursu k vyšším úřa
rodiče nebo jich zástupci, jest proti těmto dům, nezbývá katechetovi nic jiného, než
zakročit! na základě zákonných ustanovení. snížiti známku z náboženstvíneboť slovo
Tato pak obsahuje zákon ze dne 19. února »náboženství« neznamená pouze vědomosti,
1870 č. 22. zem. zák. v druhé části své, nýbrž také život dle něho.
Knihtiskárna družstva Vlasf v Praze·
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K XVIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Druhé slovo o zpytování svědomí.
Napsal JAN PTÁČEK.
(Dokončení.)

Nesmíme také zapomenout!, že, třebas bylo těžko říci proti kterému při
kázání zanedbávání povinností stavovských
*)
vůbec jest, in concreto každý po
dobný hřích proti některému přikázání z desatera nebo patera nebo řadí se mezi
hl. hříchy.
Tak na př.: Hlídač (vidím jej právě z okna a proto ten příklad volím, ač
by snad jiný byl vhodnější), raději by spal, než aby hlídal, a stala by se škoda;
byl tedy líný (tento hř. má i p. Ol. ve svém zpovědním zrcadle) a způsobil škodu
na majetku (VII. — jak velikou?) A tak může se mnohý zpovídat! z hříchů proti
povinnostem svého stavu, nepotřebuje onoho slova ani užiti. Ostatně zde nezbývá
vskutku jiné pomoci než kázání o povinnostech určitých stavů či lépe povolání,
k nimž látku skýtati musí kraj, způsob výživy v něm atd., kázání, jež by se ne
hodilo stejně do Afriky jako do Austrálie, Paříže jako do Lhoty, nýbrž na určitý
jeden kraj; ne na metaře jako na učence, nýbrž na jeden určitý stav. Ale tím
jsem už daleko odbočil. Chtěl jsem říci jenom, že považuji zp. zrcadlo dle de
satera pro děti za jakýsi zárodek, jenž se vzrůstem dětí i sám má vzrůstati, evo
lucí, za součinnosti kazatele, zpovědníka i posluchače, kajícníka, nebo chcete-li
kostru, k níž další život přidati musí maso a nervy, za jakýsi Archimédův pevný
bod, odkud by bylo možno, ne-li všecky, tož aspoň valnou část obtíží zpovědi
odkliditi, všecky hříchy na něj navěsiti. Co jsem řekl o povinnostech stavu,
o nichž mluví p. O., platí skoro stejnou měrou o povinnostech sebelásky: 1. mé
spasení, 2. má duše. Není-li každý hřích proti mé duši a mému spasení? 3. Mé
tělo. Tedy zdraví, život. Nedají-li se zařaditi beze všech logických složitých operací
do přikázání V.? Proto také kladu sem ve svém zp. zrcadle: kdo kouří, pije ko
řalku, hledě ovšem, protože u dětí tyto hříchy sotva jsou kdy těžké, více k bu
doucnosti než přítomnosti. 4. Můj majetek. To je buď zanedbávání vlastního ma
jetku a pak lze zařaditi je pod lenost nebo marnotratnost, jejíž konkrétní projev
opět zřejmě spadá pod určité některé přikázání z desatera. Snad ne zcela přesně,
ale dostatečně. Je to buď nestřídmé pití nebo hazardní karban (na ten se do
*) Mám na mysli lid obecný, studovaní (pokud se zpovídají) mohou býti poučeni
snáze a přesněji.
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spělých táži hned po opilství, ač by vlastně náležel tento hřích pod VIL, protože
ruka držící karty, bývá netoliko často rukou zloděje, jak praví W. Talmage, ale
i opilce. Krátce: opilství a karban jsou v těsném spojení, nebo »cherchez la
femme,« a pak je to proti VI. nebo IX. a p. A konečně 5. moje dobré jméno.
Vím, že v »moderní« společnosti platí francouzská zásada: péché caché est tout
á fait pardonné. (Tajný hřích se úplně odpouští.) Je pravda, že »to, co se mluví
o lidech, ať je to pravdivo nebo ne, zaujímá někdy v jejich veřejném životě
stejné místo jako to, co skutečně učinili.«
*)
Neupírám, že »ačkoli ctnost závisí
na našich vlastních činech, závisí čest na mínění cizím.« Ale přes to dle křesťan
ského názoru čest beze ctnosti vlastně není ctí, je pouhou hluchou skořápkou
bez jádra. A proto myslím, že každý hřích, ten více, onen méně, je proti cti,
arciť veřejné hříchy — pro spojené pohoršení — více než utajené. Či který hřích
zvláštní by byl proti cti, jenž by nespadal do desatera a patera se 7 hl. hříchy?
(Čest a dobré jméno pokládám po příkladu mnohých za synonyma, nevím, proč
se v katechismu obé rozlišuje).
Budiž mi rozuměno! Přál bych si také, aby zrcadlo zp. bylo pokud možno
dokonalé, všestranné, ideální, ale praktičnost vyžaduje, abychom hleděli dojiti,
čeho dojiti lze a ne, čeho bychom si přáli. Dr. Sickenberger žádá, aby prohlou
bena byla otázka »povinností sebelásky«, p. Oliva totéž chce s otázkou »povin
ností stavu«, jiný maje na zřeteli socialismus, chtěl by vložiti do zrcadla zp.
tisk, spolky, já sám na př. srovnání a odmítnutí učení protestantského (jako to
mají protestanté), akcentování a rozšíření některých článků proti monismu atd.,
ale pak bychom měli z katechismu foliant a ze zp. zrcadla katechismus. A ve
stručnosti zp. zrcadla se s p. Olivou přece úplně srovnáváme, jak vysvítá z obou
formulí zp., jež objemem skoro se neliší.
Cizí hříchy! Uvádím je též a to u přikázání V. Myslím, že opět beze slo
žitého usuzování. Je-li zakázáno zabíjet tělesně — exceptis excipiendis — tím
více duchovně, hříchem. Odtud uvádím ve zp. zrcadle: Kdo jiného svádí ku
hříchu. V tom zahrnuji první 4 cizí hříchy; soudím totiž takto: buď jsou tyto
cizí hříchy lehké, a pak netřeba jich vůbec uváděti a tím méně roztřiďovati,
nebo jsou těžké — a pak, protože kajícník vždycky musí mi říci, »k čemu« sváděl,
samo vysvitne, který to vlastně cizí hřích je S dalšími 5 hříchy cizími je potíž,
kterou vyciťoval i p. OL, neboť o cizích hříších nemluví skoro nic. Praví sice:
»Nápadno mnohému bude, že zde není nic o cizích hříších. Okolnost tato se
vysvětlí při oddílu, v němž jedná se o stylisaci zp. zrcadla« (str. 271.), ale při
stylisaci uvádí jen značky pro cizí hříchy (-[-) a pak větu: »Častěji se vyskytu
jící cizí hříchy« s poznámkou, že .... cizí hříchy jen tehdy třeba vyznávati,
když mají ráz těžkého hříchu.« To však platí o všech hříších, je tedy tato po
známka zbytečná.
Znaménka cizích hř. (-{-) pak položil k prvým 3 hříchům, jež bývají z pra
vidla těžkými, totiž: Zda moc zneuctil nebo urazil někoho vyššího? X (počet
hříchů) a -|—|—|-.
Zda byl moc nestydatý a nemravný? x + + + (Jaký činí vlastně p. spis,
rozdíl mezi nestydatostí a nemravností? Obyčejně považuje se obé za synonyma,
leda že »nestydatost« je drsnější význam.) Zda svévolně v neděli a ve svátek
zanedbal mši svátou? x_p.
*) L. Coloma S. J. »Maličkosti«.
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Obávám se, že zde je třeba složitých logických operací. Je možno přece
vychvalovat! a hájiti každého hříchu! Kam dá 6. (ke hř. mlčeti) a 7. (hř. netre
stali), 5., 9.? Arciť rozprava o ciz. hříších od 5.—9. je u dětí celkem bezpřed
mětná, protože sotva zde těžce hřeší, ale nikoli pro lidi dospělé. Kolik lidí na př.
s plnou rozvahou schvaluje rozličné zločiny, těžké hříchy, jich hájí. K nim mlčí
(ďábel němý), aby nepozbyl popularity 1 Kolik lidí i starých vychvaluje a nehájí
na př. tanečních zabav v zapovězeném času! Kolik lidí mlčí k nevýslovným rou
háním ! A jsou to samé těžké hříchy. Nedá-li se (tak jako povinnostem stavu)
zvláštní otázka i cizím hříchům, ony tři první hříchy těžké ve formuli p. Olivově
nevyvažují plně obsahu všech 9 cizích hříchů pro budoucnost. A žádosti p. O.
zvláštní zmínky o povinnostech, musí důsledně chtíti i zvláštní zmínku o ciz.
hříších. Abych se tomu vyhnul, dal jsem tyto hříchy do V. př., neboť částečně
řadí se tyto hříchy samy sebou k desateru. Arciť přiznávám se, že ani toto mne
neuspokojuje. Ale návrh p. Ol. těchto obtíží také neodklizuje.
A nyní konečně přecházím k tomu, co je vlastním důvodem mých článků
i odpovědi této, t. j. k formě zp. zrcadla.
P. Ol. přiznává se, že »byl dříve téhož náhledu a téže praxe, ale výsledků
valných se nedočkal a proto toho opět nechal.«
A tu si dovoluji ptáti: Jak dlouho p. spis, takto si počínal? Dle mého ná
zoru je nutno vésti si tak nejméně 4—5 let, od první zpovědi počínajíc (neboť
první příprava je rozhodná), s houževnatou důsledností i ve vyučování i ve zpo
vídání, v naprostém souhlase s ostatními zpovědníky-katechety týchž dětí a pak
teprve ukáží se výsledky. Byly tu tyto všecky podmínky? A jakých výsledků se
dopracoval, užívaje své praxe? Tam nebylo nedostatků?
Rád přiznávám p. spis., že někteří »vzdor« (sic!) ustavičnému opakování
této formule »proti I., pioti II. atd.,« zpovídali se u přikázání I. z hříchů proti
VI., a V. proti VII. atd. Ba někteří (jako by znali Samberkovo: Jedenácté přiká
zání a chtěli Š. překonali) zpovídají se docela i proti XI., XII., XIII., XIV. přik.
atd., dávajíce totiž ke každému hříchu pořadem jedno přikázáni!
Ale to přece nedokazuje nic proti mé formuli (jíž jsem přejal vdp. Fr. Va
něčka, kanovníkaý To dokazuje toliko, že v každé třídě jsou dítky méně nadané.
Mám vypočítávat! podobné příklady, ať už se zpovídaly děti dle jakéhokoli ná
vodu ? Neshledal sám p. sp. cos podobného i při svém návodu ? Každá věc má
svoje světlo i stín, jde jenom o to, aby bylo více světla než stínu.
Snad je to také ztráta času opakovat! 12krát (10 B. a 2 z cirk, př.) říci
2 slova: »proti Xtému,« ale domnívám se, že tato ztráta je daleko menší než ona,
kterou způsobuje stálé opakování a rozpomínání těch, kdož neužívají mé formule.
P. O. nezmiňuje se o tanečních zábavách v zapovězeném čase. Nechápu
toho dobře, věda, že je to těžký hřích i pro děti větší, hřích, nad nějž snad nic
není pro ně lákavějšího, milovaného, což bývá počátkem konců tolika lidí. Míním
ovšem nebezpečenství muzik vůbec. Divím se, že starý Julian Apostata chtěje
svésti křesťany k odpadu, nepomyslil na muziky se vším tím, co s nimi bývá
spojeno. Všecko si dají říci s kazatelny, jen nic proti muzice, třebas jen v zapo
vězeném čase. A kdyby sebe více byli milovali kazatele, obratem ruky stanou se
fanatickými nepřáteli jeho, jakmile slovo řekne proti tomu, co je modlou jejich
života. Ale to nemůže býti dostatečným důvodem, aby ten hřích ve zp. zrcadle
byl vynecháván. Neboť k bratrskému napomenutí nikdo není povinen, ví-li předem,
12*
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že by nebylo nic plátno, ale zpovědník a kazatel (A. Scheicher: Theol. moralis)
je bez podmínky zavázán mluviti o těchto věcech jako vůbec proti těžkým hříchům
i tenkrát, kdyby věděl, že to pranic neprospěje.
Při výtce p. O o ztrátě času těmi slovy: proti I. atd. mi připadla jiná, větší
ztráta času. I v přípravě zpovědi i ve zpovědi samé. Kajícníci hezky pěkně vyříkájí celé Confiteor a vynechají, kdy byli naposled u zpovědi. A tak jste marně
čekali, neboť stejně se musíte ptáti, kdy byli naposled u zpovědi. Nuže, nebylo-li
by velkou úsporou času, kdyby kajícníci hned začali, když byli poprosili o po
žehnání, což bez toho činí nežli přikleknou: »Na posledy jsem byl u sv. zp. . . .,
od té doby jsem zhřešil: Proti I. atd.; mohl by třebas při tom nebo na konci
udati svůj stav: Jsem rolník, lékař, učitel, professor, atd., otec, poručník a pod.
Příslušná otázka zpovědníka o hříších proti povinnostem stavu by pak vyplynula
sama sebou. Ale tu by mi mohl někdo namítnouti, že bych žádal celého nationále.
Vinil-li by mě kdo z lehkomyslnosti pro vynechání »Confiteor«, odkazuji ho na
tuto praxi v Americe a zvláště v porýnských krajích, a tam jistě nejsou lehkomyslnější v této věci než my.
Účelem tohoto článku nebyla mi forma zp. zrcadla, ta je mi toliko pro
středkem k cíli, abych totiž na základě jejím došel jednotnosti ve zpovídání, pro
níž mluví právě tolik a tak silných důvodů ne-li silnějších jako pro jednotu ka
techismu. Proto také, kdyby se přese vše většina chtěla rozhodnout! pro návrh
p. O., neváhal bych ani já jej přijmouti. Ale formule má zdá se mi výhodnější
z důvodů, jež opakuji a shrnuji (dodávaje toliko, že tomu, kdo proti některému
přik. nezhřešil, je říci: proti Xtému př. js. s milostí B. nezhřešil.): 1. Poenitent
hříchů neopakuje. 2. Tak snadno jich nezapomene, když všecka přikázání desa
tera po pořádku, výslovně jmenuje 3. Tak snadno také nezamlčí. U některého
stačí někdy dosti malý impuls s té neb oné strany, aby hřích buď vyznal nebo
zamlčel. Kdyby nevyslovil některého přikázání, snad by hřích proti němu zamlčel.
Ale když má výslovně říci na př. : proti VI. př. js. s mil..B. nezhřešil — a zhřešil,
vzepře se v něm přece svědomí, a tak snadno nezapře. 4. Snadno si tuto formuli
pamatuje a snáze a rychleji se zpovídá z paměti. 5. Je to výhodou i pro zpo
vědníka, je-li už unaven, že netřeba mu upínati pozornost než ke hř. proti př. III,
(mše sv.), VI., VII. B. a III. a V. církevnímu, kdy mi děti vždycky musí
udati počet.
Velikou výhodou návrhu p. O. je, že umísťuje hříchy těžké ná počátek,
neboť jsou-li ty vyznány, při nadpř. lítosti celá zpověď je zachráněna. Ale ony
hříchy (IV., IIL, VI. a III. cirk.) nemusí býti vždy těžkými a naopak ostatní lehké
mohly by se státi smrtelnými, a tak se ona výhoda jednak zmenšuje, dílem pak
se v mé formuli vyrovnává větší energií, jíž vynaložit! jest na udávání počtu.
(Zřídka, často, velmi často; určitým číslovkám se vyhýbám, protože jich obyčejně
děti sami nevědí, a uvádějí-li je, činí tak z pravidla na zdař Bůh.) A pak zrovna
těžké hříchy kajícníci neradi napřed říkají. Také ona mnemotechnická pomůcka
p. spisovatelova na prstech u ruky (5—5) nezdá se mi dosti silná, aby považo
vala výhodu, jakou podává zpytování desatera.
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Promluva na II. neděli adventní.
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.
»Ty-li jsi ten, který přijití má, aneb jiného
čekati mdme?<
Mat. 11, 3.

Sv. Jan úpěl v krutém žaláři, v pevnosti, která vystavěna byla na ochranu
Palestiny na pomezí arabském. Jedinou útěchou byli mu učedníci jeho, kteří
s dětinnou láskou naslouchali napomenutím Mistra svého. Když pak cítí Jan blížící
se konec, posílá učedníky své k Pánu ■ Ježíši s otázkou: »Ty-li jsi ten, který při
jití má, aneb jiného čekati máme?« Sv. Jan sice důkazu nepotřeboval, za to však
tím více učedníci jeho.
Otázka, zda-li Ježíš Kristus jest pravým zaslíbeným Messiášem, jest otázkou
světovou. Na ní záleží celé naše vykoupení, s ní stojí a klesají všechny ty ne
konečné zásluhy Messiášovy. Proto zodpovězme si tuto otázku v dnešním sv.
rozjímání důkazem, že Ježíš Kristus je pravým zaslíbeným Messiášem.
Smutně to vyhlíží v městě obleženém mocnějším nepřítelem. Jaká tu úzkost,
jaký strach! Vždyť vědí, že sami se neosvobodí. Ale přece jim kyne paprsek na
děje, že pomoc přijde z venku, že vévoda mocný porazí na hlavu nepřítele
a osvobodí město sužované. To mají slíbeno, proto odporují nepříteli až do kraj
nosti. Avšak vysvoboditel nepřichází. Marně vyhlédají, marně doufají. Tu ptají
se: »Kdy as přijde ? Odkud, s které strany, kdo to as bude, zda bude dosti mocným,
aby nepřítele přemohl?« Co značí podobenství toto? Městem tím nepřítelem obklíčeným
byl celý svět. Sám sobě pomoci nemohl, měl však slíbeno, že přijde ten, jenž potře
hlavu hadovu. A skutečně přišel tento vysvoboditel, na něhož s toužebností po
kolení lidské čekalo, je to Ježíš Kristus, na kterém vše se naplnilo, co předpově
děno bylo ústy proroků.
Již v ráji Bůh slíbil Messiáše, který potře hlavu hadovu. Tu však první
otázkou, která se ozývala lidstvem, bylo : »Kdy přijde?« První, nadšen jsa duchem
Božím, otevřel ústa svá patriarcha Jakub, který na smrtelném loži žehnaje Judovi, prohlásil: »Nebude odňata berla od Judy a kníže s beder jeho, pokud ne
přijde, jenž poslán býti má, a on bude očekáváním národů.« (Gen. 49, 10.) Hle,
jak to vše se vyplnilo na Kristu. Berla je znakem moci vladařské. A králové
z domu Judova vládnou v Israeli, teprve 40 let před Kristem pozbývají své sa
mostatnosti, když Římané se zmocnili Palestiny a Heroda idumejského učinili králem
V zajetí prorok Daniel (9. 25) docela přesně odpovídá na otázku, kdy Messiáš přijde: »Od vyjití řeči, aby vzdělán byl Jerusalém, až do Krista vévody týdnů
sedm a týdny šededsáte dva budou a zase vzdělána bude ulice a zdi v úzkosti času.
A po týdnech šedesáti a dvou zabit bude Kristus, a nebude lid jeho, který ho
zapře.« I toto proroctví se vyplnilo na Kristu Pánu.
Než dále nastává nám otázka: »Odkud přijde Messiáš?« I na to jasně od
povídají proroci. Bude potomkem Semovým, Jakubovým, Abrahamovým i Davi
dovým, jak dokazují slova Hospodinova k Davidovi: »Vzbudím tobě potomka
a upevním trůn jeho království až na věky. Já budu jemu za otce a on bude
mi za syna.« (2. Král. 7, 11 —16.) Matkou jeho bude čistá Panna, jak to nazna
čují slova Isaiáše proroka (7, 14): »Aj, Panna počne a porodí syna a nazve jméno
jeho Emanuel.« V Betlémě pak uzří světlo světla, neboť tak prorokuje Micheáš
(5, 2) slovy: »Aj, ty Betléme Efrato, jakkoliv jsi nejmenší mezi městy judskými, z tebe vyjde ten, který má býti panovníkem v Israeli.« Vše na Kristu se
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vyplnilo. Z domu Davidova se zrodil, neboť jest matka Maria, která byla z rodu
Davidova, v Betlémě ve chlévě se narodil, jak Micheáš byl prorokoval.
David pak dí, že králové přijdou a budou se mu klaněti. »Králové Tharsis
a ostrovů dary obětovati budou, králové sabbejští a arabští dary přinesou, a kla
něti se budou jemu všichni králové.« (Žalm 71, 10, 11.) Jeremiáš (31, 15) proro
kuje o zabití dítek v Betlémě, když dí, že Ráchel, t. j. matky betlémské, pláčí
synů svých. Oseáš předpovídá (11, 1): »Z Egypta povolal jsem syna svého.«
Kým bude, tak dále bychom se mohli tázati, a i na to zřejmě odpovídají
proroci. Bude míti předchůdce podle proroka Malachiáše (3, 1): »Aj, já posílám
anděla svého a připraví cestu před tváří tvou, a hned přijde do chrámu svého
panovník, jehož vy hledáte.« Bude naplněn dary Ducha sv., bude prorokem jak
Mojžíš již prorokuje: »Proroka jako mne vzbudí vám Hospodin«, bude učitelem:
»Aj za svědka národům dal jsem jej a za učitele.« Bude Vykupitelem. To pro
rokuje Isaiáš <61, 1): »Duch Hospodinův nade mnou, nebo Hospodin pomazal
mne, k zvěstování tichým poslal mne, abych léčil zkroušené srdcem a kázal jatým
propuštění a léto milostivé Hospodinovo.« Bude divotvorcem, neboť praví se
o něm : »Tehdáž otevrou se oči slepých a uši hluchých otevřeny budou. Tehdáž
poskočí kulhavý jako jelen a rozvázán bude jazyk němých.« (Is. 35, 4—6.)
Hle, a vše to vyplnilo se na Kristu. Zdaž důkazem toho není nám ta od
pověď, kterou dává Kristus učedníkům Janovým v dnešním sv. evangeliu. On
dí: »Jdouce, zvěstujte Janovi, co jste slyšeli a viděli. Slepí vidí, kulhaví chodí,
malomocní se očisťují, hluší slyší mrtví vstávají z mrtvých.« Jistě slyšíme zde
ohlas těch slov prorockých, že Messiáš bude divotvorcem velikým.
O něm prorokuje se dále, že bude knězem, neboť se praví: »Přisáhl Hospodin
a nebude želeti: »Ty jsi knězem na věky podle řádu Melchisedechova.« (Žalm
109.) O něm prorokováno, že bude králem, neboť čteme v St. z.: »A panovati
bude od moře do moře, až do končin okršku země, a klaněti se budou jemu
všichni králové země.« (Žalm. 72.)
Prorokují slavný vjezd jeho do Jerusaléma: »Vesel se, dcero siónská, a plesej,
dcero Jerusalémská, aj král tvůj přijde tobě, spravedlivý a spasitel sám chudý,
sedě na oslicí a oslátku mladém.« (Zach. 9, 9. 10.) Prorokují dále, že bude za
třicet stříbrných prodán, bičován, uplván a posmíván. Žlučí i octem napájeti jej
budou, ruce i nohy jeho zbodnou a o šat jeho metati budou los A vše to vy
trpí Messiáš dobrovolně pro hříchy naše.
Jen slyšme slova proroků : »Odváží mzdu mou třiceti stříbrných.« (Zach.
11, 12.) Tělo své dal jsem bijícím a líce své vroucím, tváři své neod
vrátil jsem od lajících a plijících na mne.« (Is. 50, 6.) »Jazyk můj přilnul
k dásním mým. Dávají za pokrm můj žluč a v žízni napájejí mne octem.«
(Ž. 68, 22.) »Zbodli ruce i nohy mé a zčeth všecky kosti mé, rozdělili sobě
roucho mé a o oděv můj metali los.« (Ž. 21.)
A vše vyplnilo se na Kristu, vždyť v slovech prorockých vidíme obraz
Spasitele samého.
Však i oslavení Messiáše bylo nám prorokováno. Jeho zmrtvých vstání na
lézáme ve slovech : »Nezanecháš duše mé v hrobě, aniž dáš Svatému svému
viděti porušení« (Ž. 15, 10.); jeho nanebevstoupení: »Vstupuješ na výsost a jaté
vedeš vězně« (Ž. 67.); seslání Ducha sv.: »Vyleji Ducha svého na všeliké tělo
a prorokovat! budou.« A vše opět vidíme, že naplnilo se na Kristu. Vstává třetího
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dne z mrtvých, on vstupuje na nebesa a sesílá Utěšitele Ducha sv., jak byl slíbil.
Proto také volá i k Židům : »Zpytujte písma, ta svědectví vydávají o mně.« (Jan
5, 39.) Jistě vydávají svědectví písma o Kr. Pánu že pravým jest Messiášem.
To budiž nám útěchou a zároveň i pevnou nadějí, že také staneme se
účastnými vykoupení, jež za nás Ježíš Kristus vykonal. Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
Napsal FERD. HALÍK, katecheta měšť. školy v Praze.

Pověst o sv. Janu Křtiteli, o jeho zbožnosti, přísném životě kajícném, sebe
zapření, kázáních, o jeho napomínání a povzbuzování k životu kajícnému, o pří
pravě na příštího Vykupitele byla se roznesla již po veškeré krajině judské. Se
všech stran spěchali lidé, puzeni jsouce zvědavostí a zbožností, aby viděli na
své oči zvláštní zjev poustevníka, muže přísných mravů. I členové vysoké rady
židovské o něm se doslechli, ale nevěděli, kým by byl, co o něm mají souditi.
Ze zpráv o jeho životě poznávali, že by mohl býti prorokem, ano i největším
z proroků, totiž Eliášem, nebo konečně samým Vykupitelem. Nemohouce se rozhodnouti, poslali k němu posly, aby zvěděli z vlastních jeho úst pravdu. Tito
přišedše otázali se ho: »Ty kdo jsi?« A sv. Jan Křtitel pravdomluvný jsa, vyznal
a nezapřel, řka: »Já nejsem Kristus.« I otázali se ho: »Což tedy? Eliáš jsi ty?«
I řekl: »Nejsem!« »Prorok jsi ty?« A odpověděl: »Ne.« —Na konec pak vyznává
upřímně, že jest toliko předchůdcem Kristovým, aby upozornil lidi na blízký
příchod jeho a dokládal, že Ježíš jest vskutku Bohem zaslíbený Vykupitel.
Drazí žáci! Kolik otázek a odpovědí v dnešním sv. evangeliu se nám vy
skytuje k rozjímání, ale ze všech těch učiňme si dnes k úvaze jednu a to první:
»Ty kdo jsi?«
Za starých dob žil na poloostrově balkánském národ vzdělaný, počtem sice
malý, ale mužové, kteříž vyšli z něho, do dneška, ač pohané, slynou jako vzo
rové ctností občanských. Básně a spisy mužů těch do dneška vzbuzují obdiv
úžasný, vykládají se na školách latinských i vysokých u všech národů vzděla
ných na celém světě. Umění výtvarné, malířství, sochařství a stavitelství nemá
dosud následovníků podobných. Ten národ se jmenoval Řekové. Byli to pohané,
znali se ve všech oborech vědění lidského, jen o nejvyšší bytosti, o nejvzneše
nějším Tvůrci, o Bohu, neměli pravého pojmu. Modlářství u nich kvetlo, klaněli
se sochám rukou lidskou učiněným. Ale my křesťané přec můžeme se učiti od
nich něčemu. Na školách jejich tak zvaných akademiích býval často nápis:
»Poznej sebe sama!« Hleďte, drazí, byli to pohané, víry v Boha trojjediného ne
znali a přec tak důležitou váhu dávali na to, aby člověk nejprve poznal sebe
samého!
A nyní vraťme se k té otázce ve sv. evangeliu: »Ty kdo jsi?« A sv. Jan
Křtitel vyznal a nezapřel, t. j. mluvil sv. pravdu. Zdaliž pak my křesťané, tážeme
se samých sebe tak někdy: »Ty. kdo jsi?« Snad mnohému z nás tato otázka ne
přišla ještě za celý život uplynulý na mysl! Když pohané považovali za přední
povinnost poznati sebe samy, co pak máme činiti my křesťané? My se tak často
a často, tak rádi staráme o skutky svého bližního: mnohdy ten neb onen čin
bližního ani nám spáti nedává, ale samy zapomínáme na sebe nejčastěji. Když
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se tak tážeme samých sebe: »Ty kdo jsi?« Kdo pak nám může dáti nejspole
hlivější odpověď? Snad bližní náš? Ten nejméně, neboť málo upřímných přátel
nalezneme, kteří by s námi upřímně pravdu sdělili. Vždyť tajné záhyby srdce na
šeho jsou ukryty zrakům smrtelníků naprosto! Ano, kdo jediný může nám dáti
opravdovou odpověď? Jest to vnitřní hlas, který nás nikdy neklame, který nám
vždy poví pravdu, jest to naše svědomí. To je kniha živá, v níž jsou zazname
nány všecky skutky dobré i zlé, jichž jsme se za celý život náš dopustili. Svě
domí jest nejspolehlivějším průvodcem naším, nejlepším svědkem našeho konání
Zdaliž pak člověk tak často neutlumí toho hlasu, který nás kárá, varuje, napo
míná? Chodíme do roka několikrát ke sv. zpovědi. Zda-li pak zpytujeme pilně a
opravdově dříve své svědomí? Snad přiklekáš k sv. zpovědi bez přemýšlení o svém
životě minulém. Myslíš, že svědomí bude mlčeti, že snad usne — ne, ono bdí
dnem i nocí v nitru tvém. Okem bystrým sleduje každého tvého činu, jednou
povstane a tebe samého se otáže hlasem děsným, hlasem zdrcujícím: »Ty kdo
jsi?« Jsi člověk hříšný a běda tobě, bude-li již pozdě, že ti nezbude času, abys
opravdu sebe sama poznal, abys všecky poklesky své napravil, pak bude pozdě,
pak bude duše tvá ztracena na vždy.
Dvě doby jsou v roce církevním, kdy doléhá na člověka otázka mocně,
neodbytně: »Ty kdo jsi?« Jedna z těch dob jest advent! Jest to doba kajícná,
abychom s čistým srdcem uvítali příchod Kristův ! Jen ten, kdo pozná sebe sama,
pozná svou hříšnost a napraví ji, pocítí pravou radost svátků vánočních!
A co ti odpoví dnes tvé svědomí na otázku: »Ty kdo jsi?« Nechci nikomu
sahati k srdci, nechci nikomu se míchati do záležitostí jeho duše, já vás jen
upozorňuji na slova, která v duchu pronášíte při pozdvihování při mši sv., když
klaníte se Kristu Ježíši: »Bože, buď milostiv mně hříšnému!« Drazí žáci, těmito
slovy každý vyznáváte hříšnost svou, těmito slovy poznáváte samy sebe. Sv. Jan
Křtitel ke slovům: »Ty kdo jsi?« v nejhlubší pokoře, v úctě neskonalé, v lásce
horoucí vyznává: »Po mně přijde, kterýž mocnější jest nežli já, jemužto nejsem
hoden rozvázati řeménků u obuvi jeho!« A co my zvoláme u vědomí své hříš
nosti, zvláště v této době posvátné, v tom čase adventním? S jakou pokorou my
přistoupíme k tomu Ježíšku v jeslích položenému, k Vykupiteli a Spasiteli svému?
Nejvhodněji dáme na jevo svou oddanost a pokoru, když zvoláme s pohanským
setníkem římským: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko
rci slovem a uzdravena bude duše má!« Amen.

Promluva na IV. neděli adventní. (O významu štědrého dne.)
Napsal Em. Žák.

Vzácné a dojemné vzpomínky poutají nás, kteří jsme u věku pokročili,
k svátkům, jež nyní nastávají. Byly doby, kdy mnohý z nás, jenž daleko od
svého domova byl na studiích, krajem sněhem zavátým, cestou necestou, přes
hory a doly spěchal radostně domů, do svého rodného místa. Nic jej neodstrašovaly obtíže a nesnáze cesty, nic noc, jež zahalila krajinu. Spěchal ke svým
rodičům, v kruh svých příbuzných, pod ten rodný krov, v němž každému nej
blaženěji. A co takým kouzlem, touhou, jíž nelze odolati, vábí a nutí každého,
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aby byl tyto dny doma, v rodině, mezi svými? Jest to štědrý den, svátek Božího
narození, den nejkrásnější rodinné lásky a vzájemnosti. —
A o jeho významu dnes krátce uvažujme. —
1. Tajemná zvěst o světlém Bohu-čiověku, Vykupiteli světa, nesla se ze svátých
knih národu vyvoleného po celém světě. Veliké slovo, že »vyjde hvězda z Jakuba,
v jejíž záři choditi budou národové,« přešlo na rty všeho lidstva. Sokrates volá
po slově některého z bohů. Plato opakuje jeho touhu a prosí nebes, aby pro
mluvila, by na jich pravdě jako na lodi bezpečné člověk plaviti se mohl po bouřném
moři tohoto světa. A od Řeků přechází zvěst tato i na Římany. Z knih tajemné
Sibylly čerpají zprávu o budoucím synu nebes i básníci římští, Vergil, Horác
a hledají mezi caesary toho, o němž prorokyně mluví. —
Ale mezi tím, co noc ve svém běhu byla uprostřed a mlčení padlo na zemi,
v zemi židovské, v koutě opuštěném rodí se Ježíš Kristus. Přichází ten, jenž
nese ve svém vínku tajemné pojmenování Isaiáše proroka: »Knize pokoje, Otec
budoucího věku«. Přichází, jenž rozumu zbloudilému rozžehne nové světlo, srdce
vystydlá naplní novou láskou, a kleslé pozvedne, posílí k novému, blaženému
životu.
A narození velikého Boha-člověka, jenž proudům dějin dal jiný směr, jímž
nová osvěta, nová doba lidstvu zasvitla, toť jest, co slavíme památnými svátky
vánočními.
A v duši křtem sv. svlažená, v učení Ježíšově vychovaná památka narození
Spasitelova od věku nejútlejšího tak hluboko je vštípena, že vždy o těchto svátcích
bezděky pociťuje radost, obestřenou kouzlem tajemství, spojenou s nejkrásnějšími
upomínkami nádoby šťastného dětství. — Tak prvý a hlavní význam svátků vá
nočních jest zajisté ryze náboženský. Vánoční píseň, věky posvěcená a z úst
dávných předků na riy potomků přecházející: »Narodil se Kristus Pán, radujme
se«, jasně nám význam svátků vánočních připomíná.
2. Ale štědrý den jest též svátek rodinný, den zasvěcený vzájemné lásce
domácích.
V jedné staré kronice, v jejíž těžko čitelném písmě tak mnohá perla pravdy
a poučení se skrývá, jest zachována tato událost: V polovině 14. století žil na
hradu Zbirohu pan Markvart z Wartenberka se svojí chotí Alžbětou. Měli jediného
syna Jana. Chovali jej jako zřítelnici oka svého, a nebylo přání, kterého by mu
nebyli vyplnili. A syn, jenž hrází lásky otcovské nikdy nepoznal, zbujněl a zdi
vočil. Vedl život pohoršlivý, ničemný, až otec, dobrých řádů a mravů přísný
obhájce, synu zle domluvil a vyhoštěním z hradu otcovského pohrozil. A syn
ve své divokosti z domu otcova — prchl.
Marné bylo všechno pátrání. Jako by se do země propadl. Matka po několika
měsících umřela hořem. Markvart z Wartenberka, nesa němý bol v nitru svém,
zamiloval si samotu. Nikdy se neobjevil mezi poddanými. Jen v neděli při službách
Božích za umělým, ozdobným mřížovím bylo lze spatřiti stříbrem prokvetlou
jeho hlavu. — A zeman, který vždy na štědrý den všechny dítky svých pod
daných pohostil a zvlášť slavnou půlnoční dal sloužiti, od té doby o svátcích
vánočních nikdy se ani neukázal.
Nastaly vánoce r. 1387. Na Zbirohu bylo trudno jako o dni Božího umu
čení. Pán z Wartenberka, jako od let své osamělosti činil, o štědrý den se postil.
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Opřel nachýlenou hlavu svoji o své třesoucí se lokty a vzpomínal dob, kdy i on
v kruhu rodinném se těšil a vítal Ježíška. V tom náhle, k 9. hodině večerní
otevrou se dvéře. Neznámý muž stane na prahu. Stařec diví se smělosti vetřelce;
ale rysy tváře jeho zdají se mu známými a povědomými. Zahledí se v tmavé
jeho oko — a již klesá na prsa příchozího. Spatřuje v něm svého syna, své
oplakané dítě. A v ten den, když nadešla hodina půlnoční, hradní zvony opět
radostně se rozzvučely a v presbytáři, u oltáře opět po dlouhé době usedl
Markvart z Wartenberka se svým dědicem. Potud stará kronika.
Drazí přátelé! Vánoce jsou svátky vzájemné, rodinné lásky. Ten den čle
nové rodiny rádi pospolu zase dlí. Všechny hořkosti dřívější ze srdcí rodičů mi
zejí a jen láska, bezměrná láska v nich plane. — Vánoce jsou zasvěcené památce
narození božského dítěte. A jako jeho narození mluvilo o nevýslovné lásce Hospo
dinově k lidskému pokolení, tak vánoce jsou vždy důkazem něžné, pečlivé, obě
tavé lásky rodičů, jež nezná mezí, k jich dítkám. Ale kéž jsou také osvědčením
lásky vaší k rodičům ! Kéž v těch dnech i srdce vaše znovu živí se upřímnou
a sdílnou láskou k těm drahým, stárnoucím jich hlavám! —
Zasednete k stolu štědrovečernímu. Něco neskonale posvátného a povzná
šejícího spočívá na této chvíli. Je to doba tichého nehlučného štěstí všudy tam,
kde všichni tak jako před rokem bylo, opět pospolu usednou. Mír a svátá spo
kojenost rozlévá se v takové domácnosti. Ale je to bolestná a teskná chvíle v té
rodině, kde ten či onen člen již schází. Vidí ho všichni zřetelněji než jindy
v duchu před sebou, a bolestně ohlédají se tam, kde před rokem byl a již ho
tam není. —■
Vy všichni, kteří opět usednete v onom počtu ke stolu štědrovečernímu
jako rok minulý, važte si té vzácné a dojemné chvíle. Zahleďte se v tváře svých
rodičů a vtiskněte si jich obraz hluboko do své paměti. Spatříte v nich snad
vrásku, kterou dříve jste neviděli, spatříte bílý vlas, kterého jste dříve nepozorovali.
A těch bude přibývati rok od roku, až nadejde vám snad den, kdy jich ne
spatříte, kdy usednete k večeři štědrovečerní sami, osiřelí.
Proste Pána, aby ten den smutku a teskných vzpomínek daleko od vás
oddálil. Proste ho, aby vaše rodiče a příbuzné dlouho ve zdraví vám uchoval,
abyste s nimi v svaté spokojenosti, míru a dětinné sdílnosti ještě mnoho štědrých
večerů prožili. Proste Toho, jehož narození oslavujeme, aby i vám, vaším ro
dičům, vašemu domovu i našemu ústavu platila pozdravná slova andělova: »Sláva
na výsostech Bohu a. na zemi pokoj lidem dobré vůle«. Amen.

Promluva o vánočním stromku.
Napsal JAN PRIEHER.

Církev sv. vystavuje v době vánoční na oltářích jesličky. Činí tak proto,
aby křesťanům uvedla význam doby té živě na mysl, a tak je k úvaze o na
rození Páně povzbudila. A zvláště vás, moji drazí, zve církev sv. k radosti a slav
nostem vánočním; máte rozjímali onu převelikou lásku, která pohnula Syna Bo
žího, že stal se- člověkem a v chlévě se narodil. Vy máte nejvíce příčiny Je-
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žíškovi za laskavost jeho děkovati, o smilování ho prošiti a tak jeho dětství
uctívali. Nebude tedy od místa, když dnes jesliček blíže si povšimneme, když
ve zbožném rozjímání si prohlédneme zvláště onu sošku, která milého Ježíška
představuje.
Pohlédneme-li na jesličky, spatříme v nich dítě milostné a krásné, jemuž
nemůžeme odepříti své lásky a důvěry. Spatříme dítě, o němž pěje král David
v prorockém nadšení: »Spanilý jsi tvářností nad syny lidské, rozlita jest milost
ve rtech tvých.« A nemůže jinak býti. Dítě, v němž plnost božství tělesně pře
bývá, musí býti nejkrásnější ze všech dítek lidských; a tato krása jeho nutí nás,
abychom je z celého srdce svého milovali.
Můžeme-liž lásky své odepříti dítku, jež z kolébky přívětivě na nás se
usmívá a něžné ručky své k nám vztahuje? Můžeme mu odepříti své důvěry a
oddanosti? Bázeň zmocní se člověka, má-li předstoupit! před vznešeného pána,
aby ho za něco prosil, ostýchavě pohlíží na něho a s třesoucím se hlasem před
náší mu prosby své. Ale malého dítka neleká se nikdo, třeba by to bylo dítě
královské. S láskou a důvěrou blíží se k němu, aby se potěšil jeho krásou a
nevinností. A právě to bylo příčinou, že Syn Boží stal se dítětem; chtěl lásku
svou lidem osvědčiti, chtěl dokázati, aby všichni s důvěrou a oddaností k němu
se utíkali.
. Když anděl zvěstoval pastýřům betlémským narození Páně, řekl jim: »Na
leznete nemluvňátko, plénkami ovinuté a v jeslích položené.« Uslyševše to pastýři,
řekli vespolek: »Pojďme do Betléma a vizme tu věc, jež nám byla zvěstována;«
a s plesáním pospíšili do chléva betlémského, kdež v hluboké pokoře klaněli se
Ježíškovi. Kdyby však anděl byl zvěstoval pastýřům, že Spasitel jest mocným
králem, jenž v ruce zlaté žezlo třímá, jehož hlavu skvostná koruna zdobí, kdyby
jim byl zvěstoval, že uvidí jej, jak sedí na královském trůnu a udílí rozkazy
nejvyšším hodnostářům říše, byli by asi prostí pastýři sotva se odvážili Spasitele
svého navštívit! a jemu oddanost a úctu svou projeviti.
Staré podání vypravuje, že v Nazaretě všem lidem známa byla laskavost
malého Ježíška, když dospěl věku chlapeckého. Byl-li někdo zármutkem a sta
rostmi sklíčen, říkával: Půjdu k Ježíškovi, synu Panny Marie. A nevyhledávali
marně společnosti božského dítěte; neboť přívětivost jeho zapuzovala všechen
zármutek a zjednávala pokoje srdci rozbouřenému. A tak máme i my u Ježíška
vyhledávat! útěchy ve zkouškách a protivenstvích života. Ježíšek až posud volá
z tvrdého lůžka svého. »Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste,
a já vás občerstvím. Nebojte se ke mně přistoupit!, vždyť vidíte, že jsem útlé
dítě, jež plno jest lásky k Bohu i k lidem.«
Zvolání to platí zvláště vám, dítky milé, jež zármutkem jste sklíčeny. Při
stupte jen blíže k jesličkám a přednášejte s důvěrou prosby a stížnosti své! To
milostné dítě, jež hned po svém narození chtělo za nás trpěti, neodepře vám
své útěchy a pomoci; ono naučí vás kříže ochotně z ruky Boží přijímat!; a po
silní vás, abyste je z lásky k Bohu trpělivě snášely a tak zásluhy pro život
věčný si zjednaly.
Nevzdaluj se jesliček ani ty, ubohé dítko, které těžkými hříchy Boha jsi
uráželo. Ježíšek ani tebe nezamítá, ale naopak pozdvihuje ručinky své, aby ti j
podal ku smíření. Pros ho za milost pravého pokání, slib mu, že chceš se kaž-
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dého hříchu pečlivě vystříhat! a tak před milými jesličkami učiň počátek svého
polepšení.
Že Ježíšek nezavrhuje hříšníků, to dokazuje následující událost: Lehkomy
slný mladík, jenž dlouho vedl hříšný život a mnohými nepravostmi poskvrnil duši
svou, nastoupil konečně cestu pokání a vstoupil do kláštera. Svědomitě zacho
vával předpisů řehole klášterní a rád podroboval se skutkům kajícnosti a sebe
zapření, aby dostiučinil za poklesky předešlého života svého. Ale ani v klášteře
nenalezl úplného pokoje; stále děsily jej těžké hříchy, jimiž Pána Boha urážel.
Když pohlédl k nebi, napadla mu ihned slova, »že nic nečistého do nebe ne
vejde.« Když rozjímal utrpení Páně, přišla mu myšlénka: »Ty náležíš mezi pro
tivníky Kristovy«; a jestliže vzpomněl soudu Božího, zmocnila se ho nevýslovná
úzkost a zármutek. V takovém rozčilení zastihla jej radostná noc vánoční. Klečel
v postranním koutku chóru klášterního a. plakal. Po chvíli pozdvihl očí svých
a spatřil na oltáři obraz Panny Marie a v jejím náručí milostné děťátko, jež la
skavě s oltáře naň pohlíželo. Tu zvolal pln touhy a důvěry: »Božské dítě, jež
přišlo jsi hříšníků spasit, smiluj se nade mnou!« A prosba jeho nebyla oslyšena.
Pominula úplně sklíčenost mysli, jež mnohdy až k zoufalství jej doháněla,
a v nitru jeho zahostil se trvalý mír a spokojenost.
Rozjímali jste, moji drazí, o jesličkách a pozorovali jste milostné dítě, které
v nich odpočívá? Aby však rozjímání to nezůstalo bez duchovního prospěchu,
přičiňte se, aby srdce vaše stalo se jesličkami Syna Božího! Očisťte je pravým
pokáním od všelikého hříchu, aby Ježíšek mohl do něho zavítati a v něm se
usídliti! Ozdobte je květem zbožných myšlének, ovocem dobrých skutků a kře
sťanských ctností; vypěstujte v něm zvláště fialku pokory, lilii čistoty a růži
zbožnosti a lásky k Bohu.. Tak zalíbí se Ježíškovi v jesličkách vašeho srdce;
zavítá k vám milostí svou, a tak vyplní se na vás slova písma sv.: »Miluje-li
mne kdo a řeč mou zachovává, toho i Otec můj bude milovati; přijdeme k němu
a příbytek u něho učiníme.« Ano, Ježíšek přijde k vám, a s ním zavítá i onen
pokoj, jejž andělé pastýřům betlémským zvěstovali; s ním zavítá i ona radost,
již Panna Maria a sv. Josef u jestliček pocítili. A jestliže přijmete Ježíška do
příbytku srdce svého, můžete doufati, že také on při posledním soudu vykáže
vám příbytek v království nebeském. Amen.

© © ©
---- «1» RŮZNÉ ZPRÁVY. <5»---Spolek katechetů konal členskou schůzi
28. října. Předseda podal zprávu o usnesení
poslední výborové schůze, načež přednesena
kol. Suchomelem zpráva komise knihovní.
Členům spolku doporučeny byly k rozšiřo
vání spisy dp. Vrby. Navrženo bylo, aby
spolek si opatřil poštovní chekové konto.
Doleželovy bibl. dějepravy neobdržely pro
pražskou arcidiecési konsistorního schválení,
ježto neodpovídají zavedené vyučovací
osnově, připravuje se však nový jednotný
biblický dějepis pro všechny rakouské diecése. Stanovisko spolku katechetů k Zemské
Jednotě duchovenstva jest zcela přátelské, ale
o splynutí s ní nelze mluviti, ježto jsou mnohé

kalechetské zájmy, jež by stěží došly v Jed
notě, mající širší rozsah působnosti, takového
zastání, jaké jest možno ve spolku specielně
katechetském.
Ponechání dítek z trestu v bytě ka
techetově se nikterak nedoporučuje ani ne
dovoluje. § 24. školního a vyučovacího řádu
ze dne 20. srpna 1870, č. 7648 uvádí mezi
dovolenými tresty jen ponechání ve třídě za
příslušného dozoru a pokud možno s do
rozuměním rodičů. Nepřijde-li dítě domů, pe
čliví rodiče se dotazují po něm ve škole.
Kromě toho prolhané dítky mohou pomluvili
katechetu, ponechá-lije ve svém bytě za trest,
což není možno, uzavře-li se žák ve škole.
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