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Koncentrace učiva — úsporou času a práce·
Napsal JAN PTÁČEK.

Když měl býti katechismus opraven, byli prý vyzváni četní katecheté i knězi
duch, správy k součinnosti. Ale ukázalo se osvědčené: Quot capita, tot sensus;
a následkem toho látka vzrostla a práce svěřena jen několika kněžím. Katechismus
vysel, pokrok je nepopiratelný hlavně v jednotě, ale zase ne přiměřeně velký
době tak dlouhé, jež uplynula do posledního přepracováni. A brzy ozývaly se
vážné hlasy, že za nedlouho dojde k přepracování novému v době krátké. Bylo
by tedy jen ku prospěchu věci, kdyby zatím zvolna se vyvíjely a tříbily názory
a návrhy ve vyučování jednotlivých částí katechismu. Takovou otázkou jest dů
sledné užívání abstrakt; na př. otázka 128.: P. J. potvrzoval pravdu svého učení
1. svatostí svého života, 2. svědectvím písma sv., 3. zázraky a proroctvími. A tato
otázka je určena už pro III. tř. 1 A přece na universitě dáváno nám ná srdce ne
užívat! příliš podstatných jmen, nýbrž spíše rozvésti je v časoslovo nebo v příd.
jm. a p. Místo: Bohu se líbí nábožnost lidská —· Bohu se líbí lidé nábožní. —
Nebo jak těžká i pro IV. tř. otázka 112.: »Proroci předpověděli o Vykupiteli:
1. čas jeho příští a místo jeho narození....... 3. jeho z mrtvých vstání a na
nebevstoupení« atd. . . . Není-li to přímo proti základním pravidlům katechisace,
jež žádá srozumitelnosti největší? Proč nezůstalo to jako v katechismu starém,
kde bylo jednoduše odpověděno: »že přijde v době, kdy bude berla atd. . . ., že se
narodí v Betlémě, že bude činiti mnoho zázraků atd. . . Nebo: Ze J. Kr. je Syn
Boží a pravý Bůh, víme: 1. ze svědectví Otce nebeského (ve starém: to dosvědčil
sám B. Otec. . .) 2. z jeho vlastní výpovědi (ve starém: »to potvrdil sám J. Kr.
slavnou přísahou«), 3. z učení apoštolů (ve st.: to věřili a vyznávali sv. ap.) atd....
Ještě snazší by bylo: To dosvědčil 1. Bůh Otec, 2. Bůh Syn, 3. Duch svátý
a) apoštoly, b) církví sv. Nebo otázka 348.: »Ve IV. př. se poroučí rodičům
prokazovali úctu, lásku a poslušnost. Jak to bylo hezké ve starém katechismu :
»aby děti rodiče své ctily, milovaly a jich poslušný byly!«
Jiný nedostatek: Každý zajisté ví ze zkušenosti, že je snáze naučiti se ně
čemu, co je zcela nové, než tomu, co bylo přeměněno, i nám kněžím. Tím ob
tížnější je to pak dětem. Proč na př.I. přik. Boží v novém zní: V jednoho Boha
věřiti budeš, když ve starém bylo »V jednoho Boha budeš věřiti? Nebo proč
v novém zní IV. př.: »„. . . dobře ti bylo na zemi, když ve starém bylo: »aby se
1
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ti dobře vedlo na zemi?« Snad se to bude zdáti někomu malicherností; ale kdo
ví, jak málo máme hodin, pochopí, že změna nám přidává práce a ubírá času,
neboť musíme napřed bourati staré a teprve pak stavětí nové.

Ještě dále — a tu jsme vlastně u hlavního thématu, který jsme si položili.
Kladu několik ukázek, jak si onu koncentraci představuji. Hned otázka 6. na po
čátku: »Křesťansky věřiti jest všecko za pravdu míti, co Bůh zjevil a skrze cítkev
katol. k věření předkládá.« — V zadu pak máme vzbuzení tří božských ctností.
To zajisté proto, abychom těmto modlitbám děti také naučili. I tam máme ve
vzbuzení víry větu: Věřím . . ., čemu J. Kr. učil, co sv. apoštolově kázali a čemu
sv. římská katolická církev věřiti velí. Naučí-li se děti definici dle otázky 6. a učí-li
se pak modlitbě vzbuzení víry, pletou si obé. Proto bylo by zajisté dobré, kdyby
otázka 6. zodpověděna byla hned slovy, jež jsou ve vzbuzení víry: »Křesťansky
věřiti je ... . čemu J. Kr. učil, co sv. ap. kázali a čemu sv. římská katol. církev
věřiti velí.« Tak postupuje, zabíjím dvě mouchy jednou ranou .... Otázka 25.
Pátá a šestá pravda základní je vyjádřena slovy: »že duše lidská je nesmrtelná,
že jest milosti B. ke spasení nevyhnutelně třeba.« Ve vzbuzení víry pak zní:
»že duše naše nesmrtelná, milost pak Boží nám k spasení nevyhnutelně po
třebná jest«. Vím, že slova modlitby jsou těžkopádnější než rozčlánkování její
v otázce 25., ale učím zase 5. a 6. větu otázky 25. slovy vzbuzení víry, protože
mám jednodušší práci.
Totéž platí o otázce 7. »Co Bůh zjevil, musíme míti za pravdu, protože
Bůh je pravda sama, a nemůžeme tedy ani se mýliti, ani klamatí. — Proč ne
může býti tato o ázka vyjádřena hned slovy vzbuzení víry: . . . protože je Bůh
věčná a neskonalá pravda a moudrost, kteréž nelze, aby oklamala, aniž lze, aby
byla oklamána?« Modlitbu nelze tak snadno měniti a neradno; právě proto mělo
vzbuzení víry, naděje a lásky státi se východištěm a základem pojednání o víře
(ot. 6. a další), naději (217—220) a lásce (27 a další).
(Pokračování.)

Promluva na neděli v pohodí vánočním.
Napsal EM. ŽÁK.

V záři prostých jeslí betlémských v oslavě božského dítka plynou
svátky, jež v dobu zimního slunovratu položila sv. Církev. K slunci, prameni
života, přikloňuje se v těchto dnech naše země, čekajíc od něho s touhou nový
život. A tak i všichni křesťané vítají své slunce duši, dárce svého života, oslavují
příchod Ježíše Krista. Ale církev nevítá jej v jeho božské nádheře, beroucího se
s oblak, nýbrž kleká před chudými jeslemi, v nichž jako prosté děcko spočívá
Vykupitel světa.
A kdo přichází pozdravit narozeného Spasitele? Kdo vítá a těší se nejvíce
z jeho příchodu? Jsou to především dítky, jež vidí v Ježíšku svého druha. Tuší
v něm oslavu svého nevinného věku. A pak jsou to lidé staří, zastoupení ta
jemným starcem Simeonem a stařenkou Annou. Ano staří, jimž síla života prchá,
kteří štěstí a radost svoji spatřují v štěstí svých dítek, staří, žijící svým citem,
svými vzpomínkami, jsou ti, kteří u jeslí betlémských pociťují nejvíce radosti.
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A tak nejútlejší mládí a stáří, jíž sestupující pomalu v hrob, toť jsou první a nej
větší ctitelé Božího děcka, uloženého v jeslích betlémských. ? ' 1. Jeden novověký spisovatel (Maurice Maeterlink) napsal dramatický obraz
jménem: Slepci. Na lesní mýtině za letního odpoledne usedá zástup slepců1.
Okřávají ve vůni svěžího lesního vzduchu, hovoří mezi sebou a těší se ž krásného
dne, ač slunce, jež jej dalo, nemohou dohlédnouti. Stařičký kněz, jenž-jest jich
duchovním otcem, jediný vidoucí mezi nimi, z ústavu je sem dovedl, aby opět
v podvečer odvedl je domů. Odpoledne rychle jim plyne, když tu náhle hovor
jich vázne. Mnohý pociťuje již dle hlásícího se hladu, že čas je k návratu. Jiný
tuší již chlad večera, slyší ozývati se ptáky noční, .znamenají již rosu na kvě
tinách. Chtí se vrátiti. Volají svého vůdce, aby je vedl domů; prosí i reptají —
ale nadarmo. Jich vůdce se neozývá. Ve své úzkosti jako zmatení pobíhají, hmatajíce
kol sebe, až nahmatají mrtvolu. Počítají se mezi šebou, každý musí jménem se
ozvati, až tu s hrůzou znamenají, že schází jich stařičký kněz, jich, vůdce. Ranila
ho mrtvice, zemřel bez jediného slova svým slepým svěřencům. Zmatěné výkřiký
zoufalství a hrůzy ozývají se z jich nitra. Leč nikdo nepřichází, kdo by je dovedl
zpět, v jich domov, k bráně jich ústavu. Tu náhle si vzpomenou, že jedna slepá
matka má s 'sebou vidoucí, útlé děcko. Jen ono může jim .'naznačit cestu. 1 po
zvedá je matka vzhůru, a dle toho, kam se děcko, ve tmě se lekající, kjoní,
soudí, kde jest světlo a jdou ku předu. A když ruce matky umdlely, jiný chápe
se a pozvedá jich podivného vůdce, až dospěji konečně pod střechu svého ústavu'.

Obraz tento má do sebe hluboký smysl. Dějiny lidského pokolení jsou v něm
obsaženy. Zástup slepců toť bylo lidstvo před Ježíšem Kristem. Zbaveno světla
nebes, tápající ve tmách pohanství. Jeho názory o Bohu byly věru jako mátohy
jež člověku zbavenému zraku, ve tmách se jeví. »O Bohu víme tolik, jako slepci
o slunci«, volal sám nejmoudřejší z jich učitelů Sokrates. — A stařičký kněz,
jenž zástup slepců hlídal, — toť byli pohanští filosofové. Neměli té moci, aby
vrátili jim jasné poznání Boha, ale proto přec byli aspoň strážci, vůdci v jejich
slepotě. Leč dopuštěním Božím i ti největší z nich zesnuli, a ti, kteří zůstalý
neměli již toho vlivu, aby lid je následoval. A tu Ježíš Kristus, o vánocích, ne
mluvňátko v plénkách, toť onen budoucí vůdce, jenž lidstvo poučí o Bohu, o jehp
podstatě, o povinnostech a cíli člověka Vždyť v jeslích betlémských oslavujeme
toho, na nějž proroci poukazovali jako na Otce budoucích věků, jenž svojí
naukou položí základ k nové, lepší vzdělanosti, založené na rovnosti všech lidíj
na lásce a milosrdenství.
2. Ale Ježíšek položený v jeslích, milovaný a uctívaný, jest tu jako výkvětem
a zosobněním dítek vůbec. Z jeho oslony spadá zář na každé čelo, každou dětskou
hlavinku. Dítko, jehož život v moci otcově když spočíval, jež mohlo po vůli
otcově buď vychováváno, buď na pospas a za kořist zvěři pohozeno býti, stává
se do té chvíle předmětem nejněžnější lásky, péče a pozornosti lidí. Ono stává
se něčím posvátným v domě rodiny. A kdo v nitru svém nemá lásky k těm
malým, ještě nerozumým robátkům, ten věru nemá jemného citu, ten jistě též
tupě a lhostejně jde kol jesliček betlémských.
A láska, něžnost, s jakou člověk chová se ' k malým dítkám, jest též nej
lepším měřítkem jeho citu a jemnosti. Kdo dovede malému děcku ubližiti, k němu
tvrdě se chová, je člověk drsný, hrubý. Ale.kdo k dítku dovede se sklonití, těšiti
1*
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se z jeho nevinného štěstí, se zalíbením sledovati jeho prostou řeč, jeho jednání
i jeho nevinné pošetilosti, jest v pravdě člověk něžného smýšlení.
Drazí přátelé! Nebuďte nikdy drsni, hrubí k malým dětem! Pozorování jich
rozvíjejícího se života, probouzení jich schopností duševních jest pro člověka
ušlechtilého pramenem nejlepšího poučení a nejušlechtilejší zábavy. Starý vlaste
necký spisovatel V. J. Pícek významně dí:
»V zrnku skryt jest obraz příštích květů,
v dítku skryt je obraz příštích světů.«
Malé dítko — toť anděl bez perutí. A kdo má v úctě nevinnost, prostotu,
upřímnost, ten nemůže malých dítek nemilovati.
3. Spasitel náš, jak Písmo sv. vypráví, povolav k sobě pachole, vložil svaté
ruce své na jeho hlavu, a obrátiv se k apoštolům, pravil: -»Amen pravím vám,
nebudete-li jako toto pachole, nevejdete do království nebeského.«· —Věru že mnohá
matka, čtoucí tato slova, se domnívá, že nebe bude plno samých děťátek. Ale
tomu tak není. Budou tam zajisté i dítky, jichž korunou jsou — vlastní šediny.
Budou tam i starci, jež z dětství svého uchovali si některé vzácné vlastnosti až
do nejpozdějšího věku svého. Neboť z dětství svého, jak Spasitel žádá, každý
musí si jisté vlastnosti uchovati. chce-li míti pravou radost ze svého života a touží-li
jednou stanouti u brány nebeské. A které jsou ty vzácné dary mládí, jež máme
uchovati až do hrobu ? Jest to dětská víra, prostá a upřímná důvěra, v níž člověk
ničím více se nepovažuje, než za dítko Boží, dětská skromnost, jež hledá vždy
poučení a nikdy se nedomnívá, že všecko ví, a dětská láska. Věnujte dítěti trochu
lásky a ono vrátí vám ji čtvernásob.
Šťasten ten, kdo si aspoň některé z těchto darů uchová i pro život dospělý.
Toho život stále těší a nikdy se mu neznechucuje. Zachovává veselou, svěží
mysl, a nikdy se ho nezmocní ona nemoc, jež nejnebezpečněji podlomuje kořen
života: nechuť, lhostejnost a přesycenost žití. Od jeslí betlémských rozlévá se
svatozář na všechno dětství. Ježíšek pozvedá slabá, na lásku naši odkázaná dítka
ksobě právě tak, jako později jeho učitel stane se zářivým příkladem lásky a přá
telství k nim.
Nuž v této době vánoční hleďte i vy posíliti se v lásce k dítkám, posíliti se
v něžnosti, příchylnosti k těm malým druhům Ježíšovým. A když od jeslí betlémských
ty vzácné dary dětství, jež ozdobou jsou i lidí dospělých, ponesete sebou životem,
pak vánoce přinesly vám dary nejvzácnější. Amen.

Promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
Napsal JAN PRIEHER, katecheta.

■Spasitel náš již od útlého mládí byl vzorem zbožnosti; vykonávalť pečlivě
svoje denní modlitby, dávaje tak příklad vznešený každému dítku. Dnešní sv.
čtení nás poučuje o tom, jak spěchal do chrámu jerusalemského, aby i tam vysílal
svoje tklivé modlitby k Otci svému nebeskému. K modlitbě vybízel i za svého
veřejného působení: »Proste, a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte,
a bude vám otevřeno.«
1. Modlitba je tajemný žebřík, po němž vystupujeme k výšinám nebeským,
abychom se samým Bohem nejúžeji se spojili. Modlitbou koříme se nekonečné
vznešenosti božské, velebíme jeho slávu a dokonalost, vzdáváme díky za pro
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kázaná dobrodiní a prosíme ho za pomoc ve všech svých potřebách. A Bůh
nejvýš dobrotivý přijímá milostivě důkazy naší lásky a vděčnosti. Se zalíbením
pozoruje všechny zbožné city a úmysly naše, poslouchá každé slovo modlitby
naší a dává nám odpověď dobrým vnuknutím, jímž nás poučuje, těší a k do
brému povzbuzuje. Toto spojení to působí velmi blahodárně na duchovní náš
život, neboť povznáší mysl naši nad požitky tohoto světa a vštěpuje nám ne
beské smýšlení a snažení. — Sv. Jan Zlatoústý dí: »Jestliže lidé, kteří často
s mudrci se stýkají, moudrostí jejich vzděláni a ušlechtěni bývají, co teprve musí
se státí s těmi, kteří modlitbou obcují se samým Bohem, jenž jest moudrost
svrchovaná?«
Když Mojžíš rozmlouval 40 dní s Hospodinem na hoře Sinai, ozářil se jeho
obličej od slávy a velebnosti Hospodinovy. Čtyřicátého dne sestupoval s hory
dolů, nesa na dvou kamenných deskách desatero Božích přikázání. Židé šli mu
vstříc; ale když přiblížili se k němu, museli si obě oči rukama zakrýti, protože
nemohli snésti záře, jež vycházela z jeho obličeje. A neméně ozářena a posvě
cena bývá duše, jež zbožnou modlitbou často u Boha prodlévá.
Proč svati pohrdli statky a rozkošemi tohoto světa? Proč se radovali, když
k mukám a na smrt byli vedeni? Kterak v pokušení zachovali svoji nevinnost
a neobyčejnými ctnostmi okrášlili duši svou a tak stali se miláčky a přáteli Bo
žími? Nestalo se tak ničím jiným než modlitbou, jež spojovala je s Bohem a po
vznášela je k vyššímu, nebeskému životu.
2. Modlitba posiluje nás v pokušeních a chrání nás od hříchů. Tři mocni
nepřátelé ohrožují neustále duchovní náš život. Tělo vábí ku zlému, svět láká,
a duch zlý ustavičně strojí úklady. Kde nalezneme posilu, abychom se ubránili
nepřátelům tak nebezpečným? Čím nejsnáze odstraníme lstivé jejich útoky?
Modlitba je zbraní, jež nedá nám klesnouti v pokušeních, jež dopomůže nám k
vítězství nad nepřáteli našeho spasení. Budeme-li horlivě a zbožně se modliti,
milostí a pomocí Boží ubráníme se hříchu.
Zanedbává-li křesťan modlitby, rozmáhají se v něm zlé náklonnosti, mravní
síla ochabuje a brzy dostavuje se hřích se všemi svými následky. Sv. Petr jest
nám tu odstrašujícím příkladem. Dvakráte ujišťoval Pána Ježíše, že ho neopustí,
kdyby i na smrt měl s ním jiti; a ještě téhož dne zapřel ho třikráte, řka: »Ne
znám člověka toho.« Proč dopustil se hříchu tak těžkého? Protože se nemodlil,
když blížila se doba pokušení. V zahradě getsemanské napomínal jej Pán Ježíš
a zároveň s ním i ostatní apoštoly: »Bděte a modlete se, abyste nevešli v poku
šení.« Ale sv. Petr neuposlechl napomenutí toho, usnul a tak zanedbal modlitby
ve chvíli, kdy víře jeho hrozilo veliké nebezpečí.
3. Avšak i ke konání dobrých skutků potřebí jest modlitby. Dobré skutky
zdají se lidem obtížnými. Podobáme se tu lodi, jež po proudu velmi snadno
a rychle pluje, ale proti proudu jen velmi pomalu a s velkou námahou se po
hybuje. Modlitba opět slabost onu přemáhá a vůli naši podporuje, abychom konali
skutky bohumilé a tak zasloužili si života věčného. Proto sv. Augustin nazývá
modlitbu pokrmem duše, a sv. Jan Zlatoústý volá: »Jako u stromů potřebí jest
kořenů, aby míza mohla přicházet! do kmenu a větví, tak jest potření i modlitby,
aby duši naší nechybělo potřebné síly k dobrým skutkům a ctnostem křesťanským.«
Modlitba je tedy příkazem Božím, a jest jí ke spasení nevyhnutelně potřebí.
Oblibte si ji tedy a učiňte ji každodenním pokrmem duše své! Modlete se, drahé
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dítky, zvláště ráno a večer, abyste den s Bohem začaly a s Bohem ukončily;
modlete se při službách Božích, abyste Bohu povinnou poctu vzdaly, za proká
zaná dobrodiní mu děkovaly a milosti jeho si vyprosily; modlete se, až pokušení
na vás bude dorážeti, až zármutek a úzkost vás bude svírati. Modlete se vždy
nábožně a pozorně, aby vám nevytýkal Hospodin: »Lid tento ctí mne toliko
ústy, ale srdce jeho daleko jest ode mne.« Modlete se s úplnou odevzdaností
do vůle Boží, volajíce s modlícím se Spasitelem; .»Ne jak já chci, ale jak ty chceš,
o. Bože, ať se stane.« Zbožná a horlivá modlitba vaše stane se klíčem, který
otevře vám zde na zemi poklady milosti Boží a po smrti chrám slávy věčné.
Amen,

< < <

Promluva na den nejsv. jména Ježíš.
Napsal JOSEF THIR.
»A nazváno jest jméno jeho Ježiš!*·

(Luk. II. 21.)

Dnešní slavností končí církev svátá okruh radostných dnů vánočních a za
svěcuje neděli tuto památce jména nejsvětějšího, jež tyto dny tolikrát zaznívalo
v modlitbách a písních vánočních, kdy celý svět oslavoval noc velkou a tajemnou,
noc zrození Syna Božího, kdy od Božích jesliček vanulo opět tolik štěstí a bla
hého míru ve velký svět.
Dnes sklání se církev celá před jménem tím nejsvětějším, jehož nezrodila
tato země, která přec čítá tolik slavných a velikých jmen, ale které dalo zemi
to nebe, s jehož šťastných, hvězdných výšin sklonil se anděl sám k Panně pře
svaté, aby jí zvěstoval : »Počneš a porodíš Syna a nazveš jméno jeho Ježíš. Ten
bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude, a dá jemu Pán Bůh stolici Davida,
otce jeho, a kralovati bude v domě Jakubově na věky.« (Luk. 1. 31.)
Slávu jména toho již zřeli proroci starozákonní, kteří volali: »Veliké jest
jméno mé mezi národy«; jemu zněly žalmy chvály: »Chvalte Hospodina a vy
vyšujte cestu tomu, který přichází od východu — Pán jest jméno jeho.«
Ano Pán jest jméno jeho, Ježíš, Spasitel, Vykupitel. Přišel od věčného východu
nebes, sklonil se kzemi, splnil zaslíbení, dané otcům israelským. S chvěním vyslovoval
zákon starý veliké jméno Boží »Elohim — Jsem, který jsem.« S radostí a dů
věrou sklání se křesťanství před Ježíšem, který jménem svým nám připomíná vše,
co pro nás dobrý Bůh učinil, kdy ze své sláyy smiloval se nad naší bídou, kdy
utrpením, smrtí a, vzkříšením svým jméno nové dal světu celému, »jméno, které
jest nad všeliké jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klesalo nebeských,
zemských a pekelných.« (Filip. II. 9.)
■Kdo by byl tušil, když v chudičkém Betlémě zrodilo se dítě, že jméno jeho
pronikne za nedlouho celým světem, který tenkráte chvěl se a klaněl se jen jménu
mocných césarů římských, kteří tenkráte řídili osudy světa, že zastíní slávu hrdých
vládců světa a panovati bude dále a věčně. Dávno zašly již mocné říše římské,
a jméno to přec ještě nezašlo; dnes stejně jako před dávnými lety skláníme se
před jménem tím, o němž krásně praví sv. Petr Chrysolog: »V něm klaníme se
celému majestátu Božímu.«
Ale než oslavil Bůh jméno Syna svého, ponížil jej, aby jej zase mohl povýšiti. Z klidného zátiší Nazaretu šířila se znenáhla sláva jména toho, ale čím
více- se .šířila, tím více bojovala .proti němu moc temnoty. Zdálo se, když na po.-
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tupný kříž nepřátelé jeho dali nápis: »Ježíš Nazaretský, král židovský, a. když
na kříži tom Spasitel’dokonal, že navždy při pohřbu Páně již je pochována sláva
jeho jména; avšak mýlili se. »Jméno toto,« jak krásně tvrdí sv. Bernard, »zastkvělo se na kříži, s ním vstal Vykupitel z mrtvých a vstoupil na nebesa..«
A sílu a moc jména toho poznali za nedlouho zástupové, když viděli, jak
povstává chromý od narození při zvolání sv. Petra: »Ve jménu Ježíše Krista Na
zaretského vstaň a choď.« (Sk. ap. 3. 16.) Slávu a milosrdenství jména toho poznal
i velký pronásledovatel křesťanů sv. Pavel, když najednou zazněl v zákmitu blesku
hlas: »Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ« —a slovo to obrátilo jej a učinilo
z něho velikého apoštola národů.
A jako onen ubožák ve jménu Ježíšově povstal k životu, tak ve jménu tom
svátém, jež roznesli svati apoštolově do všech končin země, povstal z temnot
a mrákot svých ze svého zubožení celý starý svět, k životu novému, lepšímu,
aby jméno to zůstalo mu povždy jménem slavným, plným síly a útěchy.
»Olej vylitý jest jméno tvé,« tak krásně praví se v písmě svátém. A věru
hodí se tak přirovnali to jméno nejsvětější; vždyť tak jako olej svítí, léčí a sílí, tak
i Bůh činí svým jménem. Jako ve chrámě jerusalemském před svatostánkem, na
němž skvělo se jméno Boží, vylit byl olej posvátný, aby planul ve svícnu sedmiramenném, tak i před svatostánky našimi, kde v duchu a pravdě přebývá Bůh,
plane ve věčné lampě olej, aby označoval přítomnost Nejvyššího. A tisícové při
cházejí s důvěrou v toho, který zde dlí a volá: »Budete-li zač prošiti Otce ve
jménu mém, dá vám« (Jan 26. 23.); a z tajemného svatostánku plyne jim zář
světla, balsám útěchy v těžkých ranách života a síla k bojům novým. Zde po
znávají ruku Boží, která pomáhá jménem přesvatým a posilněni byvše odcházejí
odtud s důvěrou volajíce slovy žalmu : »Nebudeme se báti, když bouřiti se. bude
země, nebo Hospodin mocností je s námi, obránce náš, Bůh Jakubův . :. Tito
na voze, onino na koni, my však (bojujeme) ve jménu Páně, jež vzýváme.«
Proto vždy s láskou a důvěrou vyslovujme to jméno svaté, ale vyslovujme
je vždy s úctou a vážností, ne z kratochvíle ani nadarmo, vždyť »podivné jest
jméno jeho mezi národy a počátek moudrosti.je bázeň Boží.« Nezapírejme jména
toho, ale chraňme ho. Žijme šťastně pod ochranou jména toho a šťastně s ním
budeme i umírati. Kéž povzbuzuje nás k tomu příklad svátého mučedníka Ignáce.
Ten, když byl vyzván soudcem pohanským, aby zapřel Ježíše, odpověděl: »Jméno
to nikdy nesejde se rtů mých.« A když mu vyhrožovali, že bude smrtí potrestán,
prohlásil: »Můžete sice učiniti, že ústa má navždy umlknou, ale ze srdce mi nejsvětějšího jména nevyrvete nikdy.«
Ano i my chceme velebiti jméno to, dokud nám Bůh dopřeje života ; chceme
je nésti na vždy v srdcích svých, aby po boji tomto pozemském dopomohli nám
k vítězství slávy tam na věčnosti. Amen.

Promluva na III, neděli po Zjevení Páně.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

I vztáhl Ježíš ruku a dotekl se ho řka:
*Chci, buď čist.* Mat. 23, 2,

Mnoho jest bídy a bolesti na světě — a byla by to hrozná Kalvárie, kdyby
všechna bída a bolest lidská měla ústa jediná a promluviti mohla ve chvíli jediné.
Kristus přišel vykoupit lidstvo z bídy největší, z bídy duchovní. Nemohl- však
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jako Bůh nejvýš milosrdný jiti kolem bídy tělesné, aby světlo jeho nekonečné
lásky nepadlo na rány těch, kteří v bolestech svých volali kněmu: »Ulehči nám,
potěš nás, uzdrav nás!«
1. Pán Ježíš přichází dnes se zástupy lidu ku předměstí milého Kafarnaum.
A hle, tu z chatrčí malomocných vychází v ústrety ubožec zbědovaný. Sešlé
roucho visí mu volně kolem těla, zachváceného malomocenstvím od hlavy až
k patě. Hlava odkrytá, oči zkrvavělé a z úst, napolo šátkem přikrytých, vyrážejí
slova plná bolesti a hrůzy: »Nečistý, nečistý!« Dav provázející Krista ustupuje
před hrozným zjevem malomocného. Bylof psáno v písmě sv.: »Malomocný za
stany bydleti bude, a kdo by se ho dotekl, znečištěn bude.« Spasitel však se zasta
vuje, zrak plný lásky spočívá na ubožáku trpícím. V pohledu tom více než útěcha,
více než soucit. Malomocný pln pokory, víry a dětinné důvěry klesá k nohám
Spasitelovým: »Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti!« A Spasitel jej uzdravuje slovy :
»Chci, buď čist!«
2. Ze svaté ruky Spasitelovy, dotýkající se těla malomocného, září teplý
paprslek oživující v duši naší ctnost, bez níž duše ušlechtilá, pravým vzděláním
zjemnělá a vírou osvícená býti nemůže. Jest to láska — soucitná a účinná láska
k trpícím! »Radujte se s radujícími, plačte s plačícími!«
Šlechetný lidumil Bolzano · vypravuje, kterak soucit pro bolest lidskou již
v mládí zapustil mocné kořeny v duši jeho. »Velmi dotkla se mysli mé,« vypra
vuje, »smrt pěti mých bratří a sester, vesměs mladších mne, ačkoliv mi bylo teprv
devět let a nemohl jsem tedy jasné představy míti o tom, co by vlastně byla
taková ztráta. Viděl jsem však nevýslovně trpěti matku svou, kterou jsem vroucně
miloval; vídal jsem ji mnohokrát, jak o samotě sedí a slzy prolévá. A já usedal
jsem k ní a plakal jsem též.« To zajisté je pravda osvědčená, čím více kdo trpěl,
že tím větší soucit má s bolestmi jiných.
Utrpení Kristovo nelze srovnati se žádným utrpením na světě. Na křižo
vatkách cest, uprostřed polí kříž prostý zdvihá se k nebesům. Často pln bolestí,
znaven prací a ranami života ubírá se mimo člověk. Ústa otevírají se již k reptání,
srdce plno hořkosti. Oči však maně zalétají na kříž. Na rtech umírá slovo rou
havé, ústa již klnoucí líbají v duchu pět krvavých ran Spasitelových, zrak v po
hnutí spočívá na nápisu, jenž větry a deštěm již ošlehán: »Vy všichni, kteří jdete
kolem, vizte, zda-li bolest vaše, jako bolest má!« Až v propast bolesti a utrpení
sestoupil Syn Boží, vzav na sebe lidskou přirozenost. Utrpením vešel do slávy,
kříž s korunou trnovou byl jeho slavobranou, kterou vešel k Otci.
Kristus Pán poznal, co jest bolest a utrpení, a proto miluje i ty, kteří trpí.
Ve šlépějích Spasitelových vyrůstá hojivý květ lásky k trpícím. »Amen, amen
pravím vám : cožkoliv jste učinili jednomu z nejmenších mých, mně jste učinili.«
— Tato slova Páně jsou divotvorným kořenem, z něhož pučí svěží, bohaté letorosty lásky křesfanskéJ
3. Nemocní a trpící, jak svědčí sv. Jeroným, byli vždy předmětem něžné
péče církve Kristovy. Proti pohanskému Římu, jenž vyvážel nemocné otroky na
chatrných lodích za pokrm moři, povstával nový Řím, Řím křesťanský ve zna
mení sv. kříže. Tam kde trůnila pýcha a tvrdost, rozbíjí Stánek svůj láska a mi
losrdenství. Sv. Galián, římský patricius a konsul, sestupuje do chýší chuďasů,
aby je těšil a posiloval. Biskupové v čas moru otevírají své domy a kláštery
a proměňuji je v nemocnice.

Řoíník Vil.
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O sv. Cypriánovi vypravují nám dějiny, že když v Karthagu vypukla rána
morová, stal se otcem chudých. Pohané utíkali z města, chtějíce uniknouti straš
livé nákaze a zanechávali své nemocné bez ošetření. Sv. biskup shromáždil
kolem sebe křesťany a srdečnou řečí svou tak je povzbudil k lásce k nemocným
pohanům, že beze strachu, plni důvěry v Boha sestupovali do pohanských pří
bytků, aby se ujímali opuštěných a trpících, kteří ještě před nedávném je krůtě
pronásledovali.
A sotva že církev vyšla z katakomb a nabyla svobody, vedle chrámů sta
věla útulky, asyly pro trpící, řídící se podle slov Kristových: »Pojďte, požehnaní
Otce mého, a vládněte královstvím připraveným vám od věčnosti: neboť nah jsem
byl a přioděli jste mne ; žízniv jsem byl a napojili jste mne; hladov jsem byl
a nasytili jste mne; pocestný jsem byl a přijali jste mne, nemocný a v žaláři jsem
byl a navštívili jste mne.«
Sv. Řehoř vypravuje o veliké nemocnici v Caesarei, kterou sv. Basil vystavěl
a která pro rozsáhlost svou městem nazývána byla. Dle tohoto vzoru zřizovali
biskupové ve větších městech nemocnice. Jich příkladu následovali i hlavy koru
nované. Císař Justinián proměňuje nový svůj palác v nemocnici, císařovna Eudoxia získává si název matky trpících, šlechetná císařovna Flacilla, choť císaře The
odosia Velikého, ošetřuje nemocné, ujímá se chudých a sirotků. A komu by
známo nebylo jméno římské Fabioly, naší sv. Ludmily, vévodkyně slezské sv.
Hedviky, lantkhraběnky durinské sv. Alžběty, blahoslavené Anežky Přemyslovny?
Kdož neznal by otce a bratra trpících, sv. Františka Seraf., sv. Jana z Boha, sv.
Vincence, sv. Josefa Kalasanského, sv. Kamila, sv. Karla Boromejského ?
Láska k trpícím byla vždy a jest znakem těch, kteří Krista milují. Sv. Jan
(3,17.) praví: »Kdo by měl statek tohoto světa a viděl by bratra svého, an nouzi
trpí a zavřel by vnitřnosti své před ním, kterak láska Boží zůstává v něm ? Sy
náčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou 1« — Život
dětí má býti Kristovy zahradou vzácných květů lásky k Bohu a k bližnímu.
Vypěstujme i my nové květy v zahradě té a budou to nejkrásnější, Bohu nejmi
lejší květy, které nám život položí jednou na hrob a na cestu ku věčnosti. Amen.

Promluva na neděli devítník.
Napsal dr. JOS. KAŠPAR, c. k. gymn. profesor v Novém Bydžově.
»Co lil stojíte, celý den zahálejíce?“·

Tak slyšíme dnes v evangeliu! Slova ta zní jako výčitka k těm, kteří snad
mohli pracovati a nepracovali. — Slova ta stále mi tanula na mysli, když o látce
k dnešní promluvě k vám jsem přemýšlel. Ano, zdálo se mi, že kdyby nebes
Pán sem mezi nás vstoupil, že by snad mnohý z nás nebyl ušetřen této výtky:
co tu stojíš, zaháleje. Zahálka zasluhuje tedy výtky, pokárání a pohany, poněvadž
člověka zneuctívá, snižuje, poskvrňuje. Ano, dr., tak tomu také skutečně je., a já
k tomu ještě dodávám, zahálka je více než nectí, než hanbou, zahálka je pro
člověka zhouba a zvláště pro člověka mladého, jinocha, žáka. Nemohu, m. dr., jinak,
než že dnes musím k vám promluvili pod dojmem slov dnešního evangelia
o zhoubnosti a škodlivosti zahálky.
Zahálka zabíjí tělo, zabíjí duši. Škodí tělu. Člověk, jenž nerad pracuje, ne
otuží svých údů, tělo jeho seslábne a ničeho nevydrží. Jak jen dost malá nemoc

Strana ÍO.

KATĚČHETSKÁ PŘÍLOHA

ŘoČník Vit.

takového člověka se dotkne, již jí podléhá a záhy stává se ke vší práci, ba co
dím k práci, vůbec k životu neschopen. Že pravdu mám, všimněte si lidí takových,
pozorujte jejich vzhled! Tvář jejich nese na sobě zřejmě známky nezdraví: tělo
jejich je malátné, pohyby liknavé, téměř dotknouti se bojíme takového člověka!
Toť účinek zahálky.
Než zahálká neničí jen sil životních, to by snad bylo ještě to menší zlo,
ona hubí i duši. Zahálka je matka takových nepravostí, kteréž duši lidskou při
pravují o všechnu lepší snahu, ušlechtilost a ctnost. Zahálka činí z duše lidské
suchopar, na němž neroste nic jiného, než bodlák hříchu a trní zločinu. Pravím,
že zahálka je matka všelikých nepravostí! Že tomu tak, ihned vás přesvědčím.
I člověk zahálčivý chce býti živ, máť i on lásku k životu, pracovati však a tak
způsobem poctivým se živiti, to nechce. Aby se přec uživil, chápe se pak pro
středků všelikých, namnoze i nepoctivých a nekalých. Aby pohnul srdcem jiných,
aby mu poskytli nutných prostředků k životu, líčí jim svoji bídu, o kteréž ovšem
nepraví, že ji sám zavinil. Tak dopouští se lži, a ta-li nestačí, chápe se podvodu,
ano až i ku krádeži sáhne! Vizte, jak zahálka tu vede k nepravostem horším a horším!
■Nechci říci, že by snad někdo z vás tak hluboko klesl, nikoliv; ale všem
vám, zdá se mi, že dobře bude na pamět uvésti výrok sv. Basila o zahálce:
»Zahálka je učitelkou nevědomosti, zhoubkyně kázně a dobrých mravů, je zrádkyně duše a hrobem živého člověka.« M. m., nikde jsem ještě nečetl stručněji vy
líčený děsný účin zahálky. Kéž byste uvážili tato slova! Chceš se přesvědčit!,
m. j., že tomu tak? Zvykneš si své povinnosti jen tak ledabyle odbývati, ně
kterých z nich pak zanedbáš nadobro! Tak se stane, že ti zbude volný čas. Co
s ním? K dobrému ho užiti nechceš, vždyť povinnostmi svými jsi pohodil. Nuže,
co tu učiníš? Přemýšlíš, co v čase volném bys činil. Myšlénka za myšlénkou
hlavou ti proudí, a sám Bůh ví jakým vlivem, že dobrým ne, to je jisto, jsi
k tomu sveden, že volného času užíváš k věcem nedovoleným, jež naprosto se
nesnášejí s kázeňským řádem a odporují školním pravidlům. Tak chodíváš tam,
kam ti není dovoleno, své štěstí vidíš v místnostech zakázaných, ve společ
nostech nedobrých, hledíš sobě ukrátiti čas nedovolenou hrou či-dokonce ne
slušnou zábavou. Řád kázeňský, pravidla školní přestala ti býti věcí posvátnou,
ty je přestupuješ den co den. Ovšem, tak i sám doznáš, klesáš pak hloub a
hloub, tupneš tělesně, mravně i duševně. Ve svém vědění klesáš stále víc a víc,
až nedostačuješ úplně. — Tvé pak chování všecek tvůj zevnějšek svědčí, že se
z tebe stal nedbalý žák, o němž skoro s jistotou se může říci, že rozmnoží řady
těch, jimž se říká v životě zkažená existence.
Hle, m. dr., tam vede zahálka. — O kéž byste se jí chránili jako nejhoršího
neštěstí! Proto prosím vás, zamilujte si opak zahálky, práci. Pamatujte si, že jen
prací sobě zajistiti můžete čestné postavení v životě, že jen prací po sobě zů
stavit! můžete dobrou památku! Kéž jdete vždy za příkladem ušlechtilých pra
covníků našeho národa! Vizte jen, dr., spisovatele a kněze Františka Douchu.
Snad nejednou již jste se pokochali jeho spisy. Muž ten od pilného psaní dostal
do pravé ruky tak zvanou písařskou křeč, takže rukou naprosto psáti nemohl.
On však podivuhodným způsobem osvědčil svoji lásku ku práci a svoji vytrvalost·
Naučil se velmi pracně psáti levicí! A levicí tou napsal spisy cenné, v nichž po
učení a zábavu dodnes nalézají tisíce čtenářů. Kéž byste, dr., na tento skvělý
příklad pracovitosti nikdy nezapomněli!

Ročník Víl.
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A než skončím, slyšte ještě: R. 211 v městě Yorku v Anglii ležel smrtelně
nemocen na svém lůžku císař Septimius Severus. Jednoho dne vchází k němu
tribun, aby od něho přijal denní rozkaz. Umírající císař zvedá se s velikou ná
mahou na svém loži a hlasem zlomeným praví: Laboremus — pracujme! Pak
skonal. Jak jednoduchý a přece vznešený a krásný to odkaz nejvyššího voje
vůdce vojínům. Pracujme! budiž i vaším heslem životním. Budete-li se říditi
heslem tím, pak nejen uchráníte se nectnosti nejhorší, zahálky, nýbrž šťastně do
končíte své školy, svá studia. Zůstanete-li pak věrni práci, i když školu opustíte.,
dojdete dojista svou přičinlivostí v životě postavení čestného, budete ke cti sobě,
učitelům, rodičům, vlasti. Za život pak takový, v poctivé práci strávený, Bůh
vás odmění zajisté i štěstím na věčnosti. Amen.

--- =< Různé
Spolek katechetů konal členskou schůzi
2. prosince, za účastenství 26 kolegů. Před
seda sdělil obsah dopisu J. M. p. biskupa
Dra. Fr. Krásla, jímž vyzývá se spolek, aby
se uradil o příslušné osnově náboženské
pro 4. třídu měšf. škol. O předmětu tom
rozpředla se živá debata a proneseny byly
různé návrhy. Proto zvoleno bylo 5 členů
komité (Žák, Provazník, Halbich, Pešek, Su
chomel), jemuž návrhy ty k uvážení a roz
hodnutí byly odkázány. — Univ. prof. pan
Dr. Jar. Sedláček nabídl se ukázati kate
chetům své modely palestinských památností
a podati k nim příslušný výklad, což s po
vděkem bylo přijato. Za tím účelem byla
stanovena schůzka v místnostech české theolog,
fakulty, 12. prosince o 4. hod. odpol. —
Na to kol. Frt. Košák z Plzně referoval
o katechetských remuneracích za nadpovinné
vyučování v přespočetných třídách, jež ko
legům v Plzni byly letos vyměřovány růz
ným způsobem (a ještě o jiném horším pro
následování katechetů plzeňských), zároveň
pak o krocích, jaké v té příčině od nich
byly učiněny. Referát ten vyvolal mocné
vzrušení a všeobecně žádáno, aby se inter
venovalo na příslušných místech a rekurovalo až k nej vyšším instancím, aby odstra
něn byl konečně onen nespravedlivý systém
šetření na katechetech. Katechéti jsou proti
učitelům a učitelkám v nevýhodě nejen vtom,
že se jim ukládá rok co rok stále nejvyšší
zákonitý počet týdenních vyučovacích hodin
(25), ano někde i 26 hodin — nejnižší
zákonnitý počet (.16 hodin) jest v praxi
u katechetů jen illusorní — ač průměrný
počet hodin na př. u učitelek, jež mají

zprávy.

---

s katechetou stejné služné, ba v získávání
kvinkvenalek jsou o 1 kvinkvenalku napřed,
jest mnohem nižší (17 hodin na trojtřídní
—· až 19 hodin na šestitřídní dívčí měšťan
ské škole), ale dokonce za jejich nadpo
vinné vyučování se jim ani odměna jako
jiným učitelům za vyučování nepovinným
předmětům nevyplácí, nýbrž tak úžasně mnoho
strhuje. Spolek nechť učiní všemožné kroky
jak u církevních našich úřadů, tak u školních,
aby toto nespravedlivé ujímání mzdy děl
níkům na vinici Páně již jednou přestalo.
Valná hromada Spolku katechetů konati se bude 6. ledna o 2. hod. odpol. ve
spolk. místnosti ve Svatovácl. záložně. Vzhle
dem ke steskům a stížnostem se všech stran
z kruhů katechetských docházejícím, očekává
se účast členstva i hostů co největší. Hosté
jsou vítáni. Volné návrhy jest podati aspoň
4 dny napřed písemně předsednictví spolku
(Em. Žák, prof. gymn. na Smíchově).
Nová vymoženost pro výpomocné
katechety v Praze. Redaktor »Vlasti« dp.
Tom. Skrdle nám píše: Na pražských školách
vyučoval jsem náboženství 10 let. Zaten čas
nevynechal jsem ani jedné hodiny; musel-li
jsem na pohřeb nebo jinak, každou vyne
chanou hodinu jsem nahradil. Bylo mým
zvykem, že jsem si před vyučováním, před
8. hodinou, četl »Čecha* a pak »Katolické
Listy«, ale jakmile uhodilo 8, noviny jsem
schoval a po modlitbě jsem vyučoval přesně
až do konce.
Letos jsem onemocněl a dnem 16. března
přestal jsem vyučovati. Předloživ lékařské
vysvědčení, oznámil jsem to okresní školní
radě. Bylo mi řečeno, že mi pražská obec,

Strana 12.

KATECHETSKÁ PRÍLOHA

která prý je v těchto věcech kulantní, plat
nezastaví, a jiní pravili, že mi aspoň jeden
měsíc v nemoci remunerace bude vyplácena,
i došel jsem si po nemoci na radnici a dal
jsem si vyplatit remuneraci začas od 1 6. března
do 15. dubna. Ale 9. května 1903 ozná
mila mi pražská okresní školní rada pod
čís. 5640, že mi rada král. hlav, města
Prahy dekretem ze dne 24. dubna 1903
č. 78.465 plat ode dne 16. března, tedy
od počátku mé nemoci, zastavila.
Dnem 1. května 1903 začal jsem zase
vyučovati, i byl bych od 16. března až do
té doby nic nedostal, ano byl bych musil
celou měsíční remuneraci ještě vrátiti.
Přátelé katechéti, kterým jsem si stě
žoval, dávali mi špatnou útěchu, pravíce,
že jsem pouze výpomocným katechetou a
že tedy okresní školní i městská rada je
dnaly správně.
Nedbaje těch řečí, napsal jsem proti výnosu
městské rady odpor a odevzdal jsem ho
starostovi pražské obce, p. Dr. VI. Srbovi.
Pan starosta mne přijal dosti nevrle a ne
mile, i myslil jsem, že je tím celá akce má
zmařena. Ale o prázdninách potkal mne
známý městský radní a pravil: zvítězil
jste: peníze dostanete a jest mimo to zá
sadně usneseno, že každý výpomocný ka

techeta bude brati v nemoci plat tak, jako
katecheta a učitel definitivně ustanovený.
Výnos městské rady obdržel jsem však
až v září — bezpochyby mne někdo, jemuž
to nebylo vhod, trestal, ač byl datován 29.'
července. Tedy: okresní školní rada mi 29.
července 1903 č. j. 9304 oznamuje, že
rada král. hl. města Prahy dekretem ze dne
18. července 1903 č. 105.630 výnos svůj
ze dne 24. dubna 1903 zrušuje a městské
účtárně se nařizuje, aby mi remuneraci za
vyučování náboženství od 16. března, tedy
od začátku mé nemoci, vyplatila.
Jsem šťasten, že jsem těm ubohým tvo
rům, výpomocným katechetům na pražských
školách, po 10 let svým kollegům, tuto
koncesi vymohl.
Nedostatečná známka z náboženství
a postup do vyšší třídy. Ministerský vý
nos ze dne 15. května 1880, č. 7766 usta
novuje, »že při rozdělování školních dítek
do jednotlivých tříd nebo oddělení také
znalosti náboženské nauky mají nalézti pří
slušně úplný zřetel.« Na vícetřídních školách
rozhoduje o tom učit, sbor (porada) dle
§ 46. školního vyuč, řádu ze dne 20. srpna
1870, č. 7648), na jednotřídkách učitel.

Ročník Vil.

V prvém případě katecheta odůvodní při
poradě ponechání žáka v dosavadní třídě.
Je-li porada proti tomu, žádej katecheta,
aby verifikovaný protokol nadučitelem (ředi
telem) c. k. okr. školní radě byl zaslán, a
sám odůvodni separátní hlasování v nejbližších dnech po poradě, podej nadučiteli,
který je ku protokolu musí připojili. Z roz
hodnutí okr. školní rady může katecheta
výše rekurovati. Na jednotřídce katecheta
se v té věci přímo obrať na okr. šk. radu.
Pouze závěrečná nedostatečná známka z ná
boženství znesnadňuje žáku postup do vyšší
třídy, má pak býti průměrnou čtyř čvrtletních známek. Nedostatečná známka na
konci roku má se dávati jen onomu žáku,
který nemá ani nejnutnějších známostí ná
boženských, svému stáří a schopnostem při
měřených. Při tom má se srovnali, jak ne
patrné požadavky činí církev při zkoušce
snoubenců, jakož i že jen při velké nevě
domosti žákově možno očekávat! pravdě
podobně výsledku, dá-li se mu nedostatečná
známka. Tím ovšem nemíníme nikterak do
poručovat! příliš velkou shovívavost. Jest
potřebí užiti dříve všech prostředkův a za
pisovat! si je, aby katecheta věděl, čím
možno na žáka působili. Těchto zápisků
také možno užiti při podání v konferenci
k okr. šk. radě. Jsou-li v té věci překážky
se strany věku žákova a opposice učitele
(sboru), doporučuje se nedati z náboženství
nedostatečně, ale umluvit! se, že žák bude
moci postoupit!, když na počátku příštího roku
se podrobí alespoň s dostatečným prospěchem
zkoušce z náboženství. Zkušený katecheta
použil této praxe několikráte s výsledkem.
Katechismus Lva XIII. Prozíravému
oku zesnulého papeže Lva XIII. nezůstalo
tajno, dokud byl ještě biskupem v Perugii,
že se v jeho diecési vyučovalo dle různých
katechismů. Jednotné vyučování náboženství
zajisté zdálo se mu velmi nutným. Proto
dal se chutě do práce a dle katechismu Bellarminova upravil nový pro svou diecési.
Nebyla to proň zajisté malá úloha, snížiti se
k lidu i k dětem a jim podávat! chléb ži
vota, poněvadž byl důkladně vzdělán v klassických vědách. Avšak Joachim Pecci měl
nadání, že mohl mluviti i k nízkým i nej
prostším; jeho láska k dětem diktovala mu
správný tón, jímž se měla přednášet: nauka
spásy. Tak vznikl šťastně nový diecésní ka
techismus r. 1856 péčí a prací Pecciovovou,
byl vytištěn a činí do dnes základ, dle ně
hož všichni faráři a kaplani diecése perusinské vyučují náboženství.

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

Valná hromada Spolku katechetů v král, českém.
Valná schůze Spolku katechetů konala se 6. ledna o půl 3. hod. odpol. ve.
spolkových místnostech Svatováclavské záložny. Předseda Em. Žák přivítav pří
tomné kolegy venkovské i pražské, ukázal na to, že při počtu všech katechetů
v království českém je dosud mnoho těch, kteří nejeví zájmu pro svůj spolek.
Co je toho příčinou? Snad stanovisko falešného konservatismu, jež zvolna ducha
doby poznává, nebo někteří z kolegů nechtějí zůstati katechety nebo jsou v takových
poměrech, že potřeby vstoupit! do spolku necítí. Kolegů pro spolek pracujících
jest málo. — Složíme účty z celkové činnosti své, známé částečně z uveřejňo
vaných zpráv, vedle níž však byla důležitá drobná práce ve stycích spolku se
svými členy. Nechť jen vzrůstá mezi kolegy poznání o potřebě a důležitosti
spolkové organisace, aby tak spolek sesílil a úsilovně v další práci mohl po
kračovat!.
Jednatel Fr. Strnad přečetl potom zápis o předešlé valné schůzi, načež
přednesl svou jednatelskou zprávu za uplynulý správní rok.
Zpráva jednatelská mimo jiné uvádí, že spolek ve svých výborových a
členských schůzích pracoval k tomu, aby vyhověl svému účelu, jednak staraje
se o vzdělání svého členstva, jednak háje duchovních, a ježto dosud ani hmotné
poměry katechetů nejsou spravedlivě upraveny, zvláště hmotných zájmů svých
členů; mimo to výbor zahájil akci k organisaci všech českých katechetů měšť.
a obecných škol v našem spolku.
V prvním směru přednášeno, resp. referováno bylo o modelech památností
palestinských, o brožurách »Bibel und Babel«, o umění v apologii a výchově a
o psychologické methodě v katechesi. Dále jednáno bylo o novém biblickém
dějepisu, o osnově pro 4. třídy měsť. škol a usneseno bylo zakoupiti pro knihovnu
případné novinky odborně katechetské.
V druhém směru, v hájení hmotných zájmů spolek snažil se vykonati tolik,
co na ten čas bylo možno. Ve spolku proto jednáno bylo vedle jiných právních
záležitostí katechetských také o invalidním a starobním pojišťování katechetů, ale
hlavní pozornost svou věnoval spolek novému právě v platnost vešedšímu zákonu
o učitelských platech. Z podrobného srovnání postavení katechetů s postavením
učitelů a učitelek vznikly některé nesrovnalosti mezi katechety a učiteli, resp.
2
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učitelkami, jimiž jsou postaveni katecheté za učitele a učitelky. Za tou příčinou
spolek zabýval se osobními přídavky katechetů obecných škol, učinil příslušné
kroky, aby kvinkvenálky počítány byly katechetům od nastoupení služby, jednal
o nevýhodě katechetů ve příčině počtu vyučovacích hodin, zvláště když katecheta
jest přinucován vyučovati bez remunerace na jiných školách ne do nejnižšího,
ale do nejvyššího zákonného počtu hodin, čehož se od učitelů a učitelek nikdy
nevyžaduje, ač jejich průměrný počet vyučovacích hodin v praxi jest ve skuteč
nosti nižší než u katechetů, konečně podal spolek stížnost k nejvyššímu správ
nímu dvoru ve příčině remunerací za přespočetné hodiny, — a následkem toho
všeho uznal za nutno podati novou petici katechetů k zemskému sněmu, jejíž
hlavní body ve schůzích byly již navrženy.
Tím nastává spolku nová velká práce, k jejíž vykonání jest třeba jednotné
organisace, aby všichni katecheté stáli tu jako jeden muž a každý dle možnosti
k dosažení toho, co mu náleží, pracoval. Proto zahájil nedávno výbor spolku
akci k získání všech českých kolegů za členy spolku. V poslední době organisují
se všechny stavy až do nejnižších, kéž katechéti nejsou tu posledními. Jen
v organisaci jest síla! — Zpráva jednatelova přijata byla se souhlasem a jednomyslně
schválena.
Na to podána byla pokladníkem Fr. Halbichem zpráva pokladní který uvedl,
že uplynulý rok byl pro spolkovou pokladnu jednak žalostný, jednak poněkud ra
dostný. Žalostný, že přišla v záložně svatováclavské o polovičku svých vkladů,
o 622 K, a radostný, že zbylo v ní z členských příspěvků koncem tohoto roku
122 K 64 h, kdežto loni zbylo jen 1 K 80 h. V tomto roce přijato bylo 333 K
80 h, vydáno 211 K 16 h, zbývá tedy 122 K 64 h; kromě toho uloženo v zá
ložně »Důvěře«, v poštovní spořitelně a v České záložně celkem 621 K 56 h.
Veškeré jmění spolkové činí tedy 744 K 20 h. Členů čítá spolek přes 120. Kéž
jsou za rok tyto číslice veselejší. Zpráva pokladní vzata byla zatím jen na vědomí.
Zpráva knihovní, přednesená knihovníkem Em. Peškem, udává, že při vy
konané revisi shledáno bylo, že knihovna má 192 svazků, počítajíc v to i brožury.
Během roku půjčeno 24 knih. Vedle toho má spolek knihovnu po zesnulém kol.
Smejkalovi. Na konec knihovník vyslovuje přání: 1. Do knihovny zakupovány
bud\ež spisy jen obsahem cenné a katechetům potřebné, jichž by si jednotlivci
koupiti nemohli. 2. Nechť pro knihovnu opatřena jest místnost uzavřená, v níž
by vyloženy byly ke čtení běžné časopisy a k prohlédnutí od knihkupců došlá
nová díla, a v níž by knihovník členům knihy půjčoval. 3. Knihkupectví požá
dána buďtež o zasílání nových knih. — Předseda k tomu podotýká, že návrhy
ty směřují ke zřízení spolkové čítárny, což jest již dávno pium desiderium spolku;
kéž jen brzy dojde splnění!
Z výboru byvše vylosováni, vystoupili kolegové: Em. Balcar, Fr. Halbich,
Jar. Slavíček a Fr. Strnad, kteří při volbách všichni byli znovu zvoleni, na místo
pak kol. Lud. Kulhánka, jenž vystoupení své z výboru ohlásil, zvolen kol. Fr.
Suchomel; za náhradníky pro tento rok zvoleni kol.: Jos. Jonák, Jar. Pihler,
Bedř. Štamfest, Václ. Hrudka; za revisory účtů kol.: Václ. Janota a Fr. Čurda;
za revisory knihovny kol.: Em. Maule a ThC. Jos. Hanuš.
Po volných návrzích přečten a projednáván byl kol. Jos. Kobosilem vy
pracovaný návrh nové petice katechetů k zemskému sněmu. (Znění jeho bude
v tomto časopise zvlášť uveřejněno, aby po případě mohlo býti opraveno neb
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doplněno a tak definitivně ustanoveno.) Při tom byl přijat návrh předsedy, aby
vedle petice na sněm podána, byla současně nejdůst. ordinariatům českých diecesí
v téže věci příslušná memoranda.
Když byla ještě projednána záležitost spolkového jmění ve Svatováclavské
záložně a členský roční příspěvek ustanoven ve výši 3 K, předseda'poděkovav
za účastenství, vyslovil přání, aby i nadále kolegové pilně do schůzí spolkových
docházeli a v zájmu spolku pracovali, a zároveň naději, že pak nastanou snad
přece jednou katechetům utěšené poměry, jak toho Cyril Alexandrinský žádá
slovy: »Cum hilari vultu catechizari oportet« a prohlásil po 5. hod valnou hro
madu za skončenu.
Ve výborové schůzi, konané hned po valné hromadě, ustavil se výbor takto:
předsedou zvolen Em. Žák, prof. nábož. na Smíchově, místopředsedou Jos. Kobosil, katecheta v Plzni, jednatelem Fr. Strnad, katecheta v Praze-VIL, pokladníkem
Fr. Halbich, katecheta na Smíchově, knihovníkem Fr. Suchomel, katecheta ve Vr
šovicích, redaktorem »Katech, přílohy« Fr. Žundálek, katecheta v Praze-VII.
—ad.

Koncentrace učiva — úsporou času a práceNapsal JAN PTÁČEK.
(Pokračování.)

Co jsme řekli o víře, má platnost i o naději (ot. 217, 220). V otázce 218.
čteme: »Bůh nám slíbil věčnou blaženost, jakož i prostředky, kterými bychom jí
dosáhli.« Proč ne hned z jedné vody slova modlitby: »(doufám), že mi pro ne
smírné zásluhy svého jediného Syna J. Kr. udělíš, abych za živa hříchy své
poznal, dokonale jich litoval, a že mi je odpustíš, po smrti atd. . . . Vždyť bez
toho musím tak jako tak vysvětliti, co jsou to vlastně »prostředky, kterými bychom
toho dosáhli.« (Zase ovšem ve III. ot.) Tak i ot. 219.: Doufáme od Boha, co nám
slíbil, protože je všemohoucí, nejvýš dobrotivý a věrný a proto splniti může
a chce, co nám slíbil,« je lépe hned odpověděti slovy modlitby: »Doufám to od
tebe, protože jsi to slíbil, jenž jsi všemohoucí, věrný, svrchovaně dobrotivý
a milosrdný.«
Lokální pamět je někdy ulehčením; ale když onu věc nalézám na několika
místech a všady jinak, dítě pozbude souvislosti a pokračuje ve věci zcela jiné.
Nejvíce však nedokonalosti, zdá se mi, obsahuje výklad o lásce křesf. Tam
je také nejvíce zbytečných rozdílů mezi výkladem tím a mezi vzbuzením lásky.
Už ta nečeská definice zaráží. Domnívám se, že je vůbec — zde — úplně zbytečná.
Znamenitý vykladatel katechismu prý se vyjádřil v soukromé rozmluvě, kdyby
dnes znova přepracovat! měl katechismus, že by většinu definic vynechal.
Co je věcí, jež známe zcela dobře, a definovat! je stěží dovedeme. Na př.
co je čas, prostor atd. Definice někdy jsou obtížným balastem. Sv. František ří
kával: »Já si přeji jenom málo věcí a i z toho mála si přeju toliko málo.« Kdo zná
venkovské poměry na školách, přisvědčí mi, že toto slovo by se mělo státi nám
— cum grano salis — vodítkem ve škole. Nediktuje mi tato slova lenost, ale
skutečnost a dobro dětí i naše. Děti se tomu doma nenaučí, uložíte-li mnoho —
a vy marně se zlobíte a ztrpčujete sv. náboženství i jim i sobě. Anebo se tomu
9*
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naučí, dejme tomu, že i rozumějí, ale za několik měsíců nevědí skoro nic —
tabula rasa. Pryč tedy se vším balastem definic, zvi. těžkých — non multa, sed
multum; ale to vliti »in succum et sanguinem«. Z každého článku jen to nej
důležitější a tak, aby ta část byla jaksi hřebíkem, na který by se zavěsilo
a odkud by se odvodilo snadno vše ostatní. Nepravím, že to ostatní vynechávám,
vykládám to též, ale neukládám.
A místo zmíněné definice bylo by snad vedlo dříve a jistěji k cíli, kdyby se
bylo řeklo: »křesťansky milovati = zachovávat! přikázání Boží« (doklad: Jan 14,
21.) A stačilo by to; dětem přece netřeba nejsubtilnějších nuancí scholastických!
Udělejte jenom zkoušku a vyříkejte rychle z paměti několikrát pelou tu definici.
»Boha pro něho nade všecko, sebe pak a bližního pro Boha milovati.« Ručím vám
za to, že snáze dovedete vysloviti tu známou větu : 333 stříbrných křepelek pře
letělo přes 333 stříbrných střech. V otázce 280. místo »Boha pro něho samého
milovati«, bylo.by srozumitelnější »k vůli Bohu samému« a odpověděti slovy
vzbuzení lásky: »protože jest nejlepší dobré, že je svrchovaně dokonalý a vší
lásky hoden.« Je to jednak formálně správnější nežli opět to nešťastné abstractum
(pro svrchovanou dokonalost), a učíte tím zároveň vzbuzení lásky. Otázku 283.
bych formuloval takto: Naše láska k Bohu je nedokonalá, když ho milujeme sice
nade všecko, ale k vůli sobě, »že je k nám a ke všemu stvoření svrchovaně do
brotivý.« (Slova ze vzbuzení lásky.) Právě tak vyjádřil bych slovy »Vzbuzení víry«,
definice (když už jsou nutný!) víry, naděje a lásky na str. 151 Jsou tam vy
jádřeny opět jinými slovy a nad to samými abstrakty.
Co se tu získá času jen touto koncentrací, t. j. jen koncentrací učiva o víře,
naději a lásce.
Vzbuzení víry atd. napřed vždy vysvětlím, ne najednou a pak se je s dětmi
každou hodinu modlím; prvé dvě před hodinou, třetí po hodině nebo podobně,
dle toho, jak brzy chci je nacvičiti. Děti je čtou dotud, dokud se jim nenaučí na
pamět. Někdy jim slíbím zvláštní odměnu, obrázek a p., když se tomu naučí doma
dříve. Celkem nestojí mne to tedy práci žádnou, jen trochu času, jenž je nahrazen
zmíněnou úsporou bohatě.
A je třeba, aby se děti uměly modliti tři božské ctnosti z paměti, vždyť po
třebují toho stále: při každém sv. přijímání, postě, za pokání atd.
(Dokončení.).

Promluva na I. neděli po devítníku.
O působení slova Božího.
Napsal VÁCLAV KORANDA, kaplan v Horkách.

»Símě jest slovo Boži.*

Luk. 8. 12.

Bylo to v únoru roku 27. Kristus vzkřísiv mládence naimského, ubíral se
kolem jezera genezaretského nazpět do Kafarnaum. Kamkoliv oko dohlédlo, vlnilo
se moře hlasů, na úpatích vyrážely svěží traviny a kolem cest bujelo tisíce křovin.
Tu a tam na tvrdých skalinách pod žhoucími paprsky schla a žloutla tráva i osení.
Za Kristem šlo mnoho věrných učedníků, čistých a pokorných srdcí. Čekali
na každé jeho slovo, s tichou radostí a ochotně je přijímajíce. Leč mnoho a mnoho
bylo y průvodu i takových, jichž slovo Kristovo spíše uráželo a nepříjemně se
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dotýkalo. Ti odcházeli — jedni za druhými. Kristus přišel k jezeru. Sedl si do
lodičky, aby učil. Ze severu sem hleděl dosud zasněžený Hermon a na východě
leskl se hřeben hor Horanských, jako jemný plovoucí obláček. Zahleděl se zase
k zemi pokryté zelení. Nic není skrytějšího a tajemnějšího nad zaseté símě —
a nic není skrytějšího nad slovo Boží. Zde roste a—tam vadne—jinde usychá.
A Kristus řekl ta památná slova: »Símě jest slovo Boží.« Ano símě, toť slovo
Boží: zde bují — tam roste — tam vadne — jinde usychá. Kdo určí zákony
jeho vzrůstu? Kdo pozná tajemnou onu míru, jíž slovo Boží se živí? V mnohém ka
menu je srdce pro slovo Boží — a v mnohém srdci najde tato jenom tvrdý kámen.
Kdysi kázal v Paříži P. Brydaine. Mezi posluchači byl i jeden důstojník,
světu oddaný, v bitvách otupělý, k slzám a k lidské krvi lhostejný. Zapomněl
už téměř na Boha. Chladně zde stál jako mrtvý kámen. S kazatelny zatím padalo
símě Boží, padalo na vše strany — a hle, padlo i na tento kámen. A k podivu,
v tomto chladném kamenu našlo po dlouhých letech opět úrodnou půdu — našlo
tam vřelé srdce. Po kázání vyzpovídal se tento důstojník a řekl chvějícím se
hlasem: »Nikdy ve svém životě nebyl jsem tak šťasten, jako dnes. Můj otče, nikdy
na vás nezapomenu!«
V plném trysku jede Šavel do Damašku. Za ním v bouřlivém mraku zved
nutého prachu cválá zdatná družina. Zrak hledí ku předu, srdce nedočkavostí
hoří, a Šavel ryje občas ostruhy v slabiny svého koně. Hlavou mu sice táhnou
ještě vzpomínky na Jerusalem. Vidí v duchu žaláře naplněné křesťany, které tam
přivedl, slyší jejich tichý pláč i dlouhé modlitby — ale srdce jeho už touží po
nových obětech v Damašku, po nové krvi, po novém pláči křesťanů, po novém
žalářovaní nevinných. Jeho oči uvykly již těmto zjevům, jeho mysl ztvrdla a po
vaha chladla jako kámen v mrazu. Náhlá jasnost obklopuje a zalévá cválající
družinu. Šavel slyší slova. Kdo to mluví? Nebeský rozsévač. Šije slova Boží
v tento zdánlivý kámen. A ejhle! V tomto mrtvém kamenu našlo símě Boží vřelé
srdce. Ze Šavla stává se v jediném okamžiku Pavel. Símě Boží roste dál a dále
a konečně z Pavla stává se apoštol všech národů.
Svatý Beda procházel zelený ostrov irský a neúnavně hlásal Krista. Údy
už mu chřadly, hlava se y stálé práci sklonila k zemi, bílý vous splýval až k pasu,
oči se zamlžely, až konečně úplně uhasly. Sv. Beda ale kázal dále. Slepý kráčel
krajem. Malý hoch vedl jeho staré kroky. Kdysi přišli k údolině pokryté tisíci
balvany. Hoch se zastavil. Zlomyslnost mu kmitla zrakem, ústa se skřivila v trpkém
posměvku. Chtěl si ze starého muže stropiti žert. »Otče — pravil — je tu plno
lidu!« A svátý Beda kázal. Kázal dlouho a krásně. A když skončil, tisíce těchto
kamenů, roztroušených v tichém a smutném dole hlaholily, jakoby srdce měly:
»Amen — ctihodný otče — amen!« Hoch se zhrozil. Klesl na kolena a vyznal
se svátému se všeho. Ten se zamyslil, sklonil se, slepý zrak se zalil slzami.
»Synu můj — pravil — nežertuj již už nikdy se slovem Božím. Najde-li slovo
Boží v mnohém srdci lidském kámen, najde opět často v mnohém tvrdém ka
menu lidské srdce.« Tento svátý slepec Beda pronesl hlubokou pravdu! Viděli
jste, že v mnohém zdánlivém kamenu, který se vzpíral Bohu, našlo slovo Boží
ve svátém okamžiku opět lidské srdce. Ale běda! To slovo Boží nachází opět
v mnohém lidském srdci chladný kámen. Marně volá kněz, marně prosí — slovo
Boží se odráží a hyne bez užitku.
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Vy znáte Kaina! Miloval jej Bůh méně než Ábela? Nedal mu také své mi
losti? Nedal mu větší sílu? Nedal mu větší bohatství? Vždyť ještě tehdy, když
hněvem a záštím zaslepen vůči svému bratru nemohl ani jisti a ani spáti, zjevil
se mu Bůh. »Kaine! Proč opadla tvoje tvář?« tázal se. »Budeš-li činiti dobré, budu
tě milovati jako tvého bratra Ábela!« Slovo Boží padá na jeho srdce. Je tak
mírné, tak laskavé, tak povzbuzující. Leč co našlo toto símě v srdci Kaina?
Chladný kámen. Odrazilo sa bez účinku, zahynulo — a Kain se stal bratrovrahem
a tulákem po vší zemi, jemuž zlořečil Bůh.
Vy znáte Jidáše? Nemiloval ho Kristus? Neučinil jej svým pokladníkem?
Nedomlouval mu stesky, aby upustil od svého hrozného záměru? Nemyl mu
ještě naposledy v nekonečné pokoře hanebné nohy jeho, které už chtěly odejít,
aby svého Mistra prodaly? Marně padalo slovo Kristovo na jeho srdce. Našlo
v něm jen kámen. Jidáš stal se zrádcem a samovrahem. Jeho jméno proklela
již dlouhá řada století. Ale hleďte — co těch Jidášů je i v naší době! Kazatel
k nim mluví. Dotýká se jejich srdce — marně. Ukazuje na lásku Kristovu —
marně. Otevírá věčný hrob a prokletí — marně. Zapřísahá pro památku rodičů
— marně. Slovo Boží i dnes nachází v tisíci a v tisíci lidských srdcí chladný
kámen. —
Děti, moje děti! Dívám se na vás, a chmurné myšlénky letí mojí hlavou.
O mnohých z vás zdá se, že budou kamenem, o který se roztříští a zahyne slovo
Boží. Ale snad i v tomto kamenu najde slovo Boží ještě v čas lidské srdce.
A o mnohých z vás naopak zdá se, že budou jejich srdce úrodnou půdou semene
Božího. A zatím v tomto srdci najde símě Boží po letech chladný kámen — své
největší nepřátele.
Nic není tajemnějšího a skrytějšího než-li símě Boží. Ó prosme dnes Boha,
aby v nás stvořil srdce nové, aby se stalo pro jeho slovo půdou úrodnou a
vydalo dnes i po letech i na věčnosti užitek stonásobný. Amen.

Promluva na II. neděli po devítníku.
Napsal EM. ŽÁK.
»Slepý jeden seděl vedle cesty, žebře.«
Luk. 18. 35.

Dva světy, dva různé názory o chudobě a chování se k lidem strádajícím
setkávají se dnes u slepce-žebráka, který před městem Jerichem dovolával se
dobročinnosti soucitných lidí. »Ti, kteří napřed šli, domlouvali mu, aby mlčela
Ti, zdá se mi, ukazují všechnu tu nelásku a tvrdost srdce, jakou znám byl svět
před Kristem Pánem. Zakřikují prosebníka, odstrkují ruce, které k nim nešťastný
slepec pozvedá, aneb nejvýš podávají mu snad peníz, aby nemilého, dotěravého
ubožáka se zhostili. Jinak, zcela jinak však jedná Ježíš, zakladatel zákona nového.
Ježíš se zastavuje, káže volajícího žebráka k sobe přivésti, dotazuje se ho a pak
nepodává jemu daru, který by jen na chvíli zapudil jeho hlad, nýbrž hojí a od
straňuje samu příčinu jeho chudoby, léčí zázračně slepotu jeho. —
I pohané byli dobročinní. Ohromné sumy peněz rozdal Gracchus Caesar,
Augustus nuznému lidu. Ale proč tak činili? Z pouhého sobectví. Chtěli mít
pokoj a klid od zástupů lidu trpícího, aby nerušeně svým radovánkám mohli se
oddávati. Obětovali menší část svého velkého majetku, aby vše ostatní před bouří
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i loupeživostí uchránili. Křesťanská dobročinnost však má na zřeteli cíl vyšší,
ona jedná z pohnutek daleko vznešenějších. Křesťan vidí v člověku strádajícím
svého bratra. Proto nedává mu peníz, aby jen nouzi jeho zapudil, nýbrž přináší
mu vstříc i soucitné srdce, má pro něho i potěšující slovo. Nedává almužny tak,
aby ubohého zahanbil a všeho lidského citu zbavil, nýbrž aby jej povznesl, po
těšil a na kolik lze, i příčinu jeho nedostatku pomohl odstranili. Pročtěme všechny
knihy, které o náboženství pohanském mluví, a nikde nenajdeme psáno, že by
náboženství jich přikazovalo dávati almužnu. Jedině Kristus ve svém božském
učení znovu a znovu příkaz tento opakuje a sám dobročinnost vlastní za příklad
svým věrným dává.
1. Býti dobročinným, dávati almužnu, jest přísný zákon křesťanského nábo
ženství. Přísnou tuto povinnost nemohl zajisté Spasitel náš lépe a důrazněji nám
připomenouti, nežli to učinil tehda, když vypravoval o soudu posledním a živými
barvami líčil budoucí jeho obraz. Nasytil jsi lačného, napojil žíznivého, oděl jsi
nuzného, přijal jsi pocestného, proto nyní vezmeš odplatu věčnou z ruky Ježí
šovy. Neboť v chudém hostil jsi samého Krista. A cožkoli jsi neučinil jednomu
z nejmenších nuzných, jest to právě tak, jako bys svému Pánu toho odepřel.
Neboť nuzný jest bratr Ježíšův.
»Plují-li jeleni z jednoho ostrova na druhý,« píše sv. Augustin, »položí
každý, jenž v zadu pluje, svou hlavu na svého předchůdce. A když první jelen
se unavil, pluje za zadního a sám naň hlavu si položí, aby si oddechl. A tak se
podporují, až všichni šťastně přeplavali.« Rovněž tak, poznamenává k tomu nej
větší náš mudrc z prvních dob křesťanských, máme i my na pouti tohoto života
se podporovali. Odtud vidíme prvé křesťany, ani prodávají bohatí statky své a pe
níze skládají k nohám sv. Petra, aby rozdával chudým. A činili to, jak sv. Lukáš
svědčí, s takovou horlivostí, že „chudých - nebylo mezi nimi, neboť všechny věci
byly jim společné.« (Sk. ap. 4. 32.)
A sv. otcové prvých dob křesťanských, nej krásnějších obrazů užívají, aby
jen nadchli čtenáře své k větší dobročinnosti. »Ruka chudého jest poklad nebeský.
V nebi pro tebe ukládá, co od tebe přijme, aby nezhynulo na zemi. Ruka chu
dého jest pokladnice Kristova, neboť cokoli přijímá chudý, přijímá Kristus.« (Sv.
Petr Chr.)
Náboženství pravé a neporušené jest u Boha Otce; pomáhali chudým v sou
žení jejich,« volá sv. Jakub (1. 27.) a sv. Jan Zlatoústý krásně dí: »Chudí a ne
mocní jsou ten oltář, na který máme klásti dary, které Bohu svému jako milou
obět přinésti chceme.«
»Podle toho poznají lidé, že jste moji učedníci, když lásku budete míti jeden
k druhému,« pravil Ježíš jako na rozloučenou v poslední chvíli svým učedníkům
Láska, účinná podpora chudých slovem i skutkem jest proto vedle slov Páně
přední známkou každého křesťana. Kde tato mizí, tam hyne i duch pravého
křesťanství. A nemá více ducha Kristova, kdo ruky své chudému uzavírá a od
hání jej od prahu příbytku svého. Prostora před branou chrámovou neb přede
dveřmi hřbitovními, to jest ono čestné místo, jež od nepaměti náleželo chudým
a tak vždy nám připomínalo, že pečovati o chudé jest nutnou součástí křesťan
ské bohoslužby.
2. Jedná se však i o to, s jakým úmyslem máme udělovali almužnu. Pro
mluviv Ježíš k zatvrzelým fariseům poslední napomenutí svá, posadil se s apo
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štoly svými stranou v nádvoří chrámu jerusalémského, blíže pokladnice chrámové.
Pozoroval zástupy, které tlačily se kolem ní, aby tam metaly peníze. Mnozí bo
háči dávali mnoho, až podiv a úžas diváků vzbuzovali. Tu prodrala se zástupem
chudá vdova. Skromne přiblížila se k pokladnici a skoro s ostýcháním, zardívajíc
se pro chudobu svoji, uvrhla do ni dva haléře. A vida to Ježíš, pravil k učed
níkům svým : »Amen pravím vám, že tato chudá vdova více uvrhla, než vŠickni,
kteří metali do pokladnice.« (Mar. 12. 43.) A proč? Poněvadž i z mála svého
dala; jednala ze zbožného, dobrého úmyslu. Dar hmotný, almužna má jen tehdy
cenu u Boha a jest záslužná, vychází-li z dobrého úmyslu. Fariseové, metajíce
v pokladnu peníze zlaté, neměli zásluh, ježto činili tak ze své ctižádosti, aby
chváleni byli od lidí. Jedině šlechetný úmysl posvěcuje lidskou dobročinnost.
Úmysl mění nepatrný halíř ve zlato zásluh, aneb zlatý peníz v bezcenný kov před
tváří Hospodinovou. —
3. A ještě jednoho si všimněme. Měříme bohatství člověka dle jeho hmot
ných statků, odhadujeme cenu jeho dle množství jeho peněz. Jak jednostranný
to názor! Na jeho spokojenosti, v jeho majetku duchovním, záleží, zda jest chůd
či bohat. Kroesus i uprostřed svých neslýchaných statků cítil se nešťastným
a nuzným. A proti tomu kdo z nás by onoho bosého pasáčka, který spokojeně
si pozpěvoval: »Já jsem král,« odvážil by se nazvati chudým? Kdo z nás by
k němu nepřistoupil a nežádal, aby z hojnosti štěstí svého a spokojenosti své dal
almužny nám ubohým, aby z bohatství duše své obdaroval naši duši? — A kdo
jest bohat před Hospodinem, jehož jest nebe i zemé, i veškerá plnost její? Jsme
chudí, potřební, nuzní žebráci všichni. Nah přišel jsem na svět a chůd se vrátím,
nepřinesu-li s sebou při. návratu svém k Otci poklady zásluh dobrých skutků. —
Jsme všichni chudi. Jeden potřebujeme druhého. I přátelské slovo, vlídný úsměv,
moudrá rada, jíž jsme druh druhu dali, jest almužnou; í slovo, jež lačnící duši
bližního svého jsme věnovali, jest chlebem jeho života.
Jsme všichni jako onen slepec u Jericha. Slepí, vzpomeneme-li na onu říši
záhad a tajemství, jež na každém kroku nás obkličuje, chudí, pomníme-li na
slabost své duše, na chudobu svého nitra. Jako onen slepec vztahujeme pro
sebně ruce své k Bohu a k lidem. Kéž vždy spokojenosti vnitřní udělí nám Bůh,
abychom i my jiným udělovati mohli! Kéž nám Ježíš říci může v den svého
příchodu: Prohlédni, víra tvá té uzdravila, a láska, kterou jiným jsi pomáhal,
almužna, kterou jsi své spolubližní dařil, otevřela ti bránu do říše věčné blaže
nosti. Amen.

Promluva na I. neděli postní.
Upravil FR. HANUŠ.
A postiv sc čtyřicet dnů a čtyřicet noci,
potom zlačněl.
Mat. 4, 2.

Podniká-li člověk důležité dílo, připraví se na ně náležitě; přemýšlí, uvažuje
věc z různých hledisk, aby dospěl ke kýženému cíli. Spasitel náš podniká důle
žitý, ano nejdůležitější úkol, totiž spásu veškerého člověčenstva; a tu uchyluje
se na poušt a tam se modlí a postí. Církev jako matka naše nejlaskavější vybízí
nás, abychom v tomto posvátném čase pomýšleli na vlastní spásu svoji. A k tomu
konci se máme dle příkladu Spasitelova připraviti postem. Že půst prospívá tělu
i duši, o tom chceme v krátkosti uvažovati.
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1. Všichni národové shodují se v tom, že půst je službou Boží a posiluje
tělo k další práci. Staří pohané ctili svoje bůžky postem ; jmenovitě je nám známo,
že se Římané postili každých pět let ke cti bohyně Ceres. Básník Ovid varoval
od přílišného požívání masitých pokrmů a nazval je způsobem zločinným.
Řekové připravovali se pbstem na slavnost eleusinských tajemství. lak fran
couzský učenec G. Lefěvre tvrdí, živili se Řekové hlavně ovocem a zeleninou.
Fíky, chléb, rýže, sýr, ořechy a koláče z nekvašeného chleba byly stravou
starověkých zápasníků. Avšak nejen hrdinové, nýbrž i mudrci řečtí zdržovali se
ze zdravotních příčin přílišného požívání masitých pokrmů. V zahradě filosofu
česali žáci se stromů poznání i se stromů fíkových i třešňových. Pythagorovi
žáci živili se jen mlékem, medem, ovocem a chlebem, Plato pak vyloučil lidi,
požívající maso, úplně ze svého ideálního státu
O dávných Egypťanech se dočítáme, že se dlouho postili, když obětovali
své bohyni lltis. Indové doposud považují půst za hlavní kající skutek. 1 Turci
váží si nemálo postu; v měsíci ramazanu postí se každý velice přísně, ano před
tím celý den ničeho nepožije ani léků, je-li nemocen.
2. Prvé přikázání, které Bůh dal lidem, týkalo se postu ; měliť se první rodi
čové zdržovati zapovězeného ovoce. A také jiným lidem často přikázal půst a dal
jim mnoho milostí; tím dokázal nejlépe, že jest mu půst milý a že prospívá i duši
lidské. Svému služebníku Mojžíšovi dal Bůh svoje přikázání, když se byl Mojžíš
očistil čtyřicetidenním postem. A kterak by se byl týž odvážil předstoupit! před
tvář spravedlivého Boha a s ním tak důvěrně hovořiti jako se svým otcem? Půst
jej k tomu učinil schopným. — Podobně po čtyřicetidenním postu byl prorok
Eliáš přijat do nebe. — Samson byl za -postu počat a vychován a stal se pak
silným a nepřemožitelným. - Postem si vyprosila zbožná Anna syna svého, vel
kého proroka Samuela. — Postem zachránila Esther a Judita sebe a svého lidu
od jisté záhuby. Postem Ninivetští ještě v čas vyvarovali se zkázy města a svojí
vlastní smrti.
3. Z toho, že se Pán Ježíš postil a že se postili apoštolově i světci různých
věkův i národů, máme i my postu zachovávat!, jak nás dobře poučuje sv. Ambrož:
»Chceš-li býti pravým křesťanem, máš jednati tak, jak Kristus Pán jednal. On,
jenž žádného hříchu neučinil, postil se čtyřicet dní: a ty, který jsi hřešil, bys
se nepostil ?
Postíme-li se, potlačujeme svoje vášně, žádostivost těla a posilujeme se
k boji proti nepřátelům svého spasení. Jednoho dne přibyl helenopolský biskup
Palad do Egypta, aby tam za vedení Dorothea Thebského žil tím pobožněji.
Když pak viděl, že Dorotheus den ze dne nepožívá více než šest uncí chleba
a trochu zelenin, řekl mu biskup, že za tak přísného postu jeho tělo úplně zrnalátní, poněvadž je samo od sebe od více let slábo. Dorotheus pak dal biskupovi
krásnou odpověď: »Umrtvuji toto tělo, poněvadž mne chce umořiti.«
Tím, že postem činíme pokání za své hříchy, smíříme se opět s Bohem.
»Jídlem byl Bůh uražen, postem pak bude opět spokojen,« prohlašuje sv. Zeno..
Ústa, nástroj hříchu, mají se státi též nástrojem pokání. Ústy, kterými na svět
přišla smrt jako následek hříchu, musí k nám přijití i život. Hleďme na .Davida,
který se postil a hořkými slzami oplakával svůj hřích a Bůh mu odpustil.
Půst pomáhá nám tím lehčeji pozdvihnouú se k Bohu a k nebeským věcem.
Sv. Basilius přirovnává člověka, který příliš mnoho* jí, k lodi příliš obtížené zbožím.·
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Každý ví, učí tento sv. muž, že loď příliš obtížená tím tíže pluje, tím lehčeji se
potopí, tím tíže se brání vlnám a jest neschopna brániti se útoku námořních
lupičů. Ten pak, kdo s málem potravy se rád spokojí a rád se postí, jest podoben
lodi, která jsouc prosta všech překážek, jen zbraně a zbrojnoše veze, jest proto
ku plavbě velmi schopna a rychlá, může se snadno vlnám i nepřátelům snáze
brániti. Takový člověk velice snadno přemáhá nástrahy zlého ducha; ten však,
který se o půst nestará, bude snadno přemožen. Člověk, který postem týrá svoje
tělo, tím vysvobodí svého ducha z poroby vášní a očišťuje jej i povnáší k pře
mýšlení o svátých věcech.
4. Již zkušenost nás poučuje o prospěšnosti postu. Kteří pak lidé zůstanou
dlouho živi a zdrávi? Snad ti, kteří svoje tělo přesycují jídlem a pitím? O nikoli,
poněvadž ti sami přivozují si mnoho nemocí, ano i předčasnou smrt. Proto moudrý
Sirach nás napomíná: »Při žádném jídle nebuď hltavým a nesáhej po každém
jídle; neboť po mnohých jídlech přijde bolest a požívavost způsobí nákazu.« Ná
sledkem opilství jich mnoho zemřelo ; kdo však je střídmý, ten si život prodlouží.
Tuto pravdu dobře znal moudrý zákonodárce Lykurg, který učil mládež
přísnému postu, zdrželivosti od některých příjemných jídel a učinil tím národ nejen
střídmým, nýbrž i zdravým a bystrým. — Slavný pohanský lékař Galenus se postil
každý desátý den jen proto, aby si zdraví zachoval a prodloužil.
Oblibte si tedy půst k vůli jeho dobrým vlastnostem a nedejte se zastrašiti
výsměchem nepřátel. »Kdo tento svět miluje,« volá Kristus Pán, »v takovém
člověku není Boží lásky.« Řiďte se jen dle své matky církve, která chce jen va
šemu dobru. »Posty s modlitbou a almužnou jest lépe, než hromaditi poklady,
zlata.« Amen.

Promluva na druhou neděli postní.
Napsal VLADIMÍR H0RN0V.
* Pojal Pán Ježíš Peira a Jakuba a Jana,
bratra jeho a vedl je na horu vysokou v sou
kromí a proměnil se před nimi.* Mat. 17, 1.

Památným a všemu křesťanstvu drahým jest kříž orvietský, k němuž se víže
událost ze života sv. Tomáše Aquinského, velikého světce a mudrce křesťanského.
Pod památným křížem tímto klečel v hluboké pokoře, když napsal nesmrtelné
hymny k oslavě nejsv. svátosti oltářní. Duše jeho proniknuta byla světlem ta
jemných světů, jichž duše k zemi připoutaná tušiti nemůže. Ve vytržení lásky
viděl hlavu Kristovu schylující se s kříže a slyšel slova, která mu byla dražší
všech pokladů světa: »Tomáši, dobře jsi o mně psal!« Kristus se mu zjevil —
a od chvíle té žije^Tomáš jedině jemu. Papež Kliment nabízí mu stolici neapolitánskou, ale učitel andělský s prosbou odmítá důstojenství a pod křížem svým
šeptá: »Tebe jedině, Kriste!«
1. I dnešní evangelium jest velikým zjevením Pána Krista duším vyvoleným.
Nezjevuje se Bůh každému ve stejné slávě a jasnosti, neproniká pravda Boží
srdce každého způsobem stejným. Dvanácte bylo apoštolů, všichni od Krista byli
povoláni — a přece jen tři z nich vyvoluje, aby svědky byli jeho oslavení na
posvátném vrchu táborském. A proč tyto tři vyvolil? Duchovně zajisté vynikali
nad ostatní. Petr — prostý srdcem, ale vírou skála nevy vratná; Jakub — duše
kotvící v Bohu nadějí nezviklaťelnou! A Jan? Kdož více miloval Krista čistou a
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horoucí láskou, kdo zasloužil jako on, aby orel byl znamením jeho duše, nořící
se do hlubin lásky Boží nekonečné? Pán Ježíš pravil' »Kdo má, tomu bude dáno
a hojně bude míti!« A slova tato významuplná osvědčují se na apoštolech, plní
se i na nás v životě duchovním.
2. Horou zajisté, na niž Pán Ježíš vedl apoštoly své, můžeme nazvati vnitřní,
duchovní život člověka. Duchovní život člověka! Jak obsáhlé a tajuplné to slovo
pro každého, v němž tkví jasné vědomí duchovní nesmrtelnosti. Čím orlu volné
obzory nebes, čím vlnám břehy okeánu, tím nesmrtelné duši člověka život du
chovní. A dvě jsou moci, které podmiňují duchovní život člověka: dokonalé po
znání Boha a z něho plynoucí láska! »Tenť jest život věčný, aby poznali tebe
a kterého jsi poslal, Ježíše Krista!«· Tak Čteme v Písmě sv. Čím výše vystupujeme
na horu, tím širší obzor roste kolem nás. Čím dokonaleji poznáváme Boha, svůj
cíl, tím jasněji pochopujeme své povinnosti k Bohu, k sobě, bližnímu, tím čistší
láska posvěcuje naše srdce a naše skutky. Kristus vede nás s sebou jako Petra,
Jakuba a Jana a dávaje se jasněji poznávati našemu rozumu, působí mocněji
i na naše srdce a na naši vůli.
Dojemno jest čisti životopisy svátých a světic Božích, kterak Bůh podivu
hodným způsobem vede je na horu svou. Syn bohatého kupce Bernardone
v Assisi vynikal dobrotou srdce a jemností mravů. Nikdy neodepřel almužny
nebo pomoci prosícímu, nikdy neposkvrnil andělské čistoty duše své. Bůh ho
miloval a chtěl se mu jasněji zjeviti než jiným. Jednoho dne vyjel si koňmo za
město. Pojednou spatřil malomocného chuďasa v ústrety kráčejícího. Hrůza po
jala ho při pohledu na ubožáka a již s ošklivostí odvracel tvář svou. Ale náhle
vzpomněl si na vidění proroka Isaiáše, jemuž zjevil se Spasitel jako člověk bez
podoby a krásy, pohrdaný a nejposlednější z mužů, jako malomocný a ubitý,
od Boha snížený. I pocítil s malomocným ubožákem takovou lítost, že sestoupiv
rychle s koně políbil chuďasa, přikryl ho pláštěm svým a dal mu peníze, jež
právě při sobě měl. Vysednuv pak na koně, byl pojednou takovou láskou k Bohu
a ke všemu stvoření roznícen, že počal radostně pěti chvalozpěvy a v srdci svém
cítil jednu jedinou touhu: oddati se službě Boží, oddati se službě trpícího lidstva.
I pohrdl bohatstvím, opustil vše, aby celý věnovati so mohl dílu, k němuž ho
volal Bůh. A další jeho život? Cesta namáhavá, těžká, ale cesta radostná na horu
duchovní dokonalosti. Tisíce duší stejně smýšlejících šlo za ním a očistily svět
od sedmeré kletby hříchů hlavních, jež kotví v lidské pýše a smyslnosti. A v řa
dách těch, kteří za ním šli, následujíce ho v touze po dokonalosti duchovní, jsou
i jména učenců a umělců nejslavnějších: Rafael, Michel Angelo, Petrarka, Dante,
Tasso, Koperník, Kolumbus, jména žen nejslavnějších a nejšlechetnějších: Anežka
Přemyslovna, Alžběta vévodkyně Durinská, Isabella Portugalská, Eliška Štětínská.
Následovali Krista na horu a nesouce v duši své světlo jasného poznání Boha
a z něho plynoucí teplo lásky dokonalé, stali se nám vzory zářícími.
3. M. j. Vám dáno jest více než jiným poznávati Boha v jeho zjevení i v jeho
dílech. Z toho plyne pro vás povinnost, abyste i v životě svém duchovním a
mravním stáli výše těch, jimž nebylo přáno tolik péče věnovati nesmrtelné duši
své. Se vzděláním musí ruku v ruce kráčeti mravní dokonalost. A odměna toho?
Čím více pokračovat! budete v dobrém, tím větší obzor duchovních radostí ote
vírat! se bude před zraky vašimi. Kristus umíraje volal: »Žízním!« Dospíval
vrcholu oběti, vrcholu lásky, vrcholu krvácející pravdy — věděl, že duší bez
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počtu půjde za ním, viděl jejich žízeň, jejich touhu po mravní dokonalosti, jež
jest sestrou pravdy — a v hlase jeho umírajícím chvěla se modlitba, aby Otec
ukojil duše ty! .
Patří i duše naše k nim? Snažíme se upřímně životem mravně dokonalým
následovat! Krista na Tábor? Bůh dej nám tu milost; neboť srdcí dvojakých,
srdcí nerozhodných nemiluje Bůh. Hrozné to slovo, ale Pán Ježíš je řekl:
»Kdo vlažným jest, toho počnu vymítati z úst svých!« Poznání Boha musí
míti oheň, musí míti činy. S poznáním Boha musí stoupati i láska k dobru,
k ctnosti!
Byli mužové v . dějinách církve, kteří stáli na vrcholu vědy duchovní
i světské, na vrcholu poznání — a přec pád jejich byl hrozný, pamět jejich
bez požehnání, důsledky jejich života záhubné. Neměli ohně lásky, neměli
ducha Kristova, neměli pravého náboženství, které, jak p^ví sv. Jakub, člověka
učí »neporušeného sebe zachovati od tohoto světa«. Viděli před sebou horu,
na niž stoupati měli za Kristem, znali cestu — ale neměli síly z lásky plynoucí,
aby šli za Pánem svým. Proto tvář Kristova nezastkvěla se jim!
4. Dospívaje ke konci úvahy, vzpomínám události ze života sv. Františka.
Týž ubíraje se jednou do Říma, potkal na cestě důstojníka Angela Tankreda a
neznaje ho, řekl mu v duchu Božím: »Angelo, již dosti dlouho nosíš meč; jest
čas, abys nosil provaz a kříž Kristův!« Tankred tak byl dojat zjevem a slovy
velikého náledovníka chudoby Kristovy, že odložil meč a přijal provazec a kříž
řádu sv. Františka.
M. j. Meč — toť touha nezřízená, dobývati si jen věcí časných — kříž, toť
trnitá sice, ale vznešená cesta ctnosti a mravní dokonalosti. Jako Šavel před
Damaškem poznav Krista, pohrdl mečem a vzal kříž Kristův, jako Petr na hoře
Olivetské schoval meč do pochvy a volil cestu lásky Mistrovy, tak i my vezměme
dnes kříž — odznak mravního vítězství nade zlem a životem svým křesťanským,
následujme Krista Pána na horu dokonalosti. Amen
--------------------- -------

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Osobni. Na měšť. školách jmenováni
byli def. katechety: Fr. Suchomel ve Vršo
vicích, K. Bláha v Ronově, Fr. Břicháček
v Písku. — V Praze jsou do 29. února t. r.
vypsána def. místa katech, na samost. ob.
šk. v Bubnech, na I. ob. dívčí a na II. ob.
chl. šk. v Libni. — Nové místo katech, na
III. ob. škole ve Dvoře Králové se obsadí
1. února t. r. Vedle 15°/0 přídavku obec
poskytuje 80 K příbyteeného.
Spolek katechetů. Aby mohla býti
uspořádána knihovna, žádají se kollegové,
kteří mají ze spolkové knihovny vypůjčené
knihy, aby je vrátili v příští měsíční schůzi
nebo poštou knihovníkovi kol. Fr. Sucho
melovi ve Vršovicích. — Příspěvky svoje
splatili kol.: J. Jirsa (10 K), Ot. Hyneš,
Fr. Košák, G. Steidl (po 6 K), J. Špáta,
J. Světelský, J. Loňský, J. Černý, L. Woll-

mann, J. Procházka, A. Javorský, Fr. Simon,
M. Koukl, A. Frolik, V. Sedlák, F. Kadeřábek, M. Lahulek, J. Wolf, B. Kohler (po
3 K), L. Novotný (4 K), V. Janota a F.
Břicháček (po 6 K), T. Vondrášek, A. Spále,
J. Hanuš, A. Benda, V. Bečvář, F. Hodura,
A. Vančura (po 5 K), F. Cepník, A. Rubik,
A. Lór, P. Jiříček (po 4 K), F. Loukota,
J. Westfal, B. Pokorný, F. Suchomel, J.
Pihler, J. Kobosil, B. Štamfest, F. Žundálek,
V. Hrudka. F. Strnad, J. Malý, Em. Polák
(po 3 K), K. Iserle a F. Janáč (po 2 K).
Dále přistoupili ke spolku kol.: J. Malý v Su
šici, A. Vančura v Hořici, J. Krátký v Plzni,
V. Kvasnička v Č. Skalici. Lze doufati, že
ke Spolku katechetů se přihlásí všichni katecheté, poněvadž v organisaci záleží síla.
Nové i dlužné příspěvky přijímá Fr. Halbich
na Smíchově.

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

Koncentrace učiva — úsporou času a práce·
Napsal JAN PTÁČEK.
(Dokončení.)

Vizme dále jinou ukázku! Se vzbuzením lásky, jakož i mezi sebou souvisejí:
otázka 557. (pohnutky k lítosti), ot. 580., 585. (lítost dokonalá a nedokonalá),
588., 589. (opravdové předsevzetí) a formule pozpovědní (ot. 606.). Ale právě tady
je hotový Gallimathias! Není konsekvence mezi otázkou 577. a formuli pozpo
vědní. Vyjadřujeť odpověd k otázce 577. v bodu 1. a 2. lítost, jejíž pohnutkou
je láska dokonalá (1. Že Bůh nekonečně dokonalý a vší lásky hoden jest... atd.),
v bodu 3., 4. a 5. lítost, jež odpovídá lásce nedokonalé (že hříchem ztrácíme
nebe . . . zasluhujeme trestu v pekle atd. . . .). Ve formuli pozpovědní (ave vzbu
zení lásky) je tomu naopak: . . . srdečně lituji, protože jsem pro ně spravedlivého
trestu zasloužil (=1. nedokonalá), želím jich proto, že jsem . . . lásky nejhodnější
dobro urazil (=1. dokonalá). Přece plyne lítost dokonalá z lásky dokonalé a ne
dokonalá z lásky nedokonalé! Proč tedy by nemohl býti zde zachován týž po
řádek, tím spíše, když i ve vzbuzení lásky pořádek ten — napřed lítost dokonalá
a pak nedokonalá — je zachován. Vůbec snad by bylo lépe i za formuli zpovědní
užiti oněch slov ke vzbuzení lásky: Bože můj! Těchto a všech svých hř. srdečně
lituji, protože jsem tebe, své nejlepší dobro, svého Stvořitele ... až tam: »nikdy
více ničeho proti tvé nejsvětější vůli se nedopouštět!.« Snad mi vytkne někdo,
že si opět děti navyknou bezmyšlénkovitému mechanismu, ale proti tomu lze
čeliti četnými prostředky, a konečně beze stínu není nic.
Pamatuji se, jak na mě mocně působilo, když ještě na gymnasiu při hodině
mathematické, když jsme k témuž výsledku došli trojí naprosto rozdílnou cestou:
analyticky, planimetricky, trigonometricky. Vzpomněl jsem si živé na onen příklad,
na tehdejší zmocněný zájem svůj a hleděl ho využiti při výkladu katechismu.
Konkrétní příklad. Upozorním děti, že týž výsledek nebo táž myšlénka jest ob
sažena v největším přikázání lásky, v desateru, v Otčenáši. Znázorním na tabuli:
1. Milovati budeš P. Boha svého
—Milovati budeš bližního svého
I.
II.
III.

= povinnosti k Bohu

IV.
až
X.

= povinnosti k lidem

3
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3 první prosby Otčenáše,
kde prosíme, abychom mohli
plnit své povinnosti k Bohu.

—

Řoóník. VI i.

4 ostatní prosby, kde se
modlíme, abychom plnili povinnosti k lidem.

A opět ve výkladu Otčenáše mělo by se hleděti, aby jeho spojitost s de
saterem více vynikala. Na př.: V 1. prosbě Otčenáše (Posvěť se jméno Tvé) se
modlíme: abychom jména Božího nezlehčovali, t. j. nebrali ho nadarmo, nekleli,
nerouhali se, hříšně nepřísahali, sliby Bohu učiněné plnili atd. Stejně mělo by
i zpov. zrcadlo odpovídat! přesněji výkladu desatera, co do pochodu myšlének,
slov atd.
Provazolezec — aspoň méně obratný — pro lepší udržení rovnováhy držívá
při své produkci v rukou bidlo. Kdyby držel je toliko v jedné ruce, nebo kdyby
je držel co do tíže nestejnoměrně, spíše by mu vadilo než pomáhalo. Podobně
třeba pojednávat! o pravdách sv. náboženství: netoliko, jak jsou samy o sobě,
ale tak, jak se navzájem doplňují, vyrovnávají, vyvažují, pronikají. Nutno míti stále
na paměti celek, nejen části. Pak nastane rovnováha v duši žákově, bez oněch
námitek a pochyb, jež vycházejí spíše z okamžité nálady, sympatie nebo anti
patie, než z rozumových důvodů. »Světlá a jemná stránka jednoho tajemství, dog
matu, vyjasní a zjemní přísnou a tvrdou stránku tajemství nebo dogmatu jiného.
Roztrhnete-li obě dogmata od sebe i od celku, nepochopíte jich tak jasně; váš
rozum se rozlaďuje, vaše intelligence bouří nejen proti tajemstvím, nýbrž i proti
nemožnostem, jakými se jí zdají (nejsou) právě pro toto roztržení dogmata.
Jednou vznikne ve vás pochybnost a námitka proti hříchu prvotnímu a jeho trestu,
protože zapomínáte tajemství vtělení slova, po druhé proti věčnosti trestu, pro
tože nepovzpomínáte věčnosti odměny, nebe . . .«,
*)
jindy zdá se vám tvrdou
spravedlnost Boží, protože jste ji oddělili od milosrdenství Božího.

Skoncentrujeme-li tímto způsobem kratičce načrtnutým učení sv. náboženství,
bude-li tato koncentrace obsahově i slovně pokud možno provedena již v kate
chismu, pak pravdy nábož. se rozumově vyjasní, tím více vtisknou do paměti,
tím mocněji ovládnou vůli, až bude zjevná mohutná ona jednota o jednoduchostí
sv. víry-------— Joubert, důmyslný a výtečný spisovatel (»Apologie víry na
základě věd přírodních« str. 372.) dí o sobě, že ho trápí neblahá snaha, celou
knihu napsati na jedinou jen stránku, celou stránku vyjádřiti jedinou větou, celou
větu vystihnout! jediným slovem.«
Tato snaha netrápila toliko Jouberta; postihnete ji všade, zvláště pak nej
mohutněji vystupuje ve vědách přírodních: soustředit!, zjednodušit!, často více
než dovoleno (elektřina atd.), transformismus, evolutionismus ». . . Quod si componere mágnis parva mihi fas est . . .« (Ovídius) i mě vedla tato snaha k napsáni
tohoto článku.

*) Ľéternité — par Ŕ. P. Félix, S. J., Paris, 1895. srv. 325/6.
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Promluva na III. neděli postní.
Napsal EM. ŽÁK.
Pán Ježíš vymítal zlého ducha a ten byl
němý.
Luk 11, 14.

Nebyl to za doby Ježíšovy zjev řídký, viděti člověka, zlým duchem posed
lého. Ďábel vstoupil totiž do člověka, učinil tělo jeho svým služebníkem a k tomu
ještě buď ochromil jeho údy, buď zbavil nešťastníka rozumu, že jako šílený si
vedl, aneb odňal mu — jak právě dnešní sv. čtení vypráví — dar převzácný, dar,
který člověka vysoko nad všechny ostatní tvory povznáší — dar řeči.
Dnes ovšem lidí ďáblem posedlých v tom smyslu, jak Písmo sv. o nich vy
pravuje, již není. A proč? Poněvadž Spasitel vykoupením svým moc ďáblovu nad
lidstvem zlomil. Zlý duch nemůže více zmocniti se člověka zde na zemi, krví
Spasitelovou svlažené, učením jeho svátým obnovené, tou měrou jako dříve. Říše
ďáblova ustoupiti musila říši Kristově. Tato jediná má vládnouti a zvítězí, dokud
lidstvo kol kříže Spasitelova jako jedna rodina křesťanská shromažďovati se bude.
Ale vraťme se k němému nešťastníku, zlým duchem posedlému. Byl zbaven
řeči. Zbaven vzácného daru, kterým mohl myšlénky své s jinými sdíleti, své city
jiným svěřovati, milý svazek přátelství s jinými udržovati. Jenom matné posuňky,
znamení němých, mu zbyla. Stálé mlčení byl ten trest a kletba zlého ducha. Slova
často užívaná, že »mlčeti jest zlato« o něm neplatila. A neplatí též ona vždycky
a všude. Jest zajisté mnohdy svátou povinnosti člověka, užiti daru řeči, mluvili,
ozvati se — a tu mlčení jest hříchem, jest zpronevěrou a zradou na svaté po
vinnosti lidské. Jsou chvíle, kdy člověk nesmí se podobati němému dnešního
sv. evangelia, ale má rázně se ozvati, aby platila na něm slova Šalamounova:
»Slovo v pravý čas jest jako jablko zlaté na míse stříbrné.«
A kdy mlčeni jest nemístné a hříšné, o tom dnes krátce uvažujme.
1. Malé děcko na klíně své matky se ozývá, když mu někdo ubližuje, neb
něco mu béře. Nemluví ještě, ale již pláčem okazuje svoji nelibost. Vrozená sebe
láska se v něm probouzí. A člověk rozumný rovněž se hájí a brání řečí i skutky,
když někdo mu ať na majetku, ať na cti ubližuje a křivdí. V této chvíli zajisté
nikdo nemlčí, každý mluví; ba mluví mnohdy i více, nežli se sluší a než povin
nost jemu káže. Mlčením, když jde o zájem a prospěch vlastní, nikdo nehřeší.
Zda však také tolik zastáváme se a hájíme bližního ? Zda také tak rychle,
ochotně a vytrvale hájíme čest, dobrou pověst a majetek jeho? Zda ozvou se na
obranu a ochranu jeho slova rozhodná? — To již méně často se děje. Tu tak
mnohý slov šetří, nemluví, ale mlčí. Slyší bližnímu svému na cti utrhati, jej pomlouvati, nespravedlivě jej posuzovat! — a mnohý z nás nemá ni jediného slova
pro napadeného svého bratra. Kde zůstala láska křesťanská? Mlčením svým udeřiťs
ji ve tvář. Mlčením svým prohřešil jsi se na bližním. V té chvíli nejsi učedníkem
Kristovým, který dí: »Milujte se vespolek*, ale podobáš se němému, jejž zlý duch
řeči zbavil. — To jest prvý případ, kdy mlčeni jest hříchem.

2. Jindy mlčení jest hříšno, když někdo o Bohu, o náboženství, proti církvi
a jejímu zřízení potupně a rouhavě mluví, a křesťan k tomu všemu nemá ani
slova na obranu, ale opět mlčí.
3*
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Věrohodné zprávy z dávných dob nám vypravují o věrných a statečných
rytířích, kteří v tom okamžiku, když králi jejich hrozilo nebezpečí, postavili se
před něho. Hrdinsky odráželi rány, které na krále jich byly mířeny, prsa svá jako
terč vystavili šípům na pána jejich metaným, ba klidně snesli i smrtící ránu a vy
dechli duši svoji, jen když král jejich zůstal zachován a ušetřen. To bylo zajisté
jednání hrdinné, záslužné, vší úcty hodné. — A takovým chrabrým obhájcem
má býti každý křesťan, když jedná se o čest Boží, o víru, kterou po otcích
zdědil, o náboženství, které praotcové jeho statky i životem svým obhájili.
Když Kristus, jeho víra, jeho církev jest tupena, pomluvou, neb surovým vtipem
poházena, tu nadešla každému, kdo křesťanem ještě chce se zváti, hodina, aby
se ozval, aby chránil svoji víru proti nevázaným nájezdům bezbožných lidí.
Mlčeni, obojetné chování jest tu hříchem, jest zradou na svaté povinnosti křesťanské.
A neblahý, zrádný jest ten, kdo v té chvíli mlčí, kdo při takové příležitosti oněmí
Bázeň lidská, strach před výsměchem, falešný stud snad zavřely ústa a upou
taly jindy tak výmluvný jazyk tvůj. Mlčením svým však zrazuješ Krista, vydáváš
jej na pospas nepřátel jeho ještě snad levněji, nežli byla mrzká mzda Jidášova,
třicet stříbrných peněz. Ten jednal z lakoty, mnohý křesťan zrazuje mlčením
svým Spasitele z pouhé bázně, aby hanlivým slovem, posměchem nikdo se ho
nedotkl.

O zbožném Dominikánu Janu Hurdatovi se Vypravuje, kterak jednou na
svých cestách setkal se s hrubým a sprostým vojínem. Vojín kráčel všecek rozčilen
a pobouřen, a při tom slova plná kletby a rouhání pronášel proti Bohu, proti
Kristu a proti všemu, což člověku věřícímu jest sváto. Proklínal svět, klnul Tvůrci
a všemu, nač jen v pobouření svém si vzpomněl. Slyše to zbožný Hurdato, za
stavil se a s křesťanskou odhodlaností, rozhodně zakřikl bohopustého rouhače.
Ten chováním jeho ještě více pobouřen, zaťal pěstě, napřáhl ruce a skokem octl
se u neohroženého mnicha, chtěje ho udeřiti. A Hurdato klidně hněvivce vyzval,
řka: »Uhoď jen a bij, jak se ti líbí! Já hříšný člověk rád to snesu, jen když
můj Bůh a Spasitel bude od tebe ušetřen.« — Vojín překvapen klidnou řečí zbož
ného řeholníka, svěsil napřažené ruce, umlkl a tiše kráčel cestou svojí dále. —
Oč méně bylo by často slyšeti zlolajných takových řečí, kdyby každý křesťan
tak statečně si vedl!

Učme se od jinověrců. Dotkni se Mohamedána a jeho náboženství, a on
v tom okamžiku zuřivě tasí zbraň; a chceš-li zachovati život svůj, musíš utéci
před jeho hněvem. — Promluv jen jediné slovo urážlivé o náboženství židovském,
a Israelita v té chvíli se ozve na obranu svojí víry. A jen katolický křesťan bývá
tak vlažný, lhostejný a liknavý, že klidně strpí všeliké rouhání proti Bohu, proti
Ježíši a jeho církvi! Ba on dá se sám k podobnému činu svésti 1 Jak jest to
zahanbující! Jakou to slabost a netečnost prozrazuje již pouhým mlčením! A přec
v té chvíli každému zníti mají slova Kristova: »Kdo se mnou není, proti mně
jest.«· Proto zastaň se každý víry svojí, kdykoli jiný ji zlomyslně napadá a tupí!
Zadrž onu ránu, která na hlavu Spasitele tvého jest namířena, abys jednou nemusil volatí s prorokem: »Běda, běda mně, že já, maje mluvili, jsem mlčel!«
Amen.
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Promluva na neděli IV. postní.
Napsal VÁCLAV KORANDA, kaplan.
* Tehdy vzal Ježíš chleby a učiniv diky, roz
dával sedicim.*
Jan 6, ,11.

Bylo to rok před smrtí Pána našeho Ježíše Krista. Tehdy dlel Kristus v Kafarnaum. Unaven kázáním a stálým poučováním lidu, plavil se v lodičce se svými
apoštoly přes moře tiberiadské na východ. Tam nalézala se úrodná, svlažovaná,
vždy zelenající se planina. Náhlý, odchod velikého proroka byl ve městě brzo
zpozorován Lid viděl, jak lodička pluje po jezeře k ústí řeky Jordánu. Ihned
dal se na cestu, aby velikého proroka došel. Kristus vystoupil z lodičky a brzo
zpozoroval, jak po všech cestách hrnou se k němu zástupové lidu. Za krátko bylo
jich u něho celé množství — hlava vedle hlavy. I zapomenul na svou únavu.
Tato horlivost lidu byla mu milou. I kázal, opět uzdravoval nemocné a poučoval
tento ubohý lid. Konečně slunko sklánělo se za obzor, hladina jezera se rozho
řela jako zlato, stíny hor se rychle dloužily — přicházela rychle noc. V této ta
jemné a tiché chvíli vzal Kristus ve své svaté ruce chleby, aby nasytil toto veliké
a hladové množství lidu a učiniv díky, rozdával sedícím. Tím nám dal Spasitel
krásný příklad, abychom i my rádi udíleli almužny. Pamatujte si pro celý svůj
život, že každá almužna, kterou udělíte chudému ve jménu Pána Ježíše, prospěje
vaší duši i vašemu tělu. Prospěje vaší duši.
Již dlouho očekával starý Tobiáš svého jediného syna, svoji jedinou útěchu.
Jeho manželka s pláčem volávala: »Běda, běda mně, synu můj! I proč jsme tě
pustili na cestu, světlo očí našich, potěšení života našeho!« (Tob. 10. 4.) Mladý
Tobiáš nepřicházel. Nadarmo stará matka jej vyhlížela s vrcholku hory, nadarmo
jeho slepý otec modlil se doma den ode dne. Všechen statek rozdal chudým za
krásných dob svého života a nyní stár, chůd a slep marně očekával jediné své
dítě. Konečně vrátil se dobrý syn. Oplýval bohatstvím, kypěl silou a zdravím.
Radost nastala v chudém příbytku. Dnové štěstí se vrátili, a starý Tobiáš nabyl
opět zraku zázračnou mastí tajemného Tobiášova průvodce. Půl jmění mu chtěli
dáti. Tu konečně dal se poznati tento svátý průvodce. Byl to anděl Rafael.
I otevřel ústa svá a překvapeným i zaleklým domácím řekl ta svátá slova: »Dobro
řečte Bohu nebeskému! Nebo almužna od smrti vysvobozuje a ona jest, jež čistí
hříchy a činí, že nalézáme milosrdenství a život věčný!« (Tob. 12. 69.)
Ach, ano! Kdo dává almužnu, prospívá své duši! Vy znáte snad lidi, kteří
už na milého Boha zapomněli, kteří už zřídka přijdou do chrámu Páně, kteří se
sotva pomodlí, když na věži volají zvony k modlitbě. A přece nemusíme zoufati
ještě, že je Bůh zamítne, znají-li chudí jejich štědrou dlaň.
Podporují-li oni chudé — pak modlitba chudých bude velikou orodovnici
u Boha za ně — aby jich uchránila od záhuby věčné.
Temnou a mrazivou nocí jede na zpěněném koni důstojník. Je věřící! Miluje
Boha a slouží mu. Ale, jak bujný a nevázaný je vojenský život! Snad ještě dnes,
snad zítra, snad za krátký čas zapomene na svou víru, na svá krásná předse
vzetí a bude se smáti tomu, co měl dříve v pokorné uctivosti. Nastane válka;
uzří lidskou krev, bude stále slyšet lidský pláč, křik a sten — a úplně stupí ke
všemu. Dnes zá mrazivé jízdy ještě věří. Však co to? Někdo stojí v cestě! Hla
dový žebrák! Je sotva oděn v lehký, roztrhaný šat. Všecek se zimou chvěje.
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Hubenou ruku vztáhl k důstojníku a mdlá slova prosí o almužnu. V tom oka
mžiku vytahuje důstojník meč, svůj vojenský plášť bére v levici, rozřezává jej a
polovinu dává chvějícímu se žebrákovi. Jede dále, přijíždí do kasáren a ulehá.
Ale v noci na to zjevuje se mu Kristus, přikrytý polovinou darovaného pláště a
praví: »Martine, to jsi mě ty přioděl!« Ano — byl to sv. Martin, který se nad
chudým smiloval. Zanechal vojenského života, stal se knězem-biskupem a konečně
velikým a slavným světcem, kterého ctí všichni křesťanští národové země.
Almužna tedy prospívá naší duši. Zjednává nám milosrdenství Božího a
života věčného. Ona ale prospívá i našemu tělu— či, abych se lépe vyjádřil, našemu
blahobytu pozemskému. Pán Ježíš zajisté pravil: »Cokoliv jste učinili jednomu
z těch maličkých, mně jste učinili!«
V klášteře kordovském, ve Španělsku, žil zbožný mnich. Jednoho dne
nalezl na silnici žebráka, pokrytého ranami a vředy. Bylo zřejmo, že je blízek
zahynutí. Zbožný mnich se nerozpakoval ani chvilku. Vzal starce na ramena a
spěchal do své komůrky, aby jej tam položil a ošetřoval na svém loži. Leč, jaké
bylo jeho ustrnutí, když viděl, jak domnělý žebrák mu mizí z náruče, jak se
jeho obličej obestírá nebeskou září a mění v obličej Ježíše Krista! »Cokoliv uči
níte jednomu z těch maličkých, mně jste učinili.« A proto veliký italský lidumil
Cottolengo vydal rozkaz, aby v klášteřích, které on založil, obdržel almužnu
každý, kdo by jen přišel. Toto své nařízení vysvětlil těmito slovy: »Nemůže se
věděti, zdali mezi chudými, kteří sem chodí pro almužnu, nebyl již nebo nebude
jednou Kristus sám.«
Proto Pán Ježíš každou almužnu odměňuje již zde na zemi. Staré české
přísloví praví: »Na úrok Pánu Bohu dává, kdo se nad chudým smilovává.« Po
celé české zemi milovaný kněz, Václav Beneš Třebízský, vypravuje tento příběh:
Syn ujal se hospodářství po svém otci. Nad krovem toho statku spočívala}
přízeň nebes měrou nejhojnější. Avšak sotva že starý hospodář zavřel oči a by
vynesen na hřbitov, rázem vše přestalo. Pracovalo se sice o přítrž, od svítání do
soumraku, šetřilo se přes míru, dvéře a vrata byla uzavřena neustále, ano i ten
žebráček už vždycky minul tento dům — a přece zdálo se, jakoby vše se tratilo
a vůčihledě mizelo. Hospodář byl již všecek zarmoucen. Nejúsilovnější jeho snaha
nesetkávala se i s nejmenším úspěchem. A tu jednou přišel kmet stříbrovlasý,
jemuž si hospodář postěžoval. »Zbavil jsi se dvou velmi dobrých přátel!« »Já —
dvou přátel?« diví se mladý hospodář, jemuž nikdo již nebyl přítelem. »U tvého
nebožtíka otce byli přece domovem!« »Vždyť já jich nevídal!« »A přece jejich
slovo u vás platilo zlatém!« »Kteří to byli přátelé?« »Prvním-— děl stříbrovlasec
— jest výrok Spasitelův: »Dávejte!« a druhým jest slib: »Bude vám dáno!«
Stařec potom odešel, mladý hospodář se do smyslu výpovědi kmetovy ponořil,
pochopil ji velmi dobře a potom byl již práh dveří jeho otevřen každému, a vzešlo
nad majetkem jeho opět požehnání Boží, jako bývalo za nebožtíka otce jeho.
Ano, Pán Ježíš odplacuje, cokoliv učiníme nejmenším z bratří jeho. A chudí,
zarmoucení, nešťastní, toťjsou bratří jeho. Pomáhejme jim tedy. Pomůžeme i svému
tělu i své duši. Ten, Kristus, který ovšem pomáhal, který všechny těšil, všem
dobře učinil, který nasytil pěti chleby a dvěma rybičkami tolik tisíc chudých a
pokorných posluchačů, ten nezapomene ani vám sklenice studené vody, podané
chudému a žíznivému ve jménu jeho! Amen.
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Promluva na neděli V. postní.
Napsal Dr. IGN. STEINOCHR.

>Bude-li kdo zachovávali řeč mou,
neuzři smrti na věky.* Jan VIII., 51.

V četném zástupu posluchačů, obkličujících božského Mistra v nádvoří
chrámu jerusalemského, mnozí nerozuměli jeho slovům a dle svého vykládali si
je; očekávaliť světského Messiáše, prospěch hmotný měli pouze na mysli a proto
i slova Kristova vykládají si o smrti tělesné. Avšak Ježíš ukazuje jim na život
duše lidské, věčný a nekonečný, spočívající ve víře pravé, jež jeví se zachováním
vůle Boží.
1. Mezi posluchači byli mnozí fariseové, lidé povrchní, jejichž zásadou bylo
jen zevnější, viditelné plnění zákona Mojžíšova beze zřetele na vnitřní pohnutky
jednání a skutků; byli tam i četní sadduceové, nevěrci, jimž život vezdejší byl
vším, a proto žijíce v rozmařilosti, zavrhovali víru v nesmrtelnost duše lidské.
Proti prvým i druhým namířena byla slova Kristova; měla dokázati fariseům, že
skutek viditelný, který koná člověk, jest jen zakončením toho, co dálo se v nitru
jeho duše, že skutek dobrý z pravé, pevné víry v Boha vyplynouti musí jako
řeka ze svého pramene, z kořene květina, jako teplo i světlo z plamenu vychází.
Sadduceům pak dokazují slova božského Mistra, že skutky člověka, mají-li býti
dokonalými a cennými před tváří spravedlivého Boha, nesmějí býti konány pro
tento hmotný svět a život jeho pomíjející, ale mají náležetí duši lidské a životu
jejímu věčnému.
My jsme učedlníky Ježíše Krista, jeho stádem a on pastýřem naším; kéž
slyšíce slova jeho, nepatříme ani mezi prvé ani mezi druhé. Bůh nemůžé býti
zklamán jako člověk, ale ve své vševědoucnosti vidí do nejtajnějších záhybů lid
ského srdce, zpytuje vše, a celá duše naše odkryta a otevřena jest před ním.
Proto když dobrý skutek učiniti chceme, nechť duše naše čistá, bez hříchu těžkého,
jest zde půdou úrodnou, na níž vyrostl by z kořene víry pevné a lásky k Bohu.
»Kdybych rozdal na pokrmy veškeren statek svůj a kdybych vydal tělo své, tak
že bych hořel, a neměl bych lásky, nic mi to neprospívá,« volá sv. Pavel (I. Kor.
13. 3.). Miluje-li křesťan bližního svého pro Boha, činí-li mu dobrodiní, pomáhá
v bídě a útrapách, suší slzy jeho proto, že Bůh tak velí, že i člověk nejnižší a
nejbídnější má duši nesmrtelnou téže ceny před Bohem, jako jest duše naše
vlastní, pak skutek tento vymyká se úplně názorům a zásadám tohoto pomíjejícího
světa a k Bohu se povznáší, hledaje u něho uznání a odměny. Křesťan v pevné
víře své v chudém, potřebném, trpícím spolubratru svém vidi samého Ježíše Krista
a dobrodiní činí dle vlastních jeho slov: »Pravím vám, pokud jste to učinili jed
nomu z bratří mých nejmenších, mně jste to učinili.« (Mat. 25. 40.) Tak dobré
skutky své činili věrní následovníci Ježíše Krista již v dobách apoštolských,
jsouce »jedna duše a jedno srdce«, tak činiti žádá i na nás láska k Bohu a bliž
nímu, v pravdě zvaná láskou »křesťanskou«.
2. »Uloženo jest všechněm lidem umříti,« této pravdy nedovede upříti člověk;
avšak slova Kristova zaručují nám život věčný, který koupiti můžeme sobě, budeme-li zachovávat! řeč jeho, plniti svátá jeho přikázání skutky dobrými, životem
křesťanským. Skutky, jež koná člověk pro svět a se světem, s ním zároveň hynou
a s ním se rozpadávají; a přece člověk má žiti bez konce, věčně; duše lidská
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žije i po zkáze pomíjejícího těla, aby jednou s ním oslaveným spojila se opět.
Toť cíl náš, to jest účelem putování našeho slzavým údolím tohoto světa. Tam
teprve doznati mají skutky naše ceny pravé a odměny zasloužené.
Lidé, bohužel, velmi často zapomínají na pravdu tuto, Kristem kázanou a
potvrzenou jeho z mrtvých vstáním; lidé nepamatují na spravedlnost Boží, jež jen
nejasně, ba neúplně často se jeví zde na tomto světě, nepamatují na nesmírnou
dobrotivost našeho Boha, jenž touhu po pravdě, kráse a dobru i blaženosti za
sadil do duše lidské, a přec často zde na světě nedává člověku naplnění touhy
této. »Umění dlouhé, život krátký jen,« bylo starým příslovým, a sám moudrý
Sokrates doznává: »Vím, že nic nevím.« Kde možno nalézti splnění všech tužeb
člověka a jeho přání, kde sídlí pokoj, jehož svět dáti nemůže? Myslíte, že sku
tečně myslí to do opravdy ti, kteří tvrdí, žs smrtí je všemu konec, po smrti není
již života? Myslíte, že to jest jejich pevným přesvědčením? Není na světě tvrzení,
jež by mělo tolik zrádců, jako právě toto. Jak mnozí to tvrdí v životě svém a
zdá se. že jsou pevně přesvědčeni o tom — a jen dotkne se jich ruka Prozře
telnosti Boží neštěstím, aneb v nitru jejich vlastním probudí Bůh hlas svědomí
jejich, hříchy uspaný — a vrací se k Bohu, kteréhož opustili, štastny jsou, že
jako syn marnotratný našli opět svého Otce.
Jinoši drazí! V celém životě svém pečujte vždy jen o to, abyste konali
skutky, jež před Bohem cenu mají, skutky, které nehynou, ale věčnou mají cenu.
Jednejte vždy dle vzoru patrona svého sv. Aloise, jehož heslem byla věta, kterou
tak často si opakoval před každým skutkem svým: »Co prospěje mi to pro
věčnost?« Bohu-li platili budou skutky vaše a k němu bude-li směřovali život
váš celý, pak i on zajisté splní vám přípověď svoji: »Bude-li kdo zachovávat!
řeč mou, neuzří smrti na věky.« Amen.

Promluva na neděli květnou.
vHosanna Synu Davidovu.’

Mat. 21, 9.

Dějiny vypravují nám o vítězoslavných průvodech, které konali vojevůdcové
římští, když se vraceli do města věčného, zvítězivše nad nepřáteli. Nepřehledné
zástupy lidu přicházely k branám městským, aby uvítaly vítěze. Týž jel obyčejně
v nádherném voze, taženém čtverospřežením bujných ořů ; Caesar a Pompejus se
dali vézti dvěma slony, Markus a Antonius pak spřežením lvů, aby dokázal svoji
moc a silu. Oslavenec měl na hlavě vavřínový věnec, po boku meč a v ruce palmu
míru. Před vozem kráčeli; se sklopeným zrakem, po dvou svázáni přemožení krá
lové a vojevůdcové, byly tu neseny i vítězné odznaky, prapory a obrazy přemo
žených měst. Za vozem postupovali senátoři, za nimi pak vojsko a lid. Vše po
hybovalo se ke Kapitolu, aby tam byl vzdán Jovišovi dík.
Podobný velkolepý průvod se béře do bran jerusalemských za nesmírného
jásotu lidu, který chtěl takto uctíti divotvorce a dobrodince svého, jenž ještě
před nedávném vzkřísil Lazara, čtyři dni v hrobě odpočívajícího.
Ale právě tato oslava zdá se nám býti podivná. Ježíš, který netoužil nikdy
po vlastní slávě, nýbrž po slávě Boží, který uprchl, když lid ho chtěl učiniti králem,
přijímá ochotně poctu světskou u přítomnosti fariseů a zákonhíků. To mělo za
jisté hlubší význam. Pozorujme proto jaký úmysl měl při tom Spasitel náš.
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1. Doba tříletého působení Páně na zemi se již nachýlila ke konci; již dosti
dobrého semene zasel v srdce lidí dobré vůle. Nastal čas, kdy chtěl dokonati
dílo vykoupení svého, kdy chtěl se světu veřejně ukázati jako Messiáš.
Proto činil sám přípravy k svému vjezdu do Jerusalema, aby vyzněl nejslav
něji. Jinak by nebylo možno pochopiti, že by tak činil Pán Ježíš v době, kdy
knížata židovská se usnesla usmrtiti jej, poněvadž se obávala jeho vlivu na lid:
»Co učiníme, neb tento člověk činí mnohé divy. Necháme-li ho tak, všichni uvěří
v něho; i přijdou Římané a odejmou naše město i lid.« Jeden pak z nich, jménem
Kaifáš, jenž byl toho léta nejvyšším knězem, řekl jim: »Vy nic nevíte, aniž na to
myslíte, že užitečné jest vám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne aby všechen
zástup zahynul.« (Jan.il, 47—51.)
Když Pán Ježíš slavně vjíždí do města, dává tak fariseům a zákonníkům
příležitost, aby vykonali svoje zlomyslné dílo ; urychlil tedy takto dobrovolně vy
koupení lidstva.
2. Klidně a tiše kráčí jisté smrti vstříc; vždyť úmyslně volil den, kteréhož
židé beránky vybírali k oběti na památku toho, že Hospodin ušetřil prvorozených
v Israeli, když pomřelo všecko prvorozené v Egyptě. Jako celým životem svým,
tak hlavně na této cestě ukázal se býti »beránkem, jenž snímá hřích světa«, jak
o něm prorockým duchem věštil sv. Jan Křtitel.
V Římě přihodila se brzo po založení nového státu událost, která naplnila
všecky obyvatele hrůzou a strachem. Na náměstí rozestoupila se totiž beze vší
příčiny země, a z propasti vycházely husté výpary, které tak znečistily vzduch,
že nedlouho po té rozzuřil se krutý mor. Tisíce lidí již bylo nakaženo a sta
nových obětí zmíralo denně; nadarmo prosil lid Jovišc, nadarmo se namáhali
obětní žreci, nadarmo prolévána byla na obětním oltáři krev zabitých zvířat. Otec
bohů nechtěl slyšet! proseb vysílaných. V této nouzi bylo posláno do věštírny
o radu; odpověď pak zněla, že bohové budou usmířeni a mor přestane zuřiti,
když vznešený římský mladík obětuje svůj život z vlastního popudu a skočí do
oné hluboké propasti. Dlouho se nikdo k tomu neměl, neboť láska k životu kaž
dého od tohoto kroku zdržovala. Tu vystoupil konečně mladík, Curtius jménem,
oděn jsa nejkrásnějším brněním, vstoupil na svého oře, jel na náměstí a zasvě
cuje se bohům podsvětí, vrhl se odvážně do propasti. Tato se ihned uzavřela,
a brzy po té pak přestal i mor.
Velká to byla zajisté obět, kterou přinesl tento mladík svému národu, a dodnes
se jeho odvaha chválí. Ale což je to proti oběti, kterou přinesl Pán Ježíš; Syn
věčného Otce vydává se v ruce svého tvorstva, aby umřel za nás na kříži a smířil
nás s rozvaděným Otcem.
3. Evangelista sám udává též jiný úmysl, který měl Spasitel náš, když tak
okázale slavil svůj vjezd do Jerusaléma. Měla se totiž naplniti proroctví Starého
i Nového zákona: »Povězte dceři siónské: Aj král tvůj béře se k tobě tichý,
sedě na oslici a na oslátku jhu podrobené. Bude zvěstovali národům mír, a jeho
panství bude od moře k moři a od vody až k hranicím země.« (Zach. 10,
9—10.)
Nikdo za hluku toho si nevšímá výroků Písma sv., jen Spasitel sám ve sve
vševědoucnosti vše pořádá, aby bylo vyplněno, co archanděl Gabriel při jeho
narození zvěstoval: »Tenť bude veliký a Syn Nej vyššího slouti bude, a dá jemu
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Pán Bůh stolici Davida, otce jeho, a kralovati bude v domě Jakubově na věky,
a království jeho nebude konce.« (Luk. 1, 32—33.)
Královský úřad jeho byl předpověděn proroky, králem ukázal se býti nejen
při zjevení svém mudrcům od východu, nýbrž i před smrtí svou. Tak přisvědčil
na otázku Pilátovu: »Tedy král jsi ty?« významnými slovy: »Ty pravíš, já jsem
král. Království mé není z tohoto světa; kdyby z tohoto světa bylo království
mé, služebníci moji zajisté bránili by, abych nebyl vydán židům; ale nyní krá
lovství mé není odtud.« (Jan 18, 37—38.)
Byla zima. Všecko leželo ztuhlé a jako mrtvo. Avšak nyní nastalo opět jaro.
Proto přinášejí věřící do chrámu zelené ratolesti, prvotiny to nastávajícího jara.
Tak uplyne zima za zimou, a ratolesti budou rozkvétati, až veliký den ratolestí
nadejde. Příroda neumírá, nastane její jaro. A Pán přírody též neumírá; nastane
den jeho příchodu. Ach, kéž je tento den všem nám dnem radosti a jásotu.
Ohlédněte se tedy po ratolestech k tomuto dni. Proste, aby příchod Páně nenastal
v dobu vaší zimy, kdy žádné ratolesti nekvetou, to jest, abyste se mohli vyká
zat! ozdobou dobrých skutků svých. Bude to pak blažený den, když miliony lidí
budou mávati svými ratolestmi a nekonečný sbor vítězů bude následovat! svého
vůdce do věčné blaženosti za neutuchajícího volání: »Hosanna Synu Davidovu!
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.« Amen.
Fr. H. Žundálek.

Promluva k prvnímu sv. přijímání.
Napsal EM. ŽÁK.

V životopise sv. Jonáše, egyptského mnicha, se vypravuje, že založil u klá
štera velikou zahradu a ji pečlivě po dlouhá léta pěstil. Vysázel mnoho stromů
ovocných a bedlivě je ošetřoval, štěpoval a čistil, aby nesly hojnost krásného
ovoce. A přece nikdy ovoce z nich neokusil! Těšili se jen z toho, že mohl po
sloužit! svým řeholním bratřím. A když nadešla doba jarní a stromy posety byly
sněhobílými neb růžovými květy, tehdá všecek zazářil nejčistši a největší radostí.
Plesal, kdykoli se zahleděl po kvetoucím sadě, jenž se zdál jako v nejkrásnější
roucho nevinnosti oděn. A v nadšení říkával ke svým bratřím: »Stromy mají své
ozdoby; slaví svůj svátek, ukazují na hojnost ovoce!« Pohled na kvetoucí sad
slibných, útlých stromů naplňoval duši jeho radostí a blahem největším.
A jako svátý ten muž nejraději hleděl na stromky v jich prvém květu, tak
i naše sv. církev s největší radostí vítá ve svých chrámech ty, již v prvém
květu mládí, s čistou duší, s myslí neposkvrněnou přistupují k prvnímu sv. při
jímání. Tyto dítky jako nadějné a zdárné květy vidíme před oltářem Páně nej
raději a jich den velí oslavovat! tak, jak jen okolnosti tomu dovolují. A proč
tak činí?
Svátostný Ježíš vstupuje poprvé do vašich duší a volá: »Otevři mi, dítě,
srdce své a já v něm budu přebývati. Přináším ti s.ílu, mír a štěstí, když se mne
přidržíš a mne budeš následovat!. Budu ti posilou na cestě tvého života, tvým
ochráncem a útěchou v dobách utrpení, tvou podporou v dobách radosti a bu
doucí též odplatou na věčnosti.«
1. A dnes, milé dítky, nastal pro vás ten památný den, kdy Ježíš v nej»
světější svátosti poprvé vstupuje k vám a chce býti vaším průvodcem na cestě

RoŠník Vil.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 35.

života. Vzpomeňte oné chvíle, kdy Ježíš vzkříšený, proměněný dle těla tak, že
ho očima svýma nemohli poznati, zjevil se dvěma učedníkům, jdoucím do Emaus'.
Když opustili Jerusalem a vydali se na cestu, bylo jim smutno, nevýslovně teskno.
Naděje, že ten, jejž měli za Messiáše, stane se králem, se rozplynuly, pominuly.
Cítily jen trpkost zklamání. Šli mlčky, pohříženi v žalost, s hlavami skloněnými.
Ale v tom zjevil se jim Ježíš, přidružil se k nim a vykládal jim Písma, jež dříve
nechápali. Netušili, že to jich dřívější Pán a Mistr. Ale v duši jejich slovy ne
známého opět vracela se radost, cesta rychle míjela, že k večeru, když stáli
u bran 'městečka, nechtíce se rozejiti s neznámým průvodčím, volali prosebně :
»Pane, zůstaň s námi, již se připozdívá.«
Oni dva učedníci jsou případným obrazem každého křesťana ,na cestě jeho
života. Bez Boha, bez jeho blaživé společnosti a jeho útěchy plných slov, jdé
se to smutně a trudně světem. Kdo zapomíná na Otce, jenž jest na nebesích,
ale věsí hlavu svou beznadějně k zemi, tomu jest cesta života obtížná, dlouhá
a daleká. Ale kdo si zvolí za průvodce životem Spasitele, kdo pospíchá za ním
k oltáři a přijme jej pod svoji střechu, tomu cesta jest radostná, ten čerpá u něho
posilu, útěchu a radost; ten na život svůj jinak pohlíží, a chápe jej ve světle
učení Ježíšova. Kdo přijímá tělo Páně a v síle tohoto pokrmu břímě života sta
tečně nese, ten podobá se Šimonu Cyrenskému, jenž Ježíši pomohl nésti kříž na
místo popravné. A Ježíš proměněný, svátostný, oplatí jemu tuto službu a pomůže
jemu opět nésti kříž jeho vlastní.
Za dob pronásledování křesťanů všichni, kdo byli přítomni v katakombách
společným službám Božím, přistupovali též k stolu Páně. Neboť měli tu víru
pevnou, že jedině Ježíš je posílí, aby se nelekali žaláře a muk, a že on ve
chvílích největších bolestí trpěti bude s nimi. Nejsvětější svátost byla jich silou,
jich podporou v těžkých chvílích a zkouškách tohoto života. Kéž i vám Ježíš
svátostný jest pravým chlebem andělským sílícím duši v boji proti pokušení, při
nášejícím pravou radost duchovní a klid čistého, neposkvrněného svědomí. »Nebudete-li jisti těla Syna člověka a piti jeho krve, nebudete miti života v sobě,« dí Spasitel.
2. V ráji vedle stromu zapovězeného, byl, jak Písmo sv. poznamenává, ještě
druhý památný strom, strom života. Kdo ovoce jeho pojedl, necítil tíhu přibý
vajících let, únavu těla, znavenost údů. Bylť to strom, jehož ovoce propůjčovalo
nesmrtelnost smrtelnému tělu prvých lidí. Tento strom jest obrazem Ježíše, v nej
světější svátosti přítomného. Kdo v životě svém cítí opuštěnost, tesknost, únavu,
nalezne osvěžení a posilu pro svoji duši ve sv. přijímání. A kdo toho opomíná,
nikdy nepocítí pravé radosti v duši a opravdového osvěžení. Duše lační po krmi
nebeské, a kdo hlad její snaží se utišiti jinými dary, marně se namáhá. Dovede
sice zdánlivě způsobiti, že v duši nepříjemného pocitu prázdnoty neznamená, ale
síly jí nedodává, pouze ji oklamává. Dáváť jí chléb hynoucí, ale nikoli ten, jenž
zůstává k životu věčnému, utišuje ji na čas, ale neuspokojuje na vždy.
Nejsvětější svátost jest lék nesmrtelnosti, ovoce ze stromu života, jež člověku
vrací chábnoucí síly, zachovává duchovní jeho život a jest spolu zárukou jeho
oslavení v království nebeském. Vždyť sám Spasitel nás o tom ujistil oněmi
slovy hlubokého smyslu : »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já
ho vzkřísím v den nejposlednější.« (Jan 6, 55.)
Vy, milé dítky, dnes poprvé okoušíte tohoto svátostného pokrmu; vstupujete
v řady oněch vyvolených Páně, kteří mohou k stolu jeho přistupovati. Proto
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dnešní den jest jeden v životě každého nejpamátnějším a nejradostnějším. Když
člověk po mnohých letech života svého, po mnohých zklamaných nadějích, ohlíží
se zpět po svém mládí a hledá nejšťastnější okamžiky života svého, nenajde jich
mnoho. Život zde na světě jest již doba zkoušek a utrpení. Čím dále od mla
dosti, tím více jich přibývá. Ale bez odporu každý z nás den svého prvého sv.
přijímání čítá ke dnům své nejčistší radosti, nejčistšího štěstí.
V chrámě Matky Boží v Paříži oslavováno bylo kdys první sv. přijímání
dítek. Dítky zámožných i dítky chudých rodičů, tak jako společně byly -vycho
vávány, společně též přiklekaly k stolu Páně. Stejná radost a nedočkavá touha
zářila z jich očí, byť zevnějšek jich, úprava a bohatost šatů prozrazovaly různost
poměrů domácích. Ale Bůh nehledí na vnějšek, ani na tvářnost člověka, ale na
čistotu srdce a vroucí jeho zbožnost. — Bohatí rodiče, chtíce býti svědky slav
nosti, provázely své dítky, usedli na předních místech a s jakousi pýchou sle
dovali každým pohledem své miláčky. Přišli však též dva chudí dělníci. V šatě
svém všedním ostýchali se přistoupiti blíže. Postavili se za sloup a jen jako pokradmo dívali se po svých dítkách. Bylo jim v chrámu nevolno. Nikoli proto, že
snad by stav jich byl nižším, neboť žádná užitečná práce nezneuctívá člověka,
ale proto, že v chrámu Páně připadali sami sobě cizí. Nenavštěvovali jej. V shonu
všedního života, při své práci, naň docela zapomínali. Tu konečně spatřují, kterak
jejich dítky přistupují k stolu Páně. Vidí jich posvátnou úctu, jich víru, andělsky
čistou. Tu slzy vstoupily oběma do očí. A když odcházeli z chrámu, děl jeden
ke druhému: »Kéž bych i já byl jako mé šťastné dítě! Mé první sv. přijímání
bylo poslední mou duchovní radostí.« — Vzpomínali na své dávné štěstí, na radost
mládí, jež nikdy zpět se nevrací. — —
Budiž i vám tento posvátný okamžik jedním z nejšťastnějších ve vašem životě!
Ale nikoli posledním, jako oněm dvěma mužům, kteří brzy ve svém mládí, v proudu
všedního života, ztratili všechnu víru a ušlechtilost duše, nýbrž počátkem nových
duchovních radostí. Spasitel buď vám na cestě života vaším společníkem i vaší
ochranou! Cestu k němu dnes poznáváte. Kéž na ni nezapomenete i v letech
pozdějších! Kdo rád znovu a znovu k stolu Páně se vrací, uchová čistotu duše,
svoji nevinnost a zná pokrm, jenž vlévá novou sílu a radost do prahnoucí duše.
Pamatujte často na tento den! A když vzpomínky naň se vrátí, vzpomeňte tehdá
i na své spolužáky, kteří společně s vámi k stolu Páně dnes přistupují, vzpo
meňte i na nás, kteří jsme vás sem provázeli, ať živé, ať již mrtvé. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Spolek katechetů
v království českém konal koncem ledna a
února svoje obvyklé členské schůze za hoj
ného účastenství. V lednové schůzi přednášel
předseda kol. Em. Žák »o nesmrtelnosti
duše«, jak možno ji srozumitelně ve škole
dokazovati. Čilý rozhovor, který se rozpředl
o tomto thematě, svědčil o zájmu přítomných
členů, jaký dávali pro tento předmět. V úno
rové schůzi pojednal jednatel kolega Frant.
Strnad: »o nemístných útocích jistého uči
telského listu vůči oprávněným požadavkům
katechetským«, a usneseno zaříditi proti tomu
příslušné kroky. Dále bylo rokováno o sta
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vovských věcech časových. — K valné hro
madě dlužno dodati, že njdp. světící biskup
msgr. Ferd. Kalous jako dávný přítel kate
chetů zaslal vroucí pozdrav a přál ušlechti
lým snahám spolkovým hojného požehnání
Božího, což vděčně bylo přijato. — Po zes
nulém p. řediteli Drůbkovi na Smíchově zů
stalo hojně knih z pozůstalosti probošta dr.
Lenze, jež možno lacino zakoupiti. — Pří
spěvky členské splatili koll. Sokol, J. Stiebor,
V. Paukert, J. Schovanec po 5 K, J. Krátký,
V. Kvasnička, J. Konopík, A. Veselý, J.
Bušek, F. Kolář, J. Flum, V. Vítek po 3 K.
A. Tichý 2 K.
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K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Katecheta v hodině školní.
Sebe lepší nauka se zapomíná, není-li opět a opět vpravována v mysl lidskou,
poněvadž stále více dojmů na člověka doléhá, a jeden zapomíná se pro druhý.
Proto třeba zvláštní pozornost věnovati otázkám, jež souvisí s praktickou katechesí,
poněvadž tyto mají nemalou důležitost a závisí od dobrého užití jejich také vý
sledek katechese.
Za tím účelem podáváme tu některé praktické pokyny pro vyučování nábo
ženství, jak je polský odborník uložil v ^Dwutygodniku katechety czném a duszpasterském« v 1. čísle minulého ročníku, k čemuž připojíme svoje poznámky.
Katecheta má všemi prostředky k tomu pracovati, aby za vyučování ná
boženského žáci jevili napjatou pozornost; bez ní veškera práce bude mama. V té
věci nejlépe působí, učiní-li se nauka zajímavou, a k tomu bodu katecheta bude
míti náležitý zřetel. Příklady z obecného života, přírody i dějin, srovnání s věcmi
známými učiní předmět velmi milým, tak že se dítky na hodinu náboženskou těší.
Zcela jinak jest, když vyučování je nezábavné, nezáživné, suchopárné-—-katecheta
tím mučí dítky i sebe. Jest potřebí se snížiti k mysli dětské, která potřebuje ná
zornosti k pochopení přednesených věcí.
Vše, co porušuje pozornost dětí, dlužno odkliditi. Příčinou toho může býti
i přílišná dovádivost před vyučováním. Proto úřední předpisy nařizují, aby bylo
dbáno náležitého dozoru na dítky před vyučováním a poohlédnout! se, zda dítky
se náležitě připravují a opakují probranou látku. Takové opakování má zajisté
velmi utěšené následky, poněvadž látka doma naučená tím pevněji utkví v paměti.
Zbožná modlitba zajisté vyprosí svěřencům milosti, aby mohli s prospěchem
sledovati výkladů. Proto se doporoučí v každé třídě před každou hodinou s dětmi
se pomodliti, třeba to není počátek vyučování; tato praxe má ještě i ten význam,
že modlitby často opakované stávají se stálým majetkem dítek.
. Není možno počíti vyučování, dokud nenastal úplný klid a pokoj. Záleží na
uznání katechetově, zda dovolí, aby dítky měly knihy na lavici, ale ovšem zavřeny,
nebo v lavici, tak že jsou lavice úplně prázdny. Obě praxe mají svoje následovatele. Otevřených knih však nelze trpě ti nikterak, poněvadž tím bývá u velké
míře porušena pozornost. Zvláště při přednášení nové látky nemá kniha žáků býti
4
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otevřena, aby úplně stopovali pochod výkladu. S tím ovšem souvisí nezbytná
podmínka, aby katecheta bez pomůcky také přednášel; žádá-li později na dítkách,
aby bez knihy odříkaly lekci, nevyhnutelně sám látku musí ovládati.
Někteří vychovatelé jsou stoupenci volné kázně; avšak zkušenost učí, že
tato příliš mnoho nepřispívá k pozornosti. Dítky mají tiše a bez hluku seděti, nej
lépe v řadách za sebou, poněvadž tím na první pohled se jeví soulad a pořádek
v třídě a beze všeho namáhání se pozoruje vybočení některého nepokojného žáka.
Svízel je v některých třídách s dupotem nohou, což zajisté rušivě působí na
učitele a žáky. Domluvou dokáže se i v té věci úspěch.
Za vyučování nedovoluje se žákům přednášeli žaloby; ty mají se vyřizovali,
je-li toho třeba, po hodině, poněvadž tím se ztrácí čas tak nepatrnou měrou ka
techetovi vyměřený.
Katecheta sám musí oděvem i chováním vzbuzovali úctu a vážnost; všeliká
výstřednost, popudlivost, nervosnost kazí zdar vyučování. Že není dobře neustále
při vyučování seděti, jest na bíle dni, protože je potřebí také změny. Přechází-li
však katecheta neustále po třídě, nastává těkavost u žactva, která zrakem do
provází učitele; ovšem se dobře hodí projiti třídou k vůli zjištění pořádku v kni
hách, jež dlužno občas prohlédnout!, poněvadž hračky v nich uschované dítko
vyrušují nemálo. Stojí-li katecheta, má býti jeho postavení takové, aby dítky bez
obtíži mohly naň upírati zrak a nepotřebovaly se obraceti. Celá třída má býti neustále
předmětem jeho pozornosti. Vidí-li nepozorného žáka, připomene mu jeho povin
nost případnou otázkou; dlouhé domlouvání a zlobení nic neprospívá, jest jen
ztrátou času. Trestati se má po hodině, je-li toho potřebí. Vůbec otázky mají se
stále střídati s výkladem, i když se něco na tabuli kreslí nebo píše. Tím se budí
neustále pozornost. Přednese-li se však celá látka najednou a pak teprve opakuje,
je to na úkor pedagogickým pravidlům. Kratší odstavce dlužno otázkami lépe
v pamět dětem vštípili. Dobrý vychovatel snadno jen pohledem a pomlčením na
praví porušenou kázeň.
Na opakování má se věnovati asi čtvrt hodiny, přednesu nové látky půl
hodiny, a to tak, aby jedna věc nebyla příliš obšírně na úkor druhých vysvětlo
vána. Čtvrt hodiny pak se dobře hodí na čtení probraného z učebné knihy kromě
prvé třídy, kde dítky nemají pomůcek, ani neumějí jich užívati. Svědomitá pří
prava na každou hodinu se odměňuje dobrým výsledkem žactva.
Za vyučování má míti na paměti trojí úkol: naučiti náboženství, udržeti
kázeň a pozornost, jakož i buditi dobré touhy a připravovat! pro praktický život
křesťanský. K tomu dopomůže krátká úvaha v duchu Overbergově: Co si po
myslí děti o mně, až budu na smrtelném loži? Co poví o tom Bůh na svém soudě?
Co soudí o tom sv. andělé strážní dítek, přítomní v třídě? Jak se to líbí Kristu
Pánu, jehož krví každá z těchto duší jest obmyta? Čím bych nyní potěšil Matku
bolestnou, která tyto dítky přijala pod křížem za svoje a je miluje? Kdyby dítky
byly příliš unaveny, jest jim dopřáti krátkého oddechu.
Methody vyučovací bude užívati katecheta z části akroamatické, z části
erotematické a pilně při tom použije obrazů, modelů, map, a jiných prostředků
názorných; za příčinou porozumění použije rád i školní tabule, kresle na ní pří
slušné předměty, nebo vypisuje vlastní jména, schemata aj. Dobrá methoda
katechetická záleží v tom, aby dítko otázkami z přednesené věci vypátralo expli
cite pravdy, které tu byly pouze implicite.
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Slovo katechetovo je zlato, a zlatém se neplýtvá. Proto čím méně katecheta
mluví (pokud to ovšem připouští povaha předmětu) a čím více káže mysliti a mluviti žákům, tím více naučí; nikdy nemá sám mluviti toho, čeho možno se dově
dět! od dětí příhodnými otázkami. Otázky dlužno dávati kategoricky (kdo, co, jak),
nikoli však dvojsmyslně nebo dvě otázky najednou, poněvadž tím se dítěti dává
příčina k špatné nebo žádné odpovědi. Odpověď má vždy zníti celou větou, nikoli
jen slovy jednotlivými, a to slovy otázky, zvláště jedná-li se o definici; jinak
možno připustit! i odpovědi jiné, jsou-li jen správny. Pouze na nejnižším stupni,
zřídka na středním možno žádati odpovědí sborových, jedná-li se o definici.
Meminisse juvabit.

Promluva na I. neděli po velikonocích.
* Pokoj vám.*

Jan 20. 19.

Vypravuje se o Alfonsu, králi arragonském, že chtěl svoje pážata naučiti se
modliti, poněvadž tito modlitby si nevážili. I pozval je jednoho dne k svému
stolu, z čehož měli velikou radost. Přijav je přívětivě, kázal jim posaditi se a jisti.
Když pak hodovali, vkročil do jídelny — tajným dorozuměním královým —
otrhaný žebrák a posadiv se bez okolků, dal se do jídla. Pážata se divila; i král
jevil nevůli nad ním, tak že pážata již se chystala nezvaného hosta vypuditi. Ten
však se najedl a jak přišel, tak odešel, bez pozdravu a poděkování. Pážata krá
lova stěžovala si, že se opováží bez pozdravu vstoupit! do tak vznešeného domu,
čímž dává na jevo svoji zpupnost a nevděčnost. Král přiměřeně použil tohoto
případu a napomenul je příhodným způsobem, aby se podobné nectnosti vyva
rovali nejen vůči lidem, nýbrž i vůči Bohu.
Zcela jinak než onen žebrák počíná si Ježíš, když po svém z mrtvých vstání
zjevil se svým učedníkům. Tu pozdravil je významnými slovy: »Pokoj vám.«
Toto pozdravení bylo výrazem jeho srdce, naplněného láskou. Kéž by i naše
pozdravování, kteréž sobě říkáváme, bylo také výrazem pravé křesťanské lásky.
Protož chceme dnes uvažovati o pozdravu, jaký má býti a jaký obyčejně jest.

1. Pán Ježíš byl nejlepším učitelem naším a nařídil nám, abychom se od
něho učili: »Učte se ode mne.« A proto i v této věci máme následovat! svého
Spasitele; jak Ježíš pozdravil učedníky svoje, tak má i mládež jiné pozdravovat!,
a to tím spíše, poněvadž Pán Ježíš i při jiných příležitostech podobným způsobem
jednal Tak volal k apoštolům na sklonku života svého : »Pokoj svůj zůstavuji
vám, pokoj svůj dávám vám, nejako svět dává, já dávám vám.« (Jan 14.) »Toto
jsem mluvil k vám, abyste měli pokoj ve mně.« (Jan 16.) A sv. Pavel podle pří
kladu svého Mistra pozdravuje Římany: »Bůh pokoje buď se všemi vámi« (Řím 15.),
Filipínské pak: »Pokoj Boží, který převyšuje veškeren pomysl, ostříhejž srdcí
vašich a schopností vašich.« (Fil. 4.) A ke Kolossenským volá: »Pokoj Kristův
nechť jásá v srdcích vašich.«
Proto také kněz propouští křtěnce slovy: »Odejdiž v pokoji, a Pán budiž
s tebou,« biskup pak biřmovance: »Pokoj budiž s tebou.« Kněz vstupuje do
obydlí nemocného s podobným pozdravem: »Pokoj domu tomuto a všem, kteří
4*
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přebývají v něm.« I poslední s Bohem dává duchovní mrtvému, když jej uklá
dají do hrobu· »Nechť odpočívá v pokoji.« Archanděl Gabriel pozdravil Pannu
Marii jako vyvolenou Matku Syna Božího slovy: »Zdrávas Maria«.
Když tedy někoho pozdravujeme, žádáme tím, aby se mu něco dobrého
stalo, jako na př. chceme, aby pokoj a mír zavládl v srdci toho, koho pozdra
vujeme. Toto pozdravení však má vycházeti z pravé lásky k bližnímu. Tak jednal
Abraham, když seděl v údolí Mambré u dveří stanu svého v největším horku
a když ukázal se mu Hospodin s dvěma anděly. Když pozdvihl oči, běžel jim
vstříc a poklonu učiniv až k zemi, řekl: »Pane, našel-li jsem milost před očima
tvýma, neopomíjej služebníka svého; ale přinesu trochu vody, a umyjte nohy
své a odpočiňte pod stromem. A přinesu skývu chleba a posilněte srdce své;
potom půjdete.« I řekli: »Učiň, jak jsi mluvil.«

A jak odporný to zjev se nám ukazuje na Jidáši! Zrádce Jidáš předcházel
zástup rozníceného lidu s meči a kyji a dal jim znamení, řka: »Kteréhož políbím,
ten jest, držte jej!« Přišed pak, hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: »Zdráv buď,
Mistře.« A políbil jej. A vševědoucí Spasitel kárá jej za tuto přetvářku laskavými
slovy: »Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?«

2. Z uvedeného vidíme, že u lidu israelského byl rozšířen pozdrav: »Zdráv
buď«, jakož i velmi zhusta se pozdravovali: »Pokoj vám.« Zbožné dítky pozdra
vují svoje představené a jiné lidi křesťanským pozdravem: »Pochválen buď Ježíš
Kristus.« Bohužel tento pozdrav, jenž spojen je s odpustky, upadá u mnohých
v zapomenutí, ač vyjadřuje nejlépe náboženské přesvědčení dítěte a jest mu nej
přiměřenějším. Dospělí lidé vespolek si říkávají, když se potkají: »Dobré jitro!«
»Dejž Pán Bůh dobrý den! Šťastný dobrý večer!« I tato slova vystihují smysl
pozdravu, kterým přejeme bližnímu něčeho dobrého.

Vedle tohoto každodenního způsobu pozdravu máme ještě jiné, jichž uží
váme ve zvláštních případech, jako o novém roce, o jmeninách a narozeninách,
o velkých svátcích; tu přejeme bližnímu hojně štěstí i požehnání Božího, jakož
i spokojenosti v povolání. Avšak jest vyznati s bolestí, že právě tyto nadšené
pozdravy se ozývají velmi zhusta pouze na rtech mládeže, ale srdce o nich neví
ničeho; pozdravy ty mají nemalou vadu, že nejsou srdečnými. A jako přetvářka
nikde se nám nelíbí, podobně i v této příčině jest zavržení hodna. O takových
dítkách možno užiti slov Písma sv.: »Lid tento ctí mne ústy, ale srdce jeho
daleko jest ode mne.« »Ne ten, kdo mně říká Pane, Pane, nýbrž ten, kdo plní
vůli Otce mého, vejde do království nebeského.«
Pozdravujte tedy, milé dítky, způsobně rodiče svoje, když odcházíte z domu
nebo přicházíte, dbejte slušnosti při pozdravu svých představených a jiných
úctyhodných lidí, při modlitbě a při všech ostatních příležitostech, abyste již
zevnějším chováním vzbudily dojem řádných dítek. Avšak nechť slova vašeho
pozdravu jsou také ohlasem dobrého smýšlení srdce vašeho. Pak můžete očeká
vat!, že i vás pozdraví Spasitel při posledním soudu útěchyplnými slovy: »Pokoj
vám.« Ameu.
Ad. Bílý.
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Promluva na II. neděli po velikonocích.
Napsal EM. ŽÁK.
bude jeden ovčinec a jeden pastýř.*
Jan 10. 16.

V pravěku lidstva, když nepravost rozmohla se na zemi a všechno pokolení
Adamovo oddalo se pozemským rozkošem, opodál shonu a hlučících zástupů pra
coval veliký patriarcha Noe se svými syny na záchranné arše. Byl řečí i celou
prací svou velikým kazatelem pokání. Ale když lidé nechtěli jej slyšeti a dnové
shovívavosti uplynuli, Noe se svojí rodinou vstupuje v koráb. A se vzrůstáním
vod zdvihala se i archa, a bylo ji — jak Písmo sv. dí — z daleka viděli. Jedni
v zaslepenosti své a v liché naději, že zkáza cele nepřikvačí, jí se posmívají,
zlehčují a klnou dílu Noemovu; druzí prosebně zdvihají ruce, žádajíce vstoupiti
a uchrániti se před valícími se spoustami vod.
Ježíš vystupuje jako učitel v Israeli, jako druhý Noe buduje rovněž velikou
duchovní stavbu, ústav záchrany a spásy, svoji církev. Zakládá společnost, jež
má pravdu víry hlásati všemu lidstvu, jež má skytati ochranu v bouřích, v proudech
a zmatcích tohoto světa, a své údy šťastně přenésti z tohoto života k břehům
života na věčnosti. A vzdělávaje svoji budovu duchovní, volá: »Bude jeden ovčinec
a jeden pastýř.« Chce, aby lidstvo, jako z jedné rodiny bylo povstalo, jednu du
chovni rodinu též tvořilo. Jednota víry a lásky má je poutati vzájemně a spojo
vat! jich mysli a srdce; a jako rodina má v otci svoji hlavu, tak i lidstvo v Ježíši
a jeho viditelném náměstku má míti svoji hlavu, svůj střed.
Uvažujme proto dnes krátce o velikém díle, jež Kristus Pán zbudoval, o církvi
jeho a vizme její velikost a význam.
’
1. V Písmě sv. jest zajisté jedním z nejtajemnějších a podivuhodných zpráv
vypravování o snu krále Nabuchodonosora. Král spatřil sochu, jejíž hlava byla
ze zlata, prsa a ramena ze stříbra, břicho z mědi a nohy ze železa a hlíny.
A kámen, jenž bez přičinění lidských rukou odlučuje se od vrchu hory, porazil
sochu a setřel ji a zmohutněl, že naplnil veškeru zemi. A Daniel vykládá králi
význam snu. Čtyři ohromné říše starého věku: říše babylonská, perská, řecká
a římská povstanou, aby rozšířily vládu všudy tam, kam moc zbraní jen dosáh
nout! může Ale pak povstane říše duchovní, říše ne z tohoto světa, ale rukou
Boží založená, jež z nepatrných počátků jako onen kámen, naplní svět a jíž ve
likostí a slávou nikdy nepovstane říše podobná.
A když poslední z těchto čtyř veleříší jest na vrcholu své slávy a římské císařství
svými ocelovými svaly objalo celý tehda známý svět, tu dějepisec Livius v teskně
předtuše do budoucnosti píše o říši (prolog, c 4.): »Magnitudine laborat sua« Říše
stůně svoji velikostí. A přec kolik bylo ještě zemí, kam stín římských orlů ne
padal? — Veliký císař Napoleon, nenepodobný římským caesarům, prošel od egypt
ských pyramid až k moskevskému Kremlu. Ale země, jež mezi těmito obrovskými
milníky se rozkládala, byla příliš veliká, než aby ji mohl zmoci a jí vládnouti.
Ale církev Ježíšova obešla celý svět; má ve všech pěti dílech světa, i v těch
pustých ostrovech Polynesie své vyznavače, své chrámy a školy, své kněze a vě
řící. Strom Ježíšův, ze zrna hořčičného vyrostlý, stále dál a dále rozpíná svoje
větve, stále schopen života a vzrůstu. Neboť historie nás učí, že vždy, kdykoli
bouřemi a převraty jednotliví národové jako odštípené větve odloučili se od ní,
hned zas jiní národové jako nové, svěží ratolesti štípeni byli na věčný její kmen
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a základ. — Anglický dějepisec Macaulay významně tu dí: »Není a nebylo na
této zemi nikdy společnosti, jež by zasluhovala více pozornosti a úvah nad církev
římsko-katolickou. Dějiny její objímají dvě velké doby vzdělanosti: starověk i věk
nový. Největší rody panovnické, srovnáme-li je s dlouhou řadou římských papežů,
jsou jako od včerejška.«
2. A jak plnila své poslání? církev jest ústavem spásy. Duševní posvěcení,
pokoj, spojení s Bohem svým údům sprostředkovati, toť jest první a hlavní její účel.
Když Ježíš na počátku své učitelské činnosti stanul v synagoze Nazaretské,
prohlásil před zástupem svůj cíl slovy: »Duch Páně nade mnou, pročež pomazal
mne kázat evangelium chudým, uzdravovat skroušených srdcem, zvěstovat jatým
propuštěni a slepým viděni, propustit soužených na svobodu, zvěstovat vzácného
leta Páně a dmi odplaty.« (Luk. 4, 18—19.) A tato slova sladké útěchy byly i od
kazem jeho církve. Učit, povznášet mysl věřících od statků pozemských k nebesům,
zvěstovat den odplaty jako den radosti a vysvobození všem souženým a den trestu
všem utiskujícím, toť byla její práce, její veliká úloha.
Ale obracejíc mysli svých synů k nebesům, nezapomínala i vzdělávat ony
přirozené schopnosti a síly člověka, jež Hospodin v něho vložil. Církev vždy pě
stila též vědy a umění. »Křesťanství jest matkou vědy,« praví de Maistre, a »žezlo
vědy náleží Evropě jen proto, že jest křesťanská. A dějiny vědy a uměni jsou
nejlepší obranou církve proti její nepřátelům. Neboť ony nám ukazují dvě veliké,
do oka padající pravdy. Předně, že první a nejstarší pěstitelé věd a umění byli
synové církve, kněží a řeholníci, že pod střechami klášterů, v příbytcích kněží
stála kolébka nynější velké, mohutné vědy. A za druhé: i největší učenci, přední
průkopníci vědy v století minulém i za našich dnů, byli vzorní, uvědomělí katolíci.
Jasnější poznání pravdy jen sílilo jejich víru. Nenalezli nikdy rozporu mezi svojí
vznešenou věrou a vyvíjející se vědou, ježto pravda nemůže přičiti se pravdě.
Církev v lůně svém nesla obojí: Pravdu zjevenou, dítko onoho světa, i pravdu
přirozenou, dítko světa tohoto.
Arabové si vyprávějí jako národní pověst, že velká pyramida egyptská u Gizeh
byla stavěna od králů, kteří ještě před potopou světa v oněch zemích vládli a že
ona jediná ze všech děl lidských dovedla vzdorovat! útokům rozbouřených vln.
Církev jest jako ona nepřemožitelná a nezničitelná stavba. Kořeny svými sáhajíc
až k pravěku, přečkávajíc věky, vrcholem svým týčí se až k nebesům. Jejími
nepřáteli jsou jen ti, kteří neznají její dějin a významu, aneb zas ti, kteří nemo
houce snésti její velikosti, ve své pýše a vzdoru nechtí uznati vyšších nad sebe.
Na církvi Ježíšově den ode dne plní se prorocká slova Gamalielova: »Jestli z lidi
dílo toto, rozpadne se; paklil z Boha jest, nebudete je moci zrušili.« Amen.

Promluva neděle třetí po velikonocích.
Napsal VÁCLAV K0RANDA, kaplan.
»Vy pak se budete rmoutili, ale zármutek
váš obrátí se v radost.«
Jan 16, 20.

Milý Bůh určuje každému člověku jakousi míru radosti a jakousi míru zá
rmutku. Tato míra je u všech lidí stejná. A přece málo kdo je o tom přesvědčen,
málo kdo to poznává. Víte, co lidi mýlí, co je mate? Mate je hlavně to, že radosti
hříšníků jsou smutné, kdežto i zármutky lidí zbožných jsou radostné. Takový
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radostný zármutek předpověděl Pán Ježíš v dnešním svátém evangeliu svým milým
apoštolům: »Vy pak se budete rmoutiti — ale zármutek váš obrátí se v radost.«
Promluvme si dnes o tom. Pravím předně, že i radosti dětí tohoto světa
jsou smutné.
Ruská jedna kněžna dala postaviti si palác z ledu. Ve velikých komnatách
svítilo na tisíce světel. Zářící paprsky se lámaly o ledové křišťály, že se zdálo,
jakoby celý palác se skládal z nekonečného počtu nejvzácnějších drahokamů.
Leč krátký čas trvala sláva tohoto paláce. Jakmile slunko se vyhouplo výš a výše
na obzor, tály jeho ledové stěny a ze vší slávy zbylo konečně jen něco za
páchajících kaluží. Ejhle, toť obraz radostí tohoto světa. Na pohled se lesknou
a třpytí, vábí člověka a za krátký čas zbude po nich jen trpké sklamání a ošklivost.
Z čeho se lidé radují? Předně z moci! Kdo byl svého času mocnější, než
Alexander Veliký, král macedonský? Když dobyl téměř celého tehdy známého
světa, jeho touha hnala jej ještě dále. Byl nespokojen a nešťasten. Za tichých
nocí díval se ku hvězdám, jsa trápen myšlénkami, jak by se mohl i těchto lesklých
bodů zmocniti! Jsa odsouzen k nečinnosti, zemřel nudou a dlouhou chvílí při
hostině v Babylóně. Radoval se ze své moci a hle, jaká to byla smutná radost.
Z čeho se lidé radují ještě? Z bohatství. Jeden chudý řemeslník si od rána
do večera vždy vesele prozpěvoval. Bohatý soused záviděl mu tuto veselou mysl.
Co učinil? Tajně přišel do jeho příbytku a zanechal mu tam větší částku peněz.
Druhého dne už zpěvu neslyšel. Řemeslník schovával peníze z místa na místo,
aby zase o ně nepřišel. Spánek prchal od jeho lůžka a starost mu nepopřála po
kojné chvíle. Nechutnalo jídlo, jeho obličej pobledl a veselé písně ulétly. Konečně
přišel k němu bohatý soused a žádal svých peněz. Zděšený řemeslník mu je
vydal bez soudu, ale druhého dne zavzněl z jeho chudé dílny po dlouhé době
opět veselý zpěv. Když měl peníze, radoval se z nich, a hle, jaká to byla
smutná radost!
Z čeho se radují lidé ještě? Ze slávy! Biskup Mermillqnd sbíral kdysi v Ženevě
příspěvky na chrám Páně. Přišel i k bývalé královně piemontské. Zastihl ji plačící.
»Královno,« volal udiven, »vy pláčete?« A královna odpověděla: »Biskupská milosti
věřte mi, že na šat královny padá více slz-než na zástěru selky!« Žila v krá
lovské slávě, těšila se z ní, a hle, jaká to byla smutná radost.
Konečně se lidé radují z rozkoší! Kdo jich více užil než-li Šalamoun? Neboť
kdo byl bohatší nežli on a kdo byl rozumnější? A přece tento veliký král, když
všeho užil, volal v hlubokém bolu: »Marnost nad marnost a všechno je marnost.«
Tolika rozkoší užil — a přece jaká to byla z nich smutná radost.
Radost je jako krásná rostlina, hřích jako červ. Běda rostlině provrtává-li ji
červ. Běda radosti, otravuje-li ji hřích. To jsou radosti smutné.
Za to i zármutek dětí Božích jest radostný.
Jednomu zbožnému missionáři se podařilo, že obrátil jakéhosi hříšného jinocha,
který byl úplně zabořen do hříchů a do radostí tohoto světa. Toto obrácení bylo
tak upřímné, že jinoch zřeknuv se úplně světa, vstoupil do přísného řeholního
řádu, aby tu činil přísné pokání a připravil se na smrt. Léta uplynula od té doby.
A tu kdysi přichází stařičký missionář do kláštera, aby se s horlivým mladým
mnichem potěšil. Když se poznali, objali se a slzy vytryskly jim z očí. Missionář
se táže: »Nuže, jak se máš můj milý? Jak se ti v klášteře líbí?« Leč mladý mnich
sesmutněl a řekl: »Otče, je mi tu všecho právě tak těžkým jako první den, když
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jsem sem přišel. Moje komůrka připadá mi jako vězení!« Nyní sesmutněl bělo
vlasý missionář. Domníval se, že bude mladý mnich šťasten. Takové odpovědi
nečekal. Jakmile to ale mnich zpozoroval, objal stařičkého svého dobrodince
a volal: »Ctihodný otče! Ach, jak to radostně a ochotně vše snáším, vzpomenu-li
si na Ježíže Krista, vzpomenu-li si na věčnou blaženost!« Hleďte milé děti, v jakém
odříkání, v jakém zármutku žil tento mladý mnich, ale tento zármutek byl přece
jenom radostný.
Co lidi ještě zarmucuje? Nastávající smrt. Pohleďte na sv. Petra. Spí v okovech,
spí tak klidně, a přece již zítra má na rozkaz Herodesa padnouti jeho hlavu pod
sekerou. I svátý Petr byl člověk, smrt jej zarmucovala, ale vzpomínka na Krista
uklidnila jeho srdce a zármutek proměnila v radost.
Blahoslavený Jan Fischer, biskup z Rochestru byl ukrutným Jindřichem VIIL,
králem anglickým odsouzen k smrti. Když mu popravčí oznamoval v žaláři
hodinu smrti, řekl blahoslavený muž zcela klidně: »Nuže, to mohu ještě několik
hodin spáti!« A usnul klidně jako dítě. Když stoupal později na popraviště, za
zpíval Te deum a klidně položil hlavu na špalek. I tento blahoslavený byl člověk
a smrt jej zarmucovala, ale byl také dítě Boží a proto i tento jeho zármutek
před smrtí byl radostný. Proto kněží, odsouzení za hrozné francouzské revoluce
k smrti, volali: »Jsme nejnešťastnější z lidí, ale nejšťastnější z křesťanů!«
Co také velice trápí lidi, je nespravedlivé podezřívání a odsuzování. Sv. Petr
Damienský vypravuje o jednom nábožném muži, který byl nevinně obžalován
z těžkého zločinu. Co učinil? Beze slova vrhl se na zemi a nebránil se ani slovem.
Klidně a radostně očekával svého odsouzení. I tento zármutek dítěte Božího, ne
vinně obžalovaného, byl zármutkem radostným.
A nechť přijde na zbožného člověka jakýkoliv zármutek, jakékoliv neštěstí,
snáší je klidně, ochotně, s odevzdaností do vůle Boží, vždyť ví, že ten starý
Bůh ještě nad námi žije a proto pln sladké důvěry volá s Jobem: »Hospodin
dal, Hospodin vzal, budiž jméno Hospodinovo pochváleno!«
Jestliže tedy radosti dítek tohoto světa jsou tak smutné a jestliže i zármutky
dítek Božích jsou radostné a radosti dvojnásobné, ó zůstaňme všichni dítkami
Božími, dokud pozemské zármutky úplně nezmizí a naše radost nepromění se
v radost věčnou, v radost bez konce. Amen.

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

*Jdu č tomu, který mne poslal, a žádný
z vás neptá se mne, kam jdeš?*
Jan 16, 5.

Vlahým vzduchem letního večera rozhlaholil se zvon ke klekání. Slunce
schýlilo se k západu a nad lesy zůstala jen rudá zář, do níž rozpínaly se vrcholky
stromů, jako dlaně modlících se velikánů. Na poli starý hospodář naložil poslední
úrodu na vůz. Tichým večerem rozhlaholily se radostné zpěvy ženců a dělníků,
kteří těšili se, že po práci mnohé kyne jim hojná mzda a odpočinek. Při zpěvu
tom zdálo se, že slza zaperlila se na tváři stařičkého hospodáře. Hleděl na vůz
poslední, jak vyjíždí z pole na silnici, jak zlatém chvěje se na něm těžký klas
— a vzpomínal, kolikrát již v životě svážel do stodol mzdu práce celoroční.
Když klas schyloval se již tíží svou k zemi, věděl, že čas jest říci žencům a čas
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jest připravit! obilnici. A dnes tak pojednou mu připadlo na mysl, že i člověk jest
klasem na poli nebeského Hospodáře. Přijde jeho čas — a nebeský Otec chystá
obilnici. Starému hospodáři zdálo se, že klasy na voze chvějí se tajemnou mluvou
a že mluvě té rozumí.

1. M. j. Obraz tento zatanul mi na mysli při čtení sv. evangelia, kde Pán
Ježíš před umučením svým oznamuje učedníkům svým odchod svůj k Otci 1
»Jdu k tomu, který mne poslal, a žádný z vás neptá se mne, karri jdeš?« Ale že
jsem ty věci mluvil vám, zármutek naplnil srdce vaše.« — Jak zlekány byly duše
apoštolů 1 Život věčný, o němž božský Mistr tak často jim mluvil, k němuž píliti
měli každým skutkem svým, každou svou myšlénkou — zahalen byl zraku jejich
těžkou clonou pozemského smýšlení Zármutek naplňoval srdce jejich. Lekli se
odchodu Kristova, smrti Kristovy. Dosud Duch sv. nesestoupil na ně, neosvítil
duše, neočistil srdce jejich, aby od země k nebesům, od časného k věčnému,
od smrtelného k nesmrtelnému, od hmotného k duchovnímu pozdvihli srdce
svoje! Pán Ježíš vidí zármutek jejich a pronáší k nim slova, jež jasný paprslek
světla vrhají v tajemné záhady smrti a útěchou naplňují srdce naše: »Jdu k tomu,
který poslal mne.« (Jan 16, 3.) — »Jdu k Otci!« (Jan 16, 11.)
Čemu učíme se ze slov těch? Pravdě veliké, kterou takořka provanuta jest
doba povelikoční, zavznívající vítězným, křesťanským alleluja: Pro spravedlivého
není smrti, není umírání! Smrt jeho jest pouhým přechodem k životu věkověčně
šťastnému — návratem k Otci! Jest jako plavec, který vrací se z lovu s kořistí
hojnou; již z daleka napíná zrak svůj, brzo-li spatří břeh vlasti, aby tam uložil
kořist svou! Jest jako syn, který po dlouhé době vrací se do vesničky rodné ;
srdce mu zatluče radostněji, když zří již cíl cesty své, slza pohnutí radostného
zarosí tvář při pohledu na dům, kde čeká ho náruč dobrého otce, starostlivé
matky. Jest jako dělník, který po dlouhé námaze vrací se k útulnému krbu, nesa
mzdu v dlani mozolovité.
»Jdu k Otci!« volá radostně spravedlivý, když večer života se nachýlí.
Vzpomínám události ze života sv. Františka: Když lékař oznámil mu, že dny
jeho jsou spočteny a hodina poslední se blíží, zapěl světec radostně sloku o smrti,
sestře své. Jeden z bratří jeho podotkl, že by lid toto prozpěvování mohl pova
žovali za lehkovážnost, ale světec mu pravil: »Bratře, dovol mně radovati se
v Pánu a děkovati mu za pokoj, který ve svědomí mém vládne. Jsem s Bohem
milostí a milosrdenstvím jeho tak sjednocen, že mohu osvědčiti radost, které mi
uděluje.« A složiv pak ruce křížem na prsa, dal čisti si evangelium sv. Jana
o umučení Páně, aby s Mistrem svým umíraje, s Mistrem svým věčně živ byl!
— Pravdivá jsou slova, jež řekl sv. Augustin : »O, jak sladko jest umříti, když
člověk žil zbožně.«
2. Nedávno veliký myslitel slovanský Sienkiewicz napsal v »Rodině Polaneckých« : »Kdo smířiti se chce s životem, musí se smířiti se smrtí!« To jest:
Kdo chce býti šťastně, spokojeně živ, musí býti živ tak, aby se nemusil smrti
báti — aby smrt byla mu jako světci Assiskému sestrou, nesoucí břímě dobrých
skutků jeho před trůn Boží spravedlnosti! Smír tento děje se jedině na půdě
víry Kristovy, která symbolu smrti místo smrtící kosy dává klíč otevírající brány
života: »Amen, amen pravím vám 1 Bude-li kdo řeč mou zachovávali neuzří smrti,
na věky!« (Jan 8, 51.)
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Svět zlomiti chtěl osten smrti tím, že ukazoval na její spravedlnost, jež ničí
rozdíly stavů a chladným, jednostejným náhrobkem země vyrovnává nesrovnalosti
života. Ale srdce zaleklo se nespravedlnosti spravedlivé smrti a rozum pocho
pit! nedovedl, že by svět byl lví jamou, v níž by hynuly duše svátých a pro
roků stejně jako duše Jidášů a Antiochů. Kdež by bylo vítězství dobra, kdež by
byla palma pravdy? V harmonii světa jako výkřik protestu zněl by hlas umírající
pravdy a ctnosti, jež by šla ulicí posměchu a slyšela by, že pro ni jest připraven
pranýř smrti!
»Jdu k Otci 1« volá k nám Kristus. Těmi slovy ze zmatku světa pozdvihuje
duši naši a dává jí světlo na cestu života. Kdo netáže se po hlubokém smyslu
těchto slov, kdo s nimi nesrovnává i život svůj, zármutek naplňuje mu duši, jako
plnil duše apoštolů, dokud neosvítil je Duch pravdy!
3. M. j.! Chceme-li tedy v duši své míti vždy jasno, chceme-li pevně krá
četi životem, nutno jest, abychom vždy vědomi si byli toho, že cesta našeho
života — jest cesta k Otci, k Otci světla a života! K Otci, který není tyranem,
vrhajícím člověka v slzy a trápení, v temnoty smrti a hrobu bez útěchy, nýbrž
Otcem dobrotivým, který nás tak miloval, že Syna svého jednorozeného dal, aby
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný! Ve světle jeho pravdy a lásky
pevně jde'člověk životem neohrožený v bouřích, neotřesený v protivenstvích!
Bylo to dne 20. února r. 1810, kdy na nádvoří pevnosti v Mantově zavzněl
generální pochod. Důstojníci francouzské gardy vyváděli z vězení velitele tyrolských
vojsk, hrdinného Ondřeje Hofra. Kráčel statečně s křížem v ruce. Když došli na
širokou baštu nedaleko brány, zvané Porta Ceresa, pomodlil se hrdinný obránce
vlasti vroucně k Bohu. Svůj kříž a svůj růženec daroval na památku knězi, který
ho doprovázel. Dvanácte vojínů s nabitými puškami přistoupilo na dvacet kroků.
Hofrovi podán bílý šátek, aby zavázal si oči; nepřijal ho. Pokynuto mu, aby
klekl: »Nikoliv,« pravil, »jáf stoje vrátím duši svou Bohu, jenž mne stvořil!« Po
chvilce zvolal: »Ať žije císař František!« Ještě pak několik minut se modlil, oči
i srdce maje pozdvižené k nebesům, načež sám silným hlasem zvolal: »Palte!«
Tak žil a umíral muž, který v životě i smrti proniknut byl vírou ve slova
svého Spasitele: »Jdu k Otci!« Srdce k Bohu, oči k nebi — tak jak ruka uměl
cova vtesala jej v kámen ve dvorním chrámu innomosteckém — šel pevný ži
votem a neophvějný!
»Jdu k Otci!« Vryjme si slova ta v žulové desky srdcí svých. Pak pohor
šení nás neochabí, vášně nás nesníží, posměch nás nezarazí, ale silni v tom,
který nás posiluje — v Kristu (Filip 4, 13), dospějeme k cíli věčnému. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. »Spolek katechetů
■v království českém«', konal členskou schůzi
dne 9. března o
hod. odp. za četné
účasti. Nejdříve byly rozebírány a zodpo
věděny dotazy došlé od členů venkovských,
načež byla zahájena debata o petici k úpravě
služného katechetů. Dne 25. března o 2. hod.
odp. pak konala se schůze výborová za
přítomnosti všech členů výboru, v níž byla

doplněna a opravena petice katechetská,
načež jednatel kol. Strnad podával zprávu
o svém líčení v záležitosti remunerace přespočetných hodin u správního soudu ve
Vídni. — Petice bude rozeslána všem kate
chetům za příčinou další agitace, jež každý
kollega v zájmu stavovské organisace za
jisté provede nejúsilovněji a nejúčelněji. Po
probrání časových odborných věcí byla
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schůze předsedou kol. Žákem o 4. hodině
skončena.
Noví členové. V tomto roce přistou
pilo ku spolku a zapravilo členský příspěvek
již jednadvacet dp. kollegů-katechetů: Von
dráček Tomáš v Plzni, Spále Ant. na Žižkově,
Hanuš Josef v Nuslích, Benda Ant. v Kra
lupech, Bečvář Václav na Žižkově, Hodura
Fr. v Králově Městci, Malý Jan v Sušici,
Vančura Ant. v Hořicích, Krátký Jan v Plzni,
Kvasnička Václav v České Skalici, Konopík
Jan na Král. Vinohradech, Antonín Tichý
v Michli, Arn. Veselý v Něm. Brodě, Jan
Stiebor v Rokycanech, Václav Paukert v Ho
řicích, Jar. Schov<anec ve Světlé, Fr. Kolář
v Jidř. Hradci, AI. Roudnický na Žižkově,
Fr. Jirásko v Přibyslavi, Jan Řezníček ve
Vamberku a AI. Dvořák v Kostelci n. O. —
Kéž tento pěkný příliv trvá celý rok!

Remunerace za přespočetné hodiny.
Nejvyšší soudní dvůr projednával dne 16.
března o stížnosti kol. Ludvíka Novotného,
katechety ve Vys. Mýtě, proti rozhodnutí
zemské školní rady v Čechách a ministerstva
kultu a vyučování, dle něhož mu remunerace
za přespočetné hodiny za vyučování nábo
ženství nesprávně byla vyměřována tím způ
sobem, že byly doplňovány z přespočetných
hodin jiné, které následkem školních prázdnin
do zákonitého počtu nebyly konány. Kate
cheta byl osobně přítomen a provázen dr.
Lenochem. Ministerstvo kultu zastupoval
místosekretář dr. Žampach. Podavatel stíž
nosti poukazoval na okolnost, že při vymě
řování remunerace za přespočetné hodiny
má býti užito § 7. katechetského zákona a
proto za každou týdenní hodinu má připadnouti 1/25 platu skut, učitele téže školy.
Zástupce vlády mluvil proti tomuto názoru
a chtěl při této proceduře užívati § 6. téhož
zákona. Správní dvůr však dal místo stíž
nosti a uvedl v rozsudku, že v té věci § 7.
má se beze všeho užívatí. — Podobná
stížnost byla projednávána dne 19. března
ve při kol. Fr. Strnada z Prahy, dříve v Libni
působivšího, který se rovněž dostavil osobně
a byl provázen dr. Dykem. Podavatel stíž
nosti se odvolával na rozsudek správního
soudu ze dne 16. března; přes to však byl
spor znovu proveden následkem jiného ná
zoru referenta dr. Zenkra a téhož zástupce
ministerstva kultu dr. Žampacha. Po více
než hodinové poradě prohlásil předseda, že
toto jednání k vůli vynesení rozsudku se
odkazuje na 16. dubna. Jest obava, že nej
vyšší správní soud v téže věci vynese pro
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tivný rozsudek, jak se nejednou stalo. Ve
škeří katechéti jsou na výsledek procesu
zvědavi, poněvadž dle něho bude rozhodnuto
definitivně o vyměřování remunerace za přes
početné hodiny náboženské v Čechách.

Praktický výklad malého kate
chismu. Docent katechetiky na bohoslo
veckém ústavě v Brně vydal r. 1902 »Prakt.
výklad malého katechismu«, když byl zpra
coval dříve výklad katechismu středního.
Dílko o 333 str. kapesního formátu v ele
gantní úpravě vyšlo jako 5. číslo knihovny
»Kazatele« nákladem knihkupectví R. Prombergra v Olomouci. Cena K l;80 je zajisté
velmi mírná. V předmluvě spisovatel odů
vodňuje zvláštní úpravu pro malý katechismus
tím, že dlužno vyhověti rozdílu chápavosti
dítek ve vyšších a nižších třídách. Při zpra
cování použito bylo příruční knihy Procház
kovy, dr. Schmitta a dra. Obetera. Stručnost
je předností této pomůcky, aby katecheta
nebyl nucen z tištěného výkladu sám ještě
upraviti si stručný výklad. Této pomůcky
užili se zdárným prospěchem již četní du
chovní, což svědčí o její praktičnosti. Všem
přátelům analytické methody, jíž tento výklad
jest podán, toto dílko zajisté dobře poslouží,
nemají-li sami času z větších děl se připraviti.
Ovšem analytická methoda má mnoho ne
přátel, ale tu opět dlužno dáti průchod pře
svědčení, že ani synthetické ani analytické
methody nemožno výlučně užívati; heslem
nynější doby jest spojovati obojí methodu,
což povede zajisté k nejzdárnějším výsledkům.
Při druhém vydání spisovatel zajisté vplete
do výkladu krátké příklady a podobenství
ještě u větší míře, než-li se dosud stalo.
V té věci Spiragův lidový katechismus jest
nejlepším dokladem, jak podobný výklad
působí. Doporoučíme tento praktický výklad
svým kollegům srdečně. Střídání výkladů
různých zajisté působí blahodárně na kate
chetu i dítky. Každý zajisté doplní si dle
své zkušenosti nejlépe, co považuje za nej
vhodnější.
Katolický lidový katechismus. Ny
nější nezdravé proudy ve společnosti lidské
vyžadují také mimořádných prostředků lé
čivých. Neznalost náboženských pravd jeví
se úžasně mezi lidem a intelligencí, následkem
čehož společnost lidská upadá, čím dále tím
hlouběji. Poněvadž pouze na rozum těžko
působiti, dlužno obrátiti zřetel i na vůli, cit.
V té věci vykonal prof. Fr. Spirago velký
kus práce na poli náboženského obrození,
sestaviv pedagogicky a časově »Kat. lidový
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katechismus« ve 3 dílech. Snaživá katolická
firma R. Prombergra převzala ochotně náklad
na české vydání, jež pořídil prof. Fr. Kal
voda, známý pracovník v oboru katechetiky.
Dosud vyšlý dva díly, obsahující věrouku
a mravouku;; třetí díl pak, jednající o mi
losti, se právě tiskne a bude co nejdříve
vydán. Kniha tato nepotřebuje doporučení,
poněvadž se chválí sama svou účelností,
a časovostí, tak že jest nezbytnou podmínkou
informací náboženských nejen našeho lidu,
jemuž jest uřčena, ale také třídám vzdělaným,
které v. ní najdou hojného poučení a po
těchy. ’Její potřebnost ukazuje nejlépe okol
nost’, že v krátké době bylo nutno poříditi
druhé české' vydání, kdežto originál dočkal
se při velkém nákladu již vydání pátého.
V dobách riáboženského rozkvětu byla bible
čtením. nedělním v rodinách; kéž k tomu
přidruží se i čtení tohoto lidového kate
chismu, což bude mití pro jednotlivce, ro
dinu i společnost blahodárný vliv. Překlad
je celkem Správný (až na užívání »by«
místo »aby« a j.). Tisk malý vedle velkého
a prostředního by bylo radno nahraditi při
dalších vydáních větším, aby tím lidu bylo
v největší míře poslouženo. Doporučujeme
toto dílo co nejvřeleji. Cena 3 svazků skoro
po 300 stranách lekxikového formátu 6 K
jest nepatrná a umožní každému koupi.

Katecheta a známka z mravů. Beze
vší pochyby má katecheta právo podobně
jako učitel určití známku z mravů. Jest mu
ovšem řádně odůvodnit!, že žák má dostati
menší známku z mravů. Odepře-li učitel nebo
konterence učitelská vžiti zřetel ku přání
katechetovu) nechť podá tuto záležitost okr.
školní radě.
K opravě katechismu. Mezi katolickým
klerem rakouským ozývá se mocný proud
za opravu katechismu. Pronášejí se různé
názory a podávají se pokyny, jak by se
mohlo odpohioci nedostatkům nového kate
chismu. K tomu podotýkáme, že u nás tyto
snahy již hned po jeho vydání bylo pozo
rovat!. Ve vikariatní konferenci v Čes. Brodě
dne 28. srpna 1901 podáno bylo toto přání
od zasloužilého kněze-spisovatele a vlastence:
Jako učitel náboženství ve škole již 45. rok
působící dovoluji si vzhledem k novému ka
techismu, který dle úsudku mého i jiných
kněží má mnohé nedostatky, následující přání
projevili: 1. Budiž se svolením Jeho Emi
nencí ustanoven zvláštní komitét katechetů,
kterýž by nový katechismus zevrubně pro
zkoumal a potom navrhl, co a jak by v něm
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mělo býti opraveno. 2. Budiž o to postaráno,
aby v konferencích duchovenstva veškerých
vikariatův o vadách katechismu se jednalo
a dotyčná přání nejd. k. a. konsistoři a zmí
něnému komitétu byla předložena. 3. Aby
konána byla konference delegátů všech vikariatů celé arcidiecése, na které by byly opra
vené návrhy prozkoumány a aby usnesení
konference o těch statích katechismu, kteréž
by měly býti opraveny, byla předložena Jeho
Eminencí ke schválení. — To jsou zajisté
velmi dobré návrhy, které by zasluhovaly,
aby byly provedeny. Mělo by takto se po
kračovali alespoň při vydání nové biblické
dějepravy, kterou chystá· nejdůst. rakouský
episkopát.

Péče o Chudé a slabě nadané dítky.
Katolický švýcarský učitel, který svého času
konal pouť do Lúrd, byl nemálo dojat vzne
šenou péčí Matky Boží o chudou Bernadettu
a vyzýval všecky, kdož působí ve škole, aby
nezanedbávali chudých a slabě nadaných
dítek. Napsal v té věci pozoruhodná slova:
»Dítko to tedy bylo, kterému se zjevila
Matka Boží, s ním se bavila, jemu uložila
tak vznešené rozkazy, je tak velikou milostí
obdařila. Dítko chudé, jinými pohrdané dítko
byla Bernadetta, které nebeská královna
uděluje tak Četných dobrodiní. Dětský svět
jest polem působnosti, který spravuje hlavně
učitel. Nemá událost lúrdská učitele znova
nadchnout! pro jeho vznešené povolání, na
plnit! jej svátou láskou k malým, jemu svě
řeným ? Královna nebes i země nepohrdla
baviti se s chudým dítkem; a učiteli má se
státi práce s maličkým obtížnou? Nikoli,
opravdu! Lúi‘dy poukazují mu na přednost,
na důstojnost jeho práce. — Pak přiblížila
se milá Matka Boží k chudému, snad k nej
chudšímu dítku lúrdskému; tato okolnost
jasně napomíná učitele, aby nedával nikdy
strannicky přednosti vznešeným a bohatým
dítkám, s chudými a opuštěnými však špatně
nakládal. Milá Matka Boží volá k vycho
vateli : Buď všem svým žákům otcem i pří
telem, hlavně však chudým dítkám; tyto,
kterým tolik jest strádati, nechť k tobě smějí
pohlížet! s láskou a důvěrou! ·— Bernadetta
byla prostředně nadaným dítkem a přece
tak velikou milostí vyznamenána a jest nyní
blažena v nebesích; toť vodítkem pro učitele,
aby se také slabších dítek ujímal — neboť
ony zvláště potřebují učitelovy pomoci, uka
zují se nejvdědnějšími a na nich může svoje
schopnosti v povolání a nadšení výborně
zkusiti!
fž-

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Z praxe pro praxi.
Napsal JAN PTÁČEK.

Je známo přísloví: Semel scriptum, decies dictum. Ale píši-li nebo kreslím
při náboženství, nečiním toho toliko proto, abych věc vysvětlil, jako spíše, aby ji
děti snáze memorovaly. Považuji tuto stránku vůbec za hlavni účel kreslení při
náboženství, pokud mnohé věci kresliti lze. Je snad málo věcí tak lehko vysvětli
telných jako vlastnosti Boží, ale je také málo věcí v katechismu, jež by činily
tolik potíží dětem, mají-li je odříkávati bez pomoci a všechny. Také toho k spa
sení nevyhnutelně není sice třeba jako mnohých definic, ale někde se· to při
zkoušce žádá. Podávám tedy mnemotechnickou pomůcku, jež mně aspoň velice
pomáhá, bude-li libo zvláště mladším pp. kollegům jí použiti, s kratičkým provodem.
Po vysvětlení všech vlastností resumuji: Máme na každé ruce 5 prstů: roz
taženy jsouce, tvoří písmena V. Nuže, pět vlastností Božích začíná písmenem v.:
Věčný, všemohoucí, všudypřítomný, vševědoucí, věrný. Chce-li si kdo hráti, ať
napíše slovo: věčný, pak smaže č a napíše tam r, dostane věrný.
V

V
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Věčný — je první vlastnost, které se učí. — Dále se ptám: Co muže či kolik
může Bůh učiniti? Z toho: Bůh je všemohoucí. Kde je Bůh přítomen? = Všudepřítomný. — Co tedy vidí, ví, když je všade? = Vševědoucí. Ve svých slibech
věrný.
Co miluje Bůh? Dobré miluje a zlé nenávidí = svátý. Protože pak děti
zhusta matou milování a odměnu, nenávist a trest, a přeskakují z pojmu svatosti
na pojem spravedlnosti, táži se dál: Nejen že dobré miluje a zlé nenávidí (bylo
by lépe: dobro a zlo, zřetelnější, ale v katechismu je dobré, zlé), nýbrž také
dobré odměňuje a zlé trestá a proto prý jaký je? = Spravedlivý soudce,*) jenž
dobré odměňuje a zlé trestá. Verbální otázka: Trestá hned? .
*) Zúmyslně dávám opakovati: jenž dobré odměňuje . . ., aby si děti zopakovaly
onen druhý článek ze šesti nutných věřiti i vědeti\ že jest Bůh spr. soudce . . .
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Netrestá hned, ale čeká, zdali se hříšník polepší. — Shovívavý. A když se
hříšník polepší, t. j. směřuje už k sv. zpovědi, když svých hříchů srdečně lituje,
upřímně se z nich zpovídá a opravdovou vůli má se polepšiti a za hříchy dosti
učiniti, tedy mu Bůh odpouští. = Milosrdný. — Co Bůh činí, dobře činí. = Moudrý.
Ovšem najednou to také nejde, ale jednou nacvičeno tak snadno se nevytratí.
Za zkoušku to snad stojí. —
Psaní zpovědního zrcadla vyžaduje mnoho času, práce — a na .konec je
sice mnoho zlosti, ale malý užitek. Jsou sice zrcadla tištěná v katechismu a ve
zpěvnících, ale nevyhovují. Jsou i jiná, ale nelíbí se. A tak se všeobecně každý
katecheta trápí, píše své zvláštní zrcadlo na tabuli. To stráví nejméně tři hodiny
času, když mají všichni žáci papír, péra, jsou všichni přítomni, nezlobí atd. Ale
není-li toho (a ono vždy něco chybí), stojí to času ještě víc. Radím tedy každému,
zvláště mladším: Chcete-li ušetřiti času i sebe, dejte si zpovědní zrcadlo svoje
tisknouti na lístky formátu 12 cm. délky, 8 cm. šířky, aby se mohl vložiti do
zpěvníku. Na konec nutno dát vytisknouti: Tiskem knihtiskárny družstva Vlast
nebo příslušné tiskárny, a pak, aby nás nikdo nemohl udati pro nedovolenou
kolportáž: nákladem N. N. (svoje jméno).
Dal jsem si jich tisknouti 200 ve Vlasti; stála mě 3/4 kr., větší množství by
přišlo ještě laciněji;’ve škole jsem to výslovně řekl; kdo chce — ohlásil jsem —
ať mi přinese krejcar nebo halíř, kdo nechce, nemusí nic. Pravda, mnoho jsem
jich nedostal, ale ušetřil jsem si zlosti i práce i sebe — — s to je pro nás dřené
a udřené a namnoze klesající únavou víc než několik korun!
Totéž platí o písních, jež dáváme cvičiti a jichž ve zpěvníku není. S tím
opisováním má zajisté už každý svoje smutné zkušenosti, než abych se potře
boval o tom šířiti. A nad to i rozdávání opsaných písní kostelních, jak jsem
slyšel o jednom, mělo býti stíháno pro nedovolenou kolportáž. Dal jsem si tisk
nouti na 2 malé lístky (12 cm. X 8 cm.) tři překrásné písně s nápěvy: moravskou
o sy. Cyrillu a Methoději na nápěv polské hymny: Bože, cos Polsky (Lev XIII.
dal si ji opakovati kdysi moravským processím, tolik se mu líbila), mariánskou
tklivou a vložku k sv. přijímání o 5 strofách, rozkošnou a snadnou. Ohlásil jsem
to s kazatelny a ve 3 dnech jsem měl celý náklad rozebrán — a jak si liboval
lid i já. Tedy tisknouti písně, ne dáti je opisovati. Čas jsou také peníze. Kdo by
si přál dáti cvičiti v době Cyr.-Methodějského rozmachu píseň Cyr.-Methodějskou
(lze řici o ní též, že slova jsou krásnější než nápěv, a nápěv krásnější než slova)
— míníme-li to opravdu s tímto ruchem a chceme-li konečně ctíti sv. apoštoly
slovanské vděčněji než dosud — zašlu mu zdarma i s nápěvem 1 exemplář všech těch
3 písní i s udáním ceny, za kterou mě byly v knihtiskárně družstva Vlasť vy
tištěny; ať dle toho, budou-li se komu líbiti, si je dá tisknouti sám.

Promluva na V. neděli po velikonocích.
Napsal prof» VÁCLAV MÜLLER.
•»Budete-li zač prosili Otce vé
jménu mém, dát vám,* Jan 16, 23.

Dnešní neděle pátá po slavném hodu Božím velikonočním sluje křížová,
Čehož příčinou jest, že začíná jí týden, v němž slavíme v pondělí, úterý a ve
středu t. zv> dny křížové, o kterých věřící s duchovním pastýřem svým v čele
Ubírají se za křížem a korouhvemi do polí, aby prosili za odpuštění hříchův a

Ročník Vit.

KATĚCHĚTSKÁ PŘÍLOHA

Strana ol.

irestů, žádali vroucně za úrodu zemskou, která právě v této době vývinu svého
největšího požehnání Božího má potřebí. A proto církev sv. již dnes nás na tyto
průvody prosebné upozorňuje, volajíc k nám ve sv. evangeliu slovy Kristovými:
»Budete-li zač prošiti Otce ve jménu mém, dáť vám.« Z tohoto přesvědčení po
vstaly i prosebné dny, při nichž vrcholem modliteb prosebných jsou litanie.
A v pravdě nemůže býti krásnější prosby k Hospodinu, která podobá se hlubo
kému vzdechu církve bojující zde na zemi k vítězné sestře na nebi. M. d. Také
z vašich úst bude zaznívati tato vroucí prosba k nebesům, proto zastavme se
dnes u modlitby té, abyste zítra, až se ji budete modliti, dobře jí rozuměli.
Řecké slovo »litaneia«, nebo krátce »lité« znamenalo již u pohanů úpěnlivou
prosbu nešťastného nebo vinou stiženého člověka. A tento význam podrželo slovo
to i u křesťanů. Znamenají tedy litanie snažnou úsilovnou modlitbu prosebnou.
Později sestaveny zvláštní podobné modlitby, které církev do svých obřadů přijala.
K těm náležejí i litanie ke všem svátým, o nichž nás katechismus poučuje, že
jsou to prosebné modlitby, ve kterých tři božské osoby, blahoslavenou Pannu
Marii, jakož i svaté a světice Boží opět a opět vzýváme. (Ot. 324.)

Původ vznešené této modlitby jest prastarý, již ve stoletích sv. mučedníků
shledáváme se s jejími stopami. Určitě ovšem nedá se stanovití rok, kdy církev
sv. litanie zavedla. Walafried Strabo klade zavedení její do doby sv. Jeronýma.
Litanií užívalo se zvláště v době velikých neštěstí, moru, hladu, povodní. Tak
nám vypravuje mnich Durandus z kláštera Monte Cassina, že za času papeže
Pelagia II. (f 590), kdy hrozné spousty způsobila rozvodněná Tibera, nařídil posty
a veřejné prosebné průvody, při čemž si říkaly litanie, aby na přímluvu Matky
Boží a svátých byly hrozné tyto pohromy odvráceny.
Podobně užil litanií sv. papež Řehoř veliký a sv. Mamertus, biskup ve
Vienně, který se stal zakladatelem dnů křížových. Poslyšte, co o tom vypravuje
sv. Avit a též spisovatel Apollinaris Sidonius, biskup klermontský. Dlouhá léta byla
krajina francouzská Dauphiné a Savojsko zastihována hroznými ranami. Neuply
nulo roku, aby nějaká nová pohroma nezpůsobila nových spoust. Každodenní
skorém otřesy půdy pobořily i nejpevnější domy, časté požáry ničily majetek,
divá zvěř za bílého dne odvažovala se ze svých skrýší a řádila ve městě. Veliko
noční noc r. 469 byla vrcholem všeho. Právě když se věřící skromáždili v chrámě,
a sv. biskup Mamertus chystal se konati obět mše sv., povstal hrozný požár,
který ničil nejlepší budovy města.’ V šíleném zmatku prchali všichni z kostela.
Sv. Mamertus zůstal samoten u oltáře.’ Ale svátý biskup důvěřoval v moc pro
sebné modlitby. Modlil se, zapřísahal milosrdného Boha, aby zastavil pohromy,
které zamezují, aby lid v lásce zbožně jemu sloužil. A hle! Slzami svými, které
před Bohem proléval, uhasil oheň. Zhoubná prudkost požár a byla zlomena, a lid,
vida v tom prst Boží, spěchal do chrámu, aby Bohu poděkoval. Svatý biskup
Mamertus po skončené oběti promluvil k lidu, že jen modlitba a kajícnost jsou
prostředky k odvrácení pohrom, jimiž město jest stiháno, a ustanovil kající prů
vody spojené s postem a modlitbou na tři dny před nanebevstoupením Páně.
Hlavní součástí modliteb při těchto průvodech byly opět litanie ke všem svátým.
, Brzy ustaly pohromy, kraj se zotavil. Bůh vyslyšel zkroušené prosby svého lidu
a smiloval se nad ním. Odtud rozšířily se kající průvody prosebné po celém světě
křesťanském.
5*
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V litaniích ke všem svátým zdá se, jakoby se otvíralo nebe a před námi
kolem trůnu Božího stály zástupové andělův a svátých. Nejprve vzýváme Boha
trojjediného, toť zajisté jest zdrojem vší moci a dobroty, jak o něm dí sv. apoštol:
»Všeliké dání výborné a každý dar dokonalý shůry jest od Otce světel.« (Jak. 1, 17.)
Víme též, že Hospodin činí milosrdenství nad tisíci těch, kteří ho milují a přikázání
jeho zachovávají (Exod. 20, 6.) Proto voláme: »Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj
se nad námi!« Ale chtějíce, aby modlitba byla účinnější, a vědouce, že tři jsou,
kteří svědectví vydávají na nebi, každou božskou osobu zvláště žádáme a prosíme’:
»Otče s nebes Bože, — Synu Vykupiteli světa Bože — Duše svátý Bože, smiluj
se nad námi!«
Ale co jsme my ubozí proti velebnosti Boží, co bídní hříšníci, pro jasu jeho
svatosti a veleby. Když před ním sotva spravedlivý obstojí, jak my bídní hříšníci.
A tu se ohlížíme jak by naše modlitby snáze byly vyslyšeny, hledáme přímluvců
u Boha. Nejdříve ovšem obracíme se k té, která Bohu nejblíže, k matce Boží.
Dobřeť rozumí našemu boji zde na světě, i naší slabosti. Proto k ní voláme:
Svatá Maria, oroduj za nás.
Kolem trůnu Božího stojí kůry andělské, prozpěvujíce mu slávu a čest.
A víra svátá učí nás, že oni jsou našimi přáteli, našimi ochránci. Proto jmenujeme
je duchy strážnými. Právě dnes slaví církev sv. památku zjevení sv. Michaela
archanděla, který za papeže Gelasia ukázal se v trudných časech v Apulii na
hoře Garganu a připomenul, že zvláště kraje toho chrání. A tuto naši víru vy
jadřují slova sv. Bernarda : »Věřím, že andělé staví se věřícím po bok, a když
zří, že pozvedají ruce čisté k nebesům, obětují Bohu prosby lidské.« K těmto
svým přátelům a ochráncům obracíme se v litaniích, vzýváme sv. Michaela, Ra
faela a Gabriela: »Všichni svati blahoslavených duchů řádové, orodujte za nás!«
Avšak jsou v nebi i svati a světice Boží, kteří utrpením pro Krista, sebezapíráním neb jinými ctnostmi došli koruny spravedlnosti. I tato církev vítězná
oroduje za nás. A proto po andělích obracíme k nim své zraky a prosíme jich,
aby nám podali ruku pomocnou. Činíme tak podle vůle církve: »Protože svati za
nás se přimlouvají, jest dobré a užitečné je pokorně vzývati.« (Trident. sess XXV.)
Vzýváme tedy nejprve nejvznešenějšího předchůdce Páně, sv. Jana Křtitele, kterého
Zachariáš v prorockém duchu nazval prorokem nejvyššího, o němž však Spasitel
sám řekl, že více jest než prorok. Obracíme se pak k čistému pěstounu Spasi
telovu, sv. Josefovi, jednajíce dle slov Písma sv.: »Jděte k Josefovi;« voláme
k patriarchům a prorokům, prosíme svátých nového zákona dle pořadu důstoj
nosti v říši nebeské, oslovujíce nejprve apoštoly, pak svaté mučedníky, vyznavače,
biskupy a učitele, kněze a levity, sv. mnichy a poustevníky, sv. panny a vdovy.
Dále prosíme za odvrácení hříchův i jich následků ža milost, které tolik potře
bujeme, za úrodu zemskou i odvrácení různých nehod.
Važte si proto této modlitby. Neodpovídejte při ní za průvodu jen bez myšlénkovitě na prosby, které slyšíte Vzpomeňte si, jako byste viděli nebeské dvořanstvo
státi před Bohem a o pomoc ho prošiti. A takto zajisté vyplníte vůli Spasitelovu,
jenž i vám přikazuje: »Budete-li zač prošiti ve jménu mém, dáť vám.« Amen.
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Promluva na VI. neděli po velikonocích.
»1 vy svědectví vydávali budete.*
Jan 15, 27.

Jedna z nejkrásnějších ctností je věrnost. Proto bývá věrné plnění povinností
tak nadšeně velebeno, jako na př. když vojín vydá život svůj za svého knížete,
služebník za svého pána raději, než aby ustoupil se svého stanoviště a ze své
služby. Tuto věrnost měl asi Kristus Pán na zřeteli, žádaje jí od svých učedníků,
když pravil: »1 vy svědectví vydávati budete;« neboť chtěl asi vyjádřiti: Milení
apoštolově, po mém nanebevstoupení bude vám mnoho trpěti. Nejen pohanští
národové, nýbrž i židé vyvrhnou vás ze svých chrámů, společností a škol jako
vyvrhel světa. Proto buďte vytrvalí a věrní.
Nyní žijeme bohudíky v míru, není nám třeba se báti pronásledování pro
víru. Avšak přes to máme hojně příležitosti osvědčiti svému Spasiteli věrnost.
Svět, tělo naše a zlý duch pokoušejí nás neustále k přestoupení přikázání
Božích. Tu máme dokázati, jak vůči Bohu smýšlíme. Ale nejen skutkem, nýbrž
i v myšlení a žádostech máme se ukázati věrnými následovníky Kristovými.
Proto budeme uvažovati o hříšných myšlenkách.
1. Špatné myšlénky jsou velice nebezpečny. Raní totiž duši často zrovna
tak těžce, ano často ještě tíže, nežli hříšné skutky.
Nebezpečí v nich vězí, protože, když se staly návykem, činí duši ve věcech
spásy zatvrzelou a nepřístupnou; ano stává·se namnoze, že takoví lidé nemají
naděje na polepšení. Černoši v Africe zdržují se v nejpalčivějším horku, jako by
jim to působilo největší radost; jiný však, je-li narozen v mírnějším podnebí, má
za to, že nesnesitelným horkem skoro zahyne. Podobný rozdíl jest mezi dítkem,
které z pravidla svolí ke všem pokušením, a mezi jiným, které odpírá každému
pokušení. První nalézá v tom zálibu, živí-li v sobě žhoucí vášeň; druhé však jí
nemůže snésti, naopak cítí vroucí bolest, trapnou úzkost.
Jistý spisovatel vypravuje: Jedna dívka od nejútlejšího mládí si zvykla požívati pavouky a jedovaté věci; její přirozenost si později tak zvykla na to, že
jed jí byl potom potravou.
Ti, kteří polykají nečisté myšlénky jako lahůdky, konečně tak daleko do
spějí, že necítí žádného znepokojení; avšak i jejich dech, to jest jejich slova, jsou
tak otravná, že nedovedou ve společnosti jiných dítek vésti jiného hovoru, než
že svoje posluchače nakazí svými špatnými řečmi jako morem. Takové dítky za
pomínají na modlitbu, nedávají se pod ochranu Panny Marie a anděla strážce,
ano posmívají se napomenutí a hrozbám.
* Potok může býti na počátku svého toku bez velké námahy odveden jinou
stranou, hrozí-li polím záplavou; když však teče dále a vzrostl v mohutnou řeku,
bude práce velmi obtížná, ne-li marna, bude-li jej někdo chtíti převésti do jiného
koryta; neboť prorazí všecky ohrady a hráze.
Podobně je tomu s takovými dítkami: ať se jim stále stavějí před oči věčné
pravdy o smrti, soudu a věčných trestech, nebudou na nic dbáti, poněvadž se
považují za nevinné a daleko lepší, srovnávají-li se s jinými hříšníky, kteří
hřeší skutky.
2. Tyto špatné myšlénky jsou i proto nebezpečny, že jsou tak četný, což
nás zajisté má naplniti nemalou hrůzou. Právem tvrdí jistý církevní otec: »Branami
smrti jsou hříšné myšlénky«. Hříšné skutky nazývají se v Písmě sv. okny, jimiž
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vchází smrt. A jest zajisté veliký rozdíl mezi hříšnými myšlenkami a skutky, po
dobně jako při vchodu do domu mezi branou a okny. Aby někdo vstoupil do
domu oknem, jest potřebí žebříku, pomocníků a husté tmy. Aby však někdo
vstoupil branou, není k tomu potřebí tolik námahy a příprav; je-li jen brána
otevřena, možno do domu vejiti beze vší obtíže.
Tak je tomu také u hříchu. Zloděj chce okrásti svého souseda. Co přemýš
lení, jaké opatrnosti jest potřebí, jaké překážky jest překonati. Jest mu vypátrati,
zda soused vůbec má peníze v domě. Jest mu vyvoliti si příznivou noc. Jest mu
dáti pozor, aby před tím i po činu nepadlo naň podezření. Při provedení činu
jest mu užiti největší opatrnosti, aby nebyl přistižen. Kolik podvodu, pokrytectví
a lsti je tu potřebí, a přece jak velké nebezpečí, že člověk dříve nebo později
bude prozrazen? Zajisté již mnoho krádeží nebylo provedeno, poněvadž se zdálo
jejich provedení velmi obtížno a nebezpečno.
’ A naproti tomu není potřebí ničeho, aby byla spáchána nejen jedna, nýbrž
sto myšlének. Není tu potřebí žádného žebříku, žádných pomocníků, žádných
výloh, žádné obavy. Stačí pouze přechovávat! v srdci jen jedinou hříšnou my
šlénku, a v každém okamžiku může býti spáchán těžký hřích. Ano ještě ve spánku
stává se takový hříšník kořistí těchto hříšných klamných představ. Kdo by tedy
spočítal množství hříchů, které tak snadno vznikají z jediné hříšné myšlenky.
Kdyby ďábel neměl jiné žně nežli tu, kterou mu přinášejí hříšné skutky, byli by
mnozí lidé ještě šťastni; avšak nejlepší kořisti nabývá ze špatných myšlének a žá
dostí, které nestojí zlého ducha příliš mnoho námahy.
O, nešťastné dítky, které snad žijete v podobném stavu. O nich bychom mohli
právem tvrditi, že celý život jest ustavičný hřích od rána do večera, od večera
do rána, od počátku do konce roku. Koná-li člověk zlé skutky, přinášejí mu
alespoň zdánlivě nějaký užitek. Tak zloděj chce se obohatiti, opilec ukojiti žízeň;
kdyby však někdo z vás měl býti zavržen pro hříšnou myšlénku, která mu ne
přináší žádného užitku ani zábavy: s jakou zoufalostí by oplakával svůj osud
ve věčných mukách. A přece jeho nářek by nebyl oprávněný; neboť i ďáblové
byli svrženi s nebe k vůli jediné hříšné myšlénce.
»Opatruj svého srdce se vší pilností, neboť z toho vychází všechen život.«
Amen.
Upravil R.

Řeč na Boží hod svatodušní.
Napsal EM. ŽÁK.
• -»Láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze
Ducha svátého, kterýž dán jest nám.* Rím 5, 5.

Z oněch dní, když Ježíš jako učitel poprvé meškal o svátcích velikonočních
v Jerusalemě, uchována jest nám významná rozmluva jeho s učitelem zákona a
členem velerady židovské Nikodémem. Nikodém byl horlivý vyznavač zákona
Mojžíšova. Ale když poznal Ježíše, tušil v něm vyššího učitele než byl Mojžíš.
Vycítil, že jest ještě vznešenější zákon, než zákon spravedlnosti, a to zákon lásky.
A Ježíše viděl jeho nejhorlivějším hlasatelem. — Proto přál si s ním blíže se
seznámiti. Ale že bál se hněvu svých souvěrců, ostýchal se zjevně přistoupiti
k Ježíši. Proto noc měla přispěti jeho bázni. Za tmy, potají vešel v dum, kde
Ježíš přebýval a rozmlouval s ním o novém království, jež se přiblížilo, království
pokoje a lásky. Chtěl i on, aby duši jeho vzešel mír, pokoj, klid, jehož marně
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hledal v listech svého zákona. A Ježíš, jehož oko prohlédalo až do samých
hlubin této lačné a přece ostýchavé a neodhodlané duše, ihned dotekl se otázky,
jež dřímala na jejím dně a děl: »Amen, amen pravím tobě. Nenarodí-li se kdo
znovu,, nemůže viděti království Božího.« Nikodém však, čistokrevný Israelita, osví
cený syn národu, jenž s chloubou zval se vyvoleným, nechápe, že by i jemu
bylo potřebí života jiného; proto dělaje se nevědomým, praví: »Mistře, kterak se
může člověk znovu naroditi, jsa starý? Zda může znovu v život matky své vejiti
a opět se naroditi?« A Ježíš vysvětluje mu slova svá, dí: »Nenarodí-li se kdo
znovu z vody a Ducha sv., nemůže vejiti do království Božího. Co se narodilo
z těla, tělo jest, a co se narodilo z ducha, duch jest. Nediv se, že musíte se znovu
naroditi; Duch je tajemný a volný jako vítr. Věje, kde chce, a zvuk jeho slyšíš
a nevíš, odkud přichází, ani kam jde. Tak jest s každým člověkem, kdo se z Ducha
narodil.« (Jan 3. 1.—8.) — — —
»Znovu se narodili« tof slovo hlubokého významu. Nezůstati tím, kým tělo,
zevnější poměry, starosti o chléb vezdejší člověka učinily, ale preroditi se duchem,
dáti se jím pozvednout! výše nad hroudu této země, proměniti svoje nitro, aby
v něm slabost ustoupila síle, vlažnost nadšení, sobectví lásce, — tof jest usku
tečnění velikého slova Ježíšova: »Království Boží budiž ve vás.« A toto proměnění,
druhé narození člověka, jest dle slov Ježíšových výsledek tajuplného působení
Ducha sv. Jest dílem Toho, jehož příchod oslavujeme, když růže se rozvíjí a
plnost dní jasných, dlouhých nastává. Proto o Duchu sv. jako tajemném dárci
nového života, dokonavateli prvého stvoření, dnes krátce uvažujme.
1. Dílo Ducha sv. nejméně bývá chápáno a oceňováno. Nesmírnost všeho,
míra, množství obrovských světů, nám jen jako jasný bod viditelných, vyvolává
v naší duši obdiv pro Tvůrce, Boha Otce. Život Ježíšův, plný lásky, dobročin
nosti, milosrdenství, rozněcuje i v naší duši sladké city oddanosti k němu, jenž
světem jda, »ni třtiny nalomené nezlomil a knotu kouřícího neuhasil.« Ale kde a
kdy obdivujeme působení Ducha sv.? Velký Dárce pravé moudrosti bývá nejčastěji zapomínán. A přece již v prvých svých řádcích Písmo sv. vypráví o ve
likém díle Ducha sv.
Když z propastí vod, v nichž jako mrtva byla pohroužena naše země, byla
se vynořila k světlu a k životu, když takořka stekly prameny slz, jež ji zalé
valy, s její tváře — tu jak Písmo sv. dí: »Duch Boží vznášel se nad vodami«.
A v té chvíli jeho působení začíná. On dokonává tvůrci dílo Boží. Pořádá a vde
chuje soulad, řád v říši všehomíra, dává krásu, půvab, vznešenost, aby příroda
neohromovala nás svou velikostí a silami, ale poutala svojí sličností, svým sou
ladem, svojí věčnou harmonií, o níž již dávný mudrc Pythagoras snil. Duch sv.
vnáší pořádek a soulad ve stvořený svět, světlo tam, kde padaly jen stíny, radost,
život a lásku, kde vládlo dříve jen hrobové ticho.
A co Duch sv. od počátku světa působil v přírodě, jí vléval život, pořádek
utvrzoval, zachovával, to činí i v našem světě duševním,· v našem nitru.
Velký muž, světlo naší sv. církve, anglický kardinál Manning, byl jako an
glikán muž přísných mravů, stále v sebe uzavřený, chladný, stálé hloubající a
přemýšlející. I stalo se kdys, že zbožná, neučená žena, potkavši ho, se vzácnou
otevřeností mu řekla, že pročetla všechny jeho řeči, ale že se diví, že ni v jediné
z nich nenalezla zmínky o Duchu sv. Manning, přemýšleje o její· slovech, musil
jí dáti za pravdu. A nyní jal se znovu čisti Písmo sv., zaznamenával pilně každé
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místo, jež v něm na Ducha sv. se vztahovalo, sledoval činnost Ducha sv. —
A výsledek^jeho studia byl, že sestál katolíkem. »Ustavičné studium o Duchu sv.
a jeho působení mám co děkovali za svoje obrácení,« vyznává sám o sobě.
Manning změnil se od toho času i povahou. Byl pln vřelého citu, lásky a přátelství
k bližnímu. —
Ano, drazí přátelé. Duch sv. to jest, jenž vlévá lásku v srdce člověka, sv.
mír a spokojenost. Vnáší soulad, spořádanost tam, kde v duši dříve bylo jen
pusto a temno. Duch sv. to jest, jenž otevírá srdce člověka, že o jiných dobře
smýšlí, v nich svého bližního vidí a působí tak onu vnitřní radost, dobromyslnost,
o níž Ježíš kdysi v kázání na hoře děl: »Blahoslaveni čistého srdce.« — Všimněte
si lidí, kteří vůkol vás na ulici jdou. Co tu vidíte tváří nevlídných, zachmuřených'!
Kolik nespokojenosti, rozervanosti, vzdoru skrývá se v tom jich zapladlém oku,
z něhož nevyzírá jen chlad a lhostejnost, ale přímo nenávist, to černé ovoce
pekla. Odkud ten zjev? — Duch sv., dárce pokoje, nemá svůj Stánek v jich duši.
Vypudili ho, vyhnali a srdce jich, prázdné a pusté sžírá se samo sebe, jako když
ve mlýně kámen, nemající obilí, své pravé potravy, skřípe, srší své jiskry a drtí
sebe sama. —
Duch sv., dárce míru a spokojenosti, zjevil se při křtu Páně ve významné
podobě bílé holubice. Holubička — vždy něžný obraz mírnosti, čistoty, lásky. Ona
to byla, jež vypuštěna z korábu Noemova, vrácí se zpět. Neusedá na zdechlinách
zvířat, v blátě a bahně, jež potopa zůstavila, ale vrací se, odkud byla vylétla.
A tak i Duch sv., jenž vlévá vnitřní klid a mír, nepřebývá v duši zlé, hříšné,
plné vášní a zloby, ale opouští duši takovou, již vnitřní kalné vody byly zaplavily.
Hleďte jen si tohoto světa, a jen trpkost, omrzelost, škaredohlídství se vás zmocní.
Vždyť není větších protiv, jako mezi tím, po čem čistá duše touží, a co svět jí
podává. Toužíte po štěstí, a život vám podá kalich bolu; toužíte po blahobytu,
a život vám podá bídu; toužíte po vznešeném a krásném, a zatím jen špatnost
směje se vám ze všech stran do tváře; hledáte lásku a potkáváte nenávist. Svět,
opuštěný od Ducha sv., zůstavený sám sobě jiného nemá. — Ale nehledejte
mimo sebe, co uvnitř můžete nalézti! Hledejte Ducha Božího, snažte se, aby Duch
sv. byl hostem vašich duší — jako ta slovanská holubička nad domácím krbem
zavěšená má býti znamením míru — a láska, spokojenost, spořádanost, vyrov
nanost sebou samým dostaví se do vašeho nitra. Vrátí se svaté jaro Boží, budete
znovuzrozeni, ožijete stálým mládím, životem, po němž ustaraný Nikodém tolik
toužil, a který nalezl v slovech Ježíšových o tajemném, vnitřním znovuzrození
z Ducha svátého. —
2. Ale nestačí, drazí přátelé, abychom v Duchu sv. ožili sami; je potřebí,
abychom tento radostný život vnitřní přinesli i těm, kdož ho dosud nepoznali.
Ožiti sám — bylo by jako choditi samojediný po hřbitově, žiti mezi mrtvými
Ale i ty mrtvé, tvrdé duše, — snad nikoli vlastní vinou — třeba vraceti k no
vému, šťastnějšímu životu.
Královský pěvec David, vida čilý a šťastný život na zemi, přičítá jej Duchu
Božímu, jenž všecko pořádá a dí: »Vypustíš ducha svého a stvořeni budou, a
obnovíš tvář zemé.« (Žalm 103, 30.) »Obnoviti tvář země«, toť úkol těch, kdo jako
kdysi apoštolově, Ducha sv. nosí ve svém nitru. A tu netřeba snad hledati daleko,
abys byl apoštolem lásky a Ducha Božího. Tvé území missionářské leží blíže,
než se snad domýšlíš. Jest to tvá domácnost vlastní, kruh těch, s nimiž žiješ,
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za jedním stolem usedáš, za něž se modlíš, když ještě jsi je nepřiměl, aby se
modlili sami za sebe.
Tvým polem apoštolským jest rodina. Otec — její hlava. Sv. Augustin dává
mu nejvyšší hodnost, když dí, že má otec býti biskupem ve své rodině. Svou
vážností, důstojností, svým příkladem.

Blahoslavený Mikuláš z Flúhu, jenž v svorném, svátém manželství se svojí
chotí byl živ, když po 20 letech šťastného života, blízek smrti, s ní se loučil,
před Bohem živým ji prosil, aby dítky řádně vychovávala. A ona celujíc ruku
jeho, se slzami v očích odpovídala: »Bože můj! Od Tebe manžela jsem obdržela
a nikdy nebyla jsem ho nehodná. Proto nikdy nemohu Ti ani dosti vděčna býti
za štěstí a čest, že jsem tolik let po boku jeho směla žiti.« — Kolik povznáše
jícího jednání, kolik důstojného chování, dobrého příkladu, horlivosti, moudrosti,
zbožnosti byla svědkem, že taková slova díků plynula z úst loučící se manželky!
Kdo byl tu majákem, jenž šířil světlo dobrého příkladu daleko vůkol seber Muž,
hlava rodiny, biskup ve svojí domácnosti! Duch sv. jej vedl, a propůjčil mu tuto
nejvyšší důstojnost.
Ale často úlohu apoštolskou, a snad za našich dob pravidlem, má tu konati
žena. »Zákony dávají mužové, ale mravy tvoří ženy,« řekl jeden bystrý znalec
našeho života. Vzpomeňte jen oněch žen, v nichž zosobnil se ráz celé doby,
nízké, požitkářské, nevázané. Messalina, Agrippina, Berenika, Lydia, Herodias —
jména smutně pověstná, ukazující ženu v její zvrhlosti, v niž hlouběji nebylo možno
klesnouti. A v této době kdo napravuje rodinu, kdo vnáší lepší názor a vyšší
život ke krbu domácímu? Jest to Monika, sv. Makrina, Helena a jiné. Ony osví
ceny Duchem sv., svojí láskou, pracovitostí, trpělivostí, svými přímluvami a mo
dlitbami vracejí manžele své ke krbu rodiny, získávají je víře křesťanské a odchovávají syny, jež vždycky zůstanou chloubou naší sv. církve.

A za dnů našich apoštolský tento úřad za pomoci Ducha sv. připadá oby
čejně opět ženám. Různá hesla, zásady a názory, život veřejný, spolkový roz
vrátily společný, spokojený život u rodinného stolu. Kdo má spojití rozptýlené
v jednotu lásky? Žena, jež plna jest moudrosti, plna horlivosti Ducha sv. Proto
již mudrc starozákonný pln je chvály na ženu statečnou a dí ona známá slova:
»Zemi statečnou kdo nalezne? Vzácná jest jako poklady, jež z dalekých zemi
se přivážejí, cena její!« (Přísloví 31.10.) A jak toho žena dokáže? Svojí láskou,
mírností, vlídností, jež vyzařuje z každého jejího jednání. Svojí prací, jíž i skrovný
a chudobný příbytek dovede proměniti v ladný, tichý ráj domácí. Či můžeme se
diviti, že muž z práce se vrácející, vida doma týž nelad, neúpravnost, nepořádek,
nedostatek čistoty jako snad v dílně tovární, kterou byl právě opustil, nenalézá
zde zalíbení a doma rád neprodlévá? Uprav jeho místo oddechu a domácího od
počinku, aby mu bylo vzácné, útulné a tak ho nejlépe vrátíš ke krbu rodinnému!
Možno se diviti, když muž vida dítky nečisty, rozedrány, mezi sebou hrubé, hašteřivé, dovádivé, jedva může, již opouští jich kruh, aby jinde, v jiné společnosti
se pobavil a pookřál? Pravda, ani tam nepookřeje. Ale postarej se o to, aby je
viděl čistých tváří, v čistotném oděvu, aby s radostným pozdravem běžely mu
vstříc, když znaven domů se vrací, aby dovedly s otcem rozmlouvat!, zažertovat!,
jemu vyprávěti, když si byl odpočinul, a domov tvůj nebude tak smutně opu
štěný, zamklý, život tak nevlídný a těžký.
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Ale tak jednati, tento vzácný dar umění domácnosti, jest jen údělem těch,
kdo Ducha Božího v nitru svém mají. A tak často jen na ženě záleží, jaký duch
a řád v domácnosti panuje. A přec z desíti znamenitých a řádných mužů jistě
devět jen matce děkují, že se stali tím, čím jsou.
Drazí přátelé! Jen několik myšlének k přemýšlení chtěl jsem tu jako napověděti. Zapadne-li některá v nitro vaše, uchytí-li se, vyvolá jistě celou řadu jiných
tak jako v lese, když počíná se rozednívati a jen jediné ptáče se ozve, tisíce jich
se probouzejí a začnou svoji zpěvnou modlitbu. Vždyť moudrost, vzácný dar
Ducha sv., jest nevyčerpatelná ve způsobech a prostředcích, jež k cíli vedou.
Ale všechna moudrost vede k tomu, abychom nejprve ve svých srdcích založili
svátý mír, klid, vnitřní spořádanost a vyrovnanost, a potom je též všude kol sebe
šířili a podporovali. Jen tak dílo Ducha sv. rozšíří se v naší duši, a pak i celé
okolí naše ve svém souladu a spořádanosti bude jako zrcadlem našeho smýšlení.
Když sv. Scholastika, zakladatelka řádu Benediktinek, byla blízka smrti, její
bratr sv. Benedikt prodléval u jejího lože. Duše jich ve sv. horlivosti'byly vždy
sjednoceny v lásce k Bohu. A když světice dokonala, viděl sv. Benedikt, kterak
duše její v podobě bílé holubice opouštěla jizbu a vznášela se k nebesům. Duch
sv., jenž vládl jejím nitrem, propůjčil i duši světice podobu, již měl kdysi tam
nad vodami Jordánu, a volal ji do svého sídla.
Kéž i nám, až nadejde doba odchodu, Duch sv. propůjčí tu milost, abychom
s týmiž vzácnými vlastnostmi, jichž holubice je znakem, stanuli před tváří svého
Otce! Duch sv., jenž Marii osvítil, že skvěla se všemi ctnostmi, kéž roznítí i v našich
duších oheň nadšení, svaté horlivosti, a radost v pravdě křesťanského života!
Uchovejte Ducha Božího v duši své, a stálá radost a klid bude vaším údělem ;
stálý máj rozplesá se ve vašich srdcích a bude vám zářiti z vlastního nitra
i z tváří těch, kteří kolem vás jsou a jež jste z pokladů duše své obohacovali,
až do vašich šedin, až do posledních dnů života. Amen.

Promluva na den Nejsvětější Trojice Boží.
Napsal JO^EF THIR, kooperator v Tábore.
»Dobrořečme Otci, Synu i Duchu svá
tému — chvalme a zvelebujme ho až
na věky.*
(Modlitba církevní.)

Každý den slaví církev pamatku nějakého svátého, dnes slaví památku toho
Nejsvětějšího. Každý den oslavuje církev památku těch, kteří po tomto životě,
plném bojů i zásluh vešli v říši věčnosti; dnes slaví památku toho Boha, který
od věčnosti do věčnosti kraluje světům všem, jemuž stále zaznívá hymnus slávy
a veleby: »Svatý, svátý, svátý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa i země slávy
jeho.« A to trojnásobné »Svatý«, které od věčnosti jemu v nebi zaznívá, oslavuje
již od věčnosti památku Trojice nejsvětější. Dnešní den je vlastně středem všech
svátků a slavností církevních, avšak církev svátá, která již Boha trojjediného
oslavila ve svých hodech Božích nejslavnějších to dnech roku církevního, slaví
jej dnes jen v posvátném, velebném tichu. Tak jako člověk, když pohlíží na tu
hvězdnatou nebes báň a pozoruje ohromné světy, které kol milionů sluncí
kolují a víří v těch drahách, které jim na počátku určila ruka Nejvyššího, jakoby
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v úžasu ztichne, nenalézá slov, a jen mlčky sepne ruce své a v nadšení svátém
zírá na ten blankyt, kde ohnivým písmem hvězd je napsáno velké slovo Písma:
»Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.« I církev svátá
dnes jen v tichu posvátném zírá v ty výšiny nebes, vždyť je sobě vědoma, že
oslavuje tajemství nejsvětější, tajemství života onoho Boha, o němž krásně praví
Deržavín ve svém hymnu:
»Ty prostranstvím světů bezkonečný,
živý ve všech všehomíra prostorách,
proudotokem časů věkověčný —
bez podoby — ve třech božských osobách.«
Ano, tajemství to velké jest a nekonečné a přec tvoří základ celé naší víry.
To, co staří národové jen tušili, když ve svých náboženstvích velebili i tajemné
trojice božstev svých, to vysvětlilo křesťanství. Sám Spasitel světa s výšin nebes
přinesl víru tu v Boha trojjediného a ve chvíli té, kdy měl již opustiti tento svět,
kdy vzkříšený, oslavený volal k světu: »Dána jest mi všeliká moc na nebi a na
zemi,« ve chvíli té sděluje světu tajemství Boha trojjediného a chce, aby do celého
světa pronikla svátá víra ta, když praví: »Jdouce do celého světa, učte všecky
národy a křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svátého.« Toť .slavný odkaz
Ježíšův, toť základ naší víry. Slova Ježíšova otvírají na okamžik výhled do ne
konečné říše Boží a jako blesk mocný osvěcují říši věčnosti. Pravím jen na oka
mžik — nebo Bůh zůstává ve světle nepřístupném: »Nyní vidíme jen jako
v zrcadle a v podobenství«, zde na světě nikdy člověk nepochopí toho tajemství
nesmírného, poznání to je ponecháno ve věčnosti, »kdy spatříme Boha trojjediného
tváří v tvář,« věčně jej budeme poznávati a z poznání toho věčné blaho čerpati.
A přec zde ten duch lidský bádá a pátrá, vždyť i duše lidská má velikou
cenu, vždyť je stvořena k obrazu Božímu, je vyvýšena nade všecko tvorstvo tím,
že sama může se pozdvihnout! až k Bohu samému. A ta duše sama v sobě cítí,
tuší trojí jakýsi život — ona sama jest, ona zplozuje myšlenku jako slovo duše
a ona vůlí nebo-li láskou svou myšlenku tu s duší spojuje. A tak tuší, pátrá,
ale poznává slabost, nedostatečnost svou, vždyť co je člověk proti Bohu ? Prášek
země a v něm jiskřička života, kdežto nade světy trůní ten veliký, nesmírný,
nekonečný, který praví: »Cesty mé nejsou cesty vaše, soudy mé nejsou soudy
vašimi a život můj není jako život váš.« Tu přichází na pomoc slabosti naší
svátá víra, a ve světle zjevení spatřuje již člověk jasněji to, co mu rozum dal
jen tušiti, onu věčnou bytost, jež věčným pomyslem svým vyslovuje věčné a soupodstatné slovo, Boha z Boha, světlo ze světla, a věčnou nekonečnou láskou ji
miluje. Jest to ovšem jen tušení, a přec člověka naplňuje poznání to blahem,
jak bude jednou na věčnosti, až zastínění dosud paprskové rozjasní se v oslňující
záři slunce a světla, poznání a blaha.
A to má býti naší útěchou, to naší myšlénkou v dnešní slavný den — svátek
tajemství. Vždyť dnešní krásný, velký den ukazuje nám velikou, nesmírnou cenu
duše naší, která je povolána k tomu, aby zde Boha poznávala, jemu žila, jeho
následovala a jednou na věčnosti k němu se vrátila a s ním se spojila. Dnešní
den ukazuje nám vše to, co Bůh pro nás učinil svým stvořením, vykoupením
a posvěcením. A to vše bylo dílem Boha trojjediného. Bůh sám na počátku stvořil
nebe a zemi, na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha, a Bůh byl Slovo,
skrze něho všecky věci učiněny jsou, tenkráte, kdy Duch Boží vznášel se nad
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vodami.« Toť dílo stvoření. A při vykoupení našem jak krásně se nám jeví Tro
jice nejsvětější? Tak Bůh miloval svět, že Syna svého dal, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul. A ve chvíli zvěstování volá anděl k Panně Marii: »Duch svátý
vstoupí v tebe, a moc Nejvyššího zastíní tebe, proto co se z tebe narodí, slouti
bude syn Boží.« A naše posvěcení kdo dokonává? »Utěšitel Duch svátý, jehož
pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všem věcem a připomene vám všecko,
cožkoliv budu mluviti vám,« tak těší Spasitel apoštoly.
O drazí moji, tolik učinil Bůh pro nás a stále ke všemu lidstvu volá: »Já
jsem vaším otcem, vaším přítelem, vaším sluncem.« Není daleko od nás, je blízek
nás, on nás miluje a vede a řídí všecky věci k dobrému. Jako Syn přišel v naší
vlastní podobě nás vykoupit a jako Duch svátý dopomáhá nám a tvoří v nás
stále božštější život, život lásky a spravedlnosti. A proto pozdravme dnešní slavný
den velkou slavnou modlitbou církve, modlitbou díkučinění, kterou vítá církev
dnešní den: »Dobrořečme Otci, Synu.i Duchu svátému.« Žijme jemu, velebme
Boha, nosme jej v srdci svém, abychom jednou chváliti a zvelebovati mohli ho
až na věky. — Amen.

® @ ®
RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové zprávy. Spolek katechetů
v království českém konal ve středu 20.
dubna za hojné účasti členskou schůzi,
v níž podával referát jednatel kol. Frant.
Strnad o svém sporu před nejv. správním
dvorem stran vyměřování remunerace za
přespočetné hodiny a vyvrátil názor, že tato
stížnost byla zbytečná, když již byla roz
hodnuta příznivě v rekursu kol. Novotného,
poněvadž zástupce ministerstva kultu a vy
učování chtěl před správním dvorem pro
vést! druhý případ stížnosti autoritativně,
aby podle toho mohly se další případy vy
řizovat!. Předseda kol. Em. Žák promlouval
o akci duchovenstva vůči protináboženskému
směru některých učitelských orgánů, které
postupují příliš daleko ve způsobu psaní svého
vůči církvi i víře katolické. Týž přednesl
pak některé methodické otázky katechismu
se týkající. Dále jednáno bylo o vyměřování
kvinkvenálek, o nedělních službách Božích,
o dozoru při nich, o době biřmování školní
mládeže v Praze a předměstí, jakož i jiných
stavovských otázkách časových. Většina
přítomných se účastnila debaty o různých
bodech, tak že se jeví pochopení pro organisaci spolkovou v kruzích katechetských.
Bylo by záhodno, aby tato organisace stále
pokračovala.
Noví členové: 22. v tomto roce Bo
humil Pešek, katecheta v Černém Kostelci;

----

23. František Dostál, katecheta v Nechanicích. Příspěvky členské splatili kol.: Jan
Stádeček (10 K), Jan Řezníček, Alois Dvořák,
Boh. Pešek, Fr. Dostál (po 5 K), Alois
Roudnický, Fr. Jirásko, Václ. Hourá, Em.
Maule, K. Dušek (po 3 K). Přihlášky no
vých členův a členské příspěvky přijímá
pokladník Fr. Halbich na Smíchově.
Nejvyšší správní soudní dvůr o kate
chetských remuneracích. Dne 16. dubna
t. r. rozhodoval nejvyšší soudní dvůr ve Vídni
o stížnosti kol. Fr. Strnada stran remunerace
za přespočetné hodiny. Za tou příčinou jako
zásadní sešel se sesílený senát 17tičlenný,
vyhověl stížnosti a zrušil ministerské rozhod
nutí, a to z důvodu, že remunerace byla
nesprávně počítána, hlavně proto, že hodiny
školních prázdnin a jiné nemají se odpočítá
vat). Avšak týž senát upustil od názoru, jejž
menší senát měl v březnovém sezení v záleži
tosti kol. Novotného, že mají tyto remunerace
býti vyměřovány podle § 7. katechetského zá
kona, totiž y25 celého platu učitelské osoby
příslušné školy. Minulé rozhodnutí znělo, že
tohoto § 7. jest beze vší pochyby užiti. Dle
toho asi bude správní soud rozhodovat!
o ostatních stížnostech. V zásadě tedy spra
vedlivá věc katechetů zvítězila, tak že od ny
nějška při přespočetných třídách nebudou se
odpočítávat! hodiny prázdninové. Jak se bude
vyměřovat! remunerace, ukáže další praxe.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Poměr katechetův k řediteli a sboru učitelskému.
Za nynější vážné a rozbouřené doby jest katechetům potřebí uvědomiti si
řádně svoje povinnosti a práva, jak toho také zástupce učitelstva pro své stou
pence žádá ve školské hlídce »Národních Listů«, poněvadž znalostí zákonů a na
řízení se zabrání mnohému nedorozumění a zlé vůli.
Polští katechéti v Haliči jsou si vědomi dobře významu, jaký má poměr ka
techetův k řediteli a sboru učitelskému, a proto na konferenci své, konané o prázd
ninách minulého roku v Přemyšlu, pojednali o tomto themaiě. Přednášku měl
známý pedagog Teofil Lgkawski. Vzhledem k důležitosti tohoto předmětu uve
řejnil úřední list diecése přemyšlské příslušný elaborát, jgjž pak přejal do svých
sloupců též orgán polských katechetů »Dwutygodnik katechetyczny i duszpasterski«
v číslech 2. a 3. letošního roku. Odtud hlavní myšlénky podáváme též svým
čtenářům.
Zpravodaj v úvodu naznačil, že katecheta není pouze učitelem náboženství
ve smyslu zákonem vyznačeném a proto není jeho hlavním úkolem výklad a vy
čerpání předmětu, nýbrž že jest pastýřem duší mládeže a jejím otcem duchovním;
následkem toho má správně plniti úřad učitelský, kněžský a pastýřský.
Jako pastýř duší mládeže svěřené jest katecheta nezávislý od školních úřadů;
vykonáváť svůj pastýřský úřad mocí misse dané od biskupa samostatně v rozsahu
diecésních nařízení a synodálních ústav, řídě se diecésním rozvrhem učiva a pří
ručních knih obvyklých i schválených biskupským ordinariátem. V té příčině jest
katecheta odpovědným pouze diecésnímu biskupu a jeho zástupci, ordinariátnímu
komisaři na školách středních a biskupskému školdozorci na školách obecných
i měšťanských.
Podle vynesení ministerského ze dne 22. dubna 1852 č. 3924, z 16. ledna
1854 č. 11.851 ex 1853, z 13. října 1854 č. 10.647 povinni jsou katecheté středních
škol podávati ročně zprávu o stavu výučování i vychování mládeže ve příčině nábožensko-mravné prostřednictvím ředitelství biskupskému ordinariátu. Podle smyslu
hořejších reskriptů nemá se zpráva omeziti na podání suchých dat, jako počtu
žáků, jich prospěchu v nauce náboženské, počtu náboženských cvičení, ale dle
§ 112. organisačního statutu náleží vyjmenovat! a odůvodnit! okolnosti, které se
dotýkají nábožensko-mravního vzdělání, jakož i ty, které tomuto rozvoji odporují.
Tato zpráva, k níž ředitel má právo podati svoje objasnění, nabývá tím většího
6
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významu, jestliže katecheta neopominul buď v měsíčních poradách nebo v sou
kromých rozmluvách s ředitelem ústavu přednésti svoje pozorování i přáni, tý
kající se vychování nábožensko-mravního.
Zemský, po případě okresní školní inspektor může na základě § 1. státního
zákona školského ze dne 14. května 1869 za své inspekce také býti přítomen
hodině náboženské a naslouchati výkladu, ale nemá práva dle výnosu minister
ského ze dne 22. února 1875 míchati se do výkladu, dávati otázky mládeži nebo
dávati katechetovi pokyny v příčině meritorní nebo methodické ani v poradě ani
mezi čtyřma očima. Dále ani katecheta, přibude-li inspektor do náboženské hodiny,
není oprávněn nebo povinen přerušiti výklad nebo demonsirativně odejiti; naopak
přičiní se vůči školním orgánům, aby svoje místo dobře zastával. Kdyby inspektor
ve vyučování náboženství se strany katechetovy nebo v jeho chování shledal
něco nesprávného, jest mu volno školními úřady podati zprávu biskupskému
ordinariátu, jemuž bude se o to postarati, aby nesprávnosti byly odklizeny.
Vedle toho je však katecheta učitelem, členem sboru učitelského, povolaným
ke společné práci s ostatními učiteli za vedení ředitelova. Proto ve smyslu § 5.
základního státního zákona školního ze 14. května 1869 jest povinen katecheta,
rozumí se ve věcech netýkajících se závazků jeho jako duchovního pastýře, přizpůsobiti se zákonům státním i zemským, jakož i příslušným vysvětlujícím a do
plňujícím ustanovením školních úřadů; to vysvítá z přirozenosti věci, neboť pracuje
v ústavě, katecheta jest povinen zachovávat! pořádek v ústavě platný a neměniti
ho dle libosti. Následkem toho může ředitel naříditi katechetovi, aby měl dozor
nad mládeží v přestávkách, při vycházení ze školy, v hodinách gymnastických atd.
Nelze upříti, že tento poměr závislosti katechetovy na řediteli jest příkrý
a ubližuje postavení katechetovu v ústavě; proto referent navrhuje, aby katecheté
shromáždění na konferenci prosili ndp. biskupa, aby se zasadil v zemské školní
radé o to, aby katecheté byli od závazků podobného druhu osvobozeni.
Katecheta jest povinen vystříhat! se kollise s ředitelem v zastávání svého
úřadu. Může pak nastati nedorozumění s ředitelem ústavu při určení doby ná
boženských cvičení, přijímání sv. svátostí, velkonočních exercicií a j. Katecheta
tomu snadno předejde, dorozumí-li se v čas s ředitelem o dnech, kdy mají ná
boženská cvičení býti konána; ředitel nemůže činiti překážky, je-li o tom zavčas
uvědoměn (min. výn. ze dne 8. listopadu 1880).
Nedorozumění může nastati, má-li katecheta úmysl odejeti, aby měl v sou
sedství kázání nebo šel na vzájem na výpomoc kollegům ke zpovědi školní mlá
deže. V té věci katecheta má býti na pozoru přijímati nabídky kázání nebo slavné
mše sv., neboť jest jeho povinností míti v neděli mši sv. a exhortu, ve svátek pak mši
sv. školní; mimo to jest vázán svým úřadem, aby dával příklad [v plnění svých
povinností a takto podporoval ředitele. Jestliže však nutně odejeti musí, nechť se
dorozumí dříve s ředitelem a postará se o zastoupení, aby mládež nebyla beze
služeb Božích. Koná-li katecheta svoje povinnosti a zachovává-li školní řád svě
domitě, nebude příčiny ke kollisi, která nikdy nenese dobrého ovoce. Rozumný
ředitel si také zajisté bude vážiti vlivu katechetova ve výchově mravní, a proto
uznávaje charakter katechety jako duchovního pastýře, nebude dávati katechetovi
rozkazů, ubližujících povaze jeho jako pastýře duší mládeže.
(Pokračování.)
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Promluva na neděli II. po sv. Duchu.
Napsal dr. JOS. KAŠPAR.

t Kdo nenávidí bratra svého,
•vražedník jest.* Slova sv. epištoly.

V obrazázně florencijské zarazil mne kdysi podivný obraz. Na obraze tom
vypodobněna byla žena. Vlasy její byly rozpuštěny, tělo seschlé, bídné, její obličej
měl divý, příšerný výraz. Žena ta skláněla se pak k svému vlastnímu srdci
a z něho svými zuby kus po kuse trhala a tak sama se ničila. Bylo mi věru
divno, co že as obraz ten znamená. Když však zahlédl jsem v rohu jeho nápis
»závist«, již jsem chápal, co chtěl malíř říci tímto svým obrazem. Poznal jsem,
že chtěl naznačiti neblahé účinky závisti na člověka. Jak ona žena na obraze tom
sama se ničila, trhajíc si své srdce, rovněž tak člověk ničí, hubí sám sebe a hyne
závistí. A tato nectnost, závist, je pak pramenem, z něhož vychází nepravost jiná,
ještě horší, nenávist, kterou přísně kárá apoštol v dnešní epištole, řka: Každý,
kdo nenávidí bratra svého, vražedník jest. Přál bych si, abyste této nepravosti
nikdy nepoznali. Proto, abych vás od ní co nejvíce odvrátil, chci v dnešní pro
mluvě zmíniti se několika slovy o příčině její, o závisti. Nebudete-li závistiví, ne
návist nikdy k vám cesty nenajde.

1. Neznám, dr., nectnosti pošetilejší nad závist. Zajisté někdy jste slyšeli
tuto bajku: Pes odcizil kus masa a plul s ním přes řeku. Když pak plul, spatřil
v lesklé hladině říční svůj obraz, sama sebe. Domníval se však, že je to jiný
pes, jenž též kus masa nese. Ihned mu jej záviděl a hnal se po domnělém mase:
otevřel ústa, aby mu je vyrval. V tom však vypadlo mu maso, kteréž sám nesl
z úst a kleslo na hluboké dno. Tak cizího se nezmocnil a o svoje závistí přišel.
A stejně tak nemoudrý a pošetilý jest i závistivý člověk. Rmoutí ho jmění nebo
štěstí jiného, vše, co jinému je ke cti, snad k slávě neb i oblibě, vše to závistivý
pokládá za své vlastní zlo a těžko to nese. Tak však připravuje se o své vlastní
vnitřní štěstí, o svou spokojenost, o všechen klid duševní. Je sám v sobě rozerván,
nešťasten, nespokojen a to den ze dne, ba každým okamžikem. Trochu cizího
štěstí, spokojenosti, snad něco více majetku u bližního nedá mu ani za noci klidně
spáti. Tím však, že tolik se trápí z cizího štěstí, že nepřeje bližnímu ani snad
tolik, že volně dýchá, závistivec ničí i své tělesné zdraví, podlamuje své síly,
vysiluje tělo a svůj život si ukracuje. Než co při tom drahé dítky nejpošetilejší,
řekl bych zrovna nerozumné, jest, že závistivec ze své závisti, kteráž jej tolik
ožírá na duchu i na těle, sám pro sebe nic nemá, že nemá z ní žádného pro
sebe zisku ani užitku.
Nebo co svou závistí komu uškodí? Nabude snad tím cizího majetku, nebo
obrátí se k němu cizí štěstí? Ani v nejmenším! Hleďtežjak proto nemoudrý, jak
pošetilý je závistivec. Než, ač to zajisté sami uznáváte, přece zdá se mi, že i vy
sami závisti nadobro prosti nejste. Aspoň sem i tam zachytnu někdy i u vás
pohled, slovo, pohyb, kterýž i vám diktovala závist. A když se jí někdo podvolí,
stejně nemoudře, stejně pošetile jedná. Poslyšte jen některé doklady! Někdo snad
nepřeje svému druhu ušlechtilého zevnějšku, lepší, snad vyšší postavy. Nuže,
když mu to někdo závidí, zdali pak může jej závistí svou učiniti ošklivějším,
anebo menším? Jinochu můj, ty nerad snad vidíš, že tvůj spolužák trochu lépe
se šatí, že žije v lepších poměrech než ty. Nepřeješ mu toho a ve svém nitru,
6*
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dokonce ho proto i nenávidíš a kdybys mohl, snad bys mu proto i tělesně neb
i jinak ublížil. Než táži se tě, pomůže ti tvé, řekl bych při nejmenším, zlé smýšlení
k lepšímu šatu, povede se ti snad proto lépe? Nikoliv! Naopak, když podobné
myšlenky znepokojují tvou duši, tím hůře pro tebe, tím budeš nešťastnější. Stane
se ve škole, že tvůj spolužák byl pochválen. Učitel řekl mu několik srdečných
slov uznání za jeho píli, za jeho pěkné chování. Tebe však při pochvalných
slovech učitelových jako kdyby uštkl had, pohledem žárlivým a zlým stíháš po
chváleného druha a snad bys raději viděl a z duše mu přál, kdyby byl trestán.
Ano z jeho trestu bys se radoval, z pochvaly však jeho se rmoutíš. Než viz,
závistí svou pochvaly přec nezadržíš ani trestu nepřivoláš. Poznáváš již, jak proto
závist je pošetilá, nerozumná; bližnímu jí uškoditi nemůžeš, jen sám sobě při
pravuješ tím okamžiky trpké, hořké. A pak nepozoruješ, jak tě závist činí zlým,
nehodným, jak zohyzďuje tvou povahu?
2. Ano závist jest opravdu nectnost plná zloby, nectnost velmi ohyzdná. Aby
se závistivec zmocnil cizího statku aneb aspoň pokazil, zkalil štěstí jiného, neštíti
se i prostředků nejhorších. Užívá k tomu lži, pomluvy, pochlebnictví, podvodu,
aby svého cíle dosáhl, stává se i zlodějem i vrahem. Nic mu není sváto, nic nedotknutelno, nešetří ani svého otce ani dítek, bratra, přítele, dobrodince, ano on
je i vraždí — ze závisti.
Slyšte, m., několik dokladů. Vidíte, kterak Kain pozvedá ruku svou a ránu
smrtelnou zasazuje bratru svému Ábelovi? A proč? Ze závisti. Závist zavinila, že
bratří prodali Josefa v dalekou cizinu a otce obelhali. Závist zatvrdila srdce jejich,
že neslyšeli jeho proseb, jeho pláče. Co bylo příčinou, že nevděčný syn Absolon
vzbouřil se proti otci svému Davidovi, ba i o jeho smrt usiloval? To, že otci
svému záviděl trůn královský. Závistivec nešetří, jak výše jsem dotkl, ani své
vlastní krve, ani svých dítek. Snad příliš tu řečeno, ale je to přece smutná pravda.
Slyšte, co vypráví dějepis o sultánu Solimanovi. Když vracel se z vítězných válek
■a poddaní jeho přichystali mu přivítání co nejslavnější, Soliman dal svého nej
staršího syna zardousiti, hoditi před vojíny a kázal jim volatí: Jen jediný jest
Alláh (Bůh) v nebi a jen jeden na zemi Soliman.

Ano, dr., krajní závist fariseů to byla, kteráž i nejsvětějšího, nejlepšího mezi
syny lidskými, našeho dobrotivého Pána, Syna Božího na kříž přivedla. Moji drazí,
když jste nyní slyšeli tyto doklady, zajisté u náte, že závist je jeden z ňejhorších
rysů v lidské povaze.
Proto zkoumejte se, jestliže snad i vy touto nectností nejste poskvrněni,
jestliže snad i vy, a to častěji, než by ,si bylo přáti, jí nepodléháte. A jestliže
vás svědomí usvědčí, pak, dr., ihned se vzchopte, a jakmile pokušení k závisti
ozve se ve vašem nitru, přičiňte se, abyste je potlačili hned v zárodku. Budiž
vám tu vzorem Spasitel sám. Ten nikomu ničeho nezáviděl, všem dobrého jen
přál, ba i svým nepřátelům dobře činil. Učte se od něho, přejte každému, čeho
sami si přejete, pak nepoznáte závisti — a tím méně nenávisti. Amen.
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Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.
»Přibližovali se k Pánu Ježišovi
publikáni a hříšnici.« Luk. 15, 1.

Staří Řekové bájili o pěvci Orfeovi, že zpěvem svým uměl divoké šelmy
krotiti a skalami pohybovati A když, ztrativ manželku svoji, v podsvětí jí hledal,
a tam sáhl ve struny své lýry, tu i ti k věčným mukám odsouzení žalným zpěvem
jeho okouzleni, cítili polehčení a úlevy ve svojí trýzni.
Toť ovšem je báje, v jejímž rouše naznačili se má blahodárný vliv zpěvu
a hudby na srdce jinak drsná a nepřístupná. V dnešním sv. evangeliu báje' ta
stává se však skutečností. Publikáni a veřejní hříšníci, jichž srdce vášněmi jako
bouří byla zmítána, u nichž všechna slova židovských kněží a starších lidu až
dosud naprázdno vyzněla, blíži se k Ježíšovi, aby ho slyšeli.
Jako noční ptáci, nemohouce snésti denního světla, hned jakmile jitro na
stává, v doupata svá se ukrývají, tak obyčejně hříšníci a lidé nepravostní ne
mohouce snésti světla ctnosti, lidem šlechetným se vyhýbají, jich společnosti se
střehou. U Ježíše však nebylo tak. Hříšníci pospíchají k němu a otevírají jemu
nitro své. V jeho přítomnosti nabývají útěchy, získávají klidu a odpuštění.
A co je vedlo k Spasiteli? Jeho laskavost a dobrotivost, jeho vlídnost a soucit,
který nezatracuje a neodsuzuje hřešících, ale hledá jejich spasení a napravení.
Kouzlem slov jeho zatvrzelí hříšníci se polepšují, tak jako v řecké báji půvabem
hudby Orfeovy divoké šelmy krotnou a tvrdé skály se pohybují. A v římských
katakombách opravdu též shledán obraz pěvce Orfea — jako obraz Ježíšův. Kouzlo,
jímž Ježíš lásky u hříšníků nalezl, toť byla jeho vlídnost v slovech a laskavost
v jednání. Proto vlídnost budiž dnes předmětem našeho rozjímání.
Přísná slova, nejsou-li kořeněna láskou a vlídností, zatvrzují hříšníka; jen
shovívavost a vlídnost pronikají srdce a obměkčují i člověka nejzatvrzelejšího.
Jako paprsek slunce jarního zemi otevírá, tak slova vlídná otevírají srdce lidská.
A nedostižným vzorem takové vlídnosti byl náš Spasitel. V podobenství o synu
marnotratném přirovnává se k otci-hospodáři, který vida, an syn ztracený, hladem
a bídou zmořený, domů se vrací, neodpuzuje ho od sebe, ale běží mu vstříc,
padá na hrdlo jeho a polibek otcovské lásky tiskne na jeho rty; na ty rty po
skvrněné, které před tím pojídaly mláto, jež dávali vepřům.
Vlídnost Spasitelova poutá k němu ženu, která rovněž opustivši dům otcovský,
světem pobíhala — Marii Magdalenu. Ona přichází a naslouchá kázání jeho.
A slovy láskyplnými dojata, želí hříchů svých, drahou mastí maže nohy Ježíšovy
a utírá je vlasy svými. On zvedá ji, odpouští a klade za vzor kajícnosti, volaje
k Simonovi: »Viz tuto ženu!«
Zrádce v hlubokém opovržení míti, toť lidské povaze bývá přirozeno. Ale
ne tak u Ježíše. On věčný vzor nedostižné vlídnosti, všechen bol, všechnu lítost
nad mrzkým činem Jidášovým vyjadřuje laskavým slovem : »Příteli, nač jsi přišel?«
A to veliké slovo odpuštění, které před Ježíšem žádný člověk nebyl pronesl, byť
sebe více povznesl se nad všechnu mstu a všechen hněv, slovo věčně památné:
»Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí« — toť vrchol vlídnosti, vlídnosti nad
lidské. Našli se ovšem později lidé svati a nad chyby ostatních povznešení,
kteří s týmž slovem na rtech smrt z rukou nepřátel přijali, ale před Ježíšem —
pokud dějiny svědčí — žádný.slov takových nevyslovil.
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Vlídnost — toť jedna z nej ušlechtilejších vlastností člověka. Ta získá mu
přátele, lásku i úctu u všech lidí.
Vlídností vynikal sv. František Saleský, biskup v Ženevě. Vzorné bylo —
jak životopisec svědčí — jeho obcování se služebnictvem. Chovali se k nim tak
vlídně, že jej ne za pána, ale za otce měli a jako otce milovali. Potřeboval-li
služeb jejich, neporoučel, ale vlídným slovem: »Buď tak laskav« k nim se obracel.
Zanedbali-li nějaké služby, nedal se tím nikdy k hněvu svésti. Jednoho dne na
vštívil sv. biskupa vévoda ženevský, a oba dlouho pospolu se radili. V komnatě
nastala již úplná tma. A služebníci jejich, vzdálivše se, zcela zapomněli na své
pány. Sv. František dlouho čekal, brzo-li sluha světla nepřinese — leč marně. Ve
tmě mluvili dále. Až konečně sv. biskup musil sám vévodu odcházejícího za ruku
vžiti, tmou po chodbě a po schodech vésti a domovní dvéře jemu otevřití. Vrátiv
se zpět, nalezl ve své komnatě sluhu, který. všecek zahanben, světlo přinášel
a za odpuštění prosil. A sv. biskup vlídně pravil: »Příteli, malou svíčičkou byli
bychom si dnes získali čest oba.«
Vlídnost k nižším — toť veliká ozdoba člověka. Snažte se proto i vy vlídni
býti ke každému. Doma vlídně k bratřím i sestrám se chovejte a buďte jim tak
dobrým příkladem 1 Jste s nimi jedna krev; jeden stůl, jeden dům společný máte
s nimi. Kdo vlídně se nesnese s domácími, kterak pak může se snésti a vlídným
býti k cizím? Vlídnost otevírá srdce lidská a otevře vám též brány věčného
stánku Hospodinova. Amen.

Promluva na IV. neděli po sv. Duchu (slavnost sv. Aloisia).
Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.
* Budou jako andělé boží v nebi.*
(Mat. 22, 30.)

Církev dobře ví, jaké nebezpečí hrozí mládeži a zná také působivost dobrého
příkladu, jak nezkažený jinoch na vzorech ctnosti přímo se povznáší a vzdělává;
a proto staví před oči mládeže druha ve stáří, aby se shlížela v tomto obrazu
a jemu aspoň připodobniti se snažila. Tímto vzorem je sv. Alois, jehož památku
v úterý slavíme.
Budeme proto uvažovati o dvou ctnostech tohoto světce, a to o jeho horli
vosti a trpělivosti.
1. Sv. Alois jest horlivostí ve snažení a konání andělům podoben. Všechny
mravné ctnosti lze zařaditi vetři velké skupiny: v povinnosti k Bohu, k bližnímu,
a k sobě samému.
Dle každého z těchto tří směrů horlivost ve snažení a konání našeho světce
ve vynikající míře se osvědčuje. Alois skvěl se především horlivostí v plnění po
vinností k Bohu — pro čest a slávu Boží.
Sv. Alois poskytuje nám zářícího obrazu pravé horlivosti pro čest Boží. Jak
jeho životopisec vypravuje, vzdaloval se Alois již jako útlé dítko veselých her,
svých soudruhův a utíkal do samoty, aby tam nerušeně Bohu sloužil. Nedosti
měl na denním namáhání, prodlužoval je nočním bděním také v nejtužší zimě,
zabývaje se modlitbou a svátým rozjímáním. A síla jeho horlivosti byla tak veliká,
že jej k většímu zmírnění nepohnula ani nemoc, do níž svého času upadl, ani
napomínání vysoce postavených osob, ani prosby a vyhrožování jeho knížecího
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otce, ani ohled na své mládí, nýbrž jen poslušnost, kterouž jako člen řádu svému
duchovnímu představenému byl slíbil.
Když jedenkráte Alois v Turíně prodléval ve společnosti více vznešených
mladíkův a urozený, ale hříšný stařec se neostýchal mluviti řeči, které by nevinné
zkaziti mohly, nemeškal jej světec, pln spravedlivé nevole a horlivosti, okřiknouti,
zda se nestydí sváděti svými ošklivými řečmi tyto vznešené jinochy, an zvláště
již pro své stáří příkladem předcházet! by měl jiným v mravnosti a počestnosti;
mohl by si přece vzpomenout! na slovo apoštola národů, že špatné řeči kazí dobré
mravy! Zahanben umlkl šedivý hříšník. (Vita s. Aloisii P. Marchett. I. c. 13.)
Není-li tato horlivost pro Boha v pravdě andělskou? Neplní také andělé
nebeští přikázání Boží horlivě,' radostně, věrně? »Činí anděly své duchy,« praví
apoštol národův, »a služebníky své plamen ohně.« (K Židům 1, 7.) Co však předčí
duchy, co plápolající plamen ohně v rychlosti?
Vedle toho spatřujeme na Aloisiovi v nemenším stupni i horlivost pro blaho
lidstva, pravou, účinnou, nezištnou lásku k bližnímu. Je zcela jisto, že za celý
svůj život neměl zášti a závisti proti jinému člověku. Byl takovou horlivostí pro
spásu duší svých bližních naplněn, že již jako chlapec dítky chudých lidí vy
učoval v náboženství křesťanském. Aby se však mohl zcela a nedílně zasvětiti
tomuto vznešenému účelu, vstoupil dne 25. listopadu roku 1585 do tovaryšstva
Ježíšova, maje teprve necelých osmnácte let. Jak podporoval tu dle sil svých
chudé a opuštěné, s jakou horlivostí sbíral sám almužny pro potřebné a nuzné,
s jakou odevzdaností věnoval se dobrovolně ošetřování nemocných, neduživých
a chorých v lazaretech a nemocnicích!
Když počátkem roku 1591 vznikl v Římě neobyčejně záhubný mor, jemuž
podlehlo již také několik z jeho řádových bratří, šel ihned do jmenovaného města,
ošetřoval a těšil morem stižené, vykonával jim obětavé služby a sám také odnesl
si odtud mučednickou palmu lásky křesťanské; neboť nakažlivou nemocí zachvácen
jsa, zemřel 21. června r. 1593, doživ 23 let života pozemského, z nichž ztrávil
necelých šest v tovaryšstvu Ježíšově.
A co mám konečně říci o horlivosti tohoto svátého jinocha v plnění povin
ností k sobě samému, obzvláště co se týče povinností svého stavu a povolání!
Když mu bylo osm let, nastoupil již ve Florencii dráhu života studijního.
A jakou pílí, jakou vědychtivostí, jakou neúnavnou horlivostí vyznamenal se šle
chetný potomek knížecího rodu Gonzagů tam, jakož i později v Římě a Miláně!
Jak svědomitě použil každé příležitosti, každého prostředku, aby vzdělání ducha
svého zdokonalil, své vědomosti prohloubil a rozmnožil! A s jak skvělým vý
sledkem byla tato snaha jeho korunována! Obhajoval již ve* 14. roce věku svého
ve veřejné rozpravě nejobtížnějších pravd obou nejvážnějších věd, bohosloví a filo
sofie. Při tom však byl dalek vší pýchy a domýšlivosti; naopak, právě pokora
a šlechetná skromnost řadily se k neskvělejším ctnostem tohoto v pravdě cti
hodného jinocha.
A má býti ještě výslovně vytčeno, že se s duchem vědy a schopnosti
v něm ladně spojoval duch nejhlubší nábožnosti, pravé a účinné bohabojnosti?
Sv. Alois spatřoval také ve vědě správně dar Boží; nepočínal svého denního díla,
aby si dříve v chrámu Páně nevyprosil požehnání Božího a označoval sám vlastní
nejvyšší a poslední cíl všeho svého vědeckého snažení dosti jasně častou a na
sebe sama obrácenou otázkou: »Co mně to prospěje k životu věčnému?
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2. Sv. Alois i trpělivostí jest andělům podoben, — Trpělivost není nic jiného,
než s odevzdaností do vůle Boží statečně a dobrovolně snášeti křivdy, strasti
a protivenství tohoto života pozemského. Je tudíž podstatně rozdílná od stoicismu
čili otrlosti, neboť nečiní člověka tvrdým, bezcitným, nezná nářku, slz, vzdychání,
ale do vůle Boží odevzdaný křesťan klade ji jako drahocenný dar na trůn vše
vědoucího, nejspravedlivějšího Správce světů. Takový křesťan nereptá a se ne
rouhá; ví, že »milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému« (Řím. 8, 28.)
a že »Pán toho tresce, koho miluje« (Žid. 12, 6.), že »jako ohněm zkoušeno
bývá stříbro a zlato pecí: tak zkouši Hospodin srdcí« (Přísl. 17, 3.); že »Bůh
věrnýť jest« a že »nedopustí nás pokoušeti nad to, což můžeme snésti, ale učiní
s pokušením také prospěch, abychom mohli snésti.« (1. Kor. 10, 13.) »Že jsi byl
příjemný Bohu,« pravil anděl významně k trpělivému Tobiáši, »potřebí bylo, aby
pokušení zkusilo tebe.« (Tob. 12, 13.)
Ale jak nutná, jak vznešená a záslužná je trpělivost,. tak obtížno jest jí
dosáhnouti a jí cvičiti. Co jest mocnějšího ve smyslném člověku, než pud samolásky, sobectví, než snaha po cti a platnosti, po majetku a požitku? Proti čemu
se staví naše nízká přirozenost více, než proti ponížení, pokoření, proti zapření
sebe a proti tomu, býti bez statků pozemských, proti urážkám, proti bolestem,
strastem a pohromám? Již v dítěti ukazuje se při probuzení se života duševního
zpurnost, svéhlavost, vzdorovitost a neposlušnost! Hoch chce pevně státi na své
vůli, má mu opatřeno býti co chce a si přeje, vzdáleno pak býti to, čeho nechce.
Pohanu, domluvu, trest snáší nerad, s nevolí; jinoch nejraději by neuznával nad
sebou žádného pána, žádného zákona, žádné zodpovědnosti před vyšším. Byl by
nejraději ve všem a každém směru svézákonným a svrchovaným. A když se stane
mužem a nepoznává tohoto svého duševního směru a v pravý čas ho nezmění,
stává se jeho domýšlivost, jeho osobování si vždy větší, nesnesitelnější, urážli
vější, a když stane se otcem rodiny, pak stává se krutým tyranem svých vlastních,
před nímž se rodina musí třásti a jeho se báti, který všecku svobodu a radost,
veškeren mír, všecko štěstí jejich života odstraňuje a ničí.
A proto jest pravda, že žádná ctnost s větší námahou získána býti a žádná
častěji a lehčeji porušena býti nemůže než trpělivost, a proto jest vysoce povznesen
a obdivuhodným, kdo v této ctnosti se cvičí a ji osvědčuje až ke stupni hrdinství.
A světec, jehož výroční památku slavíme, byl zářivým obrazem také této
ctnosti. S jakou skromností přijal zcela zaslouženou pochvalu, jak hleděl dle
možnosti se vzdáliti! S jakou trpělivostí, ano radostí snášel sám nezaslouženou
potupu a nezasloužené tresty! S jakým sebezáporem ukázal těm, o nichž věděl
anebo se domýšlel,' že jej zlehčují, důkazy pozornosti a srdečné, nezištné lásky
k bližnímu.
S jakou podivuhodnou velikostí ducha vzdal se svého práva dědičného na
markrabství svého knížecího otce, aby do obydlí chudoby se odstěhoval a oblekl
na sebe šat řeholní. A jak utěšený klid, jakou přívětivost a mírumilovnost v cho
vání a obcování, jakou poníženost, dobrotivost a přívětivost ukázal při všelikém
snažení, jemuž se dobrovolně podroboval při všech často nepříjemných službách
v ošetřování nemocných, při strastech a trpkostech, před nimiž žádný život lidský
nezůstal ušetřen!
Byl tedy sv. Alois vskutku svou horlivostí pro čest Boží a spásu bližního,
v plnění povinností svého povolání, jakož i ctností trpělivosti andělem v těle lid
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ském, v pravdě velký a podivuhodný. Právem tedy obrací církev sv. v evangeliu
na něho významné slovo Páně kSadduceům: »Zvěčnělí blahoslavení budou jako
andělé Boží v nebi.«
Kéž by to, co jste právě slyšeli, drazí v Kristu, nezůstalo zcela marno a bez
účinku. Kéž by vás to povzbuzovalo a pobádalo k dosažení podobného cíle. Kéž
byste se aspoň vynasnažovali dojiti ho. A tím, co apoštol národů vzhledem k tomu
o sobě praví, končím : »Ještě jsem toho nedosáhl, ale vynasnažuji se, abych toho
dosáhl.« Amen.

Promluva na V. neděli po sv. Duchu.
Napsal FR. JANOVSKY, kons. rada a professor v Brně.

^Jdi prve smiřit se s bratrem svým
a potom přijda, obětuj dar svůj.* Mat. 5, 24.

Pán Ježíš byl mírný a laskavý ke všem lidem i k hříšníkům, jen k fariseům
a zákonníkům byl přísný; kolikráte řekl jim: »Běda vám, zákonníci a fariseové,
pokrytci!« Byltě fariseismus zosobněná pýcha, pýcha pokrytecká, kteráž pod
rouškou zdánlivé svatosti a ctnosti žila život hanebný a neřcstný; bylitě fariseové
příliš pánovití, než aby se byli pokořili božské moci Pána a Mistra našeho Ježíše
Krista; dobře jim jednou pověděl: »Jste podobni hrobům obíleným, kteří se zdají
lidem zevnitř krásni, ale uvnitř jsou plni kostí umrlčích i vší nečistoty. Tak i vy
zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř jste plni pokrytství a nepra
vostí.« (Mat. 23, 27, 28.) V dnešním pak sv. evangeliu varuje nás Pán Ježíš
důtklivě: »Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli zákonníkův a fariseů, ne
vejdete do království nebeského«. Mat. 5, 20; varuje nás zejména od zlosti, od
tupení svého bližního, od nesmířlivosti, hříchů to, v nichž si fariseové libovali
a v nichž si bohužel i za našich dnů tak mnozí libují, a to k veliké škodě své,
neboť mama modlitba, marna služba boží takového srdce zlovolného; do nebe se
nevznese, k zemi padá jako dým z oběti Kainovy, jenž se hněval na bratra Ábela.
Proto praví Kristus Pán na konci dnešního evangelia: »Obětuješ-li dar svůj na
oltář, tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechej tu daru svého
před oltářem a jdi prve se smířit s bratrem svým a potom přijda, obětuj dar svůj.«
Kam pak by se podělo pokolení lidské, kdyby se Bůh proti němu tak za
tvrdil, jako se bohužel lidé vespolek zatvrzují? Zhřešili prarodiče, zhřešili v nich
všichni lidé, a Pán Bůh se ustrnul, slíbil Messiáše a když nadešla plnost času,
skutečně ho poslal. Kam by se byl poděl Šavel, kdyby ho byl Bůh povolal na
věčnost právě tehdy, když jako horlivec farisejský zběsile pronásledoval křesťany,
hubil církev Kristovu, vcházel do domů a jímal muže i ženy křesťanské a vrhal
je do žaláře. Avšak nejvýš shovívavý a milosrdný Pán dopřál mu času, a ze
Šavla stal se sv. Pavel, z nástroje ducha zlého stala se vyvolená nádoba Ducha
svátého, stalo se slavné kníže apoštolské. Kam pak by se byl poděl tak mnohý
z nás, kdyby ho byl Bůh hned po smrtelném hříchu na věčnost povolal. Než
neučinil toho Pán, nýbrž dopřál nám času a milosti, abychom se polepšili; od
pustil nám, vida naši lítost, naši zkroušenost, naše polepšení. Považte ještě nad
to, kterak božský Spasitel modlí se na kříži za své vrahy, za rouhavý, zlolajný
zástup židovský: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!« Považte to všecko,
drazí v Kristu, a suďte, rcete, zdaž by nám měl býti těžkým rozkaz Páně, jejž
jste slyšeli v dnešním sv. evangeliu: »Smiř se s bratrem svým!« anebo jak týž
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den v přepamátném kázání božském poručil: »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
vzcházeti na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i nespravedlivé !« Mat.
5, 44, 41.
Ano, Bohu samému se připodobníte svou smířlivostí a laskavým odpuštěním,
když se bližní nějak proti vám pozapomněl nešetrným slovem, nerozvážným
skutkem; Bohu samému se připodobníte, a vyplní se na vás slovo Kristovo:
»Blahoslaveni pokojní, neboť oni syny Božími slouti budou.« Mat. 5, 9. Touto
pravdou snažil se cařihradský patriarcha Flavian pohnouti rozhněvaného císaře
Theodosia, když tento chtěl povraždit! všechno obyvatelstvo města Antiochie, že
tam byl zneuctěn obraz jeho i císařovnin, pravilť: »Pomstíš-li se, ó císaři, ukážeš,
že jsi prostý člověk; odpustiš-li však, Bohu budeš podoben.« Blaze mu, třikrát blaze,
že poslechl, že odpustil městu. Bohu samému se připodobníte svou laskavou
smířlivostí a nad to zabezpečíte si, že i vám Bůh odpustí, když jste se proti němu
nějakým hříchem pozapomněli; proto se modlíme v Otčenáši: »Odpusť nám naše
viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům!« Jaká to odměna. My jsme od
pustili člověku, a Bůh odpustí nám! Ó neopovažujme se pohrdati touto odměnou
Boží, nezatvrzujme se nad bližním, jenž nám nějak ublížil; snadno mohlo by se
proti nám zatvrditi srdce božské, jak toho máme odstrašující příklad z času pro
následování křesťanů.
Za císaře Aureliana (270—275) žili v městě Antiochii křesťané Sapricius
a Nikeforus, milovali se jako rodní bratři. Po čase se rozvadili a různým způ
sobem zlost svou si projevovali. Nikeforus brzy se vzpamatoval, chybu poznal,
jí litoval a snažil se pomocí přátel se Sapriciem se smířiti, ale marně. Zatím byl
Sapricius pro křesťanskou víru odsouzen a měl skonati smrtí mučednickou. Již
kráčel na popraviště, již nesl dar, svůj vlastní život na oltář. Nikeforus prodral
se zástupem, hořce plakal, padl k nohám Sapriciovým a prosil vroucně: »Mu
čedníku Ježíše Krista, odpusť mi, jako Pán Ježíš odpustil svým nepřátelům.« Než
i tentokráte prosil marně. Sapricius se od něho odvrátil a neodpověděl ani slova.
Nikeforus opět a opět prosil. Pohané smáli se mu jako člověku pošetilému, bláz
nivému, nemohliť pochopiti, proč s takovým úsilím uchází se o přízeň člověka
na smrt odsouzeného. Prosil nadarmo. Bůh však nemohl lhostejně patřiti na tuto
nekřesťanskou nesmířlivost, byl velice uražen. I co se stalo? Když byl Sapricius
již na popravišti, když měl už pokleknout! a býti sťat, zapřel Krista, rozhodl se
že bude obětovati pohanským bohům. Pán Bůh pohrdl jeho obětným darem,
pohrdl jeho životem, jeho smrtí mučednickou, protože nechtěl a nechtěl odpustiti
spolubratru Nikeforovi. Tento však vida, jak božský Spasitel věrolomností Sapriciovou zneuctěn, zvolal: »Já jsem křesťan, já vyznávám, co Sapricius zapřel,
dovolte mi, abych pohoršení jím dané napravil, usmrťte mne místo něho!« Po
hané svolili. A tak jest smířlivý Nikeforus ozdoben slavnou korunou mučednickou,
kteréž nebyl hoden nesmířlivý Sapricius.
Ó, dr. v Kr., nehněvejte se a odpouštějte si vespolek ; toť Bůh sám káže
slovem i příkladem, toť nezbytno na odpuštění hříchů vašich a dosažení milosti
života věčného. Amen.
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---- RŮZNÉ zprávy.
Msgr. dr. Jan Sedlák slavil dne 9.
dubna své 501eté narozeniny. Narodil se
v Trojanově r. 1854, vysvěcen byl 9. srpna
1876 a účastnil se jako vojenský kaplan
války v Bosně r. 1878. Poté přestoupil do
duchovní správy a stal se farářem ve Velkých
Popovicích, odkud povolán byl za kanovníka
vždy věrné kapitoly svatovítské v Praze. Za
své zásluhy o církev byl mnohými hodnostmi
vyznamenán. Jako poslanec na sněmě zem
ském úspěšně pracoval- zvláště jako člen
školské komise a prokázal v té věci kate
chetům společně s J. M. biskupem dr. Kráslem
velmi platné služby. Bylo jen litovati, že právě
v době, kdy se zákon o učitelských platech
projednával, za úřední povinností odcestovali
oba hodnostáři a nemohli býti členy školské
komise, poněvadž jejich vlivu by se bylo
zajisté podařilo vymoci pro katechety pří
znivějších podmínek služebních ve větší míře
než se stalo. Dr. Jan Nep. Sedlák pracuje
tiše, ale vytrvale též na poli literárním.
Zvláště velké zásluhy si získal o Dědictví
Svatojanské v Praze, jehož starostou jest od
r. 1896. . Tento spolek se dočkal již 29.474
členů. Mimo jiná pojednání dr. Sedlák napsal
životopis J. Em. kard. Leona ze Skrbenských
a přeložil »Čtvero knih o následování Krista«.
Milá a vlídná povaha jubilárova a jeho vy
trvalá práce činí jej oblíbeným v ducho
venstvu. Kéž dočká se hojného ovoce svých
šlechetných snah.
Noví členové: 23. v tomto roce Fr.
Kvíčera, katecheta v Králové Dvoře; 24.
Vojt. Henrych, katecheta v Červ. Kostelci;
25. Václav Kutina, katecheta v Košířích;
26. Štěpán Trojan, katecheta v Nymburce.
— Příspěvky členské splatili kol.: Leopold
Wollman (11 K), proř. Václav Davídek (10 K),
probošt Václav Kotrch, Fr. Donát (po 8 K),
Fr.Kvíčera, Vojtěch Henrych, Štěpán Trojan
(po 5 K), farář Josef Ruml, Alojs Možíš, Maxm.
Biedermann (po 4 K), Václav Kutina (3 K).
Přihlášky nových členův přijímá pokladník
Fr. Halbich na Smíchově.
Učitelstvo a tělesný trest. Po 301eté
zkušenosti s novou školou konečně učitelstvo
volá po zavedení tělesného trestu. »Věstník
učitelstva moravského a po něm i »Čas«
o tom referuje. Představenstvo učitelského
spolku ve Frankfurtě nad Mohanem uve
řejnilo ve veřejných listech zasláno, v němž
praví: »Tělesné trestání žáků není sice
ideálem ve výchově, ani nutným atributem

Strana 71.

-------

učitelovým, ale prakticky nelze, aby ze školy
bylo úplně vyhoštěno. Kdyby učitelé myslili
jen na sebe, byli by rozhodně proto, aby
byl ze školy tělesný trest odstraněn. Ale
četné případy mladistvé surovosti, zpupnosti
a hrubé nekázně nutí učitele, aby bral své
útočiště k rákosce. Kdyby učitel v určitých
případech tělesně nepotrestal, zřekl by se
nároku na školní kázeň a vychování. Všichni
rozumní a klidně myslící ro.liče byli dosud
na straně učitelů, když učitelé musili tělesně
trestati. Aby rodiče důvěru svou ke škole
i nyní si zachovali, prosí podepsané před
stavenstvo. Bez vzájemné důvěry školy a
rodinného domu nebylo by přece škole s pro
spěchem.« V Anglii a Německu má učitel
právo zákonem zaručeno žáky tělesně trestati;
nesmí se však jim uškoditi na zdraví. —
Konečně tedy jeví se tato snaha znovu zá
věti tělesné tresty veřejně, tajně se po tom
touží již od jejich zrušení.

Katecheta a světský inspektor. Nejd.
brněnský ordinariát předložil sv. Stolici otázku,
jak se má katecheta chovati za inspekce
světské; prostřednictvím apoštolské nuncia
tury ze dne 10. prosince 1874 přišlo toto
rozhodnutí: »Relato ad S. Sedem dubio...
videlicet, an presbyter religionis magister
continuare possit catechismum edocere coram
inspectore scholastico? S. Sedes respondit:
quod Episcopus ... ob peculiares rationes
et circumstantias ab ipso expositas permittere
possit presbyteris ipsius dioecesis, qui officio
magistrorum religionis funguntur, ut lectionem
religionis, adveniente etiam inspectore scho
lastico continuent, sub conditione tamen, ne
ipsi magistri religionis cuicunque interpreta
tioni vel observationi respondeant, quam ipsis
inspector circa eorum lectiones abusive fa
cere praetenderet.«
Oprava katechismu. Podobně jako
Lev XIII. za svého biskupování, tak i ny
nější papež jako biskup v Mantově zavedl
jednotný katechismus v Lombardii a Piemontu, ale nepodařilo se mu to v patriar
chátu benátském, poněvadž nebyli s tím
srozuměni někteří biskupové. V Římě místo
katechismu Schiilerova bude zaveden nový.
Papež nemůže se odhodlat! k zavedení jed
notného katechismu pro celou církev, po
něvadž by bylo dlužno dříve zjednati si sou
hlasu všech biskupů, k čemuž by stěží došlo.
Papeži byla podána zpráva o otázce kate
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chismu v Německu a bylo žádáno, aby kate mély býti odtrženy, propadnou propa
chismus byl přizpůsoben dětem, veškera ab gandě převrátil·.« Tato předpověď se po
straktnost omezena, aby v komisi příslušné
30 letech úplně vyplnila.
byli zastoupeni zkušení katecheté a také ele
Docházka na mši sv. školní ze vzdá
mentární učitelé v té věci odborní. Skladatelé
lených
obcí. Kolega katecheta v Královi
katechismu se úzkostlivě drží theologických
cích u Plzně nutil dítky, jak toho zákon
definic na úkor srozumitelnosti.
vyžaduje, aby chodily i z přespolních obcí
Vyměřování kvinkvenálek. Pokud do kostela, jak Národní Listy udávají, i prý
nám známo, byly kvinkvenálky katechetům dvě hodiny vzdálených od Královic. Na
dle nového zákona vyměřeny c. k. zemskou četné stížnosti podala c. k. okresní školní
školní radou teprve od doby po zkoušce rada v Královicích tuto záležitost k rozhod
způsobilosti pro školy měšťanské, ač učili nutí zemské školní rady, která výnosem ze
též na školách obecných, pro něž již absolu dne 20. března 1903, č. 6484, povolila
torium bohosloveckých studií jest dostatečnou přespolním žákům docházeti na služby Boží
kvalifikací, potřebnou k definitivnímu usta v domácím kostele, uloživši jim, aby se
novení. Proto potřebí jest učiniti každému vždy vykázali potvrzením domácího faráře.
jednotlivci v té věci kroky, aby již od usta Jest podivno, že zmíněný list se pozastavuje
novení jeho jako katechety vůbec byly kvinkve nad tím, když katecheta plní svoji povin
nálky počítány, jak původně u zemského nost. Máme za to, že dítky mají z přes
výboru bylo zamýšleno a v té věci také’ polních osad zrovna tak daleko do školy
finanční náklad sestaven. Ke zjištění kvinkve královické jako do královického kostela.
nálek sluší předložití absolutorium boho- Od docházky školní jim zemská školní rada
slovných studií; na kterých vysvědčeních neudělila dispense. Tím ovšem netvrdíme,
způsobilosti katechetské pak jest naznačeno, že by z důležitých příčin nebyla dovolena
že zkouškou pro měšťanské školy nabyl do docházka do kostela farního, místo do školní
tyčný způsobilosti vyučovati náboženství na kaple.
školách měšťanských a obecných, učiní nej
Průkaz náboženství žáků měšťan
lépe každý v zájmu vlastním, požádá-li nejd.
konsistoře, aby vysvědčení bylo vydáno jen ských škol. Sděluje se s námi: V polo
letí dostávali žáci měšť. škol půlletní vy
pro školy měšťanské.
Církev a škola. C. k. státní ministerstvo, svědčení, a tu k svému překvapení pozo
nynější min. vyučování a kultu uznalo ze rujme, že v hlavě vysvědčení, kde jest celé
dne 29. prosince 1866 č. 10. 162 C. U. nationále dítěte, jest vynecháno, jakého ná
za dobré požádati nejd. pp. biskupů o řádné boženství dítě jest. Způsobem tím se nepozná,
methodické a katechetické vzdělání kněžstva kdo známku z náboženství dítěti dal, zda
a dovozuje, že církev má právo na školu: katolický katecheta nebo evangelický pastor, ži
»Dosavadní vliv církve na školy zakládá se dovský rabín nebo hlasatel jiného vyznání.
netoliko v dějinách, jejichž svědectvím školy Je-li tento způsob všude zaveden, bylo by
alespoň církvi katolické původ svůj děkují, záhodno, aby zástupcové nejd. arcib. konsi
alebrž spíše a tím více v právu, jejím božským stoře v zemské školní radě na toto nedopa
zakladatelem jí daném, aby vychovávala tření upozornili a postarali se o nápravu,
zvláště mládež ve školách národních k cíli, a to tím spíše, poněvadž na vysvědčeních
vychováním vůbec položenému. Právo toto žáků středních škol příslušnost náboženská
zaručeno jest církvi v Rakousku až dosavad jest uvedena.
platnými zákony státními. Církev se svého
Katolický student. K mimoškolní práci
stanoviště nemůže se nikterak práva na do- katechetů a duch, správců vůbec mimo jiné
zorství a řízení školy vydatí anebo jen i při- náleží starati se přiměřeným způsobem o do
pustiti jakékoli jeho zkrácení; jestiť s její rost intelligence, aby byl zachován církvi a
podstatou a účelem jejím nerozlučně spojeno. víře. Prof. dr. Ehrhard k tomu radí v pří
Avšak není toliko pro církev, alebrž i pro slušné brožurce. Katolickým studentům do
stát potřebí, aby jí (církvi) řízení a dozorství, poručuje nepolitické spolky, ale nabádá je,
především při školách národních pojištěno aby se i pro veřejný život připravovali, pro
zůstalo; nebo dobře poznamenali biskupové, tože náboženství není věcí subjektivní; každý
r. 1849 zde (ve Vídni) shromáždění, že ná věřící má naopak povinnost zásady katolické
rodní školy, kdyby od církve katolické přiváděti k platnosti ve veřejném životě.
Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ČERVENEC 1904.
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K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Poměry katechetů k řediteli a sboru učitelskému.
(Pokračování.)

Podle § 2. reskriptu ministerského ze dne 16. září 1850 č. 9559 má ředitel
právo uděliti učitelům dovolené, proto i katecheta, maje úmysl odejiti z důležité
příčiny, obrátí se v záležitosti této na ředitele ústavu, a zamýšleje na delší dobu
na př. za příčinou nápravy zdraví, prostřednictvím ředitelství podá žádost c. k.
zemské školní radě a biskupské konsistoři.
Snahou katehetovou má býti, aby zůstával v dobrých poměrech nejen s ře
ditelem ústavu, nýbrž i se sborem učitelským. V ústavě, kde působí více osob
různého smýšlení, různé povahy, není možno, aby nenastalo různé mínění a odtud
i kolise. Příčinou nedorozumění může býti vystupování učitelovo vůči žákům,
překáží-li zásadám náboženským žáků nebo vyhýbá-li se v té věci svým povin
nostem nebo nemorální jednání učitelů, dávající příčinu k pohoršení. V takovém
případě je svátou povinností katechety jako duchovního pastýře, vystoupili v do
rozumění s ředitelem proti pohoršení, aby je odstranil. A kdyby jeho opatření se
ukázalo bez úspěchu, má se obrátiti na vyšší úřad školní, po případě k diecesnímu biskupu. Zatajování těchto výstředností se záminkou, aby se neškodilo pohoršlivcům, bylo by nesprávno a nedalo by se srovnati s povoláním katechety
jako strážce mládeže.
Příčina nedorozumění může dále nastati, když učitelé příliš přísně klassifikují mravy. Jest zajisté zvykem oprávněným ve školách, že přestupky mládeže
proti pořádku školnímu, jako nepokojné chování za vyučování, rozmlouvání, šeptání,
opoždění do školy a podobné poklesky, pocházející z lehkomyslnosti a živé povahy,
stávají se příčinou špatné známky z mravů, kdežto jiné přestupky proti školní
kázni mají býti stíhány tresty paedagogickými a nemají ještě dodatečně míti za
následek snížení známky z mravů, která má býti dána jen za přestupky proti
mravnosti, jako je toulání v noci, trvání v hostincích, účast v podezřelých spolcích,
jakož i při úmyslném zanedbávání povinností. Katechetovou povinností jest vy
stoupili k obraně mládeže v té věci.
Kde ředitel ústavu i katoličtí učitelé náboženským smýšlením, účastí na po
božnostech kostelních, přistupováním k sv. svátostem se osvědčují jako věrní
katolíci a ve svém úřadě usilují pracovali v duchu katolickém, tam snahy a práce
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katechetovy budou ulehčeny a náležitě potvrzeny. Zjednati si tohoto spolupůso
bení a podpory ředitele i sboru učitelského jest Usilovnou povinností kateche
tovou. Zárukou této podpory jest povaha katechetova a přátelský poměr s uči
telským sborem. Důkladné vědomosti bohoslovecké, všeobecné vzdělání kateche
tovo, když mu nejsou cizími vědomosti ze světských předmětů, dále neporušenost
charakteru, horlivost kněžská v náboženské výchově dítek získají katechetovi
vážnost ve sboru učitelském; jest potřebí dávati na jevo úctu vůči řediteli i uči
telům, horlivě podporovat! vyučovací i výchovnou práci učitelovu, vyhýbati se
sporům, a když spor vznikne, usilovat! o jeho uklizení způsobem přátelským.
Tato snaha najde ozvěnu ve sboru učitelském, který neodepře katechetovi váže
nému své podpory. Úcta zajisté opět vzbuzuje úctu a vážnost. Neméně důležitým
jest poměr katechetův k mládeži, poněvadž tu se jeví jako duchovní pastýř a
otec mládeže.
Za příčinou jednotného postupu u vedení dítek doporučil zpravodaj tyto
zásady:
Na konci prázdnin jest radno upraviti si zvláštní rozvrh učební na základě
normálního rozvrhu zavedeného v diecési, při čemž dlužno vžiti zřetel na místní
poměry, počet hodin vyhrazených náboženských a zapsati jej do denníku; tamtéž
dlužno poznamenat! rozvrh písní a modliteb, kterých má býti užíváno před vyu
čováním nebo po vyučování, a postarat! se v dorozumění s ředitelem o jich umí
stění ve škole na přiměřeném místě v třídě.
Ke mši sv. na počátku školního roku, již třeba míti v kostele a dorozumět!
se v té věci s místním duchovním správcem, jest pozvati -také rodiče a pěstouny
školních dítek. Exhorta příslušná má rozohnit! dítky k pilné docházce do školy
a na služby Boží, k pilnému učení všech předmětů, zvláště náboženství.
Jest postarat! se o to, aby v každé třídě byl obraz Pána Ježíše; také bývá
umístěn někdy obraz Panny Marie nebo sv. patrona a alespoň v jedné světnici
obraz sv. Otce a diecésního biskupa.
V prvních hodinách školních jest vyložiti školní mládeži její křesťanské po
vinnosti, aby konala ranní a večerní modlitbu, vzbudila dobrý úmysl z rána a
úmysl se napraviti, večer pak aby při modlitbě zpytovala svědomí, jak tyto úmysly
byly provedeny; jest vyložiti dítkám, jak výhodno jest zachovávat! pořádek denní,
jak se mají chovati doma i ve škole a také dodali návod, kterak možno odolati
pokušením.
Mládež starší jest připravit! k sv. zpovědi a sv. přijímání a nezanedbávat!
této přípravy ani před ostatními zpovědmi v roce, poněvadž tím valně se pro
spěje obnově náboženského ducha.
Před každou tou dobou církevního roku jest seznámiti mládež s dotčenými
obřady církevními, vyložiti jich význam a dodávati jim chuti k docházce na pří
slušné nábožnosti.
Rozšiřovat! mezi mládeží úctu k nejsv. svátosti oltářní, nabádati ji k adoraci,
dále úctu k Panně Marii, k sv. patronům zemským, s jejichžto životem jest ji
seznamovali.
Naučiti mládež vyšších tříd ministrovali při mši sv. i při jiných pobožnostech.
Postarali se o to, aby dítky měly potřebné knihy k učení náboženství, dále
růžence, medailky, modlitební knížky a j.
(Dokončení.)
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Promluva na neděli VI. po sv. Duchu.
Napsal VÁCLAV ŽELEZNÝ, katecheta v Praze.

Rozhlášeny byly řeči Pána Ježíše, veliká všude byla žádost je slyšeti, že
přichází ze všech končin palestinských obyvatelé tam, kde vtělený Bůh jen dost
málo se pozdržel. Tak právě nyní přišel na poušti k němu veliký zástup lidí —
okolo čtyř tisíců — as potěšením poslouchal učení, která jemu božská ústa
hlásala. Tři dny strávili tito lidé v spasitelném rozjímání s božským Vykupitelem,
neboť slovo Boží sílilo je. Tím více ale umdlelo tělo jejich z nedostatku pokrmu.
Pro dychtivost, která srdce jejich poutala k nebeskému Otci, zapomněli vžiti s sebou
pokrm tělesný; sužoval je hlad a pro vzdálenost místa neměli ani naděje, že se
nasytí a proto rmoutili se nemálo, že hladem musí zahynouti.
Vida Ježíš bídu veškerého zástupu a ouzkost, bolestně pravil k apoštolům:
»Lítost mám nad zástupem, neboť nemají, co by jedli.«
Milé dítky, pohlédnu-li na vás a vzpomínám-li na vaše rodiče, věřte mi, že
mi bezděky připadne totéž útrpné slovo Syna Božího, neboť zdá se mi, jako by
některé dítě, některá rodina již k tomu byla odsouzena od Boha, aby ji všecko
zlé na světě potkalo. Nejenom že zápasiti musí mnohdy o potřeby vezdejší, ne
jenom že nesnáze, truchlivé příhody trpěti musí, ale přichází i pronásledování,
hana a potupa. Co máme o tom souditi? Je to trest Boží, říkají jiní lidé a mají
tak hned příčinu při ruce. Avšak taková řeč jest velmi neláskavá, ano zpozdilá.
Někdy ovšem mohou to býti tresty a metly Boží, ale ne vždy. Neboť vy samy,
milé dítky, v životě našem spatřujete celé rodiny i jednotlivé od dítek až k těm
starcům, že od maličkosti byli spravedliví, ctnostní a nábožní a přece již v životě
svém musí trpěti. Co máme o takových spravedlivých, ale nešťastných souditi?
Což jiného, než že tu musí býti příčina jediná a to ta, aby je Bůh zkusil a snad
vlažné srdce jejich novou horlivosti zapálil.
1. Od Boha, milé dítky, postaveni jsme na tento svět jako na nějaké moře,
na němž není stálého pokoje k nalezení, nebo jako na moři povstávají bouře na
dýmáním větrů a vlnobití, tak nás potkávají na tomto světě všeliké bouřlivé proměny
Jako moře má v sobě vody slané, trpké a hořké, tak i nám jest na tomto světě
zakoušeti mnohých trpkostí a hořkostí. Jaké to štěstí pro nás, milé dítky, že máme
to sv. učeni Kristovo v rukou! Bez něho nemohli bychom nikterak pochopiti, jak
se soužení spravedlivých srovnává s ctností jejich. Písmo sv. nás učí, že proto
dopouští Bůh na své spravedlivé všeliké soužení, aby je zkoušel před světem.
Pravím před světem, neboť pro sebe Bůh nikoho zkoušeti nepotřebuje. Bůh zkoumá
nás před světem, abychom upřímně spravedlivými nalezeni byli, pak se teprv
ukazuje, jsme-li lid Boží milý a vyvolený. Tak zkoumal Bůh od počátku své
miláčky. Přikázal ctnostnému Abrahamovi, aby mu obětoval v zápalnou obět je
diného syna svého Isáka a uvedl duši jeho do velikého zármutku. Dopustil, aby
jeden z nejlepších synů Jakubových byl prodán do Egypta jako otrok a trpěl
všeliká soužení. Dopustil na Joba všeliké neštěstí, ano jeho dopuštěním oslepl
i Bohu věrný Tobiáš.
A proč nechal dobrotivý Bůh tak těžce soužití tyto spravedlivé služebníky
své? Na tuto otázku odpovídá nám archanděl Rafael, navracuje Tobiášovi zrak
jeho: »Poněvadž jsi byl Bohu příjemný, proto potřebí bylo, aby pokušení zkou'malo tebe.«
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Nebyl by to správný úsudek, že ten, koho Bůh soužením a neštěstím na
vštěvuje, musí býti obtížen velikými vinami.
Přes tři sta let trvalo pronásledování křesťanů z počátku církve, a tehda Bůh
zkoušel své spravedlivé před světem, aby svět je znal, že jsou hodni slouti mi
láčky církve.
A tak i podnes, milé dítky, nás všecky zkouší Bůh soužením a nepřemo
žitelnou důvěrou v Pána. Bůh bude s námi, dá nám posilu a občerstvení na každém
bolestném kroku.
2. Když se jednou Pán Ježíš plavil s učedníky svými po moři, stala se ne
nadálá bouře a sice tak veliká, že vlny mořské přikrývali lodi, na které se plavili.
A-le jako dobré svědomí zůstává pokojné v každé bouři tohoto světa, tak i Syn
Boží v této bouřlivé hodině spal tiše a pokojně. Učedníci jeho celí zastrašeni jsouce,
viděli již blízkou smrt a probudili svého Pána a volali: »Pane, zachovej nás,
hyneme.« A tu Pán Ježíš domlouval jim nejprve pro malou jich víru a pak po
zdvihl ruku svou a přikázal bouři, aby se utišila. Věčná pravda zůstane, že není
nic tak zlého, aby z toho nepošlo cos dobrého. Strach před bouří a jistou zá
hubou plamenem lásky roznítil srdce sv. apoštolů. Nikdy před tím nebyli ku Pánu
svému apoštolově tak upřímní, nikdy neměli k němu té důvěry, jako v tom okamžení,
když bouře mořská uvrhla je v nebezpečí života.
Každé neštěstí, milé dítky, i nás činí vždycky k Bohu důvěrnějšími a hor
livějšími. My bychom zde na světě na Boha znenáhla zapomínali, kdyby nás na
sebe neštěstím a soužením neupozornil. Když na světě nikde v soužení a úzkosti
nevidíme pomoci, tu teprv srdce nás nutí obraceti oči k nebesům a tam milo
srdenství a útěchy hledati. Israelité nebyli nikdy horlivější ve službě Boží, jako
v zajetí babylonském Tu teprv, když od pohanů byli utlačováni, rádi vzpo
mínali na Boha, vroucně k němu volali. Obyvatelé ninivští nebyli nikdy k Bohu
náchylnější, než když jim Bůh Tomášem prorokem zvěstoval nastávající zkázu
jejich. Tu odložili skvostná roucha, posypali hlavu svou popelem, dnem i nocí
klečíce na kolenou svých vzývali Boha o milosrdenství jeho. Hle, milé dítky, tak
působilo každé malé soužení v srdci zatvrzelém horlivost a kajícnost a tak pů
sobí i podnes. Proto krásně čteme v Písmě sv. a sice v písni Šalomounově: »Věj
větře půlnoční a prověj zahradu mou, tuf porozkvete vonné kvítí.« Vítr jest obraz
silného protivenství, vonné kvítí jest obraz ctnosti a zahrada jest obraz víry Kri
stovy, neboť nerozvilo by se kvítí vonných ctností tak krásně v srdcích věřících,
v srdcích křesťanských, kdyby ji časem půlnoční větrové všelikého protivenství
neprováli. Mnohé děti zapomínají na nebe proto, že bezstarostně a dobře se
jim vede v kruhu starostlivých rodičů. Než pojednou zavane vítr nemoci, sou
žení, ztráta otce neb matky a tu pojednou počínají se modliti.
Tak tedy, milé dítky, rozněcuje Bůh soužením vždycky to. vlažné srdce naše.
Nechtějme, aby Bůh teprv přišel k nám a nás vzpamatoval snad v neštěstí a ne
moci neb v krupobití a ohni? Ne na takové pokyny božské čekati nechceme a ne
budeme. My si toho také nepřejeme, my chceme milovati a poslouchat! Boha
v každé době, tak jak od mládí nejútlejšího se to učíme. Slovy sv. apoštolů:
»Pane zachovej nás, hyneme«, chceme stále o pomoc k Bohu, k Pánu života
i smrti volatí.
Dnes světíme svátek Mariánský, v němž připomínáme si pozdravení andělské
k Marii navštívením její tety sv Alžběty. Tu vidíme, jak mysl zbožná sdružila .
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a potěšila dvě srdce Bohu odevzdaná. O kéž i vy, milé dítky, s myslí zbožnou
a bohumilou ve všech života potřebách, zvi. ale v soužení a úzkostech upřímně
a srdečně navštěvujete požehnanou Matku Páně, k níž po 19 set let zaznívá an
dělský pozdrav »Zdrávas Maria«.
Dejž Bůh, aby vždy kratičká tato modlitba přispěla vám k odstranění zá
rmutku, přinesla pokoj duše, útěchu srdce, posilu v soužení, úlevu v strastech
a vy mohli s Marií chváliti Boha: »Velebí duše má Hospodina, a zaplesal duch
můj jedině v Bohu Spasiteli mém. Amen.

Promluva o 9001eté slavnosti narození sv. Prokopa.
(Neděle VI. po sv. Duchu.)
>Kdo chce jiti za mnou, zapři sebe sám, vezmi
křiž svůj a následuj mne.«
Mat. 16, 24.

Na den 4. července tohoto roku, tedy na pondělí tohoto týdne připadá velevýznamná památka pro naši vlast českou. Před 900 lety narodil se patron země
české, sv. Prokop. Tento světec se podobá skromné fialce ve velkolepé zahradě
Boží. Libovonná fialka bývá skryta mezi květinami a roklinami, ale její milá vůně
se rozlévá dále, tak že ruka moudrého dítka opatrně ji vyhledá v jejím úkrytu,
aby ozdobila stůl drahých rodičů.
Také sv. Prokop byl skromný, hledal samoty a miloval ji a sloužil tako
výmto způsobem Bohu ve skrytě. Avšak jeho svatost nezůstala utajena; pověst
o tomto světci se rozšiřovala v celém širém okolí, ano v celé naší vlasti a při
nesla nejlepší užitek. Jeho příkladem mnoho lidí se napravilo a Bohu zasvětilo.
O sv. Prokopu mají platnost slova Písma sv.: »Pro jeho víru a jeho skromnost
učinil jej Bůh svátým.«
Proto budeme dnešního dne několika slovy rozjímati o životě tohoto svá
tého muže. Poznáme-li, jak svati žili, pracovali, modlili se a trpěli, bude to zajisté
pro nás velmi užitečno; znamenitý znalec právem tvrdí: »Pověz mně, s kým
obcuješ, to jest kým se obíráš, koho následuješ, a já ti řeknu, kdo jsi.«
Sv. Prokop se narodil za času, když byl sv. Vojtěch biskupem v Praze.
Bylo to ke konci 10. stol. Jeho rodiště jest vesnice Chotouň u Českého Brodu. Již
ve svém nejútlejším věku sv. Prokop dával najevo nemalou zbožnost a počestnost;
ctil své rodiče, poslouchal jich ochotně a bez odmluvy, velmi pilně se učil, a
všecky tyto práce posvěcoval modlitbou.
Zbožní rodičové dali jej k dalšímu vzdělání na Vyšehrad, kde učení slo
vanským jazykem tehdy kvetlo. Tam prospíval věkem, moudrostí, milostí před
Bohem i před lidmi, tak že byl vysvěcen na kněze. Pro jeho vzorný život chtěli
jej tamní duchovní zvoliti za svého představeného, třeba že byl dosud mlád.
Přese své zdráhání zvolen byl za kanovníka u sv. Petra.
Avšak sv. Prokop netoužil po žádném důstojenství a vyznamenání. Jeho
touha poháněla jej jinam. Odebral se do samoty, daleko na východ, snad až do
Uher. Tam žil několik let, jsa žákem jednoho poustevníka, benediktinského mnicha,
do jehož řádu pak vstoupil.
Okolo r. 1009 vrátil se do své země, zavítal do svého rodiště a odebral se
ku břehům řeky Sázavy. Tam mezi skalami a hustými lesy se světci líbilo, neboť
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upravil si tu v tiché samotě příbytek, v němž klidně a odevzdaně ve službě Boží
trávil svůj svátý život.
Nepoznán a nevyrušován jsa, žil takto sv. Prokop na samotě sázavské
22 léta, při čemž vytrvale se modlil a neméně pilně pracoval. Kolem jeskyně,
v níž přebýval, porážel stromy, vzdělával půdu a upravoval z ní pole. Živil se
kořínky a zelinami. A sotva byl s touto prací hotov, pomýšlel již na jinou práci,
totiž aby vystavěl na návrší kapličku ku poctě Panny Marie.
Tak žil světec v odloučenosti, nikdo o něm nevěděl, nikdo se oň nestaral.
Než město na vysokém vystavěné nemůže zůstati skryto. Prozřetelnost Boží umí
nila si, že sv. Prokopa povýší za jeho zbožný život a učiní samotu sázavskou
útočištěm lidu v jeho duchovních potřebách.
Bylo to r. 1031, když kníže český Oldřich zavítal na lov do lesů sázavských.
Jak legenda vypravuje, pronásledoval kníže laňku a tu přišel až k jeskyni sv.
Prokopa a uviděl tam chudého poustevníka. Byl nemálo překvapen, když na tak
osamělém místě v hustém pralese nalezl muže velebné postavy; v očích tohoto
muže zářilo štěstí a spokojenost, klid a sv. blaženost; lesní muž se neleká váže
ného pána, neboť jeho svědomí je čisto, vždyť nikomu neukrivdil, živil se poctivou
prací a sloužil věrně Bohu.
»Kdo jsi, který tu bydlíš v této pustině?« Tak tázal se kníže, pohlížeje ne
důvěřivě na lesního muže; mohl se o něm snadno domnívati, že je to snad ně
jaký zlý člověk, který uprchl do samoty, aby ušel trestu. A co odpověděl světec?
»Hříšník jsem a bydlím zde v míru podle pravidel sv. Benedikta pro odměnu
věčnou«. Knížeti líbila se skromnost poustevníkova, zvolil si jej za svého zpověd
níka a umínil si, že na tom místě vystaví klášter. To se také stalo, a sv. Prokop
byl zvolen prvním opatem čili představeným kláštera. Sešli se totiž mužové stejně
smýšlející, kteří se vzdali svého jmění, opustili radosti tohoto světa a odebrali se
do samoty sázavské, aby za vedení sv. Prokopa sloužili Bohu dle hesla »modli
se a pracuj«. Celý den byl dle toho rozdělen, modlitba střídala se s prací. Okolo
kláštera byly vymýceny lesy, úrodná pole prostírala se kol do kola. Řeholníci učil
rolníky orati, vzdělávat! půdu vůbec, aby nesla co největší užitek.
Také sv. Prokop pečoval o to, aby lid okolní krajiny byl náležitě vyučován.
Za tím účelem založil při klášteře školu, odkud šířila se vzdělanost po celém
vůkolí. Bylť sám sv. Prokop dobře vzdělán v písmě slovanském, proto učil sám
mnichy, aby nabyli znalosti slovanských knih a spisů, do něhož pak překládali
cizí spisy. Také okolní dítky tam chodily do školy, aby se tam vzdělaly, poně
vadž jiných škol nebylo. Za tehdejší doby pouze kláštery zřizovaly školy a řehol
níci vyučovali mládež a vedli ji tak k Bohu i k poznání přírody.
Mnichové sázavští vynikali také v sochařství, malířství, stavitelství, řezbářství
a jiných uměních. Znamenití znatelé umění českého vzdávají chválu těmto řeholníkům. Vedle sv. Prokopa vyznamenali se Vít, Jimram, Božetěch, Blažej, Ekhart,
Sylvestr, Reginard a j. Jinde umění dřímalo, kdežto naši předkové vynikali v té věcii
nad svoje vrstevníky, neboť na popud mnichů sázavských šířila se vzdělanost a
umění v Cechách. Klášter sázavský byl střediskem vzdělanosti české.
Svou zbožností a skromností dával opat Prokop svým řeholním bratřím
vzorný příklad, jak mají sloužiti Bohu a lidem. Bylť »pravým dobrodincem če
ského národa«, jak jej nazývá náš dějepisec Zap právem ve své »Kronice české«.
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Staročeský »Passional«l) vychvaluje také jeho nemalou pokoru, kterou dával
na jevo i jako představený kláštera, tak že se těšil nemalé lásce svých spolu
bratři. Bylo jeho svátým obyčejem, že někdy veřejně řeholniky napomínal: »Bratří
milí, Boha milujte, snažně jemu služte, neboť vaše krátká služba zde dá vám
věčnou blaženost.«
,
Když pak nastával konec jeho života, povolal svého synovce Víta a bratra
Emerana; a jako otec sé loučí se svými dítkami, tak dojemně rozloučil se sv.
Prokop dle téhož »Passionalu« se svými bratřími: »Synové moji milí, které jsem
věrně v nábožnosti vychoval. Vězte, že třetího dne s tímto světem se rozloučím;
Bohu vás poroučím, ale v tom mysl vaši varuji, abyste to věděli a opatrně v po
koře si vedli, neboť vás má zastihnouti nenávist zlých lidí. Budete vyhnáni do
jiných vlastí a tam šest let přebývati budete, a toto vaše bydliště kníže odevzdá
lidem cizím; ale vy, mé milé dítky, v tom protivenství nemalomyslíte, u víře pevně
stůjte, svoje bratří v Bohu těšte, Boha vždy chvalte, když vám dobře bude,
děkujte, když se vám zle povede; pokorně pro milého Boha trpte, neboť ta hodina
přijde, v nížto vás Hospodin potěší. A po šesti letech slituje se nad vámi Ho
spodin, navrátí vás v týž pokoj u vaše bydliště a vás pomstí nad vašimi proti
vníky . . .«
Zemřel pak světec 25. března 1053 a byl v kostele sázavském pochován.
Hned po jeho smrti jej oslavil Bůh zázrakem. Malomocný žebrák oblékl šat sv.
Prokopa a byl svého hrozného neduhu zbaven. Podobně bylo i mnoho jiných
nemocných uzdraveno na jeho přímluvu.
Vidíte, milé dítky, jak znamenitého krajana máme mezi přáteli Božími, který
vynikal správným plněním svých povinností. Proto i vy konejte svoje povinnosti
školské i vůči rodičům a jiným lidem, abyste zachovali po sobě dobré památky.
Kroťte také svoje vášně, jak to činil sv. Prokop. Jen ten, kdo sebe přemáhá, za
sluhuje, aby si ho jiní vážili. »Kdo chce jiti za mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž
svůj a následuj mne.« Co se líbí tělu, škodí často duši. Kéž vás k zbožnému a
pracovitému životu povede vzácný příklad našeho svátého vyznavače. Sv. Pro
kope, oroduj za nás. Amen.
Fr. H. Žundálek.

Promluva na VIL neděli po sv. Duchu.
Upravil FR. KALNÝ, kaplan.
»Po ovoci jejich poznáte je.< Mat. 7, 20.

Lidé za nynějších časů jsou velmi opatrní a hledí se proti všelikým nehodám
a neštěstím zabezoečiti. Tak na př. bouře může učiniti velkou škodu, blesk by
mohl uhoditi; proto upevňují na domě hromosvod. Krupobití by mohlo zničiti
polní úrodu, oheň by mohl obrátiti v popel celé stavení; proto opatrní lidé jdou
do pojišťovny proti krupobití a ohni, aby pojistili svůj majetek. A když kroupy
nebo požár učinily škodu, lidé dostanou náhradu.
Proti tomu nelze ovšem ničeho namítati; jen se nám nezdá, že jedná někdo
moudře a opatrně, když se nesnaží pojistiti se proti hroznějšímu blesku, proti
mnohem záhubnějšímu požáru, na nějž Spasitel náš v dnešním sv. evangeliu
upozorňuje: »Každý strom, který nenese dobrého ovoce, bude vyťat a na oheň
l) Ukázky staročeských textů rukopisných, příloha k Listům filolog. 1878, str, 3.
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uvržen.« To znamená: Každý člověk, který není v milosti Boží a nekoná dobrých
skutků, bude z tohoto života odňat a na věky zavržen. Není toto nebezpečí
mnohem horší?
A bohužel co vidíme? Proti tomuto nebezpečí jen málo lidí a také málo
dítek hledí se důkladně pojistiti. Proto chceme dnešního dne uvažovati o pro*
středku, abychom ušli onomu hroznému osudu zavržení. Tímto prostředkem jsou
skutky milosrdenství.
1. Nejvýhodnějším pojištěním proti věčné záhubě jest konati milosrdenství,
trpícím pomáhati, nemocné ošetřovati, chudé dle sil svých podporovati. Pán Ježíš
nás k tomu sám nabádá, an volá: »Jakou měrou měříte, takovou bude vám na
měřeno, to jest, jak vy se chováte k ostatním lidem, zvláště ke svým spolužákům,
takovou měrou bude s vámi jednati Bůh. Podobně na jiném místě Spasitel mi
losrdným slibuje jistou pomoc Boží: »Blahoslavení milosrdní, neboť milosrdenství
dojdou.« Milosrdné těší, že budou laskavě souzeni, až bude k nim při soudu
posledním volatí: »Pojďte, vy požehnaní otce mého, vládněte milosrdenstvím, které
jest vám připraveno; neboť já jsem byl lačen a vy jste mne nakrmili, já jsem
byl žízniv, a vy jste mne napojili, já jsem byl nah, a vy jste mne přioděli. . .«
A sv. apoštol Jakub prohlašuje: »Milosrdenství překonává soud.«
2. Zde máte tedy návod, kterak možno ujiti hroznému soudu. Avšak varujte
se, abyste tomu špatně nerozuměli. Mnohý by si snad myslil: »Aj, to jest lehká
práce! Dám někdy chudému spolužáku kousek chleba, vyprosím si pro něj od
rodičů obnošeného šatu, bude-li kdo u nás nemocen, budu jej pilně ošetřovati,
místo pamlsku, na který jsem dostal peníze, dám raději almužnu žebrákovi —
a pak se nepotřebuji věčného soudu báti!
Takové dítko by se hrozně mýlilo; neboť máli nám nějaký dobrý skutek
pomoci do nebe, musí býti vykonán ve stavu milosti Boží. Proto staví Spasitel
při soudu na pravou stranu ty, kteří z lásky k němu konali skutky milosrdenství:
»Já jsem byl lačen, a vy jste mne nakrmili.« Kdo tedy učiní bližnímu něco do
brého ve stavu těžkého hříchu, nebo když tak činí ze špatného úmyslu, na př.
aby byl chválen, nemůže zásluhy v nebi očekávati.
Avšak přece má ten, kdo ve stavu smrtelného hříchu konal skutky milosr
denství, má vždy z toho velký užitek; zvláště dopřává Bůh takovému člověku
mnohem spíše milosti, aby se polepšil a tak byl zachráněn.
Před nějakým časem zemřel ve Francii advokát, který ještě v poslední
chvíli svého života byl povzbuzen k lítosti a dostal milost, aby se mohl ze svých
hříchů vyzpovídali, co už dlouhá léta nebyl před tím vykonal. Kněz, který
ho zaopatřoval a který dobře věděl, že Bůh milosrdným lidem dopřává rád ta .
kové milosti, otázal se umírajícího, jakým skutkem milosrdným si zasloužil této
vznešené milosti. Po krátkém přemýšlení odpověděl advokát: »Obhajoval jsem
jedenkráte zdarma jednu těžce postiženou vdovu a vyhrál ve prospěch její při,
které jinak žádný obhájce nechtěl přijmouti, poněvadž vdova nemohla zaplatili
ani haléře. A tak jsem jí pomohl k slušnému živobytí.«
Proto konejte i vy skutky milosrdenství i tehdy, nejste-li ve stavu milosti
Boží; avšak nemyslete: »Já dávám almužnu a pomáhám chudým, a proto mně
Bůh nedá zemříti bez zaopatření, i když budu nyní dále žiti ve hříchu.« To by
zajisté znamenalo tolik, jako na milosrdenství Boží hřešiti. A to je hřích proti
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Duchu sv. Proto si umiňte, že při nejbližší sv. zpovědi úplně očistíte svoje
svědomí od skvrny hříchů, aby pak skutky vašeho milosrdenství měly tím
větší platnost.
3. Jste-li pak ve stavu milosti Boží, konejte takové skutky tím horlivěji.
Majít tyto skutky tolik přislíbení od Boha. Bůh zajisté slíbil, že je stonásobně
odplatí a za to vám udělí život věčný. Milé dítky! Některé z vás mají zajisté
malou pokladničku, do které si ukládají peněžité dárky, jichž zbytečně neutratí:
kdyby vám někdo sám z dobré vůle nabídl, když mu je půjčíte, sto procent úroků
a zároveň by se pevně zaručil, že svých úspor nepozbudete, zdali byste nepůj
čili rádi těchto peněz onomu člověku?
Nuže tedy! Tento návrh vám činí sám milý Bůh, který slíbil, že ani skle
nice vody z lásky k bližnímu podané nenechá bez odměny. Co tedy dáte chudým,
to půjčujete vlastně Bohu; a Bůh sám jest rukojmím, že vám to vše stonásobně
vynahradí a dá vám hojnou odměnu v nebesích.
4. Pomyslete si vždy, milé dítky: Jak zcela jiná bude vaše poslední hodinka
a jak zcela jinak budete pohlížeti soudu vstříc, budete-li konati skutky milosrdenství
nebo budete-li necitelnými k bídě svých bližních! V prvnějším případě budete
moci s potěšením zvolati: Bohu díky, já jsem byl milosrdným k bližním, Bůh
tedy bude míti rovněž se mnou milosrdenství, já jsem půjčil tolik Bohu, on mně
to zase splatí. Já jsem svého Spasitele podporoval velmi často v jeho chudých
a trpících, on mně bude nyní milostivým soudcem.
Budete-li však, zvláště až dospějete, jen peníze hromaditi a k chudým se chovati tvrdě, zvoláte na konci svého života smutně: »Co z toho mám? Nemohu
vžiti svých peněz s sebou na věčnost. Kdybych jich byl použil k dobrým účelům,
ó jak bych byl nyní šťasten. Ale takto jsem chudší nežli největší žebrák a musím
nyní předstoupiti před soud Boha, který hrozil, že soud bez milosrdenství bude
konati nad tím, kdo sám milosrdenství nekonal.«
Drazí jinoši! Kterým z těchto způsobů chcete jednou zemříti ? Přemýšlejte
proto o tom již nyní, dokud je čas, neboť »po ovoci jejich poznáte je,« volal
Spasitel; a konejte, co byste chtěli na smrtelném loži, abyste byli konali v životě,
abyste nebyli postaveni na levou stranu k nemilosrdným, nýbrž milosrdenstvím
Božím došli věčné blaženosti. Amen.

Promluva na konec školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.

V Boží přírodě, uprostřed vlnících se rolí a ztichlých lesů není pro chodce,
který má smysl pro její krásy, utěšenějšího okamžiku, jako ten, kdy zdáli zazní
lahodný zvuk večerního klekání. Den uhasíná; ruch práce umlkl, a všichni se
vracejí k domácímu krbu, k zaslouženému odpočinku. Dělníci při zapadajícím
slunci s upřímnými díky Bohu na rtech opouštějí své lány, a zvuk klekání je tu
jako poslední pozdrav dokonávajícího dne tomu, jenž velí slunci svému svítiti,
hřáti, oživovati, blažiti všechno stvoření.
Drazí přátelé! I dnešní zvuk zvonu, jenž nás shromáždil dnes v těchto
posvátných prostorách, připadá mi jako hlas na klekání večerní. Vždyť praví nám
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svým hlasem, že práce naše se konči, že čas je Bohu vzdáti diky, že nadchází
doba oddechu.
Ano, práce naše se skončila, školní rok dokonává! Vraťte se ve vzpomínkách
k té chvíli, kdy před desíti měsíci na témže místě zde jsme stáli a s písní k Duchu
Svatému na rtech rok jsme počínali. A kdo svědomitě pracoval, nelenil, ten jistě
si řekne: Jak ten čas rychle uprchl! Dnové jeho »rychlejší byli nežli posel, jako
let orlice, letící ke svému pokrmu.* (Job. 25. 26.)
A co nás tu dnes shromažďuje k společnému díkůčinění? Cit vděčnosti, že
ve zdraví a síle dočkali jsme se konce roku, cit díků povinných tomu, jenž cestu
života našeho tak řídil, že nám dopřáno, zde opět se shromážditi. Kdybychom
mohli přehlédnout! všechny řady našich druhů v povolání a vašich spolužáků,
kteří rovněž jako my před desíti měsíci s nejlepšími úmysly a nadějemi stáli
shromážděni k radostnému: »Veni, saucte Spiritus«, a dnes, v den slavného: »Te
Deum« opět je všechny chtěli viděti pohromadě — naskytl by se nám věru poučný
obraz. Mnohý z učitelů věru již není na svém místě, mnohý z hustých řad žáků
již vymizel. Onen uprostřed práce stižen byl smrtí; tento jako slibný klas na roli
národa předčasně usychl, byl vytržen neb skosen. Jiný snad nemocí poután, ne
může účastniti se závěru anebo změněné poměry rodinné neb jiná žalostná
událost cestu života jeho obrátila od studií jiným směrem a za jiným cílem. —
A kdo, drazí přátelé, může vypočísti ony okolnosti nepředvídané, netušené, jež
vymykají se i rukám nejsilnějšího člověka a které jsou jen ve všemohoucí vůli
Boží, jež životu dávají netušené obraty a mění jeho směry? Proto již ten důvod,
že my jsme na dráze jako věrní dělníci vytrvali, brázdu svoji mohli dokonati.
jest zajisté dostatečný, abychom upřímně, z hloubi duše, vděční za každý den
života, za každou chvíli zdraví, za každou tu užitečnou a záslužnou práci, za
pěli děkující slova chvalozpěvu: »Tebe, Boha, chválíme.«
Nastává vám doba odpočinku, zaslouženého oddechu, ale nikoli doba zahálky.
Zahálka, tof rez, jenž ničí síly životní; oddech, toť chvíle, kdy znavený opět sbírá
své síly a chystá se k práci další. I vy tak užívejte času svých prázdnin! K osvě
žení sil tělesných, k posile ducha. Zahálka by síly vaše podlomila, oddech dá
jim nového vzletu a nové pružnosti.
Kdesi na venkově žil stříbrovlasý kmet, veliký milovník květin. Byl přítelem
mládeže. A chtěje vzbuditi v nich lásku ke květinám, rozdával mezi ně rostlinky
všeho druhu. Těm růže, jiným vonné resedy, pestré karafiáty a jiné. Svěřil je
jich péči, aby je pěstily a těšily se z jich vzrůstu i vůně. A když to či ono dítko
k němu přišlo, vždy se dotazoval, co dělá jeho květinka. Radil a pochvaloval
ty, kdo květy své pečlivě ošetřovaly a je rozmnožily, ale káral, kde květy nedba
lostí a neláskou svých pěstitelů pohynuly. »Květy mají duši,« říkával tu se za
roseným zrakem, »a tys je zahubil?« A bylo mu líto těch zničených květin, jež
předčasně povadly.
Drazí přátelé! Ivám Bůh, nebeský hospodář, dal květy své nejlepší k ošetřo
vání. Růže na tvářích zdravého a čilého jinocha, pomněnka v jeho upřímných,
čistých očích, ty dřímající naděje o šťastné budoucnosti v duši, všechny šlechetné
touhy a klíčící se přání — toť jsou květy, jež ruka jeho zasadila v zahradu nitra
vašeho. A Bůh jednou též se otáže: »Kam se poděly růže? Jak vzrostly květy
tvého mládí a jaké přinesly ovoce?«
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Růže vykvetly na vašich tvářích. Po letech zmizejí, opadají. Šťasten ten, kdo
jich pozbyl v práci užitečné pro sebe a pro jiné. Růže lící, obětované povinnostem,
nejsou ztraceny; ony vykvetou v nevadnoucí korunu odplaty u Hospodina. Ale
běda těm, jichž růže v lících urvaly bouře vášní a náruživostí! To jsou zničené
naděje, bloudící existence, jež v bouřích života ztratily pravý život a jasný cíl,
a jen jako stíny minulosti živoří a naříkají. A toho bych vás, drazí přátelé, rád
uvaroval, aby v době odpočinku nevloudily se v duši vaši otravné a zhoubné
plísně náruživostí, jež všechny slibné naděje v bohatou žeň života by zničily
a zmařily.
Važte si svých sil duševních a tělesných, hleďte je v době prázdnin šlechtili
pravým směrem. Nepatrný kamének v cestě nejednou stačil, aby rozejetý vlak
z kolejnic se vyšinul a zahubil neb těžce zranil množství těch, kteří v něm byli.
A v životě člověka nejednou malá a na pohled nepatrná událost změnila směr
jeho mysli a uvedla jej na stezky, na nichž jen nespokojenost, duševní rozervanost
a zoufalství se rodí. A právě pro věk mladý, kdy člověk je takořka v rozletu
svých sil, mnohdy malé opomenutí, neopatrnost, rozhoduje o celém jeho životě
a štěstí. Mládí — věk nejkrásnější jako je měsíc máj, zasypaný vonnými květy,
nejpůvabnějším měsícem roku. Proto chápeme, proč velký básník Gdthe, když
v letech svých sestaral, zahrnut slávou, ve chvíli vzpomínek volal: »Jen mládí
mé mi vrať, ó Pane!«
Ale jednoho chci ještě vzpomenout!. Když slavný paedagog Pestalozzi založil
svůj vychovávací ústav, četné starosti o hmotné prostředky tísnily jeho duši
a ničily všechny jeho naděje. Myslil, že je veta po jeho ústavě. A novoroční řeč
svoji před všemi chovanci’(roku 1808) konal — před otevřenou rakví. Hlasem,
v němž chvělo se pohnutí jeho mysli, pravil: »Zde je má rakev, má jediná útěcha.
V ní pochovávám všechny své naděje.« — I rodiče vaši ve vás kladou všechny
své naděje. Jich sny o krásné, klidné a spokojené budoucnosti vaší, toť nejkrásnějši
chvíle jich přemýšlení, jich vzpruha k další práci, k novým obětem a starostem.
Měli by i oni státi jednou nad vámi jako nad otevřenou rakví a říci: »Již po
chovali jsme svoje všechny naděje a nezbývá než umříti?« Toho snad nikdo
z vás jim nepřeje. Nuž, při té lásce, již v duši své pro ně máte, všichni, kdo
jste cele nedostáli svým povinnostem, vzchopte se co nejdříve a dejte se na
pokání! — —
Čas rychle plyne, život samostatný vám nastane, a nalezne-li vás nepřipra
veny, čeho můžete od něho čekati? »Tempora labuntur, tacitisque senescimus
annis,« volá básník. Čas prchá, leta tiše plynou a my stárneme. Buďte toho pamětlivi! Neutrácejte krásné dni prázdnin v hříšné zahálce!
A nyní v duchu při oběti nejsvětější děkujte se mnou Dárci života za vše
dobré, jímž nás, kterým přece ničím nebyl povinen, byl zahrnul, vděčně vzpo
meňte svých rodičů, kteří pro štěstí vaše takých obětí stále přinášejí, vzpomeňte
svých učitelů, kteří pro život vás připravují. A jestli výsledky jich práce za vaším
blahem budou odpovídat! jich úmyslům a poctivým snahám, pak jednou i oni
budou moci říci s ctihodným kmetem Simeonem: »Pane, nyní propouštíš služeb
níka svého v pokoji.« Bůh vás provázej a chraň vás ode všeho zlého! Amen
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

Ze spolku českých katechetů. Vý
borová schůze konala se 11. června o 2. hod.
Hlavní jednání. Se vedlo o krocích, jaké se
mají učiniti ve příčině podávání petic katechetských. Dále bylo jednáno o polemikách
»Čecha« s učitelskými listy a bylo příslušné
stanovisko katechetův objasněno. Dále bylo
usneseno podati usnesení memoranda nejd.
ordinariátům. Pak bylo debatováno o novém
školním a vyučovacím řádě a byly učiněny
příslušné kroky. Byla též podána zpráva
o dvou odchylných rozsudcích nejvyššího
správního dvoru ve příčině vyměření katechetských remunerací, o nichž v příštím čísle
podáme zevrubnou zprávu. Bylo též dopo
ručeno navázat! styky s ostatními katechetskými spolky v Rakousku. Bylo rokováno
o církevní mapě pro školy, které by bylo
velmi potřebí. — Dne 15. června pak se
konala schůze členská za velmi četné účasti.
Koll. Jaroši. Slavíček podal zajímavý referát
o francouzském katechismu, vysvětlil definice
a rozdělení a zvláště jednal o rozdílu, který
jest mezi naším a tímto katechismem. Pak
byla zavedena debata o této věci, v níž
byly vytříbeny různé názory o katechismu.
Také v této schůzi bylo jednáno o krocích,
které by bylo třeba učiniti, bude-li sněm
dále zasedat!.
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nepříjemné. Ale možno prý brániti proti
trestům, které katecheta ukládá. Trestá-li se
prý dítě, které kostel zameškalo, ve škole
klečením, stáním na místě hanby, karcerem,
mohou prý se proti tomu právem činiti ná
mitky k vyšším školním úřadům, neboť nikde
prý není v zákoně stanoveno, že by obmeškání kostela se strany mládeže takovýmto
způsobem mělo se trestati. V tom je pravé
pomatení pojmů. Náleží-li docházka kostelní
k povinnostem mládeže, které mají plniti
dítky, je tedy také potřebí, aby katecheta
měl prostředky vynutiti si konání této po
vinnosti u renitentních dítek, po případě
rodičů. To by tak pěkně vypadalo ve škole,
kdyby učitel neměl kázeňských prostředků.
Ovšem ale jest možno užívati jen kázeňských
prostředků dovolených. Týž list protestuje
proti tomu, aby se snížila pro nechození do
kostela známka z mravů. Máme za to, že je
to zcela správné, poněvadž je to zanedbávání
školních povinností, které dlužno jako po
klesek trestati, snížili známkou z mravů, po
případě z náboženství. Pan Smrtka jako re
daktor má svůj názor o této věci. Pobožnost
má prý vycházeli ze srdce, nikdo prý k ní
nemá býti nucen. Proto všecky tresty jsou
prý vyloučeny. Takhle by učitelé měli jed
nali ve příčině docházky školní. Kdyby to
Nucení mládeže k docházkám do ponechali na vůli dítek, málo by jich tam
kostela. Důsledkem boje učitelstva.proti du přišlo. Zpráva zemské školní rady o stavu
chovenstvu jest, že hledí dle možnosti zni školství národního podává o tom významné
čili vliv kněžský ve škole. Trnem v očích svědectví, kolik pokut bylo zaplaceno a kolik
jest jim docházka do kostela, poněvadž jest, nezaplaceno pro špatnou docházku školní.
jim konati dozor. V té věci »škola našeho Proto s těmi reformami ve příčině docházky
venkova« také přispěchala se svou pomocí, školní učitelé mají malé právo hovořiti.
dovolávajíc se při tom »Rad. Listů«, které
jsou jí pramenem nad jiné důkladným. Děti
Zdárná výchova náboženská. Ně
prý nemohou posoudili, jsou-li nuceny cho které učitelské listy se ozývají proti vyučo
dili do kostela, zda se jim tím činí něco vání katechismu z té příčiny, že je sucho
dobrého nebo zlého. U takových lidí, kteří párný předmět, jenž nemá vlivu na výchovu.
podobně soudí, ovšem marno vysvětlovali Tyto listy však zapomínají, že i počty i jiné
morálku, která záleží také v úctě Boží. Děti věci jsou suchopárny, ale přece nutno jim
však školní zcela dobře pochopí, že ná vyučovali. Církev žádá, aby katecheta vlil
vštěvou mše sv. konají něco dobrého, své do svého vyučování hodně živosti, tak aby
volným zaměstnáním jejím pak že dopouštějí působilo nejen na rozum, nýbrž i r.a mravy.
se hříchu. Mezi rodiči je neshoda, tak že Schůze členů katechetského spolku v Mni
by nenastala jednota, kdyby se v té věci chově se usnesla 11. ledna t. r. na těchto
o akci jednalo. Od času školní novely se zásadách vyučovacích: »Také obecná škola
opírá nucená docházka do kostela o zákon (jako gymnasium) má býti místem všeobec
a proto jen sbory zákonodárné mohou ny ného vzdělání, aby vzdělávala celého člověka,
nější stav změniti. Škola ani člen učitelského netoliko jednostranně, rozum anebo dokonce
sboru nemůže této povinnosti rušiti, třeba jen paměť, nýbrž také srdce a mysl; po
by nucené chození do kostela pokládal za slední má zvláště konati náboženství«.
Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

SRPEN 1904.
ČÍSLO 8.
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K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
^=-^0-9

RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Poměry katechetů k řediteli a sboru učitelskému.
(Dokončení.)

Další návrhy ve příčině působení katechetova ve škole jsou většího nebo
menšího dosahu, a možno jest je uvésti dle poměrů místních ve skutek nebo
alespoň jednati podobně za daných okolností:
Katecheta má se starati, aby dítky byly umístěny přiměřeně, naváděti je,
aby zařídily život svůj dle zásad křesťanských; dobře jim vštípí v pamět, aby
nad lůžkem měly kříž nebo obraz světců, hlavně svého patrona, aby se zname
naly svěcenou vodou, aby neopomínaly ranních a večerních modliteb.
Ujímati se bude katecheta zajisté mládeže chudší a méně nadanější, zvláště
však oněch jinochů, kteří se chtějí věnovati kněžskému životu.
Pěstiti jest mezi mládeží ctnosti a křesťanské obyčeje a zvyky (zbožnost,
skromnost, správnost v konání povinností, dochvilnost, úctu k staršímu, zvláště
kněžím, poslušnost atd.); chrániti jí ode zlých vlivů, četby špatných novin a knih,
jakož i poukazovat! na dobré knížky a noviny, případně je půjčovati.
Prohlédnout! radno školní knihovnu, aby byla odstraněna díla nevhodná a
škodlivá pro mládež a postarat! se o díla náboženského mravního obsahu.
Pěstovali sluší též kostelní zpěv, buditi v mládeži lásku ke zpěvu a k tomu
konci pracovali v dorozumění s učitelem zpěvu, aby se mládež ráda cvičení zpěvních
účastnila.
Každou hodinu náboženskou radí se počíti a skončiti písní a modlitbou,
exhortu pak započíti písní k Duchu sv.
Při vyučování náboženském užívati lze nejlépe methody psychologické, skládá*
jící se z následujících pěti stupňů: 1. z přípravy (opakování), 2. přestavení
nové látky učebné, 3. výkladu, 4. vštípení v pamět, 5. vyvození mravního naučení.
Postarali se jest o to, aby škola si časem zaopatřila učebné prostředky,
potřebné k objasnění a oživení nauky náboženské, jako jsou biblické obrazy
(Herderovy, Schreiberovy, Schnorrovy), mapa Palestiny, poloostrova Sinajského
s Egyptem, Malé Asie, jakož cesty sv. Pavla, mapa císařství římského k vyučo
vání církevních dějin, mapa diecése, plán Jerusaléma, starodávného Říma, Athen,
obrazy liturgické, skioptikon s obrazy biblických míst nebo Stereoskop a j.
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Užívati při výkladě grafické methody, to jest psáti nebo kresliti důležitější
věci na školní tabuli.
..... ......
Při vyučování náboženském jest použiti též předmětů světských, jako mravních
naučení, obsažených v čítankách, ve všeobecných dějinách, v literatuře a j. a pří
padně požádati učitelů, aby dávali themata z biblických a církevních dějin a li
turgiky.
Zapisovali se má po hodině látka nejen v katalogu, nýbrž i ve vlastním
denníku.
Na středních školách velikonoční exercicie dlužno konati v prvních dnech
postu 40tidenního, nikoli však v prvních dnech velikonočního týdne, když mládež
myslíc již na svátky, jest nejméně způsobilá, aby měla prospěch z duchovních
cvičení.
Doporučuje se nemálo světití svátek sv. patrona školního slavnostně, s vý
stavou nejsv. svátosti, přistoupením mládeže k sv. přijímání, pokud ovšem je to
možno.
Ulehčiti mládeži starší přijetí sv. svátostí a v té věci zvláště na středních
školách venkovských možno a dlužno se o to starati, požádati nejd. p. biskupa
o udělení této svátostí nebo přijeti se žáky do místa, kde biřmování se koná.
Rozumí se samo sebou, že katecheta dá napomenutí mládeži odjíždějící na
prázdniny nebo na svátky, jak se má chovati ve volném čase, jmenovitě připo
menout!, že mše sv. třeba se účastniti, když ne každodenně, tedy alespoň v neděli
a ve svátek, aby nezanedbávala modlitby ranní a večerní, poslouchala rodičů,
pomáhala jim v práci a vystříhala se špatných soudruhů.
Aby památka škol, roku utkvěla nejvíce v paměti, jest dobře pořádati slavné
služby Boží ve farním kostele s příslušnou exhortou, chvalozpěvem Te Deum a
požehnáním nejsv. svátostí oltářní.
Nebude ovšem možno za našich poměrů všecky tyto body provésti, jak je
katecheté diecése přemyšlské navrhují, ale přece je tu podána jakási norma, podle
které možno se ve většině případů říditi, aby vyčování náboženské bylo koruno
váno hojným výsledkem.
f. ž,
®

®

sZWV

c/VSr

®

Řeč na den narození blah. Panny Marie.
*)
Napsal EM. ŽÁK.
»Jakob pak zplodil Josefa, muže
Marie, z nižio se narodil Ježiš, jenž
slove Kristus.
*
Mat. 1. 16.

Jeden slavný biskup španělský, veliký milovník květin, obdržel kdys od přítele,
jenž z Ameriky se vrátil, zvláštní dar. Byla to cizí květina, jejíž vlastí byla nová
země. Květina vzácných listů, široce rozložených, plná lahodné vůně. A co bylo
na ní nejznamenitější, že květina, jednou za 50 let vykvetla v jediný bílý květ,
plný nádhery, jakého nikde v celé říši rostlinstva nebylo viděti. Domorodci zvali
ji »královnou květin
*.
— Biskup nadšen tímto zvláštním darem, dal květinu vsaditi
na nejkrásnější místo své zahrady. Pilně ji ošetřoval, pěstil a těšil se z jejího
*) Při záměně části úvodní lze této řeči též na jiné svátky Mariánské’ užiti.
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vzrůstu. Již svými listy stala se předmětem obdivu všech; — ale květů neměla.
Marně čekal biskup a přátelé jeho, aby spatřili ji v její nejkrásnější ozdobě,
v květu jejím. Leta plynula; a květina, jako hořem po své domovině se klonila
a nevydávala květu. Až tu náhle jednou, za slunného dne, biskup procházeje se
zahradou, téměř jako u vidění stanul před svou podivnou květinou. Dolejší listy
byly uvadlé; ale peň, jako znovu zrozený, nádherně pial se vzhůru a nesl jako
s pýchou bělostný liliový květ, který nahoře v korunu se klenul. A vůně neznámá
naplňovala okolí a všechen vzduch vůkol byl jako nový, svěžejší, jako by ča
rovný kraj horkého pásma sem se přenesl. —
Drazí přátelé! Dlouhý rodokmen, řada .známých i neznámých jmen, která
v dnešním sv. evangeliu slyšíme, jest také jako ona vzácná květina, Hospodinem
samým vštípená v zahradu lidstva. Jména dávných předků jsou jako listy, jedny
větší, druhé menší, na jejím pni. Ale květu po celá tisíciletí nebylo. Věky po něm
toužily, věřící duše zaň prosily. Až tu náhle na tomto kmeni ukazuje se bílý
květ, bělejší nad sníh lilií a vonnější nad všechny květy země — Maria·, a plod
květu, jenž má býti světu k požehnání, Ježiš Kristus.
A dnes, v Kristu shromáždění, slavíme den, kdy tato tajemná květina Starého
zákona rozvila se v nádherný květ. Z řady předků, proslulých životem i ctnostmi,
vykvétá něžný květ, vzácná koruna: Panna Maria. Její narozeni jest jako sladký
zvuk ranního klekání, jež hlásá, že noc pominula, a ranní červánky rozvěsily se
na dalekém východě, aby po nich jako po koberci rozestřeném mohlo vstoupiti
slunce: Ježiš Kristus. A proto oslavuje církev zvláštním svátkem den narození
matky Kristovy, vítá rozvití se květu, jenž v lůně svém nese spásu všeho lidstva.
Narození dítka — toť významný den v rodině. Hodina bolesti i štěstí; chvíle,
kdy vchází do domu nová radost, ale s ní i množství starostí. Manželství, uzavřené
před tváří Hospodinovou, je tu dovršeno; pouta manželů tím pevněji spiata
společnými povinnostmi a starostmi. Ti, kteří měli dosavad jen povinnosti k sobě
samým, mají nyní povinnosti k dítku; posvátný název: manželé ustupuje vzneše
nějšímu jménu: -»rodiče«. Pod jich střechou od té chvíle nastávají nové práce,
jako pod jich čely povstávají nové starosti.
Blahoslavený Mikuláš z Flúhe, rodinnou světnici svoji vyzdobil čtyřmi vý
znamnými obrazy. Na jedné stěně zavěsil obraz Panny Marie, ana v domě Naza
retském se modlí; na druhé obraz sv. Josef, pracujícího ve své tesařské dílně.
Na třetí stěně Pána Ježíše, kterak je pokoušen na poušti od ďábla a odmítá jeho
svádění, a v průčelí — Ježíše Krista na kříži. Čtyři stejné lampičky zavěsil pod
těmito obrazy; a den po dni střídavě pod každým rozžehal světlo. »V těchto
obrazech,« říkával často, »je skryto všechno tajemství spokojeného života. Jsou jako
čítankou mojí i mých dítek. Neboť ony mi připomínají čtyři základní pravidla spořá
daného života rodinného : »Modli se« — obraz modlící se Matky Boží, — a pracuj
— obraz sv. Josefa; přemáhej — obraz Pána Ježíše na poušti, usnášej — obraz
Ukřižovaného. »To jsou jako čtyři základní kameny, na nichž rodinný dům potřebí
je založiti, má-li v něm panovati mír a sv. spokojenost. Nuž, uvažujme dnes
o svátek, který pro každou rodinu křesťanskou tolik je významný a poučný,
o těchto čtyřech základních podmínkách spořádaného života rodinného.
1. Slavný žalmista starozákonní, král David, uvažuje moudrost a dobrotu
Boží, zpívá v žalmu 146: »Veliký jest Pán náš a veliká jest moc jeho. On přť
krývá nebe oblaky a připravuje zemi déšť, on vyvozuje na horách trávu a bylinu
8*
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k službě lidské, on dává hovadům potravu jejich i mladým krkavcům, kteří volají
k němu.«· A vidí celou přírodu jáko velikou prosebníci u nohou Hospodinových,
volaje: »Oči všech v tebe doufají, Hospodine, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas
příhodný. Otvíráš ruku svou a naplňuješ všelikého živočicha požehnáním.« (Žalm
144. v 15.) — Veliká, krásná to slova! Příroda v hukotu svých proudů, ve zpěvu
ptactva, v šumotu stromů koří se svému Tvůrci; vzdává chválu svou řečí, jíž jen
Pán její rozumí. A kdo přirozený cit v sobě neudusil, rozum falešným učením
nepopletl, ten zajisté i ve svém nitru cítí potřebu velikému Tvůrci světa se klaněti,
jemu děkovati nebo jako prosící děcko přistoupiti k jeho tváři. Pociťuje potřebu
modlitby. Modlitba jest znamením jeho vnitřního, spořádaného života, je projevem
jeho věřící duše. V modlitbě nalezne spokojenost vnitřní, útěchu v strastech,
posilu v prácech a předsevzetích.

A prvou podmínkou rodinného života jest, aby na denním pořádku byla
pravidelná modlitba ranní, večerní i polední. Při této modlitbě roste vážnost otcova,
jenž se tu jeví jako knězem celé rodiny, vzmáhá se úcta k matce, na jejíž la
skavou tvář dopadá odlesk oné úcty, jíž uctíváme svátou matku Páně Marii. Jen
otec modlící se může dítkám svým poroučeti ve jménu Božím, poněvadž synové
a dcery jeho vidí, že otec v Boha věří a Boha ctí, jen tehdy může si zakládati
na své cti, svém právu a důstojnosti, poněvadž dítky u víře vychované, spatřují
v něm zástupce Božího. — Jeden zbožný rolník říkával: »Když na poli ořu, rád
zaseji též »Otčenáš«vbrázdu, kterou vyorávám. Moje manželka, když šije pro děti,
navlékajíc nit, připojuje též aspoň: »Zdrávas Maria«; a tak ukládáme v domácnosti
símě modlitby, aby nám vyrostlo Boží požehnání.« A svátý mír a tiché štěstí
usídlí se v domě, neboť rodina je založena na pevném základě víry, na modlitbě.
A nyní všimněme si domu, kde modlitby není více slyšeti, kde členové rodiny
služeb Božích nenavštěvují. Zda nevidíte tu vždycky naplněna slova: »Bez Božího
požehnání marné lidské namáhání«? Otec i matka snad pracují v potu tváři od
ranního úsvitu až pozdě do noci, — a sotva nejpotřebnějšiho dobudou. Nespočíváť požehnání Boží na jejich práci. A mají-li i dostatek, vizte kterak je rozvázán
a rozvolněn vzájemný poměr mezi členy rodiny! Otec i matka, neznajíce daru
trpělivosti a vnitřní spokojenosti, mezi sebou často mají neshody, každé chvíle
ozývá se nářek dětí; snad i nadávka, klení. A děti brzo počnou opláceti stejným
způsobem, neboť platí i o duši dětské slova: »jak do ní voláš, tak se z ní ozývá.«
A tak tam pod krovem domácím, kde by měly kvésti růže nejčistší radosti a ti
chého štěstí, je jako venku, v zanedbaném koutě zahrady, kde jen trní a jedo
vatý blín se množí a bují. A odkud to? Protože pod krovem domácím se ne
ozývá nikdy modlitba. Prchli strážní andělé, zmizelo Boží požehnání, neusadila se
spokojenost a mír. A dům stal se jevištěm svárů, nespokojenosti, jest jako du
chovní rozvalina; rodina v rozvratu, poněvadž vzájemně ji nepoutá onen nejpev
nější tmel společnosti, vroucí mysl obrácená k Bohu, denní modlitba. — —

2. Jest však ještě druhá hlavní podmínka spořádaného života rodinného, a
to jest: práce, dobře rozvržené povinnosti. Kdo navštívil někdy továrnu na ně
které jemné zboží, podivil se zajisté, jak malá kolečka, jehly, různé páky pravi
delně a přesně pracují, a člověku odevzdávají práci, které by v té jemnosti a
přesnosti nikdy rukama svýma vykonati nemohl. A co je příčinou této pravi
delnosti a dokonalosti práce? Tam v pozadí budovy je umístěno kolo velikých
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rozměrů a obrovské tíhy, — setrvačník. Ono jest takořka duší všech součástí
složitého stroje. Neboť jednou uvedeno v pohyb, točí se stejnou rychlostí, pra
videlně, a udržuje všechna ta nespočetná kolečka v pravidelném chodu.
Drazí přátelé! Naše všední práce, povinnosti, které stav, povolání naše nám
ukládá, jsou jako setrvačníkem v složitém těle a životě našem. Popatřte na tyto
povinnosti a práce ! Jsou těžký, vyžadují mnoho starostí mysli a námahy tělesné; stále
se opakují, stále stejný, a proto snad mnohdy nás omrzívají, budí nechuť i lho
stejnost. Ale ony to jsou, které zachovávají člověka v stálém, pravidelném, rovno
měrném životě. — Vzpomeňte na Ježíše. Ten, jenž ve své všemohoucnosti mohl
konati divy nejrůznější, jehož pokynu poslouchala mrtvá příroda i všechno živé
tvorstvo, po boku pěstouna svého oddal se řemeslu tesařskému. A pracoval stále
touž práci od svého jinošského věku až do zralosti svých třiceti let v téže dílně
Nazaretské. Není tu on celým svým životem — rcete třeba jednotvárným, ne
zajímavým — jasným vzorem člověka, který klidně koná stále se opakující práci
stavu svého?
A tak má býti i v rodině. Každý jako součást její, jako člen celku, konej svě
domitě svoji úlohu. Tím uchováš předně sebe sama při čilé, zdravé mysli a spolu
při pevném zdraví. Budeš jako čistý potok, plynoucí, průhledný a nikoli jako
zahnívající vody, jež jen páchnoucí bahno a kal na dně svém tají. Tím však
přispěješ i k pořádku domácímu, kde jenom tehda může panovati řád, když každý
svědomitě koná svoji práci. — —
Uvolni těžké závaží na jemném ústrojí hodinovém a brzo uvidíš, kterak
kolečka dala se v rychlý let, ručičky jako šíleny se do kola točí, až jemné péro
praskne a veta po hodinovém stroji. Ustaň v denní práci, zanech svých povin
ností — a člověk zbaven tohoto nutného zatížení, oddá se nepravostem, jež
rychle stravují jeho síly, jest jako stroj, jenž vybočiv ze svých kolejí, řítí se
s náspu a rozdrcen ležeti zůstává. —■ Proto vy, kteří jste v čele rodiny, buďte
všem ostatním vzorem nejen v zbožnosti, ale i v pracovitosti. Pomněte svého
klidu, který jen v konání svých povinností naleznete, pamatujte však též bu
doucnosti svých dítek, kterým dáte nejlepší věno, naučíte-li je, aby si zami
lovaly práci.
Mnohé rodiny domohly se zámožnosti, poněvadž předkové, moudře spo
jujíce práci s modlitbou, požehnání Boží a s ním i blahobyt připoutali ku prahu
svého obydlí. Ale jich synové rostli v klamném domnění, že dosti po svých ro
dičích jednou zdědí. Ponenáhlu odvykali práci, oddali se zahálce, s níž v ruku
v ruce jdou různé nepravosti. Utráceli, marnili, až byli nuceni zůstaviti majetek
svým věřitelům. A po letech? S žebráckou holí stojí za dveřmi svého dřívějšího
statku; prosí tam, kde mohli poroučeti. A tážete se, drazí, kde se tak stalo, kde
došlo k těmto smutným koncům? Jděte po naší vlasti od místa k místu, od
dědiny k dědině a najdete jich, tuším málo, kde vám řeknou: »U nás se to
ještě nestalo.« —
Proto proste, drazí, za dar vytivalosti v práci a konání povinností. Pak po
jistíte sobě spokojené stáří, uchováte klid své duši, a Bůh jednou všecky ty
krůpěje potu, jež radostně a trpělivě jste prolili, promění v perly do vaši koruny
nebeské. Prací položíte základ k spokojenému životu rodinnému, prací kladete
si stupně do království nebeského! — —
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3. Jest však ještě jiná podmínka spokojeného života domácího, a ta jest:
přemáhati všeliká pokušeni, dusití choutky a vášně. Vyplývá ovšem již z oněch
dvou, o kterých jsem již mluvil, ale potřebí přece o ní zvlášť se zmíniti.
Lidová pověst vypráví, kterak jednou Pán Ježíš se sv. Petrem brali se
silnicí. Šli šířit evangelia. Tu spatřili stranou podél cesty dvě osady a daleko
před sebou třetí. »Ty jdi v levo,« řekl Kristus Petrovi, »já půjdu do obce v pravo,
a v třetí, před námi, sejdeme se k společné práci.« Rozešli se, pospíchali. Ani si
nepovšimli, že dva muži zahalení je sledovali a tajně si šeptali, nechtíce býti
pozorováni. — Kristus i sv. Petr učili; šili símě slova Božího do srdcí lidských.
Každý v jedné osadě, a pak ve třetí společně. Ale jedva opustili osadu, vstoupili
tam oni dva tajemní muži. Každý rovněž si vybral jednu osadu, a v třetí, velké
pracovali společně. Lovili lidské duše, rozestřeli sítě, a mnohý slabý člověk v nich
uvázl. Kazili, co Ježíš a sv. Petr našili. A kdo byli tito škůdcové? Jeden byl
démon alkoholu, ďábel, jenž lovil do sítě opilství; druhý démon vilnosti, ďábel,
jenž na všelikou nemravnost lidi chytal. A když po letech Pán Ježíš se sv. Petrem,
brali se onou cestou, jak zaplakali, že tolik duší ztraceno, tolik rodin zničeno! —
Drazí přátelé! V každém člověku, v koutku jeho duše klíčí nějaká hříšná
choutka, nějaká vášeň. V nitru každého je místečko, kam ďábel může své zlopověstné semeno položití. Kdo sám na sebe pozoru nedá, stále se nepřemáhá, —
pak nadejde jednou neblahá doba, kdy símě zlé vzklíčí. A vzroste rychle a udusí
símě dobré. I Ježíš, aby nám ukázal, že nikdo není pokušení prost, dal se od
ďábla pokoušeti. A kdo by řekl, že cítí se dosti silným odolati každému pokušení,
klamal by nejhůře sebe sama. Život klidný a počestný, toť stálý boj proti po
kušením, a člověk musí jiti jako vojín se zbraní, chce-li dojiti poctivě ku hrobu.—
Proto bděte, drazí přátelé, a modlete se, abyste šťastně unikli každému pokušení
nepravosti. Přemáhejte hříšné náklonnosti duše a nedopřávejte ďáblu, jenž plíží se,
aby dílo Ježíšovo kazil, ni chvíle, aby mohl začíti svoji svůdnou píseň.
Běda tomu, kdo na chvíli se mu oddal! Táhne jej jako neviditelnou silou
ve svoji tůň. Vizte jen hospodáře, který ob čas klesne v opilství! Jak se snížil
před svojí rodinou, pošlapal svoji lidskou důstojnost! Náboženství vsadilo na
hlavu jeho korunu úcty a vážnosti, aby s posvátnou bázní všichni naň hleděli.
On tuto vzácnou korunu smetl k nohám a byl snad jako na posměch těm, kteří
jen s úctou o něm měli mluviti. A korunu tu, jednou ztracenou, těžko znovu
nalézti! Poplačte nad tím, kdo jinou vášní sžírán, zaslepen, ráj domácí proměnil
v peklo, poskvrnil svátá pouta rodinná, napáchal hříchů, za něž nevinní po celý
život pykati mají. A odkud to? Neuvykl přemáhati své vášně, stal se jich, nikoli
pánem, ale otrokem. Zapomněl, že velikou podmínkou spokojeného života jest:
uměti přemáhati své zvrácené choutky, hříšné žádosti. Zvítězili nad sebou, toť
největší vítězství člověka, a přec toto vítězství je nutné, nevyhnutelné, má-li život
váš býti klidný, spokojený, vyrovnaný. — —
4. A konečně jest ještě čtvrtá podmínka šťastného života domácího, a to
jest: snášeli trpělivé, s křesťanskou odevzdaností do vůle Boží, všechny rány a
protivenství, která Bůh na nás sesílá. — V rodině křesťanské vidíme na předním
místě kříž — nástroj utrpení Spasitelova. Proč stal se kříž znakem Kristovým,
a nikoli korouhev vzkříšeného Ježíše? Proč tento odznak nejbolestnějších muk a po
tupné smrti, a nikoli znamení jeho slávy a moci Boží všudy stavíme si před
oči? Poněvadž všudy na světě panuje bol a utrpení, a Ježíš ukřižovaný slovem

Ročník VII.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 91.

i příkladem naučil nás bolest trpělivě snášeti. Ježíš mlčící ve chvíli největší bo
lesti, modlící se, upírající zrak k nebi jest posilou každému, kdo v bolesti své
vlastní k němu se utíká.
Jeden ze slavných současných malířů vytvořil zvláštní, duchaplný obraz
Spasitele ukřižovaného. U polní cesty, o samotě vypíná se vysoký kříž s Ježíšem
naň přibitým. Slunce zašlo již hluboko pod obzor a jen slabé večerní červánky
osvěcují krajinu vůkol. Dole na kříži míhá se rudé světélko jako tichá prosba
těch, kteří uchýlivše se pod střechu, zůstavili tu do tmy noční svého Spasitele.
A pod křížem, na klekátku, jako zlomen bolestí odpočívá statný muž v pout
ničkám plášti. Hlava klesla na tvrdé dřevo, ruce jako bez vlády schylují se
k zemi. Jako by hledaly hrobu. Ale Ježíš uvolnil pravou ruku z tvrdého hřebu
a vztahuje ji k trpícímu muži, jako by ho chtěl pozdvihnouti. Oči mrtvého Ježíše
znovu se otevírají a ústa chtějí říci: »Můj bratře v bolestech, můj druhu v utrpení!
Nezoufej! Nes trpělivě kříž, jako já jej nesl. Vstaň, i když nyní pod nim jsi klesl,
jako já klesal a přece zase povstával. Dones jej i ty na svoji Kalvárii, abys mohl
volatí s odevzdáním: »Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého!«
Drazí přátelé! Kdo se svými bolestmi postaví se pod kříž Spasitelův a zde
celou věřící duší přimkne se k Ježíši, Ježíš mu břímě ulehčí a pomůže je nésti.
Trpí, ale víra dodává mu síly, že neklesá, nalezne zde spokojenosti. Pomyslí si,
že jest jako druhý Šimon Cyrenský. Pomůže v kříži svém nésti kříž Spasitelův,
a Spasitel za to jej odmění, že učiní jej též účastníkem své slávy v nebesích.
»Utrpení je život člověka, na zemi,« volal Job. A kdo uprostřed bolů, jimž nelze
uniknouti, hledáš aspoň části spokojenosti, musíš zvykati učiti se, svůj hořký
los trpělivě nésti a v přítomném zlu viděti jen budoucí dobro. Bolestem nikdo
neujde; nikdo se jim nevyhne. Odvrátíš-li jednu, druhá tam, kde ani netušíš, na
tebe čeká. A všechno umění života záleží v tom, abychom jako Job hleděli na
strasti života okem plným důvěry a snášeli je s křesťanskou trpělivostí.
A nyní vraťme se ještě k naší velké světici, jejíž narození dnes oslavujeme.
O jejím zasnoubení sv. Josefu zachována jest krásná, starobylá legenda. Když
Maria vyspěla v dívku čtrnáctiletou, chtěla prý setrvati v chrámě jerusalemském
a zde v panenství, jak byla přislíbila, na modlitbách Bohu sloužit. Ale její pří
buzní, mezi nimi také zbožný kněz Zachariáš, doléhali na její provdáni. Veškeré
zdráhání se sv. Panny bylo marno. Nejvyšší kněz Abiathor tázal se Hospodina,
kdo má býti jejím snoubencem. A Boží výrok zněl slovy sv. Písma: »A vyjde
prut z kořene Jesse a květ z kořene jeho vystoupl.« (Isaiáš 11, 1.) — I kázali kněží
všem jinochům z kmene Davidova, aby shromáždili se v chrámě, a každý z nich
musil položití suchou větev olivovou před oltář. »Ten, jehož ratolest do rána se
zazelená,« —■ tak usoudili kněží na základě oněch slov sv. Písma — »budiž
snoubencem Marie.«
Ale nástojte! Žádná ratolest se nezazelenala. I modlili se kněží znovu —
a Bůh dal jim na srozuměnou, že snoubenec, Panně určený, není dosud mezi pří
tomnými. I hledali opět a nalezli skromného jinocha z rodu Davidova, řemeslníka
Josefa. A jakmile on položil větvičku olivovou na stupně oltáře, ihned ona roz
kvetla v svěží květ opojné vůně. Tak Bůh ve svojí podivuhodné prozřetelnosti
spojil dva bílé květy k společnému životu v skromné domácnosti Nazaretské. —
I tam v lůně sv. Rodiny založeno bylo všechno štěstí na čtyřech základních
podmínkách: modlitbě, práci, přemáhání a trpělivém snášení všelikých strastí.
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Víte zajisté, že i svátá Rodina jich nezůstala ušetřena. A kdo chce, aby pod
krovem jeho svátý mír a spokojenost sídlely, musí jako ve čtyři úhelní kameny
základní napsati za heslo životní slova: »Modli se a pracuj, přemáhej své choutky
a snášej trpělivě své strasti.« Šťasten, kdo tak učiní! Ten podobá se onomu
evangelickému muži, který vystavěl dům svůj na skále. »1 spadl příval, a přišly
řeky a váli větrové a obořili se na ten dům. On však nepadl, nebo založen byl
na skále. A každý, kdo tak nečiní, podobný bude muži bláznu, který vystavěl
dům svůj na písku. I spadl příval a přišly řeky a váli větrové, a obořili se ná
ten dům. I padl a pád jeho byl veliký.« (Mat. 7, 24—27.) Amen.

@

@

@

Francouzský katechismus dieeése pařížské illustrovaný.
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta na Smíchově.

Náš katechismus je sestaven dle katechismu Canisiova. V »Korrespondenzblattu« (1904) čteme: »Canisiův katechismus má své přednosti a vykonal mnoho
pro svou dobu (zejm. proti protestantům), pro školu však v mnohém nepraktický.
Na př. již to rozdělení na 5 hlavních dílů: 1. víra, 2. naděje (modlitba), 3. láska
(přikázání), 4. svátosti, 5. křest, spravedlnost.« Dospělý těžce a dítě zcela nechápe
souvislosti mezi jednotlivými částmi.
»Catechismus Romanus« má toto rozdělení: 1. víra, 2. naděje, 3. přikázání,
4. modlitba. Toto rozdělení chválí P. Jungmann jako ideál rozdělení logického.
Ovšem pro dospělé. Zda také pro školní děti? Již ta okolnost, že svátosti jsou
položeny na druhém a přikázání na třetím místě, dává na jevo, že by nebylo
vhodné toto rozdělení pro školní knihu; neboť kterak možno dětem vykládati
o sv. pokání a k tomu zpytování svědomí, když neslyšely o přikázáních?
Z té příčiny není bez užitku všímati si vzorů jiných. Máme před sebou
katechismus francouzský dieeése pařížské, zajímavý i po té stránce, že je illu
strovaný.
Formát jeho je poněkud menší našeho. Má 190 stran a na dalších 60 stránkách
jsou evangelia dle nedělí a svátků. Před vlastním katechismem na 60 stránkách
jsou modlitby (ranní, večerní, litanie, před obědem, po obědě, před a po zpovědi,
ministrantské odpovědi, m. střelné a p.) a krátký výtah biblické dějepravy (abrégé de
1’histoire sainte) as na 10 listech. Pak následuje vlastní katechismus. Odečteme-li
tudíž 60 stránek, kde jsou ony modlitby, a 30 stránek, jež úhrnem vyplňují illustrace, čítá vlastní katechismus 100 stránek, tedy polovinu našeho. Nemysli však
nikdo, že při polovičním téměř objemu je o totéž stručnější! Přesvědčili bychom
se, že co do obsažnosti vyrovná se našemu. Vyhýbá se všemu doktrinářství,
látku hledí rozděliti na menší článečky a to, co nám osnova předpisuje, abychom
vycházeli od biblického příkladu, biblický příklad staví ztělesněný před oči illustrací. Ovšem připomínáme, že mimo illustrovaný katechismus je v obvyklém
užívání katechismus neillustrovaný. A co se týká samých illustrací, mnohé z nich
jsou velice zdařilé. Větších, stránkových obrázků je méně, ale jsou pečlivě pro
vedeny. A to hned na počátku případný obrázek: Ježíš, přítel dítek, s nápisem:
»Nechte maličkých přijití ke mně.« Úvodem k symbolu je obrázek: Pán Ježíš
vstupující na nebesa: »Jděte do celého světa . . .« Úvod ke Christologii tvoří
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obrázek: Narození Páně, něhou a rozmilou líbezností zářící. K přikázáním Božím
přidán: »Mojžíš na hoře Sinai«, církevní obrázek, na němž pěkně vyznačen
vznešený okamžik: »Tobě dám klíče království nebeského . . .« V nauku o mi
losti nás uvádí obrázek: Hora Kalvárie, pramen milosti a vzadu silhouetta Jeru
salema. Ke článku o eucharistii přiložen obrázek: Poslední večeře, dle Leonarda
de Vinci a ke svátosti manželství něžný obrázek svaté Rodiny při práci.
Mimo tyto stránkové obrázky je značný počet obrázků menších, zaujímajících více než třetinu stránky, které tvoří svou případuostí úvod k menším
článkům, jako onyno jsou zase úvodem k větším partiím. V dalším chceme upozorniti aspoň na některé.
Důmyslné je rozdělení katechismu ve tři části. To rozdělení je vzato z úvahy
o cíli člověka.
Proč Bůh stvořil člověka? Abychom jej 1. poznali, 2. milovali, 3. spaseni
byli. Tím již dáno rozdělení katechismu, a proto v úvodu krátce čteme: Kate
chismus obsahuje: 1. pravdy, jež máme věřiti (s dodatkem o posledních věcech)
2. povinnosti, jež máme konati (o hříchu a ctnosti), 3. prostředky, jež Bůh usta
novil k našemu posvěcení (o modlitbě, o milosti a svátostech). Že delší články víry
v menší článečky rozděleny, je zajisté s prospěchem. Dítě dostane od matký chleba
a chce jej míti rozdělený na malé kousky; kousek po kousku s chutí sní a dobře
zažije, než kdyby mělo po kusech bráti. Tak tomu je i u nevyspělé jeho duše,
po malých soustech rádo béře a zažije.
Příklad krátkého článečku 2. o jsoucnosti Boží. V popředí jest malý obrázek,
představující Otce Stvořitele, kterak rukou kyne a světy povstávají: 1. Která je
přední pravda, již máme věřiti? Pravda, v kterou máme především věřiti, je ta,
jest Bůh. 2. Proč věříme v Boha? Protože se zjevil. 3. Praví nám také rozum,
že je Bůh? Ano, kdyby nebylo Boha, nebe a země by nebyly. 4. Proč pravíš,
kdyby nebylo . . . .? Jako totiž je zapotřebí dělníka k vystavění domu, z toho
důvodu tím spíše je zapotřebí Stvořitele, aby nebe i země povstaly (důkaz kosmolog.). 5. Věřilo se vždy a všude, že je Bůh? Ano, národové nejvzdělanější i nej
divočejší (důkaz histor.). 6. V čem máme ještě důkaz, že je Bůh? Ve svém svě
domí, které mi praví, že budu odměněn, budu-li činiti dobré a potrestán, budu-li
konati zlé (důkaz morál.) 7. Je jsoucnost Boží pravdou jistou a jasnou? Ano,
tak že by bylo nerozumno, nevěřiti v ni.
V článečku o Bohu čteme: Bůh je pouhý duch, nekonečně dokonalý, stvo
řitel nebe a země, svrchovaný Pán všeho. Tyto vlastnosti vysvětlují se jedna po
druhé a na konec zmínka o Prozřetelnosti Boží. Nezbytným úvodem ke článku
o nejsvět. Trojici Boží jest 3. článeček o tajemstvích. Co je tajemství? Pravda
od Boha zjevená, jíž máme věřiti, třeba bychom jí nemohli chápati. Je rozumno
věřiti v tajemství? Protože nám je zjevil Bůh, pravda sama. Je to něco překva
pujícího, že jsou tajemství v náboženství? Nikoliv, protože v samé přírodě jsou
věci, jichž rozum nemůže chápati. Která jsou hlavní tajemství? Tři: tajemství
nejsv. Trojice Boží, vtělení a vykoupení.
Nauka o nejsv. Trojici Boží pojednává v 5 srozumitelných odpovědích, vy
nechávajíc učených výrazů, jichž dítěti nelze vysvětlit! (na př. o podstatě a při
rozenosti). Článek o člověku přiměřeně rozdělen na dva článečky, 1. O stvoření
člověka a darech (obrázek: »Prarodiče v ráji«). 2. Pád jejích a o zaslíbeném
Messiáši (obrázek: »Vyhnání prarodičů z ráje«).
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Obtížnější místo o darech nadpřirozených podává franc. katechismus takto:
V jakém stavu stvořil Bůh Adama a Evu? . . . jako anděly ve stavu nevinnosti
a spravedlnosti, v kterémžto stavu nebyli podrobeni ani nemoci ani smrti. Kam
je postavil? V rriísto rozkoše, jež slove pozemským rájem.
Náš katechismus nemá otázky: Proč zakázal jim jisti z plodu? Aby jim dal
znáti závislost jejich a zkoušel jejich věrnost.
Následky neposlušnosti prarodičů: 1. Byli vyhnáni z ráje a odsouzeni jisti
chléb v potu tváři, 2. podrobeni bludu a žádostivosti, 3. nemoci a smrti, 4. vy
loučeni z věčné blaženosti.
Následující články o tajemství vtělení a vykoupení podávají precisní odpovědi
a v čele každého článku případný obrázek biblický.
Co znamená »sedí na pravici«? Sedí, t. j. vkročil do nebe, jakožto na místo
odpočinku a slávy; na pravici, t. j. má touž moc jako Otec.
V článečku o Duchu sv. je šest otázek.
Kdo je Duch sv.? Vstoupil viditelně na zem? V den křtu Pána Ježíše v po
době holubice: také na sv. apoštoly v podobě ohnivých jazyků o letnicích. Co
v nich způsobil? Sděluje se také s námi? Ano, každému milostí zvláštní při sv.
biřmování. Kde je Duch sv.? Na nebi, na zemi; na všech místech, ale zvláštním
způsobem přebývá v srdcích spravedlivých. Praktická: Máme prosit částo Ducha sv.?
Protože bez jeho pomoci nemohli bychom vykonati ničeho pro spásu svou.
Pečlivě je též zpracován článek o církvi.
Jedna otázka souvisí s druhou jako řetěz logický. Náš katechismus má
definici církve, která vychází od trojího úřadu apoštolského. Církev katcl. spo
lečnost pravověřících křesťanů . . . ., vyznávají jedno učení .... (úřad učit.), při
jímají svátosti .... (úř. kněž.), uznávají římského papeže za viditelnou hlavu . .
(úř. pastýř.).
Katechismus francouzský má definici, k níž vedla snaha vložiti do ní čtvero
známek církve: Církev jest společnost věřících, založená od Pána našeho Ježíše
Krista (svatost), rozšířená po celé zemi (obecnost), podřízená autoritě zákonitých
pastýřů (apostoličnost), hlavně však sv. Otci, papeži (jednotnost). Kdo je papež?
Zástupce Ježíše Krista, nástupce sv. Petra, viditelná hlava a neomylný učitel
církve, společný otec zák. pastýřů a věřících. Kdo jsou biskupové? Nástupci
apoštolů, obdaření duchovní vládou diecése pod autoritou papeže. Kdo jsou po
mocníci biskupů? Kněží a zvláště faráři, ustanovení od biskupů v popředí far
nosti. Řekne-li se, církev nás učí, přikazuje . . ., co se míní tím slovem církev?
Svrchovaný velekněz, hlava obecné církve, aneb biskupové s ním spojení. Čemu učí
církev? Pravdám, jimž učil Spasitel. K této otázce vhodně se připíná zmínka
o Písmu sv. a tradici, jak to bylo v našem starém katechismu. Kde jsou obsa
ženy ty pravdy? V Písmu sv. a tradici. Co je Písmo sv.? Slovo Boží, psané
v knihách Starého a Nového zákona. Co je tradice? Slovo Boží, zachované nám
od apoštolů učením zákonitých pastýřů. Následuje zmínka o neomylnosti ve
dvou otázkách, a článek končí otázkou: Jsou věřící povinni věřiti a poslouchat!
církve? Ano, protože Kristus řekl: »Kdo vás slyší . . .« Následující článek vykládá
pochopitelně o známkách církve. K důkladnějšímu ještě vymezení pojmu církve
patří dodatek o těch, kteří nepatří do církve: 1. nevěřící, 2. bludaři, 3. schismatikové, 4. apostaté, 5. exkomunikovaní, k čemuž přidáno jest krátké vysvětlení
těchto pojmů.
(Pokračování.)

Ročník Vit.

KATECHETSKÁ PRÍLOHA

' —RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze Spolku katechetů v království
českém. Dne 6. července konala se členská
schůze Spolku katechetů v království českém,
v níž projednávány byly časové otázky,
týkající se stavu katechetského. Schůze
účastnil se též jeden člen z venkova, který
schválně přijel do Prahy, aby se informoval
o některých běžných otázkách, jakož i aby
vyslechl názory ve příčině praxe jednotlivých
záležitostí na různých školách a u různých
katechetů. Zároveň oznámil některé zarážející
případy, které velmi nemile se dotkly členů
katechetského spolku, poněvadž se zmíně
nému katechetovi nedostalo podpory zástupce
nejd. konsistoře v zemské školní radě, když
žádal, aby dítky přespolní docházely na
školní mši sv. a exortu, ač nejd. k. a. konsistoř v té věci dala zmíněnému katechetovi
za pravdu. Přes to zemská školní rada za
souhlasu zmíněného zástupce dovolila přes
polním dítkám, že nemusejí na školní mši
v neděli a ve svátek docházeli a účastnili
se jinde mše sv. V některých farních osa
dách však není kázání při každé mši sv.,
dítky neslyší slova Božího celý rok. Proto
bylo vysloveno přání, aby zájmy církevní
byly v zemském úřadě školním náležitě há
jeny a respektovány, poněvadž církevním
úřadům náleží o nich rozhodovat!, kdežto
zemská školní rada má v té věci jen vý
konnou moc. Přáním hojného osvěžení o
prázdninách byla tato schůze skončena.
Nová encyklika. Některé listy přinášejí
zprávu o nové encyklice, kterou papež co
nejdříve vydá. V této encyklice pojednávat!
bude o povinnostech katolických laiků. Má
býti doplněním dřívějších, které jednaly o po
vinnostech kléru. Papež tu hovoří důkladně
o povinnostech rodinného života a žádá od
těch, kteří stojí v čele katolických podniků,
aby dávali také v domácím životě dobrý
příklad.
Ministr vyučování vrahem. — Mezi
řeckým ministrem vyučování Staisem a mi
nisterským poslancem Hadjipetrosem konal
se souboj, v němž poslední byl zabit. Ministr
vyučování podal demissi, když jako nejvyšší strážce mládeže řecké jí dal příklad
dalekosáhlého nejškodlivějšího působení. Také
Rakousko mělo svého Badeniho, který jako
předseda ministerstva konal souboj s kul
havým Wolfem a tímto porušením státních
i církevních zákonů dal nejošklivější příklad
obyvatelstvu.
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Dělení hostií. Sv. kongregace obřadů
dne 16. března 1883 rozhodla, že necessitate urgente možno malé hostie děliti na části
a podávat! přistupujícím k sv. přijímání; lze
proto souditi, že totéž možno činiti u ne
mocných. Je však otázka, na kolik částí
možno je rozdělili? Mare ve své Theol. mor.
II. č. 1643. ot. 3. určuje zásadu: »in partes
minores non tamen adeo parvas, ut honeste
dari non possint.« Noldin pak (Quaest. mor.
de sacr., str. 196) vyslovuje tento názor:
»Licet autem, si opus sit, hostias dividere,
sed in duas tantum vel třes partes.«
Illustrovaný katechismus. Názornost
zajisté působí velmi zdárně, zvláště v prav
dách náboženských. Italové připadli na to,
aby podobně vyzdoben byl katechismus. Salesianské knihkupectví v Turíně vydalo r. 1901
»Compendio delia Dottnna Cristiana conforme al těsto autentico prescritto dali’ Episcopo Lombardo e Piemontese.« Je to tedy
souhrn křesťanské víry, upravený dle kate
chismu, schváleného biskupem lombarským
a piemontským. Obsahuje 400 stran formátu
16ky s 62 illustracemi a stojí 40 centesimů;
lepší vydání 1 liru. Obrazy jsou u všech
částí katechismu, na př. u každého článku
víry, u každé svátosti, u každé modlitby.
Kromě toho na 8 stranách se vysvětlují
všecky obrazy. Po biskupských úchvalách
a vysvětlení obrazů následují stručné dě
jiny náboženství, pak vlastní katechismus
(koncentricky): 8 stran pro zcela malé (1.
třída), 44 strany pro ony, kteří se připra
vují k sv. zpovědi a sv. přijímání (2. třída),
144 strany pro kommunikanty^ (kteří již
první sv. přijímání vykonali, 3. třída), 60
stran o církevním roce atd.; konečně je tu
bohatý přídavek. To vše jest za nepatrnou
cenu 40 centesimů ! Jest viděti jak Italové
pochopili důležitost této věci, aby se roz
šířila po všech místech, kde se jich jazykem
mluví.
Stolice thomistické filosofie. — Na
bohosloveckém učilišti v Litoměřicích bude
1. lednem 1905 dle výnosu ministeria kultu
a vyučování ze dne 7. července 1903, č.
16.594 systemisována stolice thomistické fi
losofie a fundamentální theologie, a povolen
příslušný náklad na ni. Doposud tyto před
nášky byly pořádány za remuneraci. Takto
bude vyhověno naléhavé potřebě, jakož i
přání sv. Stolice, aby filosofie sv. Tomáše
byla u kněžského dorostu náležitě pěstována.
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Loisy a jeho výklad Písma svátého.
Pochybiti může i nejnadanější učenec, ale ne
každý se podrobí. Proto nemohou listy libe
rální zapomenout!, že Loisy, který se úchýlil
od obvyklého způsobu výkladu Písma sv.,
odvolal svoje omyly. Proto se nepřátelé
těší, že Loisy se dosud nepodrobil A proto
papež nařídil biskupu Le Camus, aby napsal
vyvrácení proti bludům Loisyho. Kniha vyšla,
papež pak zvláštním brevem pochválil spi
sovatele, který si vzal za úkol tak nesnadnou
práci; zároveň vyslovuje politování, že kniha
Loisyho je dosud ve vážnosti nerozvážných
lidí. Protivníci naši neznajíce ovšem ani
knihy Loisyho ani biskupovy, prohlašují onu
za vědeckou, kdežto tato prý vědeckosti nemá.
To je objektivnost, které žádají při posuzo
vání svých spisů na katolících. Tak jesuité
vstupují do boje proti nesprávnému vykla
dači Písma a prohlašují výroky některých
listů za odvážlivé a nesprávné, když tvrdí:
Mýlila-li se inquisice s Galileim, může se
též mýliti s Loisym. Aby omyly Loisyho ne
vnikly do seminářů, zamýšlí papež vydati pro
všecky studující theologie officielní učebnici
exegetickou, v níž bude dokonale uznáno, jaké
kritické stanovisko může katolická theologie
zaujmouti.
Král Jiří jako katolík. Saský král
Jiří, který jako dříve, tak i nyní každého
dne k všeobecnému vzdělání přítomných se
účastní mše sv. ve farním kostele v Emži,
šel jedné neděle, když kněz z Miinsteru sloužil
mši sv., mezi četnými kommunikanty k sv.
přijímání. »Takový příklad,« prohodil k tomu
jistý kněz, »působí více, než celé kázání.«
Katechetské zkoušky pro měšťanské
školy v Litoměřické diecési. Z nařízení
Jeho Exc. njdp. biskupa dra. Em. Schoebla
konají se katechetské zkoušky pro měšťanské
školy od r. 1903 nejen písemně, nýbrž i
ústně. Klausurní práce obsahují dogmatiku,
morálku, církevní dějiny, liturgiku a kate
chetiku a vypracování exhorty. Při ústní
zkoušce žádá se znalost dogmatiky a mo
rálky v témž rozsahu jako při zkoušce kon
kursu farního. Kandidátu jest ovládati li
turgiku a církevní dějiny v rozsahu, v jakém
se přednášejí tyto předměty ve 4. a 8. třídě
gymnasijní. Kromě toho jest kandidátu znáti
školní zákony, jmenovitě církevní nařízení
stran jich provedení. Ke katechetské zkoušce
se připouštějí žadatelé po třech letech strá
vených v duchovní správě.
Příprava k svaté zpovědi a k sv.
přijímání v první třídě středních škol

v litoměřické diecési.

Ročník Vti.

Jeho Exc. njdp.
biskup dr. Schoebl nařídil pro diecési lito
měřickou, aby v první třídě pro nově při
stouplé žáky bylo udělováno vyučování za
příčinou přípravy k sv. zpovědi’ a k sv. při
jímání ve výměru nejméně 12 hodin. K tomu
dlužno užiti týdenních dvou hodin vykáza
ných nauce sv. náboženství. Pro žáky první
třídy jest konati poprvé sv. zpověď a sv.
přijímání zvláště. — Toto nařízení jest velmi
praktické, a bylo by záhodno dle toho jednati
zvláště co do přípravy k svaté zpovědi a
k sv. přijímání v první třídě také v jinýeh
diecésích.
Ordinariátní komisaři středních škol
v litoměřické diecési. Číslo 44. Ordinariátního listu litoměřické biskupské diecése
přináší toto ustanovení: »Vzhledem na zvláštní
důležitost středních škol ustanovuji ve pří
čině inspekce jejich následovně: 1. Všecky
střední školy mojí diecése budou od školního
roku 1904—5 biskupskými diecésními ko
misaři alespoň jednou každého roku navští
veny. 2, Všichni biskupští komisaři pro
střední školy těchto míst se zbavují a na
jejich místo nastupují tři noví biskupští
diecésní komisaři — shodně s c. k. zem
skými školními inspektory. 3. Jako biskupský
diecésní komisař pro střední školy v mém
residenčním městě Litoměřicích, pak v mě
stech: Ústí, Jablonci, Č. Lípě, Liberci a
Děčíně jmenuji důst. p. kan. msgr. Fuchse.
4. Jako takového pro střední školy v Mostě,
Kadani, Chomutově, Sejnově, Žatci a Tepli
cích jmenuji dp. kan. msgr. Mattaucha.
5. Jako takového pro všecky školy s českou
vyučovací řečí jmenuji dp. kanovníka msgr.
Čecha.
Péče o dobrý dorost učitelský. Kam
sahá nepřátelství nevěreckého učitelstva proti
straně křesťansko-sociální a jejímu vůdci
dru. Luegrovi, dobře vysvítá z provolání
mladšího vídeňského učitelstva, jímž se varují
rodičové, aby nedávali svých synů a dcer
do ústavů učitelských i učitelek, zvláště ne
do zemského učitelského semináře; děje se
tak proto, že vstupující žáci dle ustanovení
dolnorakouského sněmu se musejí zavázati
reversem, že po dokončení studií zůstanou
alespoň šest let ve školní službě v Dolních
Rakousích a že ze služby nepřestoupí k ji
nému povolání. Dr. Lueger očistil učitelstvo
od podvratných živlů a pečuje o to, aby
měl také dorost učitelský, aby nebyl nucen
pak přijímat! lidi, kteří jinde nemohli vy
držet!. —

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ZARI 1904.

ROČNÍK VII.

ČÍSLO 9.

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

GLzx—

Francouzský katechismus dieeése pařížské illustrovaný.
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta na Smíchově.
(Pokračování.)

V čl. 15. »obcování svátých« se učí, že duchovní poklady církve jsou spo
lečné všem údům, spojeným mezi sebou, jako údům jednoho těla. Které jsou
duchovní poklady církve? Zásluhy Ježíše Krista, Panny Marie, svátých, svátostí,
mše sv., modlitby a dobré skutky atd.
V čl. 16. o posledních věcech: Co se stane s duší po smrti? Objeví se
před Bohem, aby byla souzena, za činy dobré a zlé. (Soud soukromý.) Kam jde
po soudu soukromém? Jde dle zásluhy buď do nebe nebo do pekla nebo do
očistce, aby očekávala všeobecného soudu.
Přechod k II. dílu značí věta: »K spasení nestačí toliko přijmouti křest
a věřiti pravdám obsaženým v symbolu, ti, kdož dospěli k užívání rozumu, jsou
také povinni zachovávat! přikázání Boží a církevní. Obrázek: Mojžíš na hoře
Sinai dostává psané desatero.
Následuje desatero Božích přikázání v tom pořádku a sestavení jako v našem
katechismu. Ale hned k tomu je přidáno desatero ve verších a každé přikázání
je vyjádřeno ve dvojverší rýmovaném. Tato forma ve verši s rýmem je obvyklá.
Přejděme k jednotlivým přikázáním. 1. přik. Obrázek: Pán Ježíš se zjevil Tomáši:
»Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.« Máme věřiti, doufati, milovati a klaněti se.
a) Kdo věří — má víru. Při té příležitosti se pojednává o ctnostech theo
logických. Tak tomu bylo i v našem starém katechismu.
Hříchy proti víře: 1. dobrov. pochybovati, 2. stud ukázati se křesťanem,
3. formální se zřeknutí víry.
b) Definice naděje určitější a jasnější, než v našem katechismu: »Očekávat:
od Boha milosti na tomto světě a slávy věčné na onom.« (Obrázek: Důvěra
zhřešivšího Petra.) Hříchy proti naději: 1. zoufalství (obr. oběšeného Jidáše),
2. opovážlivé spoléhání.
c) Hříchy proti lásce: 1. milovat něco víc než Boha, 2. lhostejnost k Bohu.
Kterak projevujeme lásku k bližnímu? Skutky tělesného a duchovního milosr
denství a odpouštěním křivd.
d) Máme se Bohu klaněti, t. j. vzdávati úctu a bohoslužbu, kterou jsme
mu povinni, jakožto Stvořiteli a Pánu všech věcí. Postačí klaněti se Bohu vnitř9
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nimi úkony? Nikoliv; také nutno vzdávati veřejnou bohoslužbu (kult). Úkony
veřejné bohoslužby jsou: mše sv. a vůbec obcování službám Božím a obřadům
církevním. Hříchy proti klanění se: 1. bezbožnost, 2. pověra, 3. modlářství. To
se krátce definuje. Na konci krátce o úctě svátých a ostatků.
2. přik. Titulní obrázek: Kamenování rouhače. Hřeší, kdo: 1. neprávě pří
sahá, 2. se rouhá, 3. sliby ruší. Následuje výklad. Klení se zahrnuje pod rouhání.
3. přik. Obr.: Kněz koná mši sv. a kol něho zástup lidstva. Tam, kde řeč
o služebné práci, se praví: Služebné práce jsou ty, při kterých se tělo více na
máhá, než duch.
Jsou zakázány i když se konají pro výdělek? Ano. Možno přece někdy
konati služebné práce? Za nutnosti, jinak třeba dovolení.
4. přik. Obrázek: Tobiáš, vzor lásky synovské. Vytčeny nejen povinnosti
dětí k rodičům, ale i povinnosti rodičů k dětem, dále podřízených ku předsta
veným a představených k podřízeným, vždy ve třech stručných bodech.
5. přik. Obrázek: Kain vraždi Ábela. V šesti otázkách vyčerpáno, co nutno
říci. Také připomenuto: jakého zločinu se dopouštějí duellanti.
6. přik. a 9. přik.: Útěk Lotovy rodiny ze Sodomy. Krátce a stručně takto:
zakazují se skutky, pohledy a slova proti čistotě, Také ještě to, co vede k ne
čistotě: nepočestné obrazy a knihy, nepoč. divadla a tance i nepoč. oděv. Pro
středky uniknouti tomuto hříchu: Utíkati nebezpeč. příležitosti, modlitba, návštěva
svátosti oltářní a úcta k Panně Marii.
V 6. přik. se zakazují skutky nečisté.
V 9. přik. se zakazují i myšlénky a žádosti nečisté.
7. přik. a 10. přik. (bez obrázku). Zakazuje bráti a neprávě držeti statek
bližního. Ihned se ukazuje prakticky, kdo tak činí; totiž: zloději, nevěrní sluhové,
nepoctiví kupci, lichváři, atd., vůbec ti, kteří nějak škodí bližnímu na majetku. Jak
možno zadržovati statek cizí? Kdo neplatí dluhů, nevrací schovaného a nalezeného.
V 7. přik. se zakazuje bráti a bezprávně držeti majetek bližního.
V 10. přik. se zakazuje žádati si ho přivlastnit! nespravedlivě.
Na konec o restituci.
8. přik. (bez obrázku), ale zase prakticky. Zakazuje se: křivé svědectví, lež,
pomluva, na cti utrhání, podezřívání a to vše se vysvětluje v kratších větách.
Církevních přikázání je šestero. Každé přikázání zase v rýmovaném dvojverší.
I. a II. stejné s naším. Obrázek: Obět Melchisedechova — předobraz mše
svaté. Vyjímám tuto otázku: Kolik je ve Francii nyní zasvěcených svátků? Čtyři:
vánoce, nanebevstoupení P., nanebevzetí P. Marie, všech svátých.
III. a IV. je vlastně naše 4. přik. církevní, rozdělené ve dvé: »Jednou za
rok se zpovídat!«. »V době velikonoční Spasitele přijímati« (kteří dospěli k uží
vání rozumu).
V. a VI. je vlastně naše 3. přik. cirk., rozvedené ve dvě přikázání. V. Máš
se postiti v kvatembru, o vigílii někt. svátků, v quadragesimě. Jako v našem ka
techismu přihlíží se tu k všeobecnému církev, zákonu, který v ty doby stanoví
zdrženlivost a újmu.
Co je újma? Jednou denně jisti, k čemuž možno přidati malý zákusek. Zákon
újmy zavazuje všecky věřící od 21 let, není-li překážek nebo zákonité dispense.
Proč újma v kvatembru, vigílii, kvadragesiměř
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VI. Nemáš požívati masitých pokrmů v pátek a sobotu. Na památku smrti
a pohřbu P. Ježíše. O našem pátém přik. církevním není zmínky. (Při těchto dvou
přikázáních vhodný obrázek: Pán Ježíš pokoušen od ďábla—»odstup, satane.«)
Tento druhý oddíl o přikázáních případně ukončuje článek o hříchu.
Co je hřích? Neposlušnost zákona Božího.
Udávají se druhy hříchu a zvláště na konec rozdíl mezi hříchem těžkým
a lehkým, pak je článek o sedmeru hlavních hříchů. Každý hřích definován krátce.
A k tomuto se pojí nezbytně článek o ctnostech.
(Pokračování.)

Promluva na začátek školního roku.
Napsal LADISLAV ZAVADIL, farář v Křižanově.

Opět začal nový školní rok, opět shromáždili jsme se na tomto místě,
abychom ponejprv po prázdninách poslechli slovo Boží. A o čem jiném bychom,
milí žáci, dnes mluvili, než-li o začátku školního roku? Vidím zde dnes mnohé,kteří zde v loni ještě nebyli, ale většinu těch, kteří i v loni zde slovo Boží poslouchávali, a proto i k těm i k oněm dnes několik slov promluvím. A sice
zmíním se nejprve o myšlénkách, které žáka, přicházejícího po prázdninách do
školy, mají ovládali.
1. Jako všude jinde ve světě, v životě i přírodním i lidském střídá se doba
práce a odpočinku, tak jest tomu i v době lidského žití, kteréž se říká učení. I vy,
milí žáci, po deset měsíců pracujete, učíte se, sbíráte potřebných pro život
vědomostí, a dva měsíce odpočíváte. Tomu odpočinku říkáme prázdniny. Vím,
že jste se na prázdniny těšili, ale vím také, že jste se netěšili proto, abyste je
v zahálce neb nečinnosti ztrávili, nýbrž abyste si odpočali, to, co jste se během
školního roku naučili, jaksi zažili, nových sil pro nový školní rok načerpali.
A doufám také, že všichni, jak zde jste shromážděni, takovým způsobem
svoje prázdniny jste ztrávili. Kdyby však bylo někoho mezi vámi, jenž by si
vzpomněl, že v prázdninách lenosti, nečinnosti se oddával, ať nyní, na počátku
školního roku pocítí lítost nad ztrátou drahocenného času, a ať nyní vzbudí úmysl,
a to pevný, že dvojnásobnou pílí nahradí, co zameškal.
Než všichni, milí žáci, vstupujíce do nového školního roku, ať ztrávili jste
prázdniny jakkoliv, musíte míti na paměti, že nastupujete novou třídu, nové od
dělení, novou tedy práci. A tu na prvním místě pozdvihnete znovu mysl svou
k Bohu, jak předpokládám, že jste učinili již při vzývání Ducha sv. v kostele,
obětujte mu tento začátek školního roku, a poproste jej, aby svou milostí po
celý tento rok u vás zůstával. Vždyť jen od Boha a s Bohem jest počátek každého
dobrého díla.
Však nejen od Boha doufejte milosti a pomoci, kteréž, jak z úst jeho be
zpečně víme, nikomu neodepře, kdo jej za ni prosí, nýbrž i sami ruky své k dílu
nového školního roku přiložte. A jsou to hlavně dvě vlastnosti, dvě ctnosti, které
každého žáka nad jiné zdobí, totiž pilnost a poslušnost. Pilnost proto, poněvadž
je-li k čemu na světě pilnosti potřeba, jest to k učení, neboť bez pilnosti není
naučení, bez pilnosti není prospěchu, čili jak přísloví lidové praví: »Bez práce
nejsou koláče.«
A poslušnost proto, poněvadž nemáte zůstati vždycky žáky, nýbrž máte
vstoupiti později jako dospělí v život, a máte později také rozkazovat! a poroučet!
9*
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v nej rozmanitějších oborech povolání; a kdo se v mládí neučí a nenaučí poslou
chat!, neumí v dospělém věku ani poroučeti.
A kde máte býti pilní a koho poslušní? Pilni nejen ve škole, jsouce při vy
učování, nýbrž i doma po škole, učíce se svým uloženým úkolům. Poslušní
nejen ve škole svých učitelů všech bez výjimky, jsouce pod bezprostředným
jejich dozorem, nýbrž i doma svých rodičů, jsouce sice žáky, ale na předním
místě dětmi.
2. S těmito myšlénkami počínejte tedy, milí žáci, letošní školní rok. Ale
ještě bych vám něco rád právě v první své promluvě připomněl. Jak víte, po
čínáme vidy nový školní rok buď ve svátek anebo kolem svátku svaté Ludmily,
patronky naší české. A není to náhodou. Sv. Ludmila, kněžna česká, paní roz
umná, dobrá a tichá, vychovala vnuka svého, knížete českého, sv. Václava, a jest
tudíž jmína přední patronkou dobrého učení. Neboť sv. Václav uměl nejen knihy
latinské jako nějaký dobrý kněz neb biskup, nýbrž i když vzal knihy slovanské,
pročítával je veskrz bez ouhony; netoliko pak že knihy uměl, ale i víru naplňoval,
lidi chudé i bohaté miloval a o ně se staral. A tomu všemu naučila jej svátá
Ludmila, jeho bába.
A takovým způsobem jest se, milí žáci, učiti i vám. Uslyšíte od svých
učitelů, ať duchovních, ať světských, nej rozmanitější věci, budete se učiti nej
různějším předmětům, dovíte se věci, o nichž jste posud tušení neměli, a tomu
všemu máte se naučiti, a s pomocí Boží také se naučíte. Ale to učení všecko,
právě tak jako vše v přírodě, není účelem pro sebe, nýbrž sloužiti vám bude
k tomu, abyste, jako sv. Václav, netoliko knihy uměli, ale také i víru naplňovali.
T. j. abyste v každém předmětu velikost Boží poznávali, abyste v každém pří
padě lásku jeho obdivovali, a konečně abyste v každém povolání cíle, svého,
spasení došli.
Když tedy kolem svátku sv. Ludmily školní rok jsme počali, prosme také
tuto naši zemskou patronku za přímluvu, aby našemu učení, naší práci, naší
pilnosti takového od Boha požehnání vyprosila, jakým bylo provázeno její vy
chování sv. Václava. A když nejen od Boha pomoci si vyprosíte, milí žáci, nýbrž
i sami se přičiníte, jakož pevně doufám, pak letošní školní rok všichni, nejen
nadaní, nýbrž i méně nadaní žáci, také s prospěchem skončíte, neboť:
cesty mohou býti rozličné,
jenom vůli mějme všichni stejnou,
totiž vůli Boží zde na zemi plniti. Amen.

Promluva na XVII. neděli po sv. Duchu.
Upravil AD. B.

--Milovali budeš Pána Boha svého z ce
lého srdce svého.*
(Mat. 22.)

Co jest na obloze nebeské mezi planetami slunce, to jest mezi údy lidského
těla srdce; neboť jako slunce všem planetám dodává světlo, tak srdce všem údům
dodává sílu a život. Proto když Bůh chce míti u lidí rozkošné obydlí, nevšímá
si očí, uší, jazyka, rukou, ale v samém srdci si oblibuje a proto přívětivě každého
žádá: »Polož .mne jako znamení na srdce své.« (Velepíseň 8, 6). Ničehož od nás
nežádá než srdce, ničehož nám tak často nepřikazuje laskavý Spasitel v svátém
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evangeliu, než abychom milovali Boha z celého srdce svého. Ó jak slušná jest
jeho žádost! Ó jak pěkné a spolu snadné je toto přikázání.
Každý z nás nemůže však tuto lásku k Bohu dávati na jevo hrdinskými
skutky; naše křehkost a nemožnost nám toho nedovoluje. Proto se obíráme oby
čejně maličkými skutky, a těch si mnozí z vás nevšímají, aby je laskavým srdcem
obětovali Bohu. Dobrý úmysl nebo láska k Bohu přidává však i nejmenším našim
skutkům vzrůst, aby se před Bohem nezdály maličkými.
Promluvme tedy dnes v krátkosti o tom, že i nepatrné véci s dobrým úmyslem
pro Boha konané nejsou před Bohem maličké, nýbrž veliké.
Láska Boží zdá se býti jako sůl; aby učinila jídlo chutné, jest jí potřeba
jen malou částku k pokrmu přidati. zMá se býti jako světlo, aby učinilo ve světnici
všecky věci viditelné, jest potřebí otevřití malou okenici. Zdá se býti jako jiskra;
aby způsobila velký plamen, potřeba jest jedinou do hořlavých věcí hoditi.
Co má činiti dítko, aby dalo poznati, že skutečně miluje své rodiče? Zda-li
jest potřebí, aby jezdilo do cizích zemí, aby vydělalo peníze pro obživu rodičů ?
Zda-li jest potřebí, aby samo místo nich stonalo, jsou-li rodiče nemocni, nebo do
konce za ně umřelo? Dítě zajisté nejlépe svou láskou dává na jevo, když každo
denní malé svoje povinnosti dobře vykonává, když rodičů poslouchá, neodmlouvá,
pošlou-li je někam, když na bratra nebo sestru neukazuje prstem, aby šli místo
něho. Tak také není potřebí daleko putovati, příliš almužny rozdávati, v kostele
celé půldne ztráviti, čiňte jen každodenní svoje zaměstnání z lásky k Bohu; z toho
Bůh pozná nejlépe, že jej milujeme, a bude nás navzájem milovati, jako rodiče
poslušné dítky.
Což může býti menšího^ jako podati někomu sklenici studené vody? A přece
praví Pravda věčná: »Kdokoli to učiní z lásky, neztratí odplaty své.“ Což může
býti menšího, než vrhnouti do pokladnice chrámové penízek? Ze to učinila chudá
vdova z lásky k Bohu, proto ji Kristus Pán nejvíce pochválil. Což může býti ne
patrnějšího, nežli zanechati chatrných sítí a chatrné lodičky? Že to Petr učinil
z lásky k Bohu, slíbil mu Kristus Pán, že za to bude někdy seděti na soudné
stolici, soudě dvanáctero pokolení israelských, a životem věčným vládnouti bude.
Bůh umí ceniti nejlépe všecky věci; jistě že by nebyl slíbil tak veliké odměny,
kdyby byly nepatrné oběti také před ním maličkými.
U sv. Matouše (kap. 25.) čteme, že tam Kristus Pán jednoho služebníka
velice vychvaluje: „Ejhle, služebníče dobrý a věrný, vejdiž v radost Pána svého.«
Co pak asi tento služebník chvalitebného učinil? Snad do všech kostelů na
celém světě putoval? Snad jako potom někdy sv. Hilarion v přísném životě 70 let
strávil? Nic takového neučinil Příčinu této chvály Kristus Pán sám vyložil: »Protože
jsi byl nad málem věrný, vejdi v radost Pána svého.«
V životě Ludvíka XI., krále francouzského, se čte, když jedenkráte konal
velkou honbu a daleko zašel a velmi žíznil, že mu jistý rolník daroval
řípu. Král se mu hned za ni tisíci tolary odměnil. Proto právem volá Ludvík
Blosius: »Kdo sebe samého třebas v nejmenší věci přemáhá a tělesným náklon
nostem odpírá, ten činí věc Bohu milejší, než kdo by byl mnoho osob z mrtvých
vzkřísil. Pro ty nepatrné dobré věci byste byli snad u něho v stejné lásce, jako
jsou mnozí poustevníci pro velikou přísnost svého života.«
Cesta do nebe jest daleká a vysoká, a proto se musíme všemožně přičiniti,
abychom se tam dostali. Co však činíme, když chceme vystoupiti někam výše?

Strana 102.

Ročník VII.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Bereme ku pomoci žebřík; žebřík však se nedělá ze samých dlouhých bidel, nýbrž
z maličkých hůlek a po nich nejsnáze vzhůru vystupujeme. Veliké, hrdinské skutky
dobré a ctnosti jsou jako dlouhá bidla, každodenní pak nepatrné skutky dobré
jsou jako na žebříku malé hůlky. Arci-že jsou potřebný do nebe některé hrdinské
skutky, ale více jest potřebí každodenních skutků nepatrných. Jak šťastné je
dítko, které si takto cestu do nebe připravuje.
Nejlépe toho štěstí zkusil na sobě jeden řeholní bratr, zvaný Jan de Soto.
Zastávaje v řádě místo krejčího, když ležel na smrtelném loži, žádal okolostojících, aby mu podali jeho obyčejnou jehlu. Všichni se domnívali, že snad blouzní,
a žádný mu jí nechtěl podati. I žádal jí po druhé a po třetí, řka: »Nemyslete si,
že blouzním, jen mně podejte jehlu.« Když mu ji podali, promluvil: »Tato jehla
bude mi sloužiti do nebe místo klíče, protože jsem jí každý steh Bohu svému
obětoval.« A za těchto slov vypustil duši. Tento dobrý bratr nešel do Indie, aby
obracel pohanské národy na víru křesťanskou, nýbrž šil, spravoval, nepatrnými
věcmi se obíral, ta maličká jehla mu působila největší potěšení.
I vy, drahé dítky, máte denně příležitost tak snadno získati mnoho zásluh ;
proto jich nezanedbávejte. Bůh nežádá od vás mnoho. Chce jen, abyste konaly
svoje modlitby, nezanedbávaly služeb Božích, svých rodičův a učitelů poslouchaly,
se svými bratřími a spolužáky dobře se snášely, pilně se učily. Dobrotivý Pán
se spokojí těmito nepatrnými skutky, když je zvětšíte laskavým srdcem a dobrým
úmyslem. Když tak budete činiti, řekne vám Spasitel, co onomu služebníku: »Že
jste nad málem byli věrni, nad mnohým vás ustanovím, vejděte v radost Pána
svého.« Amen.

Promluva na neděli XVIII. po sv. Duchu.
)
*
^Jdi do domu svého.
*

Mat. 9.

Naši předkové vyjadřovali důležité pravdy životní svéráznými výroky, jež
nazýváme příslovími. Tak se tvrdí: »Všude dobře, doma nejlépe.« Ale jest otázka,
kde je náš dům? Sv. Řehoř nás vyvádí ze všeobecného omylu, an praví: »V pří
tomném životě jsme jako na pouti.« Sv. Pavel pak píše: »Nemáme zde trvalého
města.« (Žid. 13, 14.) Nemáme-li zde trvalého města, nemáme tu ani domu. Kde
je tedy náš dům?
Na tuto otázku odpovídá kniha Kazatelova (12, ó), ukazujíc nám náš dům
jako prstem: »Půjde do domu věčnosti.« Máme tedy svůj dům na věčnosti, u toho
vznešeného Pána, k němuž každodenně ruce spínáme a voláme: »Otče náš!«
Zdali všem v tomto domě se dobře povede, dlužno velmi pochybovat!; po
něvadž tento Otec je veliký Pán, má tento svůj dům také dobře spořádaný po
způsobu světských pánů. Dům velkého pána bývá vystavěn aspoň na dvě po
schodí, v horním zůstává sám se svou rodinou, v dolním pak přebývají ti, jichž
méně nebo nic si nevšímá, na kterých mu nic nezáleží. Dům Boží také má dvě
poschodí, horní sluje nebe, a v něm přebývá Bůh se svými miláčky, dolní pak
sluje peklo, a v něm přebývají zavrženci.
My ještě nejsme v žádném z těchto míst, nýbrž v slzavém údolí. My si
hledáme teprve příbytku. Proto budeme dnes uvažovati o přípravě na cestu do
domu věčnosti.
*) Dle staročeského kázání.
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Vypravuje se o jistém boháči, že měl vtipného papouška. Jedenkráte jej
viděl v kleci smutně seděti; přistoupil k němu a otázal se ho: »Ptáčku, co pak
dnes tak smutně sedíš a nač myslíš?« Papoušek jakoby se probudil z hlubokého
sna, obrátil se k svému pánu a odpověděl mu slova, která před chvilkou za
slechl z ulice: »Mysli na věčnost!« Boháč se ulekl, neboť nerad slyšel o věčnosti.
Aby nebyl ve svém lehkomyslném životě papouškem vyrušován, poručil jej za
biti. Avšak to byla nemalá chyba. Dle mého mínění neměl býti onen papoušek
zabit, nýbrž spíše se měl vznášeti po všech městech a vesnicích, aby se lidé
učili od tohoto nerozumného živočicha pamatovat! na věčnost.
Kdybych já se nyní vás ptal, o čem tak přemýšlíte, mnozí by se snad
styděli odpovědět:! málo kdo z vás by asi mohl dle pravdy odpovědět!, že má
na mysli léta věčná. Všichni chtějí býti účastni šťastné věčnosti, a přece sotva
kdo na ni vzpomíná: ano, připadne-Ii mu přece taková myšlénka, odpuzuje ji
od sebe, vyráží se z ní, jako z nějakého truchlivého a smutného myšlení.
Hlavní příprava na cestu do domu věčnosti tedy záleží v tom, abychom na
věčnost myslili.
Sv. Augustin nás k tomu napomíná: »Věčnost jest velikého pomyšlení.«
A v tom má zajisté pravdu. Když na ni jen zběžně vzpomínáme, jde po nás
mráz, zvláště proto, že nevíme, jsme-li hodni hněvu čili lásky. Kdyby byla jenom
věčná radost, bylo by nám rozkoší na věčnost pamatovat!; poněvadž však je
také věčná žalost, proto býváme naplněni strachem, když na věčnost pomyslíme.
Pokud jsme živi, záleží na naší vůli vyvoliti sobě radost nebo žalost; jak
mile však zavřeme oči, upadneme do božského práva, od něhož již nebude
žádného odvolání. Spravedlivý soudce věčný neučiní žádnému křivdy. Přinese
knihu — abychom mluvili obrazně — a v té knize budou sepsáni všichni dobří
i zlí skutkové. Vypočte všecky nám udělené dary a milosti, podle kterých mohl
býti každý dobře živ. Přivede zpovědníky, kazatele a učitele, kteří bez obalu mu
přímo ukazovali cestu do nebe. A podle toho budeme souzeni u božského práva,
podle toho bude rozhodnuto o naší věčnosti, zda bude šťastná nebo věčně ne
šťastná. Proto opravdu jest věčnost velikého povážení.
Kdyby někdo do nemilosti upadl nebo byl vypovězen ze země, má přece
naději, že se mu podaří opět nabýti milosti a vrátiti se do vlasti. Kdo však
jednou přijde do nešťastné věčnosti, byť i tam byl tisíc let, ještě ani nezačal býti;
byť i tam byl kolik milionů let, kólik jest na celém světě písečných zrnek, kolik jest
na celém světě kapek vody, kolik jest na všech stromech listí, přece tam ani
nezačal býti, jak svědčí sv. Řehoř: »Milosrdenství již žádného nevysvobozuje,
koho jednou spravedlnost odsoudila k trápení. Tomu pak všemu snadno se
můžeme vyhnouti, budeme-li jen následovat! rady krále Davida, jenž praví:
»Nechť vstoupí do pekla živí.« To jest, nechť rozjímají, co to jest věčnost; toto
spasitelné rozjímání by očistilo naše myšlénky, vytříbilo by naše žádosti a upevnilo
by naše skutky. K tomuto spasitelnému rozjímání nám dává Bůh příležitost,
zvláště tehdy, když slyšíme o smrti některého člověka, jmenovitě byl-li to náš
známý nebo příbuzný a odešel-li s tohoto světa mlád.
Sv. Jan Zlatoústý připodobňuje takové spasitelné rozjímání ke křídlům
a praví: »Jako ptáci neuváznou v okách a osidlech, lítajíce roztaženýma křídloma,
tak lidé neuváznou v ďáblových sítích, rozjímajíce si věčnost.« Marnotratný syn
byl v těchto osidlech nemálo zapleten, a když se potom s otcem smířil, kterak
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s ním jednal otec, aby mu všecky pozemské rozkoše zošklivil? Jistý vykladatel
Písma sv. dovozuje: Předně poručil otec před očima marnotratného syna zabiti
tučné tele, aby jej laskavě zastrašil smrtí; podruhé když o něm s čeládkou
mluvil, nepovídal, že' ten syn byl marnotratný, nýbrž že byl mrtvý; nepovídal,
že se jen domů vrátil, nýbrž že obživl. Všudy mu stavěl před oči hrob, aby jsa
stále obklopen smrtelností, nevrátil Se k předešlému špatnému živobytí.
Pročež připadne-li Vám kdy na pamět věčnost, nevyrážejte se z ní jako
snad ze smutného myšlení, ano sami si ji raději na pamět uvádějte, zvláště
budete-li pokoušeni k lenosti, pomluvě, nepočestnosti nebo jinému hříchu. Po
myslete si tenkráte, co byste měli z toho všeho, když budete státí přede dveřmi
toho věčného domu, když opadly všecky rozkošné růže a zůstalo jen samé trní.
Rozjímejte tedy často o věčnosti a připravujte se tak na cestu do věčného domu.
Amen.

Promluva na den sv. Václava, patrona země české.
Napsal EM. ŽÁK.

Stará pověst česká vypravuje, že pod klenbami dómu Svatovítského v časech,
kdy země naše protivenstvím nepřátel trpí, za ticha nočního děje se cosi zvláštního
a tajemného. Těla mrtvých velikánů našich, kteří tam pod kameny odpočívají,
zdvihají se prý ze svých hrobů. Vstává slavné paměti zbožný Otec vlasti, Karel
a čeští králové, moudrý Jiřík Poděbradský, císař Rudolf; probouzejí se vznešení
správcové církve české: sv. Vojtěch, Arnošt, světec Jan z Nepomuku a celá řada
těch, již tu spí. A všichni čekají na svého vůdce sv. Václava. Posléze otevírá se
kaple Svatováclavská a jasný kníže, v záři světla, jež roznítila úcta Cechů kol
jeho postavy, s korunou na hlavě, s mečem po boku vede zástup ožilých velikánů
k oltáři. Zde tiší, dosud mlčící prosebníci poklekají a společně se modlí za blaho
země, za štěstí svého národa. A když dokonali svoji vroucí, úpěnlivou modlitbu,
vracejí se ve svůj hrob; světlo chrámové pohasne a hrobové ticho opět zahalí
prostory dómu.
Drazí přátelé! Toť ovšem lidová pověst. Pevná víra lidu, že ti zemřelí světci
cítí dále se svým národem, že u Boha za lid svůj prosí, víra spojená s živou
obrazotvorností vytvořila tuto báji. Lid věří v jich lásku k této zemi, jež smrtí
jich nepohasla, ale jen se proměnila. A právě dnes slavíme svátek předního
patrona a ochránce země české, sv. Václava. Nuž vizme u významný tento den,
v čem pravá láska k vlasti záleží.
1. V řeči lidské není sladšího slova nad slovo: vlast, národ. Zdá se nám, že
i slova: otec — matka ztrácejí svého lesku a kouzla před vznešeným pojmem vlasti
a národu. Slovo to nadchlo předky, že život položili za ten lán země, na němž
se zrodili, jejž vzdělávali a v němž také po boji života odpočívat! si přáli. Vlast
a národ toť pojmy tak vznešené, že kdo by jediným, méně uctivým slovem je
poskvrnil, právem za nezdárného syna svého národa se považuje. A co víže nás
v jeden celek společný, v jeden národl Jest to vědomí, že pocházíme od téhož
praotce Čecha, ‘že jsme jen široce rozvětvená jeho rodina. A tak jediné vědomi
společného původu, vědomí příbuznosti jest základem společného národního cítění
a vzájemné náklonnosti. Zvyky, táž řeč, taž víra jsou ovšem znamenitou podporou
vzájemných styků, — ale vědomí národnosti nikterak nepodmiňují.
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A co znamená tudíž milovati svoji vlast, svůj národ? Jak máme tuto lásku
k vlasti osvědčovat! ? — Drazí přátelé! Se vznešeným heslem : »láska k vlasti«
— kolik často se spojuje falešných pojmů a názorů 1 Snad není hesla, kterého by
nebylo častěji zneužíváno, jako opojného slova tohoto. Jsou, kteří láskou k vlasti
rozumějí zpívání vlasteneckých písní, účastnění slavností, jež do názvu vlaste
neckého se halí, hojné řečnění a stálé dovolávání se národu a vlasti.
Když národ český usínal, ztrácel jako nemocný a sesláblý vědomí své sa
mostatnosti, bylo zajisté tohoto volání potřebí. Když byly časy, že uvědomělí
Cechové, sešedše se do jediné jizby, bez přehánění mohli říci: »Kdyby krov tento
na nás spadl, bylo by veta po českém národu« — tehda bylo věru ono volání,
česká řeč a český zpěv jediný prostředek, aby procitli k vědomí národnímu, kdo
pomalu již usínali. Tu práci probouzení vykonali naši šlechetní buditelé. Vzdejme
jim za to dík a uchovejme je u vděčné, nehynoucí paměti!
2. Ale dnes, kdy jsme sí již vědomi své národní příslušnosti, láska k vlasti
jinak musí se osvědčovat!. Vždyť netřeba buditi a křičeti na toho, kdo procitl
a slyší. Dnes každý, kdo chce ukázati svoji lásku k vlasti, má jiné povinnosti
a úkoly. —
Co bychom řekli hospodáři, jenž přijel s pluhem na roli, kterou kdysi otcové
jeho vzdělávali, a zde obrátě pluh, by usedl a dojat vzpomínal, co kdysi zde
rostlo, a kteří jeho předkové zde pracovali? Byla by to zajisté krásná vzpomínka,
něžný projev úcty; — ale sám-li nebude pracovati, věru že špatně svému lánu
země poslouží a sotva chleba z něho dobude. A tak i nám by se vedlo, kdybychom
jen slavné minulosti vzpomínali a sami se nepřičiňovali svojí prací, aby doby ty
se vrátily. Lásku k vlasti osvědčujeme nejprv pilnou prací, abychom pilným sebe
vzděláváním zabezpečili si klidnou budoucnost, čili jak říkáme slušné postaveni.
Kdo ve svém stavu jistého blahobytu dosáhl, získal statky, ten potom jiné
své rodáky podporuje penězi i radou, osvědčuje v pravdě nejkrásnějším způsobem
lásku k vlasti. Ten může se státí mecenášem, jenž českou práci, domácí vědy,
národní umění podporuje, a jest tak pilířem, kamenem uhelným, na němž rozkvět
a sláva národa se zakládá. Toť jest vlastní cíl, nejkrásnější meta pravého vla
stence, aby pilností, poctivostí domohl se té výše, aby byl podporou svých
slabších vrstevníků. —
A což kdo nedospěl k tomuto stupni — ten snad již z řady vlastenců jest
vymazán? Nikoli. Kdo v službách jiných koná své povinnosti věrně a svědomitě,
dbá své cti a k národu svému se hlásí — i ten vykonal svoji vlasteneckou po
vinnost. I poslední dělník v cizině, jenž svojí poctivostí získal důvěru svého pána,
prospěl své vlasti. Cest jeho jest též ctí celého národu, neboť bezděky každý musí
ctíti národ, z něhož co nejvíce počestných lidí a pevných povah bylo vyšlo. A tak
drazí přátelé, jen práce, kterou jsme na prospěch svých sourodáků vykonali,
ušlechtilost povahy, v níž byli jsme ke cti těm, s nimiž svazky národu nás poutají,
bude hlavně rozhodovat! o tom, zda byli jsme zdárnými či zcela neužitečnými
syny svého národa.
3. Ale pravé vlastenectví v srdci toho, jenž v pravdě je křesťanem, ještě něco
jiného žádá. A to jest, abychom nepodceňovali toho, kdo není téže národnosti
s námi. »Veliká část toho, co za našich dob vlastenectvím se jmenuje, jeví se
v národních předsudcích, v národní domýšlivosti a v národním záští«, řekl jeden
hluboký myslitel. (Smiles.: Karakter.) Mnohý ukazuje své vlastenectví jen silou
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svých plic, kterou dovede spílati národu druhému. Jaké to nekřesťanské jednání!
Jak protiví se vznešenému učení, jež v každém člověku vidí svého bližního.
Křesťan miluje svůj národ, svoji vlast nad každý jiný kraj země, ale při tom
nepodceňuje národ druhý. Nechová zášť proti tomu, kdo je jiné národnosti, ale
jedná jako onen evangelický Samaritán, který i zraněnému nepříteli ochotně pomáhá.
A ještě jednoho nezapomeňme ! Pýcha lidstva, jež stavěla věž Bábelu, byla pří
činou, že lidstvo rozdělilo se v národy, které často nepřátelsky proti sobě povstá
vají. Ale Ježíš, zakládaje církev svoji pro všechny národy, opět chce je pod
křížem v jeden celek shromáždili, aby poznaly, že jsou synové téhož Otce ne
beského a dědici jeho království. A to jest ono veliké, politické poslání církve
mezi národy, že hledí je sjednotili v bratrské lásce, v jedinou rodinu, v jediný celek.
Pilná práce, poctivost, šlechetnost v jednání, k nimž vede víra Kristova, toť
jsou znaky pravého vlastence. A jen ten, kdo těmito zásadami se řídí, dokazuje,
že chápe, v čem láska k vlasti záleží. A když všichni těmito zásadami budeme
se řídili, pak můžeme se ctí státí pod slavnou, vítěznou korouhví našeho světce
sv. Václava. Jen tehda, když sami přičiníme ruce k práci užitečné na oslavu
vlasti, náš slavný dědic české země »nedá zahynouti nám ni budoucím«. Amen.

Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu. (Slavnost růžencová.)
Napsal JOSEF THIR, kooperator v Táboře.
» Vyvýšena jsem jako štěp růže
v Jerichu.* Sir. 24, 18.

Bývalo obyčejem starých Reků i Římanů uctívati památky drahých zesnulých
slavnostmi, které nazývali růžovými. V ty dny památné celé zahrady růží věn
čily pomníky zvěčnělých, a příbuzní jejich ozdobeni věnci růží se u nich scházeli,
aby modlitbou vzpomínali na drahé své, aby v paměti své obnovili sobě celý
jejich život s jeho dny šťastnými i nešťastnými a posilňovali se nadějí v radostné
shledání. I církev svátá s dnešní nedělí spojuje slavnost svátého růžence, mod
litby, v níž jako v růžencový věnec duchovní svinula nejkrásnější své modlitby
a vzpomínky, modlitby, která věnčití má celý měsíc tento ku poctě královny
nebes, kterou země velebí tím krásným názvem růže, královny květin. Vedle Je
žíše, Spasitele světa, není nám dáno dražšího jména, než jeho panenské matičky
Marie. Oni zemřeli, dokonali svůj život, ale na obou splňuje se veliké slovo
písma: »Vstávše z mrtvých, více neumírají,« žijí a žiti budou věčně v paměti
věků. A tento den věnujeme i my jim vzpomínku, i naše oltáře věnčí se růžemi,
ale daleko vzácnějším věncem duchovním, věncem růžovým svátých modliteb
velebíme my Spasitele světa i jeho matičku. Vždyť v modlitbě té v nejkrásnější
růže vineme vzpomínky na život, utrpení, smrt a vítězství Spasitele, na radosti,
bolesti a .vítězství svaté jeho matky, aby věnec ten věnčil památku jejich nejen
dnes, ale i celý měsíc, královně svátého růžence zasvěcený, aby každý den jeho
byl slavností růží, jež klademe na oltář Synu Božímu k radosti, Rodičce Boží
ke cti a nám k spasení.
Avšak vedle těch věnců růží, které krášlí její oltáře, vedle toho svátého
růžence, v nějž splétáme vzpomínky a svátá tajemství víry s krásnou modlitbou,
máme ještě jeden růženec, růžový věnec — je to živý růženec, který tvoří všickni
ti, kteří se modlí, když nejen uvažují, co se modlí, ale též následují toho, aby
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jednou šťastně došli toho, co nám tajemství slibuje. A k tomu živému věnci růž'ovému sklání se nejraději svátá Boží matička. Sklání se tak jako věrná a zbožná
následnice její svátá Alžběta, královna portugalská, která když jednou v jednom
městě slavně byla vítána, spatřila hlouček malých, chudých, osiřelých dítek, které
stojíce v povzdálí, v sepiatých ručkách svých nesli věnce růží. Ihned sklonila se
k nirn a objímajíc sirotky ty, pravila: »Vy jste ty mé nejkrásnější květy.«
Drazí moji, zdaž i my nepodobáme se oněm dítkám, které obracejí se ke
královně nebes, jak modlitba říká: »Zdrávas, královno, Matko milosrdenství, ži
vote sladkostí, naděje naše — k tobě voláme, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.« Ano, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči,
když tobě obětovati budeme nejmilejší tvoji modlitbu, posiluj nás na pouti naší
a nám po tomto putování ukaž Ježíše, ku kterému jsi šťastně a vítězně dospěla
po radostech a žalostech svého života. Avšak modlitba naše nesmí býti pouze
bezmyšlenkovité odříkávání, ona má býti proniknuta uvažováním svátých ta
jemství. Svatý Bernard říkával: »Rozjímej —■ modli se a obětuj.« Tato slova
platí obzvláště o modlitbě růžencové. Vždyť již sama růže jest jeho obrazem
a nutí k přemýšlení, k rozjímání. V smutné době zimní zbývá z ní suché, holé
trní. Avšak když zavane radostný dech jara, jeden lístek zelený za druhým vy
růstá, aby zakryl ono trní bolestné. A kdy slunce zářivým světlem i teplem svým
oblévá zemi, tu z lístků těch skvostná vykvete růže, slunce zlatí růžové její
lístky a vonný dech její nese se k nebi. Hle, toť obraz života každého z nás,
toť obraz života Matky Boží. Co má člověk na světe, čeho zakusila Matka Boží
nejvíce — jen strastí a bolu, trní a křížů — trpký bolestný to růženec. A ty
lístky zelené, zdaž nejsou obrazem těch málo radostí a nadějí, které skytá život
náš, radostí posvátných, plných důvěry a svaté naděje, které dal život Páně Marii
jako vínek růžence radostného. A ta zářící růže, která se pozdvihuje k světlu
a slunci, zdaž nevykvetla z těch trní a lístků, zdaž krásně nám neukazuje, že
i my po utrpení a radostech jdeme k světlu, k slávě, která jednou rozkvete nám
na věčnosti, zdaž neukazuje nám ten vítězný růženec svaté Boží Rodičky, ke
které dospěla po utrpení i radostech svých. Ano, když na to vše při modlitbě
svátého růžence budeme pamatovati, pak se ho budeme modliti s jiným nad
šením, s jinou zbožností, pak jako obět nejmilejší Bohorodičce budeme jej také
obětovati.
Ano, obětujme jej často a rádi za církev svou, kterou vždy v nejtěžších
zápasech zachránily modlitby věřících, obětujme ji za vlast svou, která je po
svěcena zbožností našich otců, v jichž rukou dávno již. zetlely svaté růžence,
obětujme ji za své drahé, obětujme ji za sebe a za všecky tužby své a svá
přání. Nestyďme se za modlitbu tu, kterou uctívali Matku Boží, králové i žebráci,
slavní vůdcové i velicí učenci, dobří otcové i matičky naše vždy v dobách dobrých
i zlých, hledajíce skrze ni tam u Boha síly a důvěry. O, zkuste jen se ji ně
kolikráte hodně zbožně pomodliti, a poznáte, jakou tajemnou silou působiti bude
i ve vaší duši.
A Matka Boží odplatí vám tisíckráte, že jste ji takto uctívali, ona chrániti
vás bude, žehnati vám a vašim prosbám, ona tím růžencem radosti i bolestí,
který splétati vám bude život, dovede vás jednou tam, kde věčně zaznívati bude
jen růženec jeden. — růženec vítězný — v štěstí a slávě na věky. — Amen,
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku katechetů. — Zpráva
pokladní. Dále splatili: dr. Jan Jindra, prof.
bohosloví v Hradci Král. 12 K; Fr. Žundálek, katecheta v Praze 3 K; dr. Ignác
Rath, katech, v Nuslích 2 K; Jan Královec,
prof. v Příbrami 6 K; Karel Tippmann, prof.
v Praze 6 K; Maxm. Biedermann, katech,
v Příbrami 4 K; dr. Ludvík Skrda, katech,
v Praze 6 K; Fr. Curda, katech, ve Vršo
vicích 3K; Fr. Suchomel, katech, ve Vršo
vicích 3 K; Václav Kutina, katech, v Ko
šířích 2 K; Václav Železný, katech, v Praze
2 K; Josef Švec, katech, v Turnově 12 K;
Václav Červinka, katech, v Královicích 5 K;
Václav Tikal, katech, v Karlině 3 K; Jan
Procházka, kat. v Červ. Kostelci 2K; Gerlach Dvořák, farář v Kmetňovsi 4 K,

První katechetský sjezd v Litomě
řicích. — V Litoměřicích konal se o svato
dušním úterý první sjezd katechetský za
účasti asi šedesáti kollegů z celé diecése,
svolaný na popud nejd. konsistoře samé.
Předsedal kanovník R. Fuchs. Prvním bodem
pojednání byl nový katechismus, o němž
bylo pověděno, že je sice pokrokem pro
školu, ale přece není ideálem, poněvadž má
hojně nedostatků. Co se týče účelné osnovy
na školách obecných a měšťanských, bylo
uznáno, že tato nikterak nevyhovuje. Před
seda oznámil, že bude vydán nový pián
učební, k němuž katecheté sami podají návrh.
Dále uvažováno o učebné osnově na 4třídních školách měšťanských, při čemž usne
seno zůstati z počátku při prozatímním učeb
ním plánu, který byl úředně vydán konsistoří, načež bude vyčkáno, jak se tyto fa
kultativní kursy osvědčí. O volných návrzích
nebylo jednáno pro pokročilou dobu. Bylo
s povděkem přijato, že sama nejd. konsistoř
litoměřická poprvé úředně katechety jako
zvláštní stav uznala a jako s takovým s nimi
jednala. Tento první sjezd zajisté nezůstane
bez pokračování, poněvadž podobné sjezdy
katechetské budou nemálo přispívati k utu
žení duchovního smýšlení i organisace.

Podivná praxe. Na měšťanské dívčí
škole u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě
bude tímto školním rokem otevřena třetí
třída; avšak samostatné katechetské místo
na této škole dosud nebylo zřízeno, což
svědčí zajisté o přílišné šetrnosti pražského
zastupitelstva, poněvadž výpomocným kate
chetům se neplatí tolik jako stálým. Toto
jednání však velmi znepokojuje celou řadu
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katechetů na obecných školách pražských,
kteří při stejné kvalifikaci jako na školách
měšťanských nemají žádného postupu. Již
okolnost, že dívčí a chlapecké školy u sv.
Jakuba na Starém Městě, u Studánky v Ho
lešovicích a jiné jsou spojeny pod jedním
katechetou, ač mají jiné ředitele, nemálo
poškozuje katechety, poněvadž zákon žádá,
aby na každé měšťanské škole byl zvláštní
katecheta. Je to ostatně podivný zjev, když
všude se odděluje ve školách mládež dle
pohlaví, při exhortách a mších sv. však
nikoli. Katechetovi takovému, který má dvě
měšťanské školy obstarávati, působí to zajisté
nemalé nesnáze, a nemůže se také zcela
svých povinností dobře zastati. Bylo by záhodno, aby zástupce nejd. k. a. konsistoře
v c. k. okr. školní radě pražské se postaral
o nápravu těchto neudržitelných poměrů.
Moderní modlitba školních dítek.
K podivným výstřednostem zabíhají některé
listy, jež chtějí ve škole bez náboženství vy
učovali. Orgán bernského učitelstva navrhuje
nový, zcela moderní druh modlitby, který
však nemá pozbožnosti ani památky: »Chceme
se vážně sebrati, aby se učitel nepotřeboval
zlobiti, nechceme žvatlati, hřmotiti, smáti se
ani neházeti na podlahu věci. Ukážeme se
pozornými, pilnými, nechceme mlčeti, jsouce
k mluvení vyzváni, všichni se vůbec tak
chovati, že to bude rodiče i učitele srdečně
těšiti.« To bude dobrá náhrada za modlitbu
ve škole, kde bude náboženství vyloučeno.
Docházka na mši svátou v zimě.
V Kamenickém Senově byl mezi učitelstvem
názor, že za zimních měsíců není třeba vésti
dítek na mši sv. v neděli a ve svátek, což
ovšem nikterak nebylo oprávněno. Na pří
slušnou stížnost zaslala c. k. zemská školní
rada v Praze c. k. okresní školní radě v Dě
číně následující připiš, uveřejněný v ordin.
listě litoměřické diecése č. 44.: »Vzhledem
na zprávu ze 4. února 1904, č. 329, na
řizuje c. k. zemská školní rada v souhlasu
s důst. konsistoří v Litoměřicích ve příčině
účastenství kat. školní mládeže na obecných
a měšťanských školách v Kamenickém Šenově na školních službách Božích, aby v Ka
menickém Senově, jako na všech měšťanských
školách nejen za teplého ročního času, nýbrž
celý školní rok k tomu povinné dítky byly
vedeny příslušnými učiteli k službám Božím
v neděli a ve svátek.« Litoměřická konsistoř
nařizuje vikářům, aby bděli nad správnou
docházkou školní mládeže celý rok.

Knihtiskárna drusžtva Vlasť v Praze.

1.................. -
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Francouzský katechismus dieeése pařížské illustrovaný.
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta na Smíchově.

(Pokračování.)

III. díl je nadepsán: Prostředky, jež Bůh ustanovil k našemu posvěcení.
Přechodem jest otázka: Můžeme svými silami plniti přikázání Boží a varovati se
hříchu? Nikoliv, leč s milostí Boží.
Následuje článek o milosti. Definice původní. Rozdíl mezi milostí posvěcující
a napomáhající. Čím se ona ztrácí, nutnost této. Bůh dává každému milost. Možno
jí odporovati? Ano a bohužel zhusta bývá jí odporováno.
Od milosti k modlitbě a k svátostem tento přechod: Kterými prostředky
bývá nám milost obyčejně udělována? Modlitbou a svátostmi. Definice modlitby
podobná naší. Máme se modliti často, ale zvláště v neděli; každý den ráno
a večer, v nebezpečí a v pokušení. Zda vyslyší Bůh naše prosby? Ano, jsou-li
dobře spořádány, ale vyslyší je způsobem, který pokládá za nej užitečnější našj
spáse. Zač máme prošiti? Za to, co se shoduje s vůlí Boží, se spásou našf
a bližního. Možno prošiti za zdraví a statky časné? Ano, ač třeba v tom se pod
řídit! vůli Boží. Modlitba Páně a pozdravení andělské (s případnými obrázky).
Jednotlivé prosby stručně parafrasí vyloženy. Ke konci: Jaké city máme míti
k Panně Marii? 1. hlubokou úctu, 2. něžnou důvěru. Proč hlubokou úctu? Protože
je matkou Boží, královnou andělů a lidí a nejsvětější ze všech tvorů. Proč něžnou
důvěru? Protože je nejen matkou Boží, ale i matkou naší, neboť Pán Ježíš pod
křížem chtěl, aby nás v osobě Jana adoptovala za své dítky, když řekl: »Matko,
hle, syn tvůj.«
Čím projevujeme úctu k Panně Marii? Častým vzýváním, svěcením jejích
svátků, napodobením jejích ctností.
O svátostech (obraz dobrého pastýře). Definice podobná jako v našem kate
chismu. Rozdělení ve svátosti živých a mrtvých podáno tuto lépe.
Kterak nás posvěcují svátosti? Dvojím způsobem: 1. jedny nám dávají vy
jiti ze smrti hříchu k životu milosti (hřích a pokání), 2. jiné rozmnožují milost,
kterou jsme obdrželi (ostatní). Některé jen jednou lze přijmouti (nezrušiťelné
znamení). Následuje pak podrobný výklad jednotlivých svátostí.
Předností jeho jsou krátké definice, v nichž hlavně vyjádřen účinek, který
tu onu svátost charakterisuje. Ono viditelné znamení, které jsouc vloženo v de*:
10
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finice našeho katechismu, činí je anakoluticky rozvláčnými, těžkými a nejasnými,
zvláště dětem na nejnižšim stupni (ve 3. tř.) — vynecháno je v definicích paříž
ského katechismu a podáno je teprve během výkladu v otázkách formulovaných:
kterak se křtí, biřmuje.
Křest (obrázek: jáhen Filip křtí komorníka) je svátost, která zahlazuje dě
dičný hřích, činí nás křesťany dítkami Božími a církve; zahlazuje jen dědičný
hřích? V člověku dospělém (disponov.) zahlazuje nejen dědičný hřích, ale i osobní
hříchy a promíjí za ty hříchy tresty časné i věčné. Je nutný ke spáse? Ano, ani
děti nemohou vejiti do království nebeského, nejsou-li pokřtěny. Může-li býti na
hrazen? Mučednictvím, dokonalou láskou, touhou býti pokřtěni. Kdo může křtíti?
Kterak se křtí? K čemu se zavazuje křtěnec? Kmotři.
Takový postup i při sv. biřmování (obr.: sv. apoštolově Petr a Jan biřmují
v Samaří): je svátost, jež uděluje nám Ducha sv. s hojností jeho darů a nás činí
dokonalými křesťany.
Pokání rozděleno na pět částí.
1. pokání: svátost ustanovená od Pána našeho Ježíše Krista k odpuštění
hříchů spáchaných po křtu (obrázek vzkříšeného Krista »kterým odpustíte hříchy«
atd.), 2. o lítosti (obr. marnotratný syn litující uprostřed stáda vepřů). Pohnutky
lítosti ve 3 stručných bodech. Ke konci prakticky vzbuzení lítosti. 3. Zpověď
(marnotratný syn klečí před otcem: »Otče, zhřešil jsem . . .«) 4. Kterak se zpoyídati? (Obr. rybníku Siloe.) Zpovědní formule záleží v tom, že se říká »konfiteor« až k »mea culpa« latinsky nebo francouzský. Ostatní od polovice s ne
patrnou změnou po vyznání hříchů. 5. Dostiučiněni: napravení křivd, jež naše
hříchy způsobily Bohu a bližnímu. Vypočítávají se skutky pokání a dodává se:
Nemůžeme dostiučiniti Bohu prací a utrpením v životě? Ano, když je snášíme
trpělivě a s odevzdaností do vůle Boží. Jak dostiučiníme bližnímu? Napraviti
učiněné křivdy na statku a cti a smířiti se s ním, urazili-li jsme ho. Dodatek o odpustcích.
Odpustky — prominutí časného trestu, povinného za hříchy již odpuštěné.
Jedna z otázek: Dispensují nás od pokání? Nikoliv, ale pomáhají nám dostiučiniti
Pánu Bohu za hříchy. .
(Dokončení.)

Úděl katechetův.
Nejednou setkáváme se v poslední době po částečném zlepšení platův uči
telských s úsudkem, z něhož vysvítá jakási závist, že katechetovi se lépe vede
než-li kněžím- v duchovní správě ustanoveným. Toto zlepšení u katechetů není
ovšem tak značné, aby bylo příčinou závistivých řečí.
Naopak jest potřebí poohlédnout! se také po údělu katechetově, po jeho
celodenní práci, aby se poznalo, zdali je tu jakási slušná náhrada za jeho námahu.

V té věci píše zkušený odborník Dr. Scheicher v letošním »KorrespondenzBlattu«; a úsudek jeho zní, že nikterak není třeba pohlížeti na stav katechetský
závistivým okem.
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Vypravuje, že se častěji schází s vídeňskými katechety. Když se posadí večer
společně k frugální večeři, jsou všichni obyčejně unaveni a vysíleni. Jeden má
čtyři hodiny školy po sobě, druhý pět, třetí dokonce šest. Náboženské vyučování
ve škole však nemožno srovnávati se světským vyučováním. Učitel má změnu
ve předmětech, není vázán neustále mluviti. Katecheta však musí tak činiti, aby
upoutal pozornost velkoměstské mládeže, která má povahu více než živou, ano
často rozpustilou. Blaze mu, má-li železné hlasivky a železné nebo žádné nervy!
Má-li na měšťanské nebo i na obecné škole tři poboční třídy, vyučuje v jedné
paralelce od 8 — 9 hodin de Spiritu sancto, v druhé od 9—10 de Spiritu sancto
a v třetí pobočce od 10—11 opět de Spiritu sancto: pak jest mu nevyhnutelně
potřebná gratia actualis, jakož i charisma methodicko-pedagogické dokonalosti
v nejhojnější míře. Přijde-li pak ještě o 11. nebo o 12. hodině rabiátní matka a
čte mu levity, poněvadž po vyučování jejího Žány nechal za trest, má potřebí
nemalé trpělivosti a přemáhání, aby svojí úloze dostál. Také se stalo, že hoši,
kteří byli svědkem výstupu matky Žányho, postavili se před školou špalírem, a
dovolili si žert, provolávajíce svému katechetovi posměšně slávu.
Za takových okolností zajisté každý pochopí, že zvláště na duchovním učiteli
uskutečňují se slova přísloví: Quem dii oderunt, paedagogum fecerunt.
Dotčený kněz dále dovozuje, že o radostech, které přináší školní působnost,
má dnes zcela jiné mínění, nežli dříve. Velmi rád chodil do obecné školy a strávil
tam dokonce nezapomenutelné radostné chvíle. Avšak vyučoval pouze šest nebo
osm hodin týdně, většina dítek byla z rodičů maloměstských nebo rolnických, a
všecky měly dojemnou důvěrnost a přítulnost ke katechetovi. Tehdy nebylo tam
žádných socialistických dětí, kterým otec doma vlévá do jich útlého srdce ze
socialistických novin nenávist proti povrženým kněžourům.
Tehdy i liberální otcové dávali důraz na to, aby jejich dítky z náboženství
a mravů si přinesly první nebo druhý stupeň. Je tomu asi nyní ještě v mnohých
krajinách, a tam katecheté mezi dítkami se osvěží a rozradostní. Ve velkých
městech však jsou zajisté okresy, ve kterých školy jsou opravdu mučírnami pro
kněze, v nichž podkopává se neustále čím dále tím více zdraví. Blaze tomu, který
působí ve šťastnější škole nějakého okresu.
K tomu dodati dlužno, že katecherský úřad působí ještě snesitelnou tíží ve
věku mladém, kdy ještě mladistvá síla a nadšenost je v květu; když však stáří
začíná se ozývati, je veta po oné radosti, poněvadž není tu úlevy jako u starších
učitelů, kteří zpravidla dostávají nižší třídy s menším počtem hodin nebo stávají
se řídícími a řediteli. Katecheta naopak stále jest odkázán býti podřízeným, a jest
mu poslouchat! často mnohem mladšího ředitele, který druhdy svoji povýšenost
dává na jevo knězi měrou svrchovanou a tak ničí mu poslední radost, kterou se
věnoval svému úřadu. Proto také málo katechetů dožije se pense katechetské;
většina jich dá přednost klidnému životu jako farář na nepatrné 700vé farce, kde
vzpomíná na klopotný úřad svůj katechetský, jenž jeho veškery síly byl vyčerpal.
Proto příčiny k závidění katechetům nikterak není.
R.
w

w
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Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
Napsal JAN PR1EHER, katecheta.

Událost, o níž vypravuje dnešní sv. evangelium, stala se v městě Kafarnaum,
které leží nedaleko jezera Genesaretského. Tím, že vyhověl prosbě příchozího
otce a uzdravil jeho nemocného syna, ukázal Spasitel náš, že neopomenul starali
se o tělesné blaho lidí, kteří k němu o pomoc se utíkali.
Nám ovšem není dáno uzdravovat! nemocné, ale můžeme je ošetřovali,
chudým pomáhati a jiným způsobem dávati na jevo lásku k bližnímu, o níž
chceme dnešní hodiny pojednali.
Naše náboženství jest náboženstvím lásky k bližnímu. O Spasiteli našem
se praví v evangeliu, že chodil po vší zemi, dobře čině. A když učitel zákona
se ho otázal, co by činil aby obdržel život věčný, odpověděl mu Ježíš: »Milo
vali budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší
mysli své a ze vší síly své. Toť jest největší a první přikázání. Druhé pak jest
podobné tomu: milovati budeš bližního svého jako sebe samého.« A abychom
nebyli v pochybnostech, čeho láska k bližnímu od nás vyžaduje, připojil podo
benství o milosrdném Samaritánu, který ani nepříteli svému pomoci neodepřel.
Povinnost pomáhati bližnímu v jeho nouzi je tak přísná, že nám Pán Ježíš
i věčným zavržením vyhrožuje, nebudeme-li ji náležitě plniti. Při posledním soudu
řekne Syn Boží těm, kteří postaveni budou na levici: »Odejděte ode mne, zlo
řečení, do ohně věčného, který připraven jest ďáblu a andělům jeho. Neboť lačněl
jsem, a nedali jste mi jisti, žíznil jsem, a nedali jste mi piti, hostem jsem byl,
a nepřijali jste mne, nah, a neoděli jste mne, nemocen a v žaláři jsem byl, a ne
navštívili jste mne.« Když pak se budou vymlouvali, že ho nikde neviděli, od
poví jim Pán Ježíš: »Co jste neučinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně
jste neučinili.« Naproti tomu však slíbil Pán Ježíš věčnou blaženost těm, kteří
milosrdní jsou k chudým a nešťastným. »Pojďte, požehnaní Otce mého,« tak
řekne jim při posledním soudu, »a vládněte královstvím, připraveným vám od
ustanovení světa.« Každé dobrodiní, jež prokážeme svému bližnímu, vztahuje Bůh
sám na sebe a odmění je tak, jako bj chom jemu samému je byli prokázali.
Avšak nejen slovem i příkladem svým vybízí nás Pán Ježíš, abychom bliž
nímu v jeho potřebách pomáhali. Když s velikým zástupem lidu ubíral se do
města Jericha, seděl u cesty slepý žebrák, který ze všech sil volal: »Ježíši, Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!« Pán Ježíš rozkázal ho k sobě přivésti a otázal
se ho: »Co chceš, ať tobě učiním?« A žebrák odpověděl: »Pane, ať vidím!« I řekl
mu Ježíš: »Prohlédni, víra tvá tě uzdravila.« A ihned viděl onen ubožák, šel za
božským Uzdravitelem svým a bez přestání děkoval za milost sobě prokázanou.
Jindy opět obdržel Pán Ježíš zprávu, že ve městě Bethanii těžce onemocněl jeho
přítel Lazar. Ačkoliv Pán Ježíš byl tehdy velice vzdálen od města Bethanie, přece
vydal se s učedníky svými na cestu, aby milému příteli svému ku pomoci přispěl.
Ale když přišel do Bethanie, byl Lazar již mrtev. S pláčem uvítaly Spasitele obě
sestry Lazarovy a naříkaly: »Pane, kdybys tu byl býval, nebyl by umřel bratr
náš.« Na to odpověděl Pán Ježíš: »Vstane zase bratr váš.« Pak šel ku hrobu
Lazarovu a vzkřísil jej, ačkoliv již tři dny v hrobě odpočíval. — A podobných
příběhů mohli bychom uvésti veliké množství. Není téměř stránky ve sv. evan
geliu, která by neobsahovala nějakého zázraku, nějakého dobrodiní, jež Spasitel
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lidu svému prokázal. Tu vypravuje se, jak křísil mrtvé, tam opět, jak uzdravoval
nemocné; zde zachránil ženu, již iariseové chtěli kamenovatí, tam opět zapudil
z mysli choré ducha zlého. Kdokoliv utíkal se k němu v neštěstí svém, nikdy
nebyl oslyšen, vždy dostalo se mu potřebné pomoci a útěchy. Kéž tento vzne
šený příklad najde četné následovníky! Kéž roznítí v srdci našem upřímnou lásku
k bližnímu a povzbudí nás ke konání skutků křesťanského milosrdenství!
Vždyť i přirozenost naše vede nás k tomu, abychom se ujímali trpících
spolubratři. Nejmoudřejší Stvořitel vštípil nám do srdce útrpnost a soucit, takže
mimovolně oddáváme se zármutku, kdykoliv jest nám patřiti na neštěstí a utrpení
bližního. Všechny ostatní ctnosti mimo útrpnost požadují něčeho protivného, od
křehké přirozenosti lidské, protože předpisují přemáhání a zapírání sebe.
Jen útrpnost srovnává se dobře s přirozeností lidskou, jak dosvědčuje trpělivý
Job, když praví, »že útrpnost zrodila se s ním.« Pozná to na sobě každý člověk,
který lidského citu násilně v sobě nepotlačil. Potkáme-li ubožáka, jenž zimou se
chvěje a krutým hladem trápen jest, cítíme s ním soustrast a snažíme se ze
všech sil, abychom bídě jeho odpomohli. Přistoupíme-li k lůžku nemocného, když
palčivá horkost vysušuje jeho ústa a ustavičný kašel obtěžuje slabý dech, když
hrozné bolesti prorývají jeho vnitřnosti a studený pot valí se mu po tváři, zdaž
ho nepolitujeme? Zdaž mu nepřejeme brzkého uzdravení? Vidíme-li hořekující
sirotky, ani ku hrobu provázejí milovaného otce neb matku, kanou nám slzy
z očí, vybízejíce nás, abychom rychlou pomocí umírnili zármutek jejich. A když
temný hlas zvonu ohlašuje, že zhoubný požár řádí v ulicích města, spěchá každý
na místo neštěstí a napíná všechny síly, aby zachránil, co ještě zachránit! lze,
aby zastavil rozkacený živel a tak zamezil dalšímu neštěstí. Každý, kdo srdce
svého nezatvrdil lakomstvím, pýchou nebo závistí, pociťuje útrpnost nad ne
štěstím bližního a je takřka puzen, aby mu ku pomoci přispěl. Bůh sám vštípil
nám do srdce tuto ušlechtilou snahu, abychom snadněji naplnili onu důležitou
povinnost, která nás zavazuje ke konání skutků křesťanského milosrdenství.
I vás, m. d., týká se povinnost, pomáhali bližnímu v jeho potřebách. V celém
rozsahu nemůžete ji ovšem ještě naplniti, poněvadž posud nedostává se vám
k tomu síly a hmotných protředků; ale částečně můžete i vy křesťanskou lásku
k bližnímu osvědčovati. Zámožnější dítky mohou, souhlasí-li s tím rodiče, chudým
dětem půjčiti aneb docela darovati knihu, jíž více nepotřebují; mohou jim po
skytnout! pokrmu, který od rodičů obdrželi, aneb šat, jehož již nenosí. Ale při
pomínám znova: vědí-li o tom rodiče a souhlasí-li s tím. I to jest znamením
lásky k bližnímu, když schopný žák poučuje žáka méně nadaného, aneb když
chybujícího bratrsky napomíná. A tak naskytuje se i vám, m. d., častěji příle
žitost ke konání skutků křesťanského milosrdenství. Užívejte rádi příležitosti
takové, snažíce se již nyní býti dobročinnými, a vytrvejte v té bohumilé ctnosti
po celý svůj život, abyste hojných zásluh pro život věčný si nashromáždily.
Konáním skutků křesťanského milosrdenství získáte lásku svého Spasitele a za
sloužíte si, abyste jednou připočteny byly mezi jeho vyvolené a uslyšely z úst
jeho ta radostná slova: »Pojďte, požehnaní Otce mého, a vládněte královstvím,
připraveným vám od ustanovení světa.« Amen.
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Promluva na XXL neděli po sv. Duchu.
Napsal Th. Dr. RUDOLF SETINA.

^Slitovav se Pán nad služebníkem lim,
propustil jej a dluh jemu odpustil.*

»Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti se
služebníky svými.« Ano, m. d., mnohdy volá Bůh člověka nenadále, bez přípravy
na svůj soud. A tu nezná více milosrdenství, spravedlivě, přísně, velmi přísně
rozhoduje, čeho člověk hoden.
I vy, drahé děti, chcete v těchto dnech přistupovat! k Bohu, chcete počet
klásti s Bohem, ne s oním spravedlivým, přísným soudcem, nýbrž s milosrdným,
milujícím otcem. O važte si toho, važte si té milosti, které se vám dostává, udobřete
si nyní milosrdného otce, abyste se nemusili obávati přísného soudce. A za tím
účelem, abyste řádně sv. zpověď vykonali, chci vám dnes vylíčiti, čeho máte se
při sv. zpovědi vystříhat! a co máte konati.
1. Je mi častokráte líto, když vidím dítě, které jde ku sv. zpovědi, ne aby
Pána Boha odprosilo, nýbrž proto, že to musí býti.
Celá jeho příprava záleží v tom, že si vezme modlitby, vypíše si hříchy —
snad už je má zaškrtané od minulé zpovědi — bez dlouhého přemýšlení se jim
naučí a myslí, že to postačí. A pak jde do zpovědnice; nejdříve se vyptává, který
kněz to dělá rychleji, který se nic netáže, který dává malé pokání; pak se dívá,
kde je jich nejméně, aby se dostal brzo na řadu, šeptá, strká, tlačí se — až ko
nečně se má zpovídati. Řekne na spěch hříchy a zatím, co mu zpovědník do
mlouvá, ohlíží se kolem a myslí na vše jiné, jenom ne na zpověď; jediné, nač
dává pozor jest, aby věděl, kolik se má otčenášů pomodliti. A pak jde, rychle
se pomodlí, a už je ho. slyšeti před kostelem křičeti, třeba i nadávati.
Jaká je to zpověď? Jakého užitku může mu přinésti? V nejlepším případě
nebude mu nic platnou, ba snad stane se mu zdrojem nových hříchů.
A co mám říci o tom dítěti, které vědomě páše hrozný hřích, že svátost
pokání nehodně přijímá? Které kněze obelhává, téžký hřích z nepravého studu
zamlčuje, nebo se zpovídá bez pravé lítosti? Mé drahé děti! Ačkoli si vás vážím,
přece podle slov sv. Blanky bych vás přec raději na márách viděl, než abych
patřiti musil na to, jak se toho hrozného hříchu dopouštíte! Chraňte se onoho
děsného hříchu, bojte se vševědoucího Boha, kterého obelhati nemůžete, bojte se
jeho spravedlivého hněvu, který každého hříšného zastihne.
Zpovídati se jest věc vážná, vyžaduje času, řádné přípravy. Máte-li se po
řádně zpovídati, musíte napřed věděti, z čeho se zpovídati chcete: a proto musíte
o tom vážně delší čas přemýšleti. Když jdete mimo stojatou vodu a jen tak po
vrchně se na ni podíváte, nevidíte nic jiného, než vodu. Zastavíte-li se a díváte-li
se déle, pozorněji až na dno — tu tam vidíte bahno, hmyz, kameny, hnijící
dřeva a podobné věci. A tak jest to i se zpytováním svědomí. Kdo jen povrchné
svědomí zpytuje, nenajde nic, nebo málo; kdo ale vážně a delší čas přemýšlí,
najde ve svědomí dost bahna a hniloby hříchu.
A když jste se řádně připravili, musíte se i upřímně zpovídati. Marnotratný
syn litoval svých hříchů — a otec mu odpustil. Kdyby však ten syn za nějaký
čas zase byl utekl a zas přišel a tak po druhé, po třetí, po desáté — co myslíte,
odpustil by mu otec tak rád, odpustil by mu vůbec? A mnohý z vás zpovídá se
již po tolikráté, a znovu do týchže hříchů upadá — co myslíte, neunaví se Bůh
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jednou a neřekne: »Jdi, nevděčné dítě, nechci tě více znáti?!« Pravda, nemůžeme
se všech lehkých hříchů vyvarovati; k tomu je potřebí zvláštní milosti Boží: ale
není těžko vyvarovati se hříchů těžkých. A tak bych si přál, abyste se všichni
dobře na sv. zpověď připravili, hříchův upřímně litovali a pevně si umínili: »Od
dnešní sv. zpovědi chci býti hodným dítětem, ode dneška nechci se ani jednoho
těžkého hříchu dopustiti.«

Vzpomeňte, drahé děti, že vás po smrti očekává přísný Soudce, který vám
ničeho nesleví; proto važte si příležitosti, která se vám podává: vyzpovídejte se
řádně a staňte se hodnými dítkami, aby, až jednou umřete, očekával vás na věč
nosti ne přísný soudce, ale milosrdný otec. — Amen.

® ® ®
í/Vv

Promluva na neděli XXII. po sv. Duchu.
Napsal VÁCL. KORANDA, kaplan v Horkách n. J.

* Mistře, vime, íe pravdomluvný jsi!*
Mat. 22., 16.

Fariseové přišli k Pánu Ježíši, ačkoliv ho nenáviděli. 1 dnes přišli jenom
proto, aby jej chytili do léčky a učinili nenáviděným u všeho lidu, přece jen
užili slov, která byla plnou chválou božského Mistra: »Mistře, víme, že pravdo
mluvný jsi.«
Je to veliká chvála každého člověka, může-li se o něm říci, že je pravdo
mluvným, jako zase nemůže býti větší potupy, dokáže-li se někomu, že je
lhářem. Bůh vryl každému do duše svůj obraz! I nejzpustlejší cítí jeho krásu
a vznešenost, a proto každý chce býti pokládán za pravdomluvného, ježto Bůh
je věčná pravda.
Všimněte si malého, nezkaženého dítěte. Jeho čistá duše se hrozí každé
lži. Avšak jednoho dne vyšla lež — atjiž z jakékoliv příčiny z jeho úst a v témž
okamžiku tvář se pokryla tmavým ruměncem. Co se stalo? Jeho duše, obraz
věčné pravdy se zhrozila a zděsila, že bylá zneuctěna lží.
Jestliže duše člověka cítí ošklivost lži a ruměncem ji prozrazuje, tím více
Bůh ji nenávidí. Moudrý Šalomoun praví, že ze šesti věcí, které Bůh nenávidí,
je lež na druhém místě. A proto Bůh dal dvě ohrady jazyku, zuby a rty, aby
s opatrností a rozvahou propouštěl každé slovo. A blahoslavený člověk, který
se vystříhá lži! I jeho nepřátelé neodeprou mu svého obdivu a upřímné úcty.

V době pronásledování křesťanů byli vysláni vojíni, aby zajali zbožného
a horlivého biskupa v Nikomedii, Antima. I přišli do jednoho domu, nevědouce,
že biskup zde přebývá. Stařičký biskup, jehož neznali, je přívětivě přijal a po
hostil. Po jídle tázal se jeden z vojínů, neví-li, kde by nalezl biskupa Antima,
k jehož zatčení byli vysláni. »Vidíte jej státi před sebou,« řekl jim ctihodný
kmet. »Já jsem Antimus, biskup nikomedský.« Vojínové uchváceni jeho laskavostí
a podivujíce se této neohrožené pravdomluvnosti, volali: »Tebe bychom měli
zajmouti? Toho neučiníme! Řekneme raději, že jsme biskupa nikomédského ne
našli!« »Bůh uchovej!« bránil biskup: »nechci, abyste lhali; raději chci umřití
nežli abych vám ke lži radil.« I šel s vojíny k císaři.
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Ano, pravdomluvný se těší úctě a vážnosti také u nepřátel, ale za to lháře
stíhá všeobecné pohrdání a potupa. 1 kdyby konečně pravdu mluvil, nikdo mu
nevěří.
Vypravuje se o jednom hochu, který pásal ovce, že byl velikým lhářem.
Jednoho dne bylo slyšeti jeho zoufalé volání: »Vlk je zde, vlk — a uchvacuje
ovce.« Pastýři přiběhli, aby nevítaného hosta zapudili a mladému svému sou
druhu pomohli; leč když udýchaní přiběhli k němu, poznali, že nadarmo se obě
tovali. Vlka nebylo lze spatřiti Přiblížilo se poledne, a zlomyslný hoch ještě
jednou je přivábil k sobě voláním, že jej vlk napadl, a pak se jim vysmál.
Rozezleni odcházeli. A když večerní stíny se táhly do kraje, bylo slyšeti volání
hochovo po třetí. Ale z pastýřů ani jeden nešel na pomoc, neboť všichni se do
mnívali, že by opěl byli oklamáni. Ale běda! Tentokráte přišel vlk skutečně,
a mladý lhář stal se obětí dravé šelmy.
I Bůh nenávidí lež. Každá lež není ovšem těžkým hříchem, ale pramenem,
z něhož se prýští mnoho nepravostí. České přísloví dí: »Mladý lhář, starý zloděj;«
a Písmo svaté praví: »Ústa, která lhou, zabíjejí duši.« (Kn. Moudr. 1., 4.)
Projděte v duchu celý život našeho Spasitele. Co uvidíte? Všechny možné
druhy hříšníků obrátil a přivedl k věčné spáse. Z lichvářů a vyděračů peněz
obrátil celníky Zachea a Matouše; z protivníků a odpůrců církve vyvolil Pavla
za apoštola; z lidí marnivých a lehkomyslných polepšil Maří Magdalenu, z ne
cudných a hříšných žen onu Samaritánku, z modloslužebníků hejtmana pod křížem,
ze zákeřníků a vrahů Dismasa na kříži — ale ze lhářů neobrátil se k Spasiteli
ani jediný. A proto opakuji ještě jednou slova Písma sv.: »Ústa, která lhou, za
bíjejí duši!«
Proto dobře a krásně napsal svátý Jakub: »Jazyk jest sice malý úd, avšak
veliké věci provozuje. Jazyk jest oheň, veškerost nepravosti, který znečišťuje celé
tělo!« (Jak. 3., 5., 6.)
Uvažte dobře slova tohoto apoštola, že jazyk jest oheň, který znečišťuje
celé tělo, a nyní na okamžik zaleťte se mnou duchem na místo věčného zavržení
k onomu boháči, o němž Spasitel kdysi vypravoval. Slyšte, co volá k svému pra
otci Abrahamovi z muk pekelných: »Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli
Lazara dolů, ať omočí aspoň konec prstu svého u vodě a ochladí jazyk muj,
neb se mučím v tom plameni!« O, boháči, proč chceš, aby byl ovlažen jenom
tvůj jazyk? Což není trápeno celé tvé tělo? Což neprochází strašný oheň celou
tvojí bytostí? Ano, celé tělo jeho je tráveno nemilosrdným plamenem, ale jazyk
nejvíc, ten jazyk, který za živa vám byl ohněm, který, jak pravil sv Jakub, zne
čistil celé tělo.
Vystříhejte se proto lži, o níž vyznal kdysi Kristus Pán, že jest satan jejím
otcem. Lež nás činí dětmi satana, tohoto nepřítele lidstva od počátku, předmětem
pohany všech ctihodných lidí, nešťastnými v životě a prokletými po smrti.
Zamilujte si Boha a tak si zamilujete i pravdu, neboť Bůh je věčná pravda.
Mluvte vždy tak, abyste mohli vždy s klidem přijmouti příchod svého Spasitele,
jako oni dva učedníci jdoucí z Jerusaléma do Emaus, když je Kristus oslovil:
»Jaké jsou to řeči, které vedete vespolek?« Milujte pravdu nyní, abyste mohli
uzříti na věčnosti pravdu věčnou! Amen.
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Promluva na neděli XXIII. po sv. Duchu.
Napsal Th. Dr. RUDOLF SETINA.

»Pane, dcera má mi nyní právě zemřela.*

Představte si, drahé děti, onen truchlivý okamžik: Otec vidí, kterak jeho
milovaná dcera umírá, spěchá a padá na kolena svá před Pánem Ježíšem a prosí
ho: »Pane, přijď, vlož na ni ruku svou a bude živa.« A matka zatím doma stojí
u lůžka, na němž její drahé dítě umřelo, vidí tu malou dětskou mrtvolu, kterou
neúprosná smrt jí zůstavila — pláče a cítí ztrátu dítka milého, cítí ji tím více,
čím více poznává, že jí ho nikdo více nemůže nahraditi.
Vidíš, dítě drahé, jak tu dcerušku Jairovu — nyní chladnou, nehybnou,
ztuhlou mrtvolu oblékají, kladou do rakve; vidíš to a nepozoruješ, že to mrtvé
dítko je vlastně tvým obrazem? Snad tvé tělo ještě žije, snad jsi tu mezi námi,
mluvíš, chodíš, směješ se — ale duše tvá je mrtva, poněvadž je obtížena těžkým
hříchem, snad mnohými hříchy! Snad ti poslední sv. zpověď pranic neprospěla,
snad jsi již do nových hříchů upadl — duše tvá je nyní mrtvá, ztuhlá, jako ta
ubohá dceruška Jairova.
Hle, Pán Ježíš přichází, budí ji, ona vstává k novému životu — ona vstává
hned a vstává, aby dále žila.
Na tebe, dítě drahé, volá též Pán Ježíš, volá na tě hlasem tvých rodičův
a učitelův, volá na tě hlasem tvého anděla strážce, hlasem tvého svědomí: vstaň
z hříchu, staň se hodným dítětem! A ty přece nevstáváš, ještě otálíš, ještě si
myslíš: Ještě jeden hřích a pak přestanu, ještě nějaký čas a pak se polepším:
a proč ne hned? Proč s tím otálíš? Víš snad, jak dlouho dá ti Bůh ještě svou
milost, víš snad, kdy tě Bůh povolá?
Kolikráte jste slibovaly Bohu, že se polepšíte, že se stanete hodnými, že se
nikdy víc těžkého hříchu nedopustíte! A kdybych se vás dnes zeptal: Jak pak ·
zachováváte onu přípověď, kterou jste před týdnem Bohu učinily? Vzpomeňte si,
co jsem vám říkal o onom marnotratném synu: kdyby byl otci po druhé a po
třetí a po desáté utekl, co by mu otec asi řekl? A bohužel, přesvědčil jsem se,
že někteří z vás již v těchto dnech zase Boha těžce urazili, a zarmoutilo mne to
velmi. Nezahrávejte si s Bohem! Jeho milosrdenství má konec, a pak začíná ne
úprosná spravedlnost! Vaše povstání z hříchu smrtelného musí se podobati z mrtvých
vstání dcerušky Jairovy: ona skutečně a opravdově vstala z mrtvých, aby žila,
aby udělala rodičům radost.
A zajisté zaradoval se dobrý její otec, zajisté, že nelitoval těch kroků, toho
chození a proseb: Bůh mu dítě navrátil a popřál otci toho potěšení, aby se z dcery
milované dlouho ještě radoval.
Zde však musím se obrátiti k vám, křesťanští rodičové; chci vám uvésti na
pamět povinnost, kterou máte ke svým dítkám, které školu navštěvují — povinnost,
kterou mnozí rodičové zanedbávají.
Mnohý otec, mnohá matka se domnívá, že dosti na tom, když dítě pilně do
školy posílá: ale v tom je na omylu. Ten otec v dnešním evangeliu má velkou
zásluhu o to, že dcera jeho zase oživla; on se o ni staral, hleděl využiti všeho,
co by jeho dítěti prospělo. Zajisté, že by mu Pán Ježíš jeho dítěte neuzdravil,
kdyby byl neprosil a snad ještě před ním zavřel dvéře. A hleďte, milí rodičové,
— mnohý otec, mnohá matka, místo co by učiteli v jeho těžké práci pomohli,
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ještě dítěti nadržují. A pak chtějí, aby učitel z dítěte udělal pořádného člověka.
Proč tedy podrývají jeho vážnost? Máte-li něco proti učiteli, vyjednejte si to s ním
v soukromí, ale nedotýkejte se jeho osoby před dítětem, které toho zneužívá.
Pobízejte své děti, aby učitele ctily, jich poslouchaly, pilně se učily. Ale to jest
právě to: mnohý otec ví, zda-li jeho dobytek v chlévě dobře se má — ale neví,
jak se jeho děti učí! Není to trestuhodné? Pro koho pak vychovává škola vaše
děti? Jen pro vás! Učitel z toho nemá nic: ani prospěch — ani škodu — dítě
čtrnáctým rokem odejde ze školy — a zůstává rodičům k radosti nebo hanbě.
Proto se starejte, aby vaše děti byly vždy k dobrému vedeny, dohlédněte na ně,
pobízejte je a zvláště vám na srdce kladu, zeptejte se častěji jak u jednotlivých
učitelů, tak zejména správy školy, jak se děti vaše učí a chovají. Mnohdy dovíte
se tu věci, kterých byste se ve snu nebyli nadáli, mnohdy zachráníte tím dítko,
které jinak by propadlo mravní záhubě. Vezměte si za vzor onoho pečlivého otce
z dnešního evangelia — a zajisté, že i vaše námaha dobrotivým Spasitelem odmě
něna bude. — Amen.

Promluva na den všech Svatých.
Napsal EM. ŽÁK.

Jsou dva dni v církevním roce, které křesťanu významně staví před oči
prchavost jeho života a připomínají hrob. Jest to popeleční středa a den, který
zítra slavíme: památka všech věrných dušiček. Ale jako oba dva dni jsou daleko
od sebe umístěny, tak i každý, jinou řečí k nám mluví. Popeleční středa, na sklonku
zimy, v předtuše jara, svým posvěceným popelem volá k nám: »Pamatuj na
smrt!« Dnové podzimní, v nichž všude matka země připravuje se jako po
skončené práci k svému spánku, ukazuje nám na život za hrobem a dí: »Pamatuj
na život budoucí!«
Dnešní den obrací církev oči naše k zástupům vyvolenců, šťastných nebe
šťanů, kteří dle slov sv. epištoly oblečeni v bílá roucha, s palmami v rukou koří
se Pánu světů, volajíce: »Dikůčinéní, čest a moc i sila Bohu našemu na věky
věkův.« A zítra vede nás v duchu k duším trpícím, jež odloučeny ještě od tváře
Boží, žízní touhou po vyproštění z muk očistcových a dovolávají se našich
modliteb a pomoci.
Když velký trpitel Job svých dítek, všeho bohatství zbaven, jako nejbídnější
z bídných seděl na smetišti, hnis s těla střepinou seškrabuje, tu v prvém záchvatu
bolesti, v hořkosti utrpení zlořečí dni narození svého: »Nechť zahyne den, v němž
jsem se narodil, a kéž jest obrácen ve tmu. Proč dán jest život člověku, jejž Bůh
obklíčil temnostmi? Dříve, než jídám, vzdychám a jako rozlité vody jest nářek
můj!« (Job. 3.) Ale sotva prvá bolest míjí, v duši jeho se rozjasňuje. Mrakem
bolu počíná svítati hvězda naděje. Job se těší myšlenkou na Vykupitele a ve vzpo
mínce na příští vzkříšení a oslavení těl utišuje se rozbouřená jeho duše. Bolest
jeho již jej tak nebolí, rány tak nepálí.
Pán Ježíš v dnešním sv. evangeliu učí své věrné, aby hned od počátku
v přítomném zlu, ve svých nehodách a strastech učili se spatřovat budoucí dobro.
Vybízí, aby se silnou věrou v duši kráčeli tímto údolím slzavým, jež vede k světlým
výšinám nebes. Učí, že země jest nám jen jako brána, jíž nutno projiti, aby
člověk vstoupil v nebeský Jerusalem« Tam vede cesta duchovní chudoby, to jest
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pokory a skromnosti, mírumilovnosti, kajícnosti, spravedlnosti, milosrdenství, čistoty,
smířlivosti a trpělivosti. Osmero blahoslavenství, jež tu Spasitel jmenuje, jest jako
osm různých cest, královských silnic, jež vedou k věčným vrcholům slávy. Ježíš
tu nejjasněji prohlašuje křesťanské nazírání na život jako na přípravu a cestu
k životu věčnému.
A těmito cestami vidí tajemný prorok sv. Jan ve své Apokalypsi bráti se
zástupy, jichž žádný sěitati nedovedl, ze všech národů a pokolení, tam k trůnu
Beránkově. Ti všichni jako pocestní, kráčející cestou, již Ježíš ukázal, došli oněch
krajů, jež jsou sídlem pravé, nepomíjející blaženosti. Nešli všichni touže cestou;
ale tak, jak povaha vlastní je vedla, jeden tou, druhý jinou ctností zasloužil si
věčného klidu v Božím království.
Drazí přátelé! Při slově: »Světec«, jímž církev vyznamenává ty, kteří svatostí
života vynikali, a jež Bůh po smrti divy oslavil, mnohý představuje si přísného
kajícníka, do sebe uzavřeného, zmořeného sebezapíráním, postem, jenž v podivném
vytržení smyslů žil a tak i dokonal. A staví tak jednoho vedle druhého, všechny
téhož způsobu života. — Jak klamný to názor! Jako by jen jediná cesta vedla
k posmrtné blaženosti! — Žádný list stromu s listem druhým není shodný, atak
i člověk jeden povahou svojí s druhým není totožný. A každý svojí cestou, jak
mu ji Boží Prozřetelnost usoudila, svými silami, schopnostmi, svými ušlechtilými
náklonnostmi a ctnostmi má si nebe dobývati. A všichni ti světcové, jak vrozená
povaha je vedla, každý svojí vlastní cestou dospěl k branám nebes. A cesta jich
byla často křivolaká a podivná. Zdálo se, že spíše od království Božího svádí
a vede k zavržení. Již mnohý byl takořka na pokraji pekla — a hle! jako by
nové světlo milosti rozsvítilo se v jeho nitru, on náhle se zastavuje, obrací a spěje
k zástupu Božích vyvolenců. I svati v tomto žití často poklesli, klopýtli, ale ne
ztratili cíle, nepohltila je noc zoufalství nad sebou samými. A v této pevné dů
věře byla jich síla, jež přinesla jim vítězství. — — —
Když Israelité, přecházejíce mořem rudým, zřeli vysoko jako zeď kupící se
vody nad hlavami, bázeň a nejistota zmítaly jich nitrem. Ale když přední z nich
stanuli již na pevném protějším břehu, všickni, kteří kráčeli uprostřed vod, nabyli
důvěry a síly, že i oni šťastně stanou na břehu. A naděje jejich je nesklamala. —
I dnes ukazuje nám církev na zástupy těch, kteří šťastně prošedše proudem světa,
nebyli strženi, ale vítězně stanuli v novém životě, v Stáncích Hospodinových.
A činí tak proto, aby i nám, kteří dravým proudem tohoto světa se brodíme, do
dala síly a důvěry, že i my jednou po šťastně překonaných strastech a bojích
života staneme tam, kde je odpočinek a vítězství.
Ten život se svými strastmi, zápasy, strádáním a bolestmi věru nestál by za
to, kdyby neměla kynouti odměna a odpočinek těm, kdo vítězně, trpělivě je
přemohli.' Kdyby sám sobě měl býti cílem, životem ukončeným, pak věru dali
bychom za pravdu pohanskému mudrci, jenž volal: »Šťastný ten, kdo v den svého
narození zemřel; ale šťastnější ještě, kdo se ani nenarodil.« Ale tento názor, jako
je chmurný, ničící všechnu naději, dusící síly člověka, tak jest i klamný. Bůh
stvořil člověka ku štěstí. A bolest, starosti, svízele, jsou jenom prostředky, jež
k němu vedou. »Ku světlu mlhami, ku štěstí slzami«, praví básník. A církev
ukazujíc nám dnes na zástup oněch, jimž věčně svítá slunce, vzešlo a nikdy ne
zapadá, naznačuje, že jedine pevná důvěra člověka v Boha odplatitele, převede
jej tímto údolím vzdechů v lepší kraje života.
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Když Napoleon, jako zapadlý skvoucí meteor ve vlnách moře byl vězněn
na ostrově sv. Heleny, bral často sv. Písmo do rukou a v jeho listech hledal
útěchy a klidu pro svoji duši. A když zrak jeho spočinul na osmeru blahosla
venství, jimiž Spasitel znovu a znovu lije olej na otevřené rány lidstva, řekl.
»Toť jest nejkrásnější list, který kdy na světě byl napsán.« A v pravdě jest to
evangelium nového života, v němž bolest a utrpení mění se v radost. Zde Kristus
sbírá kanoucí slzy s tváří lidí a mění je v démanty slávy věčné. —
Uchovejme si vždy tento vznešený názor na život lidský ! Zástupy svátých,
na něž církev dnes nám ukazuje, jsou nám jako ti, kteří ze břehu života věč
ného, přes proudy časů, nám kynou a dodávají síly, bychom nikdy nemalomysl
něli, ale šťastně řekou života pluli za nimi. A v naše zápasy a namáhání znějí
jako znamení vítězství slova Ježíšova: »Radujte se a veselte se, neboť odplata
vaše hojná jest v nebesích.« Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY. <§0®---------Katecheta a ředitelský úřad. V kněž
ském vídeňském orgánu pražský katecheta
vybízel katechetské spolky, aby se staraly
o to, aby katecheta mohl se státí ředitelem,
což za stávajících poměrů není možno.
»Chr.-Pädag.-Blätter« na to odpověděly dů
vodem, že i za nynějších poměrů možno
dojiti katechetovi úřadu ředitelského, po
něvadž jest katecheta na roveň postaven
učitelům. Tento názor však není správný,
jak zmíněný kollega opět dovozuje ve ví
deňském listě: »Katecheté sice jsou učitelům
postaveni na roveň, co se týče práce a
příjmů, ale nepožívají nikterak oněch práv,
jimž se těší učitelé. Učitelé mohou se státi
řediteli na základě své zákonně prokázané
zkoušky způsobilosti; katecheta však nikdy
na základě svých akademických studií. Viz
výnos ministerstva kultu ze dne 31. června
1886, č. 6333, III.« Hlavní překážkou jest,
že katechetské zkoužky nejsou státem pova
žovány za veřejné a rovnocenné zkouškám
učitelské dospělosti a zkouškám pro školy
měšťanské. Svého času nebylo na to po
mýšleno, aby bylo náboženství ustanoveno
na měšťanských školách za I. odbor zku
šební. Proto týž kollega navrhuje, aby bylo
pracováno v té věci k opravě říšského škol
ného zákona. To byla přední povinnost ra
kouských katechetských spolků. Tuto snahu
dlužno tím více podporovat!, poněvadž za
nedlouho bude možno státi se ředitelem
i učiteli tělocviku, o jehož systemisování na
měšťanských školách učitelstvo usiluje.
Mnohomluvnost při katechesi. Jest
potřebí míti na zřeteli, že třeba nutno dobře

vysvětlit! látku určenou, aby jí dítky dobře
porozuměly, o čemž se přesvědčí opakováním.
Zbytečně se mnoho času maří rozvláčným
pojetím, jakož napomínáním. Mnohých slov
dítko nechápe a nerozumí jim; slova vůbec
málo utkví dětem v paměti. Napomenout!
ovšem dlužno dítky, je-li toho potřebí, ale
ne zbytečnými a nepřípadnými slovy na
dávkami, která nemají vlivu na dítko. Jest
potřebí působiti na cit dítek. Největší umění
jest věsti dítky ve škole mlčky, krátce a
určitě dáti svoji vůli na jevo a nikdy ne
ustoupili od daného rozkazu. Přílišné mluvení
katechetovo má za následek, že si dítky ne
váží jeho slova. Proto třeba zachovali střední
cestu, nepříliš mnoho, ale také ne příliš málo
mluviti.
Katolické jeviště. P. Ansgar Poli žádá
katHického sjezdu německého v Režně, aby
bylo rokováno o zřízení národně-katolického
jeviště. Má býti dbáno, zvláště v nynější době,
umění básnického, poněvadž učiní mnoho
škod, když s‘e ho špatně užívá. Brožury tu
málo pomáhají; nikoli theorie, nýbrž praxe
nutno dle toho zaříditi. Předkládá také 51,
katolickému sjezdu určité návrhy a přeje si,
aby o nich zástupci jednotlivých zemí jednali.
Výbor by měl utvořiti spolek ku podpoře
katolických lidových představení. Katolické
spolky, jmenovitě tovaryšské spolky buďtež
vyzvány, aby místo bezcenných kusů dávaly
kusy poučujícího a vzdělávacího obsahu ná
boženského. Tato myšlenka jest velmi sym
patická, a bylo by třeba také u nás o ní
uvažovali. Záleží v tom značný kus mravní
výchovy.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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K XIX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. ŽUNDÁLEK.

Francouzský katechismus dieeése pařížské illustrovaný.
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta na Smíchově.

(Dokončení.)

Nejsvětější sv. oltárni je svátost, která obsahuje skutečně a podstatně tělo
a krev, duši a božství P. našeho Ježíše Krista (obrázek: poslední večeře — a bu
dova večeřadla). Jedna z otázek: Opouští P. Ježíš nebe, aby vstoupil do sv. eucha
ristie? Nikoliv, on je najednou v nebi i v každé z konsekrovaných hostií. Přechází
se pak ke mši sv. a k sv. přijímání takto: Proč ustanovil P. Ježíš nejsv. sv.
oltářní? Aby se obětoval při mši sv. a aby byl pokrmem naší duše ve svátém
přijímání.
Mše sv. je obět těla a krve P. Ježíše, kteréžto se obětují na oltáři ve způsobách chleba a vína, aby představovaly a obnovovaly obět kříže.
Mše sv. představuje obět kříže oddělením obou způsob, obnovuje obět kříže,
protože je tu týž kněz, táž obět jako na kříži, totiž Ježíš Kristus. Na který úmysl
obětuje církev Bohu mši sv.? 1. klaněti se mu, 2. děkovati za jeho dobrodiní,
3. dosáhnouti odpuštění hříchů, 4. prošiti za jeho milosti. Pro praxi: V jaké náladě
máme býti přítomni při mši sv.? Jako bychom viděli trpěti Krista P. na kříži.
Sv. přijímání (obr.: sv. Alois přistupuje poprvé ke sv. přijímání).
Jedna z otázek: Účinky sv. přijímání: 1. úzce spojuje s P. Ježíšem, 2. roz
množuje posvěcující milost, 3. seslabuje vášně, 4. dává záruku budoucího vzkříšení.
Poslední pomazání je svátost ustanovená od P. našeho J. Krista nemocným
ku posile těla i duše. Posila duše: 1. zcela očišťuje od hříchu, 2. sílí proti po
kušení, 3. pomáhá svatě umříti. Posila těla: 1. mírní útrapy nemocných, 2. dává
jim i zdraví těla, pokládá-li to Bůh za užitečné k spáse jich. Nemá se odklá
dat! s přijetím posled. pomazání. Zda je to povinností upozornit! nemocné, aby
přijali . . . ano a je to nejlepší služba, kterou jim jen možno prokázati.
Svěcení kněžstva je svátost, kterou se udílí právo k církevním funkcím,
jakož i milost vykonávat! je náležitě. Je to velkou ctí a štěstím býti povolánu
ve stav duchovní? Proč velkou ctí? Protože kněží jsou služebníci p. Ježíše, roz
davači tajemství Božích, pastýřové a lékaři duší, učitelé věřících a světlo světa.
Proč velkým štěstím? Protože kněz svým odloučením a posvěcením je
v úkrytu před mnohým nebezpečím a různými nepokoji života a jsa ve spojení
s Ježíšem Kristem, stává se účastným svrchovaných jeho milostí.
11
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Manželství je svátost, která posvěcuje sňatek muže a ženy, dávajíc jim
milost, aby vedli život křesťanský.
Co souditi o těch, kteří jsou civilně oddáni? Není to sňatek zákonitý před
Bohem, protože není uzavřen dle zákonů církevních, a osoby takové jsou ve
stavu smrtelného hříchu. Povinnosti manželů: 1. věrnost, 2. vzájemné snášení vad,
3. dáti dětem křest, vychování.
Poslední otázka katechismu: Je ještě stav dokonalejší a příjemnější Bohu než
manželství? Ano, panenství křesťanské a celibát náboženský.

Následuje pak ještě článeček veskrze praktický, kterak prožiti den ke cti
a slávě Boží? Co činiti křesťanu při procitnutí, kterak vstáti, co při oblékání, co
činiti po ranní modlitbě, při práci, odpočinku, zábavě, čeho se varovati při roz
mluvě, co činiti, byl-li kdo tak nešťasten, že by zhřešil, atd. (Obrázek: Sv. Blanka
se synáčkem: »Drahý synu, raději bych tě viděla mrtvého, než poskvrněného
hříchem smrtelným.«)
Jako jádro jest uzavřeno ve slupce, podobně i katechismus tento má před
sebou krátký výtah biblické dějepravy (s několika obrázky) v osmi článcích až
do rozchodu apoštolů do světa, zmínka o pronásledování křesťanů a o Konstan
tinovi; následuje pokyn, aby katecheta přešel k církevní historii Francie, kde před
dávnými léty hlásal evangelim sv. Diviš, po něm řada biskupů, dále kterak národ
Franků přišel tam pod Chlodvíkem, dobyl skvělého vítězství za přispění křesťan
ského Boha a s celým národem přestoupil k víře katolické, byv pokřtěn . . . .
a celý národ tolik století katolickým zůstal. Takto podá katecheta ponenáhlu
dítkám všeobecnou ideu náboženskou a připoutá je k mystickému tělu církve.
(Obrázek Panny Orleánské jedoucí na koni.) To je před vlastním katechismem.

Po katechismu následuje sbírka evangelií, seřazených dle neděl a svátků cirk,
roku; k některým evangeliím jsou přidány případné obrázky. Tisk je drobný,
takže všechen text je na 63 stránkách. Po mém soudu zajisté je vhodnějším
a prospěšnějším takto vložiti evangelia do katechismu, než vydati toliko v samo
statnou knihu, kterou zřídka kdo si koupí.
Význačnou předností katechismu jest, že nečiní dojem systematického kom
pendia, nýbrž knihy určené pro katechumena, a to, jak ukázáno po úpravě ze
vnější, ale i po stránce vnitřní. Cena je mírná, ani ne frank; a toto illustrované
vydání (s povolením kardinála Richarda) ve dvou letech se dočkalo druhého vy
dání. Ač vyučování sv. náboženství vedle milosti Boží vždy hlavně bude záležeti
na katechetovi samém, přece se nedá upříti, že kniha slohem přístupná a zvláště
illustrovaná zvláštní přitažlivost k sobě má u mládeže. A rodiče také rádi dávají
dárkem u příležitosti jmenin atd. takovou knihu, jak známe ze zkušenosti, že
mnohé dítě se omlouvá, že mu rodiče koupí bibl. dějepravu k svátku, k Ježíšku
atd., nemá-li jí na počátku školního roku. Vydati katechismus illustrovaný u nás
bylo by jistě hřivnou, jež by nesla užitek mnohonásobný. Ale jen aby byly
illustrace v pravém slova smyslu.
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Promluva na Vše svaté.
Napsal LADISLAV ZAVADIL, farář v Křížanově.

Jako v každém předmětu, kterému se, milí žáci, ve škole učíte, jednotliví
z v. s vynikají a druzí jich následují, tak i v každém povolání, v každém stavu
v životě lidském jednotliví lidé se zvláště osvědčují, a druzí dle nich berou si
příklad. Tak se to má i s životem bohumilým, s životem přikázání Božích. My
všichni víme, že máme život bohumilý dle přikázání zřízený vésti; ale jak často
scházíme s cesty bohumilé!
A proto, abychom připomínáni byli na svoje povinnosti křesťanské nejen
slovem, kterým mluví k nám církev sv., nýbrž i příkladem, který lépe než slova
působí, zařídila církev sv. během roku církevního svátky svátých a světic Božích.
V nich představuje se nám příklad, že i my jsouce totéž, co byli svati, totiž
křehcí lidé, jsme s to, abychom zákon Boží plně zachovávali. A že všichni jej
můžeme zachovávat!, důkazem jsou nám svati ze všech stavů a povolání.
Ale svátých a světic máme velikou řadu, tak že nelze nám každého zvlášť
oslavovati. Proto ustanovila církev sv. den dnešní na počest všech svátých.
A co, milí žáci, připomíná nám dnešní svátek Všech svátých ?
1. Předné, že máme svaté ctiti a vzývati.
a) Máme je ctiti. A proč ? V přirozenosti lidské není nic tak zakořeněno,
jako snaha o lidech, kteří se jakýmkoliv způsobem vyznamenali, slavnými stali,
mluviti, na ně jako na jiné lidi patřiti. Pravil jsem vám, milí žáci, hned z po
čátku, že z vás mnozí vynikají, a o těch pak druzí mluvívají a jejich příkladu
následují. A jak nám dějepis dosvědčuje, všichni národové tak jednali a jednají·
V každém národě mají své vynikající muže, hrdiny, a ty pak ctí způsobem nej
rozmanitějším: opěvují se básněmi a zpěvy, staví se jim pomníky, pojmenovávají
se po nich místa a ulice.
A toto každý člověk nachází v pořádku, neboť tak osvědčujeme svým zna
menitým mužům vděčnost. A právě tak, jako každý národ zvlášť, má i církev
sv. vespolek své znamenité, vynikající údy, své hrdiny, a to jsou svati a světice.
Jsou to údové církve, naši bratří a sestry, kteří boj pro dobro a proti zlému
na zemi, jejž my ještě vedeme, již dokonali, kteří v ctnostech, k nimž my ještě
směřujeme, se již osvědčili, zkrátka, kteří dle slov sv. Pavla (I. Tim. 4,7) »dobrý
boj bojovali, běh dokonali a víru zachovali!«
Proto máme tyto naše hrdiny ctiti, slaviti tím více, ježto jejich působení,
jejich život jest nejen vzácným sám v sobě, nýbrž i příkladem pro nás.
b) Ale my máme také svaté vzývati. Jako v rodině, i když některý její člen
zemře, chová se památka na něj v uctivosti, a byl-li to člen rodiny vynikající,
přetrvá tato památka v rodině celé věky, tak i v církvi svati, kteří jsouce údy
církve, jako jsme nyní my, nepřestávají i po své blažené smrti býti s námi ve
spojení. Víte, milí žáci, že jest v církvi naší tak řečené obcování svátých, na kterémž
se zakládá úcta a vzývání našich svátých a světic. Svatí totiž za nás u Boha
v nebesích se přimlouvají. A k vůli této přímluvě pak my naše svaté a světice
vzýváme.
A v čem záleží hlavně toto vzývání? Způsoby jeho jsou nejrozmanitější.
Nejobyčejnější jsou tyto: 1. My se k svátým modlíme. Pravím, my se k nim
modlíme, nikoliv se jim neklaníme, nýbrž o jejich přímluvu prosíme. A to můžeme
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činiti tím spíše, protože každý z nás obdržel na křtu sv. jméno některého svátého,
jejž nazýváme svým patronem. A slovo »patron« znamená tolik co ochránce,
přímluvce. 2. My máme ostatky svátých a jejich obrazy v uctivosti. Pravím,
máme je v uctivosti, nikoliv se jim neklaníme. A to můžeme činiti tím více, pro
tože ostatky a obrazy živě nám připomínají dobré skutky a ctnosti svátých, a nad
to i skutky, jež Bůh ve svých svátých za jejich života a po jejich smrti činil.'
2. Druhá myšlenka, kterou vám dnešní svátek na oči staví a kterou i církev
sv. nám sama předkládá, jest, že mátne příkladů svátých a světic následovali.
A můžeme? Mnozí svati vykonali tolik hrdinských skutků dokonalosti křesťanské,
že zdá se sotva, jakobychom nemohli jich následovat!. Ale to se vskutku, milí
žáci, jenom zdá. Přihlédněme k tomu blíže.
Žádá Bůh, abychom snad opustili svoje rodiče a šli na poušt a o samotě
život svůj trávili? Nikoliv, my můžeme zůstati doma, tak svátý život vésti. jako
na př. sv. Josef. Žádá Bůh, abychom jen a jen věcmi náboženskými se obírali
a na nic jiného nemysleli? Nikoliv! my můžeme a máme každý ve svém povo
lání pracovat! a povinnosti své plniti, jako nesčetná řada svátých. Žádá Bůh,
abychom jako mučedníci život svůj za víru kladli? Nikoliv, my můžeme a máme
každý ve svém povolání životem svým víru svou vyznávati, jako to činili
všichni svati.
A čeho tedy žádá od nás Bůh, abychom svátých následovali? Žádá čistého
srdce, hříchu prostého, buď nikdy hříchem neposkvrněného anebo, bylo-li po
skvrněno, svátostí pokání očištěného. A to může, milí žáci, každý člověk bez
výminky. V tom tedy záleží na předním místě naše následováni svátých. Neboť
máme svaté, kteří nikdy smrtelně nezhřešili, sv. Alois, sv. Stanislav Kostka a jiní,
tito tedy buďtež zvláště vašimi patrony. Ale máme také svaté, kteří pokáním, a to
dokonalým, srdce svoje od dřívějších hříchů očistili, jako sv. Magdalena, sv. Au
gustin a jiní, a tito zase buďtež vašimi příklady tehdy, když jste smrtelným hříchem
Boha urazili a potřebujete pokání.
Kdykoliv tedy konáme svátek dnešní. Všech svátých, následujte, milí žáci,
příkladu našich předků a mějte v uctivosti nejen údy vynikající v našem národě,
nýbrž i údy vynikajíeí v naší církvi. Mějte je však nejen v uctivosti, ale vzývejte
je také o přímluvu. Buďte pamětlivi toho, že svatost, dobrota, milosrdenství a jiné
vlastnosti Boží jeví se právě v jeho svátých, zkrátka, že Bůh jest veliký ve
svých svátých. Amen.
_________

Promluva na neděli XXIV. po sv. Duchu.
Napsal VLADIMÍR HORNOV, katecheta v N. Bydžově.

Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho
a nasel koukole mezi pšenici.
Mat. Í3, 24.

Jak krásný jest pohled na bohaté lány, vlnící se zlatém klasů a chvějící se
jako dlaň Boží, otevřená před zraky dětí pozemských: »Vezměte a jezte z toho
všichni!« — Ale čím lány země nejúrodnější, čím poklady a plody země nejbo
hatší u porovnání s bohatstvím duše, s velikostí a vznešeností ctností, jichž zá
rodky položil Bůh do duše člověka, málo menším andělův učiniv nás? A přece
i o této drahocenné roli, do niž Bůh sám vsel sémě vzácné, platí slova Spasite
lova: »Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel — a nasel koukole.« — Pán Ježíš
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slovy těmi, jakoby dával nám pokyn důtklivý, abychom hlouběji nahlédli do duší
svých, zdaž i v nich mezi setbou dobrou nerdí se plevel koukole znamením vý
stražným !
1. Bývá to zvláštní druh plevele, který se uhostí v setbě mladé, aby dusil
její vzrůst. A v duši lidské bývá to obzvláště některá náklonnost zlá, některá
náruživost, jež ničím nejsouc přemáhána, dusí štěp dobrý, kazí vše šlechetné
v duši člověka.
Pohleď do duše své a přisvědčíš slovům mým. Zkoumej hlouběji život svůj
a poznáš, že jest to zvláště jedna náklonnost zlá, která jako v pevnosti se ohradila
v duši tvé a proti níž třeba obrátiti celý duchovní boj, aby zvítězilo dobro v srdci,
aby povaha tvá stala se dobrou a šlechetnou. Tato náklonnost zlá poskytuje ti nej
hojnější látky, kdykoliv máš zpytovati své svědomí. Často snad upozorňují tě
rodiče, vychovatelé, abys odložil ji, jakožto rez, který kazí tvůj dobrý mrav. —
Možno však, že náruživost tato skryta zůstává před zraky rodičů a vychovatelů,
hlodajíc jako záhubný červ na duši tvé — podobna nepatrnému tvoru, který prorývá kořen mladistvého stromu, tak že v době, kdy nejmohutněji má rozložití
korunu, počne chřadnouti, odumírati. — Bývá to náruživost ze všech nejhorších,
která vede ku hříchům, o nichž sv. Pavel pravil, že mezi křesťany nemají ani
býti jmenovány. Kde uhostí se v duši, tam mizí tichá radost, naplňující duši
nevinnou! Zrak ztrácí veliké světlo, jímž prozařuje čistá, nevinná duše. V duši
jest jako v domě, kde někdo umřel. Umřela tam čistota, nevinnost duše — a jest
tam smutno, teskno.
2. Moudrý Sirach praví (18, 31): »Vyplníš-li duši své žádosti její, učiní tě
v radost nepřátelům tvým!« — Co může býti zavrženějšího a spolu nešťastnějšího,
než mladistvá duše spleněná a rozžehnutá plamenným dechem některé náruživosti
zlé ? Hledej v ní síly k dobru — a nalezneš tam chvějící se slabost, která nedovedla
povstati, aby svrhla ze sebe otrocké jho zlé náklonnosti; hledej v ní touhy po
vyšších věcech, snahy nesoucí se za nesmrtelným cílem člověka — a nalezneš
tam v prachu nejnižšího sobectví se skrývající nízkost, která není schopna ničeho,
co u Boha i u lidí má cenu trvalou, nepomíjející, co člověka povznáší k Bohu.
Byron v »Child-Heraldově pouti« praví: »Čest, mládí ztracené, duch sevšednělý —
toť jsou tvé plody, vášni vítězná!« — Divoká bouře jarní nestrhá tolik květů
s haluzí rozpučelých, co náruživost zlá zničí krásných květů v duši člověka. Čest
ztracená, mládí ztracené, duch sevšednělý — nízký, nemající schopnosti k ničemu
vyššímu, ušlechtilému — toť kleté dědictví, jež zanechávají náruživosti zlé člověku,
aby nesl je na šíji cestou života — a cítil jejich tíži k zemi strhující. A čím pak
je vzdělanější rozum, tím pro každého nesnesitelnější jest vnitřní prázdnota,
mravní schátralost, kterou zanechala po sobě náruživost zlá, ničím nezkrocená!
3. Snad již na mysli tvé tane některá náklonnost zlá, která strhuje ušlechtilé
city tvé duše a nedopouští, abys povahou svou stal se pevným v dobru, ctnosti.
Jsi dosud nerozhodným. Lepší cestu vidíš před sebou, otevírající před tebou nový
život, plný světla a nezkalené radosti, plynoucí z konání dobra — víš, že to jest
jediná cesta, po níž možno dojiti štěstí trvalého — víš, že každá náruživost zlá
zanechává na dnu duše peluněk hořké výčitky — přece váháš ?! Čeho se ti nedo
stává ? Síly — mravní síly! —
»Video meliora deterioraque testor,« řekl pohan, neznající veliké moci, jež ze
slabochů oddaných zlým náklonnostem a holdujících všem nepravostem mravně
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skleslé doby Neronovy učinila hrdiny ctnosti, nesmrtelné mučedníky zahrad vati
kánských —· a římské arény. My známe moc tu! Jest to mohutná mravní síla,
kterou dává víra Kristova všem, kteří ji přijímají s přesvědčením a s celým srdcem
svým! V té chvíli, jakmile jsme se rozhodli celým srdcem pro Krista, jakmile
s Pavlem z prachu nicoty své povstávajíce jsme řekli: »Pane, co chceš, abych
učinil?« V té chvíli cítíme v sobě mravní sílu, jíž. žádný boj není těžkým, žádné
vítězství nedosažitelným. S týmž Pavlem apoštolem můžeme zvolati: »Mám jiný
zákon ve svém nitru, zákon ducha Ježíšova, který panuje nad mými žádostmi
nezřízenými, je potlačuje, v podřízenosti udržuje, tak že ne tak já žiji, jako Ježíš
Kristus, jenž ve mně žije.« (Gal. 2, 20.)
Vynikající spisovatel český (Kosmák. Kukátko 8) vypravuje ze vzpomínek
svého života: Jedenkráte šel jsem s matkou přes pole na návštěvu. Byli jsme
chudi. Obuv jest drahá. Sezuli jsme střevíce a šli bosi. Bylo nám jiti po stráni
kolem rybníka, kde bylo mnoho drobného kamení. Píchalo mne to. »Maminko,
mne to píchá do nohou !« žaloval jsem. »Dítě, nenaříkej!« řekla matka svým tichým,
klidným hlasem, který na mne tak mocně vždy působil. »Jak pak to teprv Pána
Krista píchalo, když šel bos na horu Kalvárii a nesl ještě těžký kříž a bili ho !« —
Matka počala se modliti růženec — a mne to již nebolelo.
Kdo napsal slova ta? Spisovatel Kosmák, nad jehož hrobem zaplakalo kde
které české upřímné srdce. A když psali o něm pohrobní vzpomínky, chválili
a podivovali se síle jeho mravního karakteru, žulovým jeho mravním zásadám,
lásce k Bohu a k národu, činné a obětavé jeho mírnosti a trpělivosti v utrpení.
Od mládí učil se ovládati sebe — a vzorem byl mu Kristus! Mohl se sv. Pavlem
zvolati: »Ne tak já žiji, jako Ježíš Kristus, jenž ve mně žije!«

4. M. j., bylo by štěstím našeho života, kdyby o každém platila slova ta,
kdyby každý z nás je mohl říci o životě vnitřním. Ale k takovému stupni sebe
vlády nelze dospěti bez namáhavých bojů. Není jediné náklonnosti zlé, proti které
nebylo by třeba bojovati od nejútlejšího mládí. V životopisu šlechetného a zná
mého lidumila Jana Bosca dočítáme se:
Již v mládí svém vynikal Jan Bosco neobyčejnou silou. Neužíval však své
tělesné převahy nikdy, leč ku pomoci slabým, aby slovem svým chránil je proti
příkoří. Pak po dvakráte ujal se slabšího spolužáka, jejž starší trýznili. Když pak
podobná věc po třetí se opakovala, a to v míře daleko větší, díval se Jan z povzdáli
na ohavný ten výstup a cítil, jak krev mu v žilách víří, pěst se mu svírala —
a již na místo napomenutí nehodných spolužáků, chystal se použiti tělesné pře
vahy na ztrestání zpustlých trýznitelů. Pojednou však v největším návalu zlosti se
opanoval, vida, že hříšno jest a nedovoleno, co spáchati chce. Násilí, které si
učinil, bylo tak veliké, že pot se mu řinul s čela a srdce bilo, div se nerozkočilo.
Toho, co vytrpěl v tomto v prudkém boji s náruživostí v něm se probouzející,
nelze vypsati; když však stíšila se zlost, cítil, ze jest pánem sama sebe — zví
tězil nad krví a tělem. Od doby té nikdy náruživost ta neopanovala jeho šlechetnou
duši, vždy novými a novými ctnostmi se obohacující. (Dle »Vlasti« V.)
Sv. František Xav. měl heslem životním: »Vince te ipsum !« Přemoz sebe
sám, zvítěz nad sebou samým! Učiňme si i my slova ta heslem života. Bojem
nabývá vojín otužilosti a odvahy ku větším podnikům. Bojem nabýváme i my
větší mravní síly. Přemáhej se ve věcech nepatrných, plň povinnosti své i tehdá,
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když to vyžaduje nějakého sebezapření — a každé i nepatrné vítězství posílí
mravní zdatnost tvou, zvýší v tobě i sebeúctu. Otročení náruživostem snižuje
každého i před sebou samým : konání dobra, mravní vítězství nade zlem zvyšuje
cenu člověka před vlastním svědomím — i před Bohem! A na těch dvou nejvíce
záleží — neboť před těmi jednou budeme se zodpovídat! ze života svého. Amen.

Promluva na XXV. neděli po sv. Duchu (VI. po Zjevení Páně).
Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.

Podobno jest království nebeské
zrnu horčičnému.
Mat. 18, 31.

V dnešním sv. evangeliu připodobňuje Pán Ježíš církev svou zrnu horčič
nému, jež z počátku malé a nepatrné, pomalu vyrůstá, až se stává stromem ve
likým, v němž ptáci nebeští nalézají úkryt.
Kristus Pán založil církev, která by učení jeho až do skonání hlásala. Je
dinou však založil, neboť řekl: »Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.« (Jan 10, 16.)
Bylo však třeba známek, aby lidé tuto spásonosnou společnost poznali, aby věděli,
která jest pravá církev Kristova. Čtyři pak jsou tyto známky pravé církve Kri
stovy. V niceno-cařihradském vyznání víry jsou uvedeny: Věřím v jednu, svátou,
katolickou a apoštolskou církev. Toť jsou známky pravé církve Kristovy.
1. Jako jedna jest pravda věčná, tak může býti jen jedna hlasatelka pravé
víry. Toho žádá zdravý rozum. Tato jednota záležeti musí netoliko v jedno
stejném učení a vnitřní podstatě církve, nýbrž musí se ukazovati i v zevnitřním
zřízení, musí míti jednoho zakladatele a jeho zástupce, nejvyšší hlavu, která vše
spravuje a řídí. Církev jest společnost, království nebeské na zemi; a jako každý
spolek, má-li v něm řád panovati, má-li v něm vše jiti za určitým vytčeným
cílem, musí míti jednoho nejvyššího správce, tak i církev, která jest společností
všech v Krista věřících. Proto jednota v hlavě, v učení, ve správě jest tedy
pravou známkou pravé církve Kristovy.
O této jednotě svědčí slova Kristova, jenž řekl sv. Petru: »Ty jsi skála,
a na té skále vzdělám církev svou;< ne tedy církve, společnosti, ale jedna církev,
jako jediný byl Kristus. Za tuto jednotu prosil Kristus Otce svého nebeského
při poslední večeři, řka: »Otče svátý, zachovej je, kteréž jsi mi dal, ve jménu
svém, aby byli jedno, jako i my, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče ve mně,
a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli.« (Jan 17, 1—21.)
A svátý apoštol Pavel potvrzuje jednotu církve Kristovy slovy: »Jedno jste tělo
všichni a jeden duch, jakož povoláni jste v jedné naději povolání svého. Jeden
jest Pán, jedna víra jeden křest.« (Ef. 4, 4—5.)
Jak rozdílné jsou od této pravé bludařské sekty, které odtrhnuvše se od
pravé církve Kristovy, vždy víc a více se rozpadávají a rozptylují. Dějiny hlásají
pravdu těchto slov. Nezměněna, jedna jest církev katolická od svého počátku.
Jakých mezi tím změn utrpěla bludařstva. Přívrženci Ariovi, Mohamedovi, Kalví
novi i Jindřicha VIII. tak se liší učením od svých zakladatelů, že těžko jejich
žáky poznati.
Proto dobře dí veliký světec a mučedník Páně, sv. Irenej: »Ačkoliv církev
po celém světě jest rozšířena, přece zachovává s největší pečlivostí víru apo
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štolskou jako by v jednom domě bydlela, a věří tomu jako by jednu duši, jedno
srdce měla; tato pak jednu víru hlásá, učí a zvěstuje, tak jednostejně a jako by
jedněmi ústy mluvila; nebo ačkoliv jsou řeči na zemi rozdílné, přece víra jest
jedna. Církve v Germanii a Gallii, na východě i Egyptě stejně učí a ne jinak.«
(Iren. adv. haer. 1, 10, 2.)
Jako slunce tedy stejně všude po celém světě svití, tak i rčení církve a zří
zení její jedno jest. Věříme v jednu církev!
2. Příhlédneme-li k účelu církve, musíme uznati, že ona má nás vésti k nejvyššímu cíli našemu, t. j. posvěcení našemu. Jako účelem království světského
jest, aby vyhledávalo a pojistilo blaho pozemské svým poddaným, tak i církev
musí hledati a pojistiti blaho duše lidské, která jejímu vedení jest svěřena, musí
míti prostředky, aby člověk zde na zemi, kde tolik svízelů a strastí ho očekává,
přece v očekávání věcí budoucích mohl býti šťastným a blaženým. Blaženosti
pravé lze však dosáhnout! jen ctnostným a svátým životem. Musí tedy vésti
církev Kristova ke ctnosti a svatosti, musí poskytovat! prostředků, jimiž údové
její nejen zde na zemi svatě žiti, ale i po smrti svatosti dojiti mohli. Tudíž jest
svatost v účelu a prostředcích druhou známkou pravé církve Kristovy.
O svatosti církve svědčí slova apoštola řkoucího: »Kristus vydal sebe sa
mého za ni na smrt, aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody skrze slovo života,
aby učinil sobě slavnou církev, nemající poskvrny, ani vrásky, ani cokoliv ta
kového, ale aby byla svátá a neposkvrněná.« (Ef. 5, 25—27.)
Svatost církve zajisté pak stkvěle dosvědčují nepřehledné zástupy svátých
a světic Božích, které jsou jakoby viditelnými plody svatosti! Jistě církev, která
může se honositi světci, jako je sv. Alois, Tomáš Aquinský, Terezie, Alžběta,
může směle o sobě říci, že svátou jest. A proto věříme, že jest pravá církev
Kristova svátá.
3. Svatosti zde na zemi nemá dosáhnout! ten neb onen, nýbrž každý bez
rozdílu stavu, stáří, pohlaví a povolání, K tomu vede nás sám rozum náš, který
ví, že Bůh je spravedlivý, že Kristus všecky vykoupil a proto všem život věčný
získal. Musí tedy církev Kristova pro všechny lidi i všechny věky býti zřízena,
neboť praví sám apoštol národů: »Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a ku
poznání pravdy přišli.« (I. Tím. 2, 4.) Musí ještě vyplniti rozkaz Kristův: »Jdouce
do celého světa, učte všecky národy.« Je tedy úkolem církve, aby byla obecná,
čili katolická.
A hle, dějiny o tom podávají svědectví nepřekonatelné. Jako seménko hor
čičné naplnilo všechen svět, tak že již v druhém století mohl zvolati Tertullian:
»Od včerejška jsme, a všecko jsme naplnili, města, ostrovy, vesnice, tábor, palác,
senát i tržiště.« A sv. Hilarius volá: »Toto má církev vlastní: je-li pronásledo
vána, kvete, je-li utlačována, přemáhá, je-li opovrhována, prospívá, zdá-li se, že
jest přemožena, stojí.« Z křesťanských náboženství nejvíce má vyznavačů, na
všechny strany posílá své věrozvěsty, aby světlo vity Kristovy hlásali tam, kam
neproniklo, jest obecná čilí katolická.
4. Když Kristus Pán z tohoto světa měl odejiti, bylo třeba, aby si vyvolil muže,
kteří by po něm dále učení jeho hlásali. On tak učinil, vyvolil si sv. apoštoly
a řekl jim: »Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás.« Jako Kristus učení
své sv. apoštolům svěřil, i tito opět svým nástupcům svěřiti je mohli a musí,
tedy v církvi pravé, jež od apoštolů Páně byla vzdělána a rozšířena, přednostové
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její od samých apoštolů původ i úřad svůj v nepřetržité posloupnosti přijímati
či děditi. Pravá církev Kristova, vzdělána na základě sv. apoštolů, musí býti
apoštolská.
Toho také vždy biskupové šetřili. Každý, kdo nebyl vysvěcen od biskupa,
od sv. apoštolů zřízeného, kdó se odtrhl od nástupců apoštolských, byl pova
žován za odpadlíka. Proto také volá Tertullian k bludařům: »Kdo jste vy? Odkud
jste? Příliš pozdě jste povstali; má jest pravost církve, neboť jsem dědicem
apoštolů.«
Dědici apoštolů jsou tedy kněží církve Kristovy, pravá církev musí býti
apoštolská.
Všemi těmito známkami, jak jste, dr. j., již z dnešního sv. rozjímání poznali,
jest církev římsko-katolická. Ta jest onou církví jednou, svátou, katolickou a apo
štolskou, kterou J. Kr. založil.
Jaké se vám tedy dostalo milosti, že v této pravé církvi jste zrozeni a vy
chováni! Nedejte se zviklati nájezdy nepřátel Kristových, neboť nejlepším důkazem
pravosti církve katolické jest její trvání Přestála bouře veliké, kterými nebylo
otřeseno základy mohutné stavby církevní, a přestojí je bohdá také i dále.
Stůjme jen my vždy věrně při praporu církve sv., na který při křtu sv.
jsme přísahali a jenž nad hlavami našimi od sv. biřmování zavlál, pamětlivi jsouce
slov Kr., že brány pekelné jí nepřemohou. Amen.

Promluva na neděli XXVI. a poslední po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.

»Nebe a zemí pominou, ale slova má
nepominou.<
Mat. 24. 35.

Podivuhodné jest slovo Ježíšovo, jímž církev dnešní sv. evangelium a s ním
i tento církevní rok končí. Ježíš jakoby stál nad hrobem sv. města Jerusalema
a hrobem tohoto světa. Líčí takořka jejich smrtelný zápas a skon. Vidí káceti se
město a chrám, jehož základy, Šalamounem postavené, věru zdály se býti neroz
bornými; spatřuje v duchu i onen veliký převrat těles nebeských a proměnu všehomíra. A když vylíčil smrtelný zápas a skon světa, stojí klidně nad jeho ssutinami
a dí: »Slova má nepominou.«
Jaké sebevědomí mluví z Ježíše, jenž sám byl přece tichý a pokorný srdcem!
Bezděky věru tu napadá otázka, kdo jest ten, jenž znaje proud času, jenž všechno
trhá a pomalu ničí, jasně ví, že i tato země jednou jím unesena bude, a přece
dí: »Slova má nepominou?« — Vše má znamení smrti ve tváři, jen to Ježíšovo
slovo jako by mělo znak nesmrtelnosti na svém čele. Věru, drazí přátelé, že
z těchto slov Spasitelových lze poznati, jeho veliké sebevědomí, že přinesl lidem
pravdu vědomí jeho božského původu a podstaty.
Když kdysi stál Ježíš nad hrobem Lazarovým, odkud hniloba smrti již vanula,
pravil s klidem: »Já jsem cesta, pravda a život, kdo věří ve mne, byt i zemřel,
živ bude na věky.« Dnes Spasitel jako by doplňoval svoji řeč. Nad hrobem světa
jako hvězdy mají svítiti slova Ježíšova. Ona budou míti platnost nejen dokud
tento svět světem bude státi, ona budou platiti i na věčnosti. A o ní dnes krátce
rozjímejme.
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1. Známý spisovatel americký Mark Twain vypravuje v jedné ze svých po
vídek o Jndiánu, který zbloudil v jeskyni pralesa. Aby žízní nezhynul, ulehl pod
mohutný krápník, s něhož občas skanula kapka vody na jeho vyprahlý ret. S přes
ností hodinového kyvadla jednou za 20 minut padla krůpěj, na niž žízní soužený
muž Čekal a v níž viděl všechnu svoji spásu. A vypravuje dále: »Tato krůpěj
padala již tehdy, kdy egyptské pyramidy pomalu pod tisíci rukou ze země se
zdvihaly, kdy Trója padla, kdy první základní kámen k věkověčnému městu
Římu do země byl položen. Padala, když Ježíš Kristus byl ukřižován, když dobývaví Anglosasové založili britská království, kdy Kolumbus vypravil se z Janova
se svými lodmi hledat nových zemi. Krůpěj ta padá stále a bude padati i tehda,
až události dnešní z poledního světla přítomných dějin zapadnou v přítmí pověstí:
padati bude, až teniná noc zapomnění i je pohltí.
Měla ona krůpěj nějaký význam a určení? Pět tisíc let padala trpělivě
snad proto, aby jednou byla záchranou onoho člověka, jenž dnes jest a zítra
není? A bude míti snad jednou větší určení po deseti tisících letech? Tvářnost
země se mění, novými objevy, lidmi, řečí, mravy, zásadami, jak čas je přináší —
jen ona kapka, znak nepomíjitelnosti dále padá a padá. — —
My jsme dítky času, prchavé chvíle. Tisíce let zde na zemi jsou pouhou
hodinou pro dráhy jiných vzdálených světů, jsou jen vteřinou pro Pána světa,
před nímž »tisíc let jako den včerejší, jenž právě pominul.« Vše stárne, prchá,
jen on jediný stále týž; jemu léta neplynou. Nezná hranic času, nezná minulosti
a budoucnosti, on zná jen stálou, věčnou přítomnost. Dějiny lidstva od jeho po
čátku až do skonu tohoto světa nejsou u něho objemnou knihou, v níž kapitola
za kapitolou sleduje, nýbrž jediný otevřený list, jemu od věčnosti známý.
Drazí přátelé! Když člověk zamyslí se nad těmito slovy, když prodlí u slova,
jež tak často vyslovuje a jehož zneužívá: Věčnost, jak malý, nepatrný vidí se sám
sobě! Kolik zbývá mu té hrdosti a pýchy, dítku času, před tváří věčného? —
A jeho díla, jeho činy, na nichž si zakládal, kde budou, až udeří poslední hodina
světa? Kolik mu zůstane? — Zajisté jen to, co bylo pravdou, jež má věčné trvání.
Všechny klamy, všechno to bloudění lidského rozumu jako pýr stráveny budou
ohněm, a jen pravda věčná vyjde jako zlato z ohně zkoušky a přetrvá tvářnost
tohoto světa.
2. Věčnost! Slovo tajemné, nepochopitelné. Mnohý se od něho odvrací, ne
chápaje jeho hloubek. Zavírá ve své lehkomyslnosti oči před tajemstvím, jež ze
slova tohoto hledí mu do očí. Nechce znáti a nevšímá si tajemství. Ale člověk,
pro něhož není na světě tajemství, jest věru ubohý člověk. Ukazuje jen svoji
duševní lenost, pohodlnost. Je podoben člověku, jenž žízniv jsa, nechce okov
spustiti do hluboké studny a z ní čerpati, poněvadž žádá to práci a namáhání.
Nechce si jasně uvědomiti onu velikou pravdu: že člověk jest sice dítko času, ale
určen pro věčnost, a dle toho, jak na ni zde se připravil, tak v ní jednou bude
žiti; že v říši její bude okoušeti ovoce, které zde na zemi byl zasadil.
Když slavného malíře řeckého Zeuxa kdosi se tázal, proč tak dlouho na
jediném obraze pracuje, odpověděl: »Proto, že maluji pro věčnost.« — Bylo snad
v slovech jeho mnoho lidské domýšlivosti, a přece také zrno pravdy. Zeuxis zesnul,
ale kolik bylo pokolení, jež ještě po smrti radovala se z krásy jeho obrazů a ob
divovala velikost jeho umění. Ale i plátno, jež plnil svými pracemi, spuchřelo —
a veta bylo po jeho obrazech. Jeho jméno však žije dosud, žije v slávě umění,
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byf po něm již nebylo stopy. »Non omnia moriar» — mohl zajisté on říci slovy
básníka.
I my, drazí přátelé, zhyneme: ale skutky naše zůstanou se všemi jich ná
sledky po věky věků. Dobrý náš čin vyvolá snad jiné dobré činy; dáme příklad,
jehož stopy nikdy nezaniknou. A zase naopak čin zlý ve svých následcích žije
a bude žiti snad svým špatným příkladem až na konec světa. A na konci jeho,
na prahu věčnosti shledáme se s nimi, aby svědčily nám buď k odměně neb trestu.
Slavný básník norský Bjornson v jednom z úchvatných svých dramat (Nad
naši sílu) líčí evangelického pastora, muže nejvýš zbožného Sanga, který jde do
kostela modlit se za zdraví své choré manželky. Cítí v sobě takou sílu víry, že
je přesvědčen, že Bůh se smiluje a zázrakem chorou uzdraví. Vstoupí do chrámu
a počne vyzváněti. Ale v tom je slyšeti vzdálený rachot, vždy silnější a silnější.
S hory řítí se lavina a to přímo na kostel, v němž Sang se modlí. Valí se stále
s větším hukotem; všichni trnou hrůzou, vidouce blížiti se zkázu, jíž nelze uniknouti. Po hromové ráně nastane konečně utišení. Všichni stojí jako bleskem
omráčeni. Ale tam směrem od kostela klidný zvuk zvonu znovu je slyšeti. Lavina
jako zázrakem stočila se na levo. Sang je podivuhodně zachráněn.
V slovech dnešního sv. evangelia ozývá se také hukot a hrůza bořícího se
světa. Otřásá se země ve svých základech a hroutí se. Ale když nadchází ticho,
jako jasným hlasem zvonu zní prostý výrok Kristův: »Slova má nepominou.«
Ony přetrvají, unaví věky. Nuž chopme se jich a řiďme se jimi, aby nás přenesly
přes hrůzy konce světa v klid věčnosti. Važme si času, v němž nám dopřáno
pracovati a pracujme v duchu Kristově. Hleď každý ten krátký čas života moudře
prožiti v práci a dobrých skutcích, aby mohl s klidným vědomím vykonaných po
vinností jednou stanouti na prahu věčnosti, před tváří posledního soudce — Ježíše
Krista. Amen.

Promluva na I. neděli adventní.
Napsal K. Dr. RUDOLF SETINA, katecheta.
» Vězte, že hodina jest, abychom ze sna povstali.«

Dnes, m. d., počínáme nový rok církevní a slyšeli jsme právě hlas sv. apo
štola Pavla, jenž nás v dnešní sv. epištole napomíná. Bratři — hodina jest, aby
chom ze sna povstali; to znamená: jest čas, abychom se vzchopili a konali dobré,
pokud nám Bůh milosrdně života dopřává. Neboť čas mizí, přichází smrt — a pak
jest již pozdě. Tato slova obracím na vás: hodina jest, abyste ze sna povstali,
abyste se vzchopili k životu jinému. Čas mizí — právě v těchto dnech obdržíte
čtvrtletní vysvědčení, a mnohý, když čte ty známky na něm, musí si říci: V tomto
čtvrtletí jsem mnoho nepracoval, ten celý čas jsem — jak se říká — prospal.
Nuže, nyní začíná nové čtvrtletí, a byl bych rád, aby každý z vás pojal toto pevné
předsevzetí: V příštím čtvrtletí chci se chovati a učiti tak, abych si známky zlepšil
a dosáhl spokojenosti svých učitelů.
A aby předsevzetí bylo tím pevnější, chci vám dnes vyložiti, proč jste po
vinni dle sil svých ve škole dobře prospívali. Jste tím povinni Bohu, vlasti, rodi
čům a sobě samým.
Máte se učiti proto, poněvadž toho na vás Bůh žádá. Vzpomeňte si podo
benství o hřivnách. Pán svěřil služebníkům hřivny, jednomu pět, druhému dvě,
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třetímu jednu. Dva z nich užili těch peněz dobře, a pán je za to pochválil; třetí
peníze zakopal — a pán ho potrestal. I vám dává Bůh hřivnu a chce, abyste jí
dobře užili, dává vám zdraví, schopnosti, příležitost — nechybí vám ničeho, jen
dobrá vůle: potřebujete jen chtíti a budete v dobrém prospívali. Nekonáte-li však
své povinnosti, zakopáváte-li tu hřivnu, kterou vám Bůh svěřil, uvalujete na sebe
Boží trest.
Za druhé máte se pilně učiti z pravé lásky k vlasti. Pravá láska k vlasti
nezáleží v tom, že někdo jenom na jinou národnost nadává, nýbrž jen ten miluje
svou vlast, kdo jí svou prací prospívá. A prohlédněte si řady našich národních
hrdinů — zdali pak najdete v nich jednoho, který se ničemu nenaučil, pilně ne
pracoval? Pouze tím, že se něčemu naučili, že byli pilnými, byli s to, aby vlasti
prospěli, národ lenochů to nikam nepřivede, nikdy se neproslaví.
Za třetí jste povinni pilně se učiti, abyste učinili rodičům radost. Mám-li
někoho rád, dělám to, o čem vím, že'by mu to radost působilo. A kdybych se
ptal vás: »Máte rádi tatínka a maminku?« Zajisté, že by všichni z vás ihned řekli:
ano; a kdybych se dále ptal: »Děláš-li pak jim také svým chováním, svou pílí
radost?« Co by tu odpověděl mnohý z vás? M. d., pomněte, co pro vás rodiče
dělají, jak se o vás starají, kolik obětí pro vás přinášejí. Chete se jim za to odvdě
čili? Chcete jim největší radost učiniti? Pak se jen pilně učte, mravně se choveje —
tím vyplníte nejvroucnější přání rodičův, tím způsobíte jim největší radost.
A konečné musíte se činiti sami pro sebe: žádá toho vlastní prospěch váš.
Co se z mládí naučíš, k stáru jakobys našel: nikdy nebudeš litovati, že jsi se
něčemu dobrému přiučil. Četl jsem před nedávném radu, kterou dává milionář
všem mladým lidem : »Chceš-li se jednou něčím státí, hleď, abys se v mládí ně
čemu řádnému přiučil, hleď, abys vstoupil do života vzdělán tolik, pokud je ti
možno, neboť povrchní svět, který se ničemu nenaučil, rád a draze zaplatí tobě
tvé vzdělání. Tvá hlava, tvé vzdělání stane se ti zdrojem bohatství a vážnosti.«
Naše lidové přísloví praví krátce: Jak si kdo ustele, tak si lehne. Čemu se naučíš,
z toho budeš míti užitek.
Proto, milí žáci, vybízím vás znovu na počátku nového čtvrtletí slovy sv.
Pavla: Hodina jest, abyste ze sna povstali, abyste se vzchopili, abyste se učili
pokud možno pilněji než dosud, vždyť toho žádá na vás Bůh i vlast, rodiče i vlastní
prospěch váš. Umiňte si to pevně, proste nyní při mši svaté Boha za přispění,
a Pán Ježíš dá vám zajisté své požehnáni. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku českých katechetů. Dne
12. října konala se členská schůze za hojné
účasti. Zahájil ji předseda kol. Em. Žák,
vítaje všecky přítomné, kteří poprvé se shro
máždili po prázdninách; i vyzýval je, aby
se živě účastnili schůzí i prací spolkových,
sdělovali tu svoje zkušenosti a přispívali tak
k utužení organisace, která v životě veřej
ném má trvalou platnost. Po té bylo jednáno
o literatuře i umění, pokud jest závadno pro

mládež. Předmět tento byl všestranně probrán,
učiněny příslušné návrhy, jak by se dalo
různým nešvárům odpomoci. Debaty se súčastnila většina členů přítomných. Dále bylo jed
náno o stavovských otázkách a ustanoven
pracovní program. Kéž uposlechnou vyzvání
kol. předsedy co do činnosti spolkové i oni
členové, kteří dosud se naší organisace z mali
cherných příčin vzdalovali! Tím spolek náš
se upevní ve prospěch celého stavu.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

PROSINEC 1904.

ROČNÍK Vil.

ČÍSLO 12.

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

Napoleon I. „Veliký“.
K revisi historických příkladů v katechesích. Píše JAN PTÁČEK.

Různé pomůcky katechetické uvádějí hojně příkladů na dotvrzení pravdy
vysvětlované; avšak mnohé příklady jsou nesprávné, jiné přemrštěné. Proto jest
zajisté potřebí revise. V této stati jedná se hlavně o neoprávněný název »Veliký«.
Uvádí se velice často jeho slova k jenerálům, že prý byl nejšťastnější v den
svého prvního sv. přijímání. (F. Doležal a j.: Příprava k prvnímu sv. přijímání;
Spirago: Ausgew. Beigpiele (str. 182. a j.).
»Revue de Paris« uveřejnila (Cf. Hlídka, str. 130, r. 1899) hovory stolní,
které měl Napoleon na ostrově sv. Heleny, a které generál Gourgaud pečlivě za
znamenával, m. j. také o náboženství a lidstvu. Názor, jak jeví se v oněch ho
vorech — píše Arnošt Dostál v Hl. — úplně se shoduje s charakteristikou N.,
jak ji podává Taine, svědek nad všeliké podezření povýšený. »Mám za to, že
člověk je hlína a bláto sluncem prohřáté, jímž probíhají elektrické proudy. Co
jiného jsou zvířata, napři vůl, než hmota organisovaná? Zřejmo-li kdy, že máme
tak z hrubá podobnou konstituci (t. j. tělesnou), nejsme-li oprávněni za to míti,
že člověk je toliko lepší, zdokonalená organisovaná materie? Snad se jednou vy
skytne bytost, jejíž látka bude ještě dokonalejší. Všecka náboženství, Jovišem
počínajíc, káží morálku. Věřil bych rád v náboženství, kdybych které znal, které
tu bylo od počátku světa. Vidím-li však Sokrata, Platona, Mojžíše a Mohameda,
též v ně nevěřím. Všecko to je dílem lidským!« — Filosofie vznešená, dí Hl,
»právě tak pro toho vola!«
Na ženách — vyslovil prý se k pí. Staélové — záleží mu jen potud, pokud
rodí děti (a vojáky). — »Ve Francii vzdává se paním přílišná úcta. Nelze (prý)
je považovat! za stejnorodý, rovny mužům. Vskutku nejsou nic jiného než sttoje,
aby rodily děti.«
»Jsou-li tyto ukázky authentické — a jak řečeno, N. smýšlení a jednání
podobají se jako vejce vejci — je tedy jistě žádoucno, aby se jménem Nap.
příště tolik neplýtvalo: na kazatelnách, ve školních knihách (hlavně středních),
ve spisech populárně apolog. a j. V apologii vzdělancům psané možno jej ovšem
citovati — za účelem negativním.«
12*
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Snad stačí toto odůvodnění, proč se mi nezdá vhodným operovati s Nap.
se stránky positivní v katechesích. Komu by to nestačilo, af si přečte dějiny
Dra. Kryštůfka o chování Nap. k papeži a ve věcech církevních vůbec.
Je v tom kus politování hodného poblouzení lidstva, že dějepis nazývá
»Velikými« (kromě papežův a učenců) z pravidla jen panovníky, kteří hodně lidí
povraždili. Neříkám, že by byli nic dobrého nevykonali, na př. Alexandr Veliký.
Konstantin Vel., Theodosius Vel., Petr Veliký atd . . ., ale ne za to dobré, co
vykonali, byli nazváni »velikými« (vladaři tací v historii mají jiná jména: Otec
vlasti, Pobožný, Selský kníže, Svatý, Dobrotivý a p. —), nýbrž za četné a velké
války, ať obranné, ať útočné: neboť o dovolenosti či nedovolenosti morální tu
nemluvím. Nenapadá mi také upírati jim velikých schopností. Neměl bych ani
proti atributu »Statečný« nebo »Chrabrý« tolik, ale »Veliký« zahrnuje dle obecného
užívání v sobě i slávu.
Tedy »Napoleonové« ven z příkladů katechetických, to jest se stránky posi
tivní, se stránky negativní jsou dobré příklady takové, zvláště, když se správně
vysvětlí příjmí: »Veliký«. Vtom smyslu výborný, toliko pro děti trochu těžký, je
příklad Spiragův str. 40 o Napoleonovi (Komoediant-Tragoediant.)

Polští kateeheté v práci.
»Koto Ksigžy Katechetów w Krakowie« v uplynulém roce, jak »Dwutygodnik
katechetyczny« píše, radilo se na svých měsíčních schůzkách hlavně o otázkách
didakticko-paedagogických. Aby mládeži gymnasijní podávána byla četba příhodná,
zvláště obsahu náboženského, podjal se spolek práce sestaviti katalog podobných
knih. Podobně »Kolo« se obrátilo na některé půjčovny knih, žádajíc, aby mládeži
středních škol nebyly půjčovány knihy, které by měly špatný vliv na rozvoj její
povahy, mravnosti a náboženského ducha. Jednalo též o sjednocení praktických
cvičeních náboženských na všech školách, o rozmnožení náboženských hodin, jakož
i o svolání sjezdu katechetského.
Několik delších schůzí bylo věnováno novému katechismu; a tu došli všichni
k názoru, že všeobecně vzato jest nový katechismus obtížným k učení i vyučo
vání. Některé otázky jsou v něm nesrozumitelný i pro mládež středních škol. Tak
na př. ot. 15/. velkého katechismu činí veliké obtíže katechetovi. Na thema této
otázky přednesli dva kollegové velmi poučné katechese; tyto ukázaly, jak nad
míru potřebno jest připravovat! se na každou hodinu. Kolo dosud se scházelo
v místnostech arcibratrstva milosrdenství; avšak bylo usneseno k oživení ruchu
spolkového vynalézt! si zvláštní místnost, kde by se kateeheté častěji scházeli
a rokovali o časových otázkách.
Z této ukázky vidno, že kateeheté polští pracují neúnavně o svém dalším
vzdělání, jakož i zlepšení vyučování náboženského na polských školách.
A je toho potřebí tím více, že i z řad laiků se ozývají hlasy, aby se stala
náprava, poněvadž jest jí nemálo potřebí. Jak statistika ukazuje, jeví se v Haliči
úžasné procento analfabetů. Nedostatek škol,, učitelů i duchovenstva je vinou,
že vzdělání mezi Poláky tak se opozdilo. Náprava se zajisté časem stane.
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Promluva na II. neděli adventní. (Před svátkem sv. biskupa Mikuláše.)
Napsal EM. ŽÁK.

Každoročně v těchto dnech světíme svátek, na který s nedočkavou touhou
a s dětinnou zvědavostí těší se všechna křesťanská mládež, na který však i do
spělí a staří rádi vždy vzpomínají, zalétajíce duchem svým až k prvním dobám
svého mládí; slavíme svátek sv. Mikuláše. Od úst k ústům se nese jméno tohoto
světce, a není snad chatrče, bydlí-li v ní křesťané třeba jen dle pouhého jména,
kde by příchod jeho s radostí a nadšením nebyl očekáván. Proto vizme dnes
původ a význam tohoto svátku v naší sv. církvi. —
V druhé polovici třetího století žil v městě Myře v Malé Asii biskup sv.
Mikuláš. Velikého dědictví, které zůstavili mu rodiče jeho, užíval jediné k tomu,
aby podporoval chudé, vdovy a sirotky. V rodném jeho městě Pataře žil však
jeden chudý šlechtic. Nouze a chudoba zdála se mu skvrnou a hanbou na jeho
vznešeném jménu. Proto pečlivě všechen svůj nedostatek tajil, ba byl odhodlán
raději nějakým hříšným skutkem peněz si opatřiti, nežli doprošovati se podpory
u lidí. Spíše nejhoršího se dopustiti, nežli přiznati se k bídě a doprošovati se
almužny. Rozhodl se; a k mrzkému činu měly mu pomáhati vlastní jeho tři do
spělé dcery. —
O hříšném záměru chudého šlechtice dověděl se biskup sv. Mikuláš. Zhrozil
se úmyslu svého rodáka a umínil si, že musí tomu zabrániti, že jej a jeho rodinu
zachrání. — Když tmavá noc snesla se na okolí, sv. Mikuláš, nikým nepozorován
opustil svůj dům, potají přiblížil se k příbytku nešťastného otce a otevřeným
oknem vhodil do světnice váček s penězi. Když z rána onen šlechtic se pro
budil a s lože vstává, tuhle! spatří na zemi měšec. Zvědavě se ho uchopí a čte
nápis: »Tvé dceři.« Otevře a množství zlatých peněz vysypalo se k jeho nohám.
Dcera jeho jest zachráněna! Budoucnost čestná a poctivá jest jí zabezpečena.
Neskonalá radost rozlila se po tváři otcově i celé jeho rodiny, a všichni dlouho
se rozpomínali, dlouho přemýšleli, kdo as byl ten tajemný, šlechetný dárce, který
o dceru jejich tak se postaral.
Sv. Mikuláš nedal se však poznati. Ale umínil si, že i druhé a třetí dívce
v nouzi jejich pomůže. Druhé noci, když v městě opět všechno pohrouženo bylo
v tvrdý spánek, znovu povstal, pospíšil k příbytku onoho šlechtice a zase potají,
aby nebyl pozorován, položil sáček s penězi na jejich okno. Radostí všecek roz
rušen, vidí šlechtic druhé ráno opět nový, veliký dar pro druhou dceru svoji.
I ona jest zachráněna! Budoucnost její pojištěna. Ale kdo jest ten šlechetný, ne
známý dárce; který takovou oběť rodině jeho přináší? Nikde po něm stopy ani
památky. —
Všecek rozrušen, netušeným štěstím rozčilen, otec nemůže třetí noci již
ani spáti, a stále jen přemýšlí, stále uvažuje, kdo o dcery jeho tak šlechetně se
postaral. V tom náhle zaslechne zvuk, jako by na podlahu nějaký předmět do
padl. A třetí váček s penězi spatřuje u svých nohou! Rychle vyběhne ven a utíká
za neznámým, prchajícím dobrodincem. Chvátá seč síly jeho stačí, až jej dohoní,
a zří před sebou — biskupa Mikuláše. Do hloubi dúše své dojat, pokleká šťastný
otec před ním. Slzami vděčnosti skrápí jeho ruce, líbá jeho dlaně a znovu
a znovu děkuje za veliké, neslýchané obdarování. Rodina jeho jest zachována,
12
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jest zachráněna! A sv. Mikuláš, mile dojat, prosí a nakazuje šťastnému otci, aby
mlčel a nikomu nepovídal, co se bylo přihodilo. — —
Ten jest původ podělování dítek o svátku sv. Mikuláše. A co jest zvlášt
ního na této události? Což nebylo již před sv. Mikulášem nesčíslné množství
jiných křesťanů a světců, kteří rovněž z majetku svého rádi rozdávali jiným?
Bylo, zajisté bylo. Ale sv. Mikuláš — pokud dějiny církevní svědčí — byl první,
který potají, nechtěje se prozradili, za noci chodil a skrytě dárky rozdával.
»Aťneví levice tvá, co dobrého pravice tvá m činila,«· pravil Spasitel. Slovy těmi i nám
nakazuje, abychom s radostnou myslí jiným dobře činili, a nevypravovali a o sobě
nevyhlašovali, co dobrého jiným jsme udělali. Nehledati chvály u lidí za dobro
diní, která jsme jim prokázali, ba nehledati ani díků u těch, které jsme obdarorovali, toť jest vrchol všeho šlechetného jednání, toť vítězství a vrchol křesťanské
dobročinnosti. — Mnohý snad nežádá přímo díků a vděčnosti od těch, kterým
něco dobrého učinil, ale přece v ni doufá, jí očekává. Ale na vděčnost ani ne
pomýšleli, obdarovali jiného tak, aby on ani nevěděl, komu vděčiti se má, toť
jest ten vzácný a nejvyšší stupeň tiché a opravdové lásky k bližnímu. —
A právě tuto skrytou, tajenou dobročinnost připomíná nám svátek sv. Miku
láše. Tento svátek přivodil v zemích křesťanských obyčej skrytého podělování.
Chudí nebo dítky ráno spatří dárky a nevědí, kdo jim je dal a kdy je přinesl.
Táží se rodičů. Oni »nevědí«. Táží se jiných domácích. Ti také nepovědí. Nuž.
kdo přec dítky obdaroval? Či snad sám sv. Mikuláš každým rokem nastupuje
pouť svou po domech křesťanských a potají dárky klade za okna pro zdárné
dítky? Nechrne této zvědavé otázky, neodpovídejme na ni. Víte však přece, kdo
to jest, kdo vám dárky naděluje. Jest to někdo, kdo vás z celé duše miluje, kdo
vám všeho dobrého přeje, kdo z radosti vaší sám největší radost pociťuje, a čeká,
touží a přeje si, byste byly zdárnými, hodnými a zbožnými dítkami. Vděčnosti
za dárky nevyhledává, ale řádného chování na vás žádá. —· —
A ještě jednoho chci se dotknouti. Většina z vás bude zajisté podělena
dárky v památné noci svatomikulášské. Ale budou snad též někteří chudí, nej
chudší, kteří ráno vstanou a žádného, ni nejmenšiho dárku neuzří. Všechna jich
touha a naděje bude sklamána. Sv. Mikuláš na ně zapomněl! Chudobu svoji
v té chvíli dvojnásob pocítí.
Jestli velikou radost máte z toho, že vás někdo obdaroval, věřte, že daleko
čistší radost okouší ten, kdo sám jiného může obdarovali. Zkuste to! A kdo
z vás zná to, či ono dítko, některého spolužáka, že ničeho nedostal, když skoro
všichni byli poděleni, dej mu s dovolením rodičů z dárků svých vlastních. Kráčej
tak v šlépějích sv. Mikuláše. Vždyť to, co jsi pro sebe a za svoje vlastní potřeby
užil a utratil, toho více nemáš, co’s však jiným dal, to máš u Boha na úrok
uschováno, to jednou on tobě odplatí měrou neskonalou a vrchovatou. Amen.

Promluva na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Napsal Th. Dr. RUD. SETINA.

»Ejhle, synu, matka lva«.

Mohu říci, m, d., že velmi rád chci dnes k vám mluviti; vždyť říci mám
vám něco o vaší milé matičce, kterou máte v nebesích. Chci, abyste ji měly tak
rády, jako ona vás miluje, chci, abyste se vždy s důvěrou k ní utíkaly, abyste
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ve všech potřebách k ní o pomoc volaly — neboť jsem jist, že vždy naleznete
u ní jisté pomoci — vždyť jest to vaše nebeská matka. ·
Umírající Spasitel shlédl pod křížem stojícího miláčka svého Jana a vida jej
kterak je opuštěn, řekl: »Synu, hle, matka tvá« — při tom ukázal na Pannu
Marii, která pod křížem stála. Těmi slovy dal nám Pán Ježíš Pannu Marii za
matku — a sice nám všem.
Avšak zvláště vás, moji drazí, Panna Maria miluje. Zajisté, že to bývalo
jejím štěstím největším patřiti na svého milovaného Ježíška, jak vzrůstá v chla
pečka, který svým rodičům jen samou radost působí. Dorůstající Spasitel byl přec
dlouhá léta jediným předmětem její starosti, její radosti; a tuto lásku zajisté chová
Panna Maria ke všem těm, kteří se Ježíškovi podobají, tedy zvláště k dětem,
A také ví, že dítky toho nejvíce potřebují. Zná křehkosti tohoto věku, různá
nebezpečí, která mu hrozí; ale ještě více má na paměti veliký význam, velikou
důležitost tohoto věku; jako jaro rozhoduje o celé žni, tak i mládí rozhoduje
o tom, jaký kdo bude; zkazí-li se člověk v mládí, těžko pak se vrátí na pravou cestu.
A proto se zvláštní láskou hledí Panna Maria na mládež, a nesčíslné jsou
milosti, které jí prokazuje. Chci vám dnes vypravovat! příběh, který se v posled
ních dnech stal a byl také v některých časopisech otištěn.
V jedné francouzské nemocnici ležel mladý ještě muž, a ten trpěl chrlením
krve. Byl to celkem hodný mladík, byl trpělivý, vděčný k jeptiškám, které ho
obsluhovaly — jen o náboženství nechtěl ničeho slyšeti. A také se o něm vědělo,
že si svou nemoc uhnal nepořádným životem. Nyní blížila se i jeho poslední
hodina. Milosrdná sestra, která ho ošetřovala, p> ošila ho co nejúpěnlivěji, aby
neváhal přijmouti sv. svátosti — ale marně; jediná jeho odpověď byla: »Já nejsem
žádný zloděj ani vrah — já jsem čestný člověk a zpovídati se nepotřebuji!«
Milé dítky! Mnohý člověk myslí si o sobě totéž — ale zapomíná, že Bůh
nám nedal pouze dvě přikázání »Nezabiješ« a »Nepokradeš« — nýbrž že jest
jich desatero; a kdo se proti jednomu prohřeší, již jest hoden pekelného ohně.
Zatím ale začínal mladík sám cítiti, že je zle; počal vzdychati, křičeti a stával
se vždy nepokojnějším. Zavolali mu kněze; ale jak ho mladík uviděl, vyskočil
z postele, přešel několikráte namáhavě světnici a pravil: »Tak vidíte, že mi nic
neschází, že netřeba na smrt pomýšlet!.« Kněz s nepořízenou odešel: ale stav
nemocného se zhoršil tou měrou, že lékař prohlásil s určitostí, že zítřka se
nedožije.
Nastala noc. Nemocný se probudil, viděl jak mu sil ubývá, viděl že je
ztracen. V němém zoufalství bloudil vytřeštěný jeho zrak po stěnách nemocnice;
rozhněván uchopil obklad na prsou a zahodil ho, aby urychlil smrt. V tom ucítil
nějaký kov — sáhl po tom — a viděl, že je to medálka, kterou mu matka dala.
Chtěl ji strhnouti a zahoditi — ale nemohl — byl příliš sláb. Zůstal tedy ležeti,
a v mysli jeho počaly se buditi vzpomínky na minulý život. Viděl se, jak býval
zdárným chlapcem, jak působil rodičům radost, jak ho oni pak poslali do světa . . .,
jak ho maminka vyprovázela a při loučení dala mu na krk medálku, aby ho Panna
Maria chránila ode všeho zlého . . ., tu mu vstoupily slzy do očí. Pak si vzpomněl
dále, jak se dal na špatnou cestu, jak se zkazil, jak na dobré rady, rozumná
napomínání zapomněl. A tu ho pojala lítost; on viděl že chybil, v slzách počal
líbati zčernalou medálku, drahou to památku po mamince. Pak zavolal si kněze,
smířil se s Bohem a šťastně, klidně zemřel.
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Hleďte, milé dítky, tak podivuhodné zachránila Panna Maria onoho mladíka
— nuže, chtěly byste pochybovali, že není naší matkou? Ó, modlete se k ní
často, a vy, kterým jsem již podobnou medálku daroval, nebo které jste ji dostaly
od své matky, važte si jí a noste ji stále. Tím přiznáváte se, že chcete býti vždy
dítkami P. Marie, a buďte také vždy hodnými dítkami. Volejte často k Panně
Marii slovy oné překrásné modlitby: »Pod ochranu Tvou se utíkáme,« aby Panna
Maria vás chránila nyní i v hodinu smrti vaší. Amen.

Ä

K

K

Promluva na III. neděli adventní.
,

Napsal VÁCLAV MÜLLER, c. k. professor v Praze.
I vyznal Jan a nezapřel a vyznal:
»7« nejsem Kristus.·
Jan 1, 20.

Nebylo zajisté divu, že mnozí, kteří sv. Jana Křtitele viděli a slyšeli, do
mnívali se, že jest dávno očekávaným Messiášem. Proto také fariseové a zákon
níci poslali z Jerusalema kněží a levity k Janovi, aby se ho tázali: »Ty kdo jsi?«
A sv. Jan vyznal a nezapřel: »Já nejsem Kristus«. Vydává však o Kristu nadšené
svědectví. Tvrdí o něm, že bude více nežli pouhým člověkem, že jsa věčným,
bude pravým Bohem. Dnešní den je příhodnou příležitostí, abychom rozjímali
o tom, že Ježíš Kristus jest jednorozený Syn Boží, pravý Bůh.
Když svátý mučenník Romanus stál před pohanským místodržitelem Asklepiadem, který jej krutými mukami trýznil, takto ho oslovil: »Ježíš Kristus jest
Syn Boží, pravý Bůh. Nechceš-li pak slovům mým věřiti, zeptej se tohoto
nemluvněte, neboť u toho nemůže o podvodu býti řeči, a z úst jeho slyš pravdu.«
Při tom ukázal na nemluvňátko, jež matka na ruce držela. A hle, dítko otevřelo
ústa svá a zvolalo jasným hlasem: »Kristus je pravý Bůh«. Tento hlas: »Kristus
jest pravým Bohem« zní celým světem. Na něm zakládá se víra naše, na něm
zakládá se naděje naše v život věčný.
Již ústa proroků volala: »Messiáš bude Bohem.« Tak mluvil Isaiáš ke
králi Achazovi (7, 11 — 14): Požádej sobě znamení od Hospodina, Boha svého.«
I odpověděl Achaz: »Nebudu žádati a pokoušeti Hospodina«, tu pravil Hospodin:
»Slyšte tedy, dome Davidův. Pán sám dá vám znamení. Aj, panna počne a porodí
syna a nazváno bude jméno jeho Emanuel, t.j. Bůh s námi.« Nazývá tedy Messiáše Bohem s námi, jak již v ráji byl slíben. Ještě výmluvněji dokazuje božství
Spasitelovo týž prorok (35, 4) slovy: »Rcete malomyslným: Posilněte se a ne
bojte se. Aj, Bůh váš pomstu přivede odměny; Bůh sám přijde a spasí vás.« Vše
to vyplnilo se na Kristu Pánu, je tedy Kristus tím pravým Emanuelem, Bohem.
To dosvědčuje o Kristu i sv. Jan Křtitel. Ukazuje na Krista a volá: »Ejhle, beránek
Boží, jenž snímá hřích světa.«
2. Sám Otec nebeský dokazuje božství Kristovo. Dvakráte za živobytí Kristova
zde na světě otvírají se nebesa a Bůh Otec dosvědčuje: »Tentoť jest Syn můj
milý, v němž jsem si zalíbil.« (Mat. 3, 17; 17, 5.) Bůh Otec slavně před svědky
vyhlašuje tedy Krista za svého Syna, stejné podstaty a bytosti jako je otec sám,
potvrzuje, co již ve starém zákoně ústy Davida krále byl prorokoval: »Syn můj
jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.« Totéž vzkazuje Bůh Otec i Marii, matce Páně,
k níž dí archanděl Gabriel: »Duch svátý vstoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní
tebe, a co z tebe svátého se narodí, slouti bude Syn Boží.« (Luk. 1, 35).
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3. Kristus sám připisuje si božské vlastnosti; tvrdí o sobe že je věčným:
»Dříve než Abraham byl, jsem já. Připisuje si všemohoucnost, vševědoucnost.
Celá místa z písma sv. bylo by mně zde předčítali, skorém celá evangelia, chtěl-li
bych vyvážili všechno, co o svém božství Kristus uváděl. Mezi jiným volá: »já
a Otec jedno jsme;« tím svou stejnou podstatu nade vši pochybnost jasně označuje.
V tom smyslu též chápou židé slova Spasitelova a chtí ho kamenovatí, neboť dí
ke Kristu: »Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, že ty jsa
člověk, děláš se Bohem.« A Ježíš potvrzuje ještě jejich domněnku, nikterak jí
nevyvrací, nýbrž praví: »Otec jest ve mně a já v něm.« (Jan 10, 33). A jindy
opět volá Kristus: »Amen, amen pravím vám, co činí Otec, to činí i Syn. Jako
Otec mrtvé křísí a oživuje, tak i Syn, koho chce, oživuje.« Za tuto pravdu, že
pravým jest Bohem, trpí Kristus a umírá. Před soudem pod přísahou táže se ho
Kaifáš: »Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn
Boží?« A vážným tichem soudní síně zaznívá rozhodná odpověď Kristova: »Ty
jsi řekl, já jsem.«
Spasitel dokázal božství své též svými zázraky a proroctvími. Slepí vidí, kulhaví
chodí, malomocní se uzdravují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých. Tyto skutky
Spasitelovy jistě dokazují božství Kristovo. A což říci máme o celém životě Páně?
Možno-li nalézti člověka, jenž by tak svatě žil, jenž by tak dokonalé učení hlásal,
jak to učinil Kristus? »On učí, jako moc maje,« tak prohlašují židé, a tak jest
prohlásili i nám. Žije, učí a umírá jako pravý Syn Boží.
4. Nač bychom zde uváděli výroky svátých Otců; poslyšme, co o božství
Kristově soudí nevěrci! Tak praví Chateaubriand: »Žádný filosof starověku není
bez chyby a poskvrny, i patriarchové mčli některé slabosti. Kristus sám je bez
poskvrny, čist. V něm ukazuje se překrásný obraz krásy nejvyšší, která trůn
nebes sídlem svým učinila«. Montesquieu píše, že nauka Kristova jest darem
Boha lidem. Duvoisin dí: »Čím více o díle, které Kristus vykonal přemýšlím, tím
více cítím potřebu, abych v něm poznal více nežli člověka.« A jistě jasna jsou
slova Jana Rousseaua, který ve svém vychovatelském spise Emilu dí: »Žil-li a
zemřel-li Sokrates jako mudrc, žil a zemřel Ježíš Kristus jako Bůh.«
5. Apoštolově věřili pevně, že jejich Mistr je pravý Bůh. Vyznal to sv. Petr:
»Ty jsi Kristus, syn Boha živého.« Svatý Jan, miláček Páně, napsal vlastně celé
své evangelium o Cerinthovi jen k tomu konci, aby božství Kristova proti Ebionitům a Cerinthovi obhájil. Začíná je slovy: »Na počátku bylo slovo a slovo
bylo u Boha a Bůh byl slovo.« Slovem tím myslí se věčné slovo Boží, které
tělem učiněno jest, myslí se syn Boží, Ježíš Kristus. Kristu přikládají sv. apo
štolově božské vlastnosti, v něm vidí plnost božství ztělesněnu, v něm spatřují
velebnost Boží samu, jak to dokazuje sv. Tomáš, jenž klesá před Pánem na
kolena a volá: »Pán můj a Bůh můj! Proto také ustavičně napomínají sv. apo
štolově, abychom se Kristu jako Bohuklaněli. Jak krásně se vyslovuje sv. Pavel:
»Ve jménu Ježíše má každé koleno klekati nebeských, zemských i pekelných a
každý jazyk má vyznávali, že Pán Ježíš Kristus jest v slávě Boha Otce.« Filip
2, 10, 11.)
6. Ani pohané, ani židé, kteří zkoumali učení a skutky Ježíšovy, neopo
važují se mluvili o Kristu jako člověku. Pohan Plinius mladší, prokonsul v Bythinii. píše císaři Trajanovi: Na úsvitě se scházejí křesťané, aby chválu zpívali
Kristu jako Bohu. Židovský dějepisec Josefus Flavius pak dí: »V této době žil

Strana 140.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník Vil

Ježíš, muž moudrý, smíme-li jej mužem, člověkem nazývati, neboť neobyčejné
konal skutky.«
Se srdcem věřícím obraťme se proto ke Kristu a zvolejme jako sv. Tomáš:
»Pán můj a Bůh můj!« Věřme nejen po křesťansku, nýbrž buďme též po kre
sťanskú živi, aby život náš vydával svědectví, že skutečně věříme v Ježíše Krista
jako v pravého Boha. Pak jistě vyplní se na nás slova sv. Jana, že budeme míti
život věčný, kteříž věříme ve jméno Syna Božího. Amen.

Promluva na IV. neděli adventní.
Napsal Ďr. JOS. KAŠPAR.

Drazí žáci! Kdo z vás by neznal Marka Attilia Regula, jednoho z nejslo
vutnějších vojevůdců starých Římanů v bojích proti jejich odvěkým nepřátelům
Karthaginským. Znáte dojista, kterak r. 256 př. Kr. jsa podruhé postaven v čelo
vojska, Regulus vypravil se proti Karthaginským, nad nimiž zprvu skvěle zvítězil,
na konec však v krvavé bitvě poražen s 500 Římanů byl zajat. Když pak v další
válce štěstí válečné znova naklonilo se na stranu Římanů, tu Karthaginští jednali
o mír a vyslali Regula s posly svými do Říma, aby smluvil podmínky míru a výměnu
zajatých. Když pak senát, chtěje Regula osvoboditi, k míru se klonil, Regulus sám,
ač jako zajatec vázán byl přísahou, když poslání jeho se nezdaří, v zajetí se
navrátiti, zasazoval se všemožně o to, aby Řím na mír nepřistupoval. Udával za
důvod, že nepřítel je úplně vysílen a nemůže dlouho vzdorovali. Zmařiv tak
jednání, věren přísaze a vědom si mučednické smrti, jež ho očekávala, Regulus
navrátil se do Karthaginy. Tam mu rozzuření občané uřezali víčka od očí a Vy
sadili jej slunečnímu úpalu. Ježto však tato muka dosti rychle neúčinkovala, katané
zavřeli jej do skříně ze všech stran vyložené ostrými hřeby, v níž opříti se nebylo
možno, takže umořen hladem a bezesností Regulus skonal.
Veliká byla dojista láska k vlasti tohoto hrdiny, jenž opustil vše, vlast, bo
hatství, rodinu a šel dobrovolně smrti vstříc. Než proč uvádím ve chvíli dnešní
tento příběh? Z té příčiny, že za dobu nedlouhou zavítají k nám dny svátků vá
nočních, kdy svědky budeme činu lásky v jistém smyslu daleko obdivuhodnější
a vznešenější. Budeme svědky v oněch dnech radostných nezměrné lásky Syna
Božího, jenž též opustil vlast všech vlastí, radost všech radostí, sídlo nejvyššího
blaha a z lásky k lidstvu šel vstříc útrapám, největším v celém svém životě.
U kolébky jeho státi budeš co neviděti, kř. jinochu, avšak představ si tu kolébku
jeho — jeho jesle — již dnes v mysli své, sám povedu tě k nim, abych ti po
věděl, jakým způsobem býs nejlépe k božskému dítěti v ty svátky vánoční svoji
lásku ukázal a příchod jeho oslavil.
Tažte se tak křesťanské matky: »Pověz nám, matko, cos pozorovala na
dítěti svém, když ponejprv pokorně kleklo na útlá svá kolena a něžné ruce
sepialo, oko čisté upřelo k svátému obrazu a s celou duší volalo k svému Spa
siteli, cos mu předříkávala!« M., křesťanská. matka bývám odpověděla, že tenkrát
ne člověk, nýbrž anděl modlil se na místě jejího dítěte, její světnička že jí byla
tehdy nebem a ona přeblaženou jeho majitelkou. Tak lahodí matce pohled na
hodné nevinné dítě. Než i nám, dr., líbí se malé nezkažené pachole, proto, že ono
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plno něžné v Boha důvěry, tolik zbožqo a zároveň pokorno! A vizte, právě dětinnou
důvěrou, zbožností a pokorou můžete nejlépe ukázati svou lásku k betlémskému
dítěti, právě těmi ctnostmi můžete nejlépe uctíti velebnou památku narození jeho
ve dny vánoční. Vždyť Boží Syn svým příkladem, svým celým životem vás k těmto
ctnostem pobízí! Volá vás, jinoši, k pokoře! Vizte, opustil všecko, trůn nebes —
slávu věčnou — a odpočívá na prostém chudém lůžku senném.
Než zdá se mi, jinochu, že neslyšíš mnohdy tohoto voláni, zdá se mi, že
příliš až často jsi ve vleku naší doby, jež k prostému, pokornému smýšlení a
chování nikterak nechce se znáti, jejíž je často zásadou: žádná čest Bohu a všecka
čest člověku. Můj jinochu, pozoruj se, nejsi i ty snad touto chorobou v nitru
svém nakažen ? Snad jsi též domýšlivým nad zdánlivými svými přednostmi, pyšníš
sé a třeba nemáš nač! Jde-li pak o to, abys skromně, pokorně se zachoval, ty
právě vzdorovitě svou hlavu pozvedáš a domnívaje se ve sve domýšlivosti, že
se ti křivda činí, ty s čelem drzým stavíš se na odpor i 'těm, k nimžto vždycky
úctu a povinný respekt zachovati má býti tvou svátou a nejpřednější povinností.
Ze pravdu dím, poslyš! Tolikrát jsi napomínán, že chování tvé před školou často
i mimo školu, není slušno, není důstojno intelligenta, avšak ty, místo co bys nenáležitost, nepřiměřenost svého jednání uznal, ty sterou výmluvou často až na
opovážlivost hraničící je hledíš omluviti, ospravedlnit!. Kde tu je jinochu skromnost
a pokora, kteráž na stromě mladého života je květem jedním z nejkrásnějších.
A co zbožnosti se dotýče, nevím, můj dr., zda-li bys v sobě poznal již ono pa
chole, v němž kdysi také matka, když se modlilo, anděla viděla v lidské podobě.
Vždyť i tu někdy stížnosti slýchávám, že při posvátném aktu modlitby ve škole
nevedete si někdy tak, jak sluší křesťanskému jinochu. Než, dr. můj, mám za to,
že když v tuto chvíli na jesle betlémské si vzpomeneš a k nim se nakloníš, že
dojista hlavu nevinného dítěte, vtěleného to Boha-člověka démantem pokory a
zbožnosti svého srdce ozdobíš! Jsem přesvědčen, že neodoláš pohledu na pokoru
Syna Božího, že nezůstaneš necitelný, když u jeslí uvidíš Matku Boží, důstoj
ností nejvyšší mezi ženami vyvýšenou a přece v duchu tak prostou a pokornou
a ve vroucí modlitbu pohříženou. Znám tvé srdce — tvé dobré, ještě nezkažené
srdce — a proto vím, že při pohledu na božské dítě v jeslích a na Matku jeho
svátou z upřímná svého nitra se mnou zvoláš: »Bože, nemluvnětem učiněný, dovol,
nechť ozdobím skráně tvé skromností a útlou zbožností své duše. Neměl-li jsem
někdy ctností těchto či snad pochybil-li jsem v nich, můj Pane, promiň mi toho
milostivě, mým srdcem však pokorným, prostým a zbožným nepohrdej, Bože můj!
A k srdci pokornému a zbožnému, jinoši, i něžnou, upřímnou důvěru v Pána
připojte.
Za hrtizné revoluce francouzské udál se tento příběh: Dobrý a milosrdný
šlechtic chycen jest od chátry jako králův přívrženec a proto byl spoután a uvržen
s malým, as 8 roků starým synem do nízké komnaty svého zámku. Luza zatím
venku měla nad uvězněným vynésti soud. Ve tváři šlechticově čisti můžeš bolest
a zármutek, jest chvílemi jako bez sebe nad nevděkem lidským; tolik tomu lidu
dobrého byl prokázal a dnes tentýž lid je hotov jej usmrtiti. Malý chlapec klade
právě hlavu v jeho klín, jako by konejšiti chtěl bol svého otce. V tom zavznívají
k nim zvenčí strašné hlasy: »Skolte je, popravte je!« Slova ta zrovna rozrývaji
duši dobrého šlechtice. Slyšte jej, jak vzdychá: »To zato, že jsem se tomu lidu
všecek obětoval, nuzné jeho živil a jeho děti zrovna jak své vychovával!« Malý
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syn jeho zatím pokleká a se zrakem k nebi obráceným modlí se na okamžik:
»Můj Pane Ježíši, matička než umřela, vždycky mi říkala: kdyby se nám vedlo
zle, nešťastně, bych k tobě se modlil, že prý ty víš dobře, co to útrapa a neštěstí.
Milý Ježíši, prosím tě nvní, pomoz nám v našem neštěstí!« Chlapec se domodlil,
a pak jakoby vedla jej neviditelná ruka toho, k němuž před chvíli tolik vroucně
byl volal, otvírá okno a praví k divokým zástupům s tichou a usmívavou tváří:
»Můj otec vás miluje jako dřív, a já chci býti zas vaším milým Eugenem, vždyť
víte, že jste mi tak říkali!« To účinkovalo! Se zástupem najednou děje se změna,
okamžité ticho, pak rozvažování a v malé chvíli ozývají se hlasy: »Ne, náš pán
nebyl tyranem, byl dobrým pánem, nechť je svoboden!« A lid všechen hrne se
v komnatu a v několika okamžicích šlechtic je na svobodě. Hle, co dokáže
upřímná vroucí důvěra v Pána v něžném, prostém srdci dětinném! — Nemám
než přání na konci'své promluvy, aby srdce vaše též důvěrou podobnou k Pánu
byla naplněna — pak i vás Kristus v životě by neopustil a pomohl by vám vždy,
kdykoliv by toho byla potřeba. — A budete-li věrní Pánu a Inouti k němu s pravou
důvěrou, pak jsem přesvědčen, že zbožnost i pokora, ctnosti, o nichž výše jsme
mluvili, vám též scházeti nebudou. Budete-li pak, m. jši., o to se snažiti, abyste
v ctnostech těch vynikli, prospěli co nejvíc, věřte, že tak Kristu narozenému nej
lépe se zavděčíte a všech dobrých lidí pochvaly a uznání dojdete. Buďte, přesvěd
čeni pak, jinoši, že každým rokem, když vrátí se k vám ty milé večery poetických
svátků vánočních, že s večery těmi vezdy nad hlavou vaší se rozklene nebe
i štěstí, blaha a pokoje, jež utvoří rukou svou ten, jemuž jako vtělenému Bohu,
budiž vždycky čest a sláva na věky. Amen.

BB
RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku katechetů. Členská schůze
konala se 9. listopadu. Schůzi zahájil před
seda prof. Žák, načež referoval koll. Jos.
Jonák o »knězi v nemoci a stáří«. Kdežto
o jiné stavy jest postaráno v obou těchto
případnostech, o kněze nikoli. Aby odpomohl částečně trudnému postavení kněžskému,
zesnulý msgr. Filip věnoval svoje jmění,
sebral od lidumilů kapitál a zřídil »Spolek
pro nemocné kněze«, který má sídlo v Gorici a má sanatoria tamtéž, v Ice a Me
ranú. Referent vyzýval duchovenstvo, aby
hojným počtem přistupovalo k tomuto spolku
a zajistilo si tak úlevu ve stáří vkladem
50 K jednou pro vždy. Předseda poděkoval
refentovi a slíbil, že přednášku uveřejní ve
»Vychovateli«. Po té jednáno o uspořádání
katechetského kursu spojeného s duchov,
cvičeními pro katechety. Předseda vyslovil
přání, aby přednášky methodické byly ko
nány častěji ve spolku. Jednatel koll. Fr.
Strnad poukázal ke konci na úpravu platův

----

učitelských a katechetských na Moravě a
v Dol. Rakousích.
Spojení katechetských spolků v Ra
kousku. Vídeňský orgán pro katolické kněž
stvo v Rakousku uveřejnil provolání, aby
katechetské spolky v Rakousku pracovaly
k tomu, aby změněn byl říšský zákon, aby
i katecheta se mohl státi ředitelem i správcem
školy. Na to odpovídají »Chr. — paed.
Blättcr«. »Zaražení katechetských spolků
bylo by žádoucno i v jiných záležitostech.
Jak mají však tyto spolky mezi sebou míti
spojení, jestliže jeden o existenci druhého
sotva ví.« Dále žádají tytéž listy, aby všecky
katechetské spolky v Rakousku oznámily
jim adressu, a to zvláště za příčinou za
mýšleného katechetského sjezdu, který uspo
řádá vídeňský katechetský spolek. — Spolek
katechetů v království českém zaslal vídeň
skému spolku některé návrhy, avšak týž
neuznal ani za hodno odpověděli. Za tako
véto ochoty spojení našich spolků bude
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ovšem spojeno s nemalými obtížemi. Teprve
po delší době rozmyslil si spolek onen dotaz
a přece podal informace.

Učebná osnova náboženská na uči
telských ústavech. Ordinariátní list Lito
měřické diecése ze dne 16. června 1904,
čís. 46., ustanovuje za příčinou jednotnosti
nauky náboženské na ústavech učitelův a
učitelek Litoměřické diecése tuto osnovu:
Pro 1. ročník věrouku, pro 2. ročník mra
vouku, a to v obou ročnících na základě
velkého katechismu a s použitím biblických
dějin, pokud nebude vypracována zvláštní
učebnice pro první dva ročníky, která se
připravuje. Pro 3. ročník ustanoven jest cír
kevní dějepis, pro 4. ročník pak katechetika
s praktickými cvičeními a liturgikou. Školní
rok 1904 — 1 905 bude přechodním; poněvadž
dosud katechetika byla probírána v 3. roč
níku, bude v následujícím roce nutno vžiti
ve 4. ročníku církevní dějiny, tak že nová
učebná osnova bude zavedena teprve ve škol
ním roce 1905—6.
Katechismus z 18. století. Nákladem
c. k normální školní knihtiskárny v Praze
vyšel r. 1798 první díl velké čítanky, který
obsahuje nauku náboženskou a jest rozdělen
na pět částí: 1. nej všeobecnější a nejpod
statnější nauky křesťanského náboženství,
2. katechismus s dokazujícími místy, 3. krátké
dějiny’· biblické, 4. nejhlavnější věci křesťanské
mravouky, 5. úvod do znalosti důvodů ná
boženských. Zvláště dobře jest vystižen krátký
postup biblické dějepravy, jakož i obsah
jednotlivých knih Písma sv. Starého i Nového
zákona.
Katecheta a visitace. »Ordinariátní
list Litoměřické diecése« vyjadřuje se v čísle
13. z r. 1902 o katechetech takto: »Katecheté jsou zástupci duchovního správce, na
jehož místě udělují vyučování náboženství
a podléhají, jako kněží duchovní správy,
biskupskému okresnímu vikáři, který má nad
nimi bdíti a také o nich zprávu podati«.
»Podobný jest poměr professorů náboženství.
Také tito nejsou exemptní, a čím větší jest
jejich příjem, tím více mají vynikati vzor
ným kněžským životem a dalším vzděláváním
na poli církevním a světských věd. Professor
náboženství, který alespoň není na rovni
světským profesorům vzděláním, nikdy nebude
od nich považován za rovnocenného a bude
hráti v učitelském sboru smutnou úlohu.
Professoři náboženství mají se představili při
visitaci pánů okresních vikářů rovněž jako
katecheta obecných a měšťanských škol a
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svoji závěť, jakož i knihu stipendií předložití
témuž (vikáři) k podpisu. Také mají tito
každročně v měsíci červenci podati zprávu
o mravně náboženském stavu ústavu cestou
ředitelství a alespoň každý třetí rok účastniti
se společných kněžských duchovních cvičení
jako ostatní diecése kněží.« Nejd. ordinariát
žádá, aby katecheté podle možnosti stravovali
se u místního duchovního správce a pěstovali
styky přátelské s místním duchovenstvem,
aby tak neustále byli posilováni ve svém
obtížném úřadě.
Modlitební kniha pro mládež. —
Loňského roku jsme uveřejnili stať o modli
tebních knihách pro mládež a vracíme se
k tomuto bodu vzhledem k jeho důležitosti.
Některé dítky vůbec nenosí modlitebních
knih, nebo jiné zase přinášejí modlitby ne
vhodné. K pojmu řádného katolického dítka
náleží beze vší pochyby též, aby bylo opa
třeno řádnou modlitební knihou. Ale nyní na
školách pozorujeme většinou jen zpěvníčky,
v nichž také nepatrné místo jest věnováno
modlitbě. To pochodí odtud, že dítky při mši
sv. zpívají, čímž nejlépe se udrží jejich po
zornost, an zpěv nejvíce je zajímá. Ale přes
to rorumný katecheta bude naléhati na to,
aby každé dítko mělo svoji modlitební knížku.
Možno a slušno občas zanechati zpěvu při
mši sv. a naváděti dítky k modlitbě, při
čemž ovšem nevyhnutelno, aby byl dozor
učitelstva zostřen, poněvadž se najdou vždy
výtržníci, kterým tichá modlitba se neza
mlouvá. Je tu ovšem třeba jednoty; v každé
diecési by bylo radno zavěsti jednotné modli
tební knihy pro dítky, které by zprvu obsa
hovaly modlitby s pak písně kostelní. Tyto
by ovšem musely býti laciné, aby si je dítky
snadno mohly zaopatřili! Katecheta nechť se
domluví s místním příslušným obchodníkem,
aby tyto modlitby objednal a měl na skladě.
Chudším dítkám katecheta by mohl věnovat!
tyto modlitby na památku. Páni kollegové
nám zajisté neopomenou oznámiti, které mo
dlitební knihy pro mládež se jim zdají nejvýhodnějšími a nejpraktičnějšími.
Oheň očistcový. Že oheň pekelný jc
skutečným ohněm, není sice článkem víry,
ale bylo by to sententia, kdyby to někdo
popíral. Sv. poenitentiarie ze dne 30. dubna
1890 odpověděla na otázku, zda možno
absolvovat! kajicníky, kteří tvrdí, že pekelný
oheň jest jen skutečný »Hujus modi poenitentes diligenter instruendos esse et perti
naces non esse absolvendos. To však neplatí
o ohni očistcovém. Na všeobecném sněmu
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ve Florencii r. 1439 bylo konstantováno, že
latiníci a Rekové mají tutéž víru co do očistce
s jediným rozdílem, že Rekové rozumějí mu
kami očistcovými truchlost a bolest, kdežto
latiníci měli za to, že duse ohněm se očišťují.
Sněm nezavrhl názoru Reků. Proto by ne
mohla býti odřeknuta absoluce kajicníku,
kdyby se řídil dle názorů Reků, i když se
sebe důležitější důkazy a autority k názoru
katolickému kloní.
Obálky školních knih. Žáci jsou při
držováni, aby opatřili svoje knihy obálkami,
což zajisté lze jen schválili. Ale katecheta
a učitel má k tomu dohlíželi, aby školní
knihy, tedy i katechismus a biblická děje
prava nebyly obaleny novinami, což jest
úředně zakázáno. Stává se dokonce, že některé
dítky mají za obálky »Právo Lidu«, »Zář«,
»Rašpli« a podobné socialistické plátky, kde
se zuřivě píše proti kněžím. Dítky ty věci
čtou, a to i při náboženské hodině a ukazují
svoje objevy ostatním dítkám, čímž znemravnělost se šíří již v útlých srdcích dět
ských. Proto se doporučuje, prohlédnout!
obálky knih hned na počátku školního roku
a netrpěli žádné obálky z novin neb časo
pisů, kde jsou někdy uveřejněny též neslušné
obrázky. Při nejmenším taková obálka vy
rušuje žáka z pozornosti. Také obálky z bí
lého papíru se nehodí, poněvadž jich dítky
používají k malování, psaní a kreslení. Účelu
obálek nejlépe vyhoví ony druhy papíru,
které jsou tmavé barvy a při tom velice
hladké. Na těchto obálkách není možno pro
vádět! pokusy psací a kreslicí.

Spisovatel katechetických pomůcek.
Tohoto roku slavil svoje 501eté jubileum
kněžské spisovatel katechetických pomůcek
dr. Antonín Skočdopole, profesor pastorálky
na bohosloveckém učilišti v C. Budějovicích.
Narodil se 2. prosince 1828 v Soběslavi,
r. 1854 byl vysvěcen na kněze, kaplanoval
v Malém Boru, byl pak administrátorem
v Zamlekově a Medákově, r. 1858 stal se
kaplanem v Chrasticích, odkud byl povolán
za prefekta studentského semináře v Ces.
Budějovicích. R. 1861 se stal professorem
pastýřského bohosloví a katechetiky ústavu
bohosloveckého tamtéž. R. 1879 byl jme
nován čestným kanovníkem. V době 7 let
působil na 7 různých stanicích a poznal dů ■
kladně potřeby duchovní správy. Vydal celou
řadu spisů katechetických a z oboru pastýř
ského bohosloví, z nichž vynikají jeho kate
chismy pro školu obecnou, z nichž první
vyšel r. 1872. Vydal dále »Biblické kate-
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chese,« v nichž probírá látku dle biblické
dějepravy pro 1. a 2. třídu, dále »Vypraco
vané katechese k vyučování na středním ■
stupni obecné školy«, kde podává výklad
svého prvního katechismu způsobem dětem
přístupným. V odborných listech vydal celou
řadu článkův a pojednání o poměru kateche
tově ve škole, o vyučování náboženství,
o modlitbě ve škole a jiných praktických
otázkách, které přispěly značnou měrou
k objasnění našeho stanoviska ve škole.
Dobrotivý Bůh dopřejž tomutozdatnému pra
covníku ještě hojně Jet šťastného a spokoje
ného života.
Žebravé děti vyskytují se stále na praž
ských ulicích. Veškerá opatření, jež činí obec
pražská ve shodě s policejním řiditelstvím
proti tomuto zlořádu, nevedou k úplnému
jeho potlačení, hlavně proto, že naše obe
censtvo, jato falešným soucitem, přes opěto
vaná vyzvání tyto malé žebráky podporuje,
a to často dosti štědře. Rada městská apeluje
proto opětně na obecenstvo, aby uvážilo, že
dávajíc takovému dítěti almužnu, neulevuje
nikterak skutečné bídě, nýbrž že podporuje
tím z pravidla žebráky ze řemesla, kteří, jak
mnohokráte již zjištěno bylo, dětí takto zneuží
vají, a hlavně že tím kazí mladou duši, která
zvykajíc si spoléhali se na cizí dobročinnost,
snadno propadá zahálčivému a zpustlému
životu. Zejména nyní na počátku roku škol
ního nutno upozornit! na to, že děti takové
zanedbávajíce po celé dny i týdny školu,
potulují se po ulicích, za vyžebrané peníze
zhusta kupují si pamlsky a chlapci cigarety,
a propadají tak neodvratné zkáze mravní
i fysické. Sebe menší obnos, věnovaný veřej
ným institucím chudinským, přinese mnohem
větší užitek než almužna poskytnutá těmto
malým žebrákům, která naopak působí z pra
vidla přímo zhoubně.
Nedostatek katechetů. V polských li
stech se vede nářek na nedostatek kněží jak
v duchovní správě, tak i ve službě školní. Ná
sledek toho jest, že nemůže se konati vy
učování náboženství na všech školách se stra
ny kněží a že k tomu konci se povolávají
učitelé na výpomoc. Avšak vynikající hodno
stář polský z řady laiků prohlásil otevřeně,
že učitel nikdy nemůže tak vyučovat! nábo
ženství jako kněz. Proto se pomýšlelo na to,
aby byla zřízena katechetská místa všude,
kde je to možno. Taková místa zřizuje zem.
škol, rada i na 4tříd. školách. Avšak jest ne
dostatek uchazečů. Právě jest uprázdněno a
vypsáno 27 míst katechet. v král, polském.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

