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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXI. ročníku »vychovatele«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Písmo svaté ve škole.
FR. H. ŽUNDÁLEK.

Protestanté vytýkají nám, že nedovolujeme věřícím čisti Písma sv., ač jest
pramenem naší víry. Tato výtka není oprávněna, poněvadž církev naše dovoluje
užívati Písma sv., opatřeného příslušnými vysvětlivkami. Aby se znalost Písma
sv. rozšířila i ve škole, o tom pojednává »Dwutygodnik katechetyczny« v čísle
15.—17., ročníku X. Poukazuje při tom na resoluci posledního kursu katechetskopaedagogického ve Vídni, aby do školních knihoven byl zakoupen větší počet
výtisků Starého i Nového zákona a aby bylo Písmo sv. půjčováno žákům na
každou hodinu náboženskou; následkem toho žáci každý text biblický, udaný
v katechismu, čtou přímo z Písma sv. Zařízení toto trvá již od několika na ně
kolika středních školách vídeňských, jak se o tom účastníci sjezdu přesvědčili.
Proti tomu ozývají se námitky, že Písmo sv. není psáno pro dítky, nebot
některá místa neporozuměním by mohla vzbuditi scandalum pusillorum, jak pro
testanté sami o tom svědčí.
A přece bezprostřední seznámení žáků s Písmem svátým má velkou cenu
didaktickou, paedagogickou a dogmatickou. Didaktika je doporučuje jako pro
středek názorný, oživující nauku náboženskou. Paedagogika a ethika radí otevřití
takto poklad světla a útěchy duchovni, z něhož žáci mohou míti prospěch pro
celý život, kdežto nyní při dosavadní soustavě zůstává jim tento poklad uzavřen
a neznám. Dogmatika vítá Písmo sv. jako pramen víry positivní, jako arsenál
theologických důkazů. Vyhovujíce«těmto okolnostem a zároveň povaze Písma sv.,
radí jiní, aby pominouce Starý zákon, dali do ruky žákům pouze evangelium a
listy apoštolské. Tuto myšlenku jasně vysvětlil na sněmě zemském ve Lvově
arcibiskup Teodorowicz r. 1906. Také jí dali výraz polští knězi v ruském Polsku
na sjezdě v Čenstochově.
Podle zmíněného časopisu je to zajisté myšlenka příhodnější.. Nový zákon
nepopisuje toliko událostí, které se staly za doby přípravy na Vykupitele, jež
se neshodují vždy s ethikou křesťanskou; a proto nechceme učiti ani archeologii,
nýbrž toužíme naučiti zásadám životním. Nový zákon jest zároveň s tradicí zá
kladem víry křesťanské a proto nemáme ze žáků učiniti historiků, kteří znají
život a obyčeje národa židovského, nýbrž praktické křesťany; proto jsme povinni
seznámit! je pečlivě s třeští Písma svátého, Nového zákona a tradice. Dosavadní
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Biblický dejepis podává žactvu tolik vědomostí ze Starého zákona, pokud jich
jest potřebí, aby porozumělo idei messiánské a poznalo nejznámější příklady
morální; Nový zákon však mají dítky poznati nejen ve výtahu, nýbrž i v origi
nále. To se má státi bez balastu vědeckého; stačí učiniti z Nového zákona knihu
pro četbu žákovskou a to jak ve škole při hodině náboženské, tak i doma. Ta
ková četba, jsouc náležitě řízena, by vydala dvojí užitek ku přípravě každé sv.
zpovědi a sv. přijímání, v době pašijového týdne a jiných dob církevního roku.
Pisatel hořejší stati v polském časopise, ač schvaluje takové vydání Nového
zákona, odchyluje se přece v dalším postupu a radí vzhledem k cíli takové vy
dání příslušně upraviti. Pochybuje, že by apokalypse přispěla k povznesení mrav
nosti a utvrzení ve víře pro svůj vysoký sloh a méně srozumitelný obsah a proto
radí vynechali tuto částku ve školní bibli. Má za to, že různosti při popisu udá
lostí, sice méně značné, ale dosti časté, jak je evangelisté podají, rozmnoží víru
a milost Boží. Žák musí uvážiti tyto různosti. Otáže-li se na vysvětlení katechety,
je tento nucen z výkladu evangelia učiniti hermeneutickou přednášku a zamění
náboženskou hodinu ve studium biblické, které teprve prospěšno jest pro bohoslovce. Na školách středních bylo by to nepotřebnou ztrátou času a mohlo by
dokonce seslabiti náboženského ducha mládeže. Lépe by bylo žactvu vysvětlili
otázky časové místo pohružovati je do zásad hermeneutických.
Za nejlepší východisko pokládá proto pro školu harmonii evangelní podle
vzoru Tatianova nebo Pia IX. Tímto způsobem poznají žáci život Krista Pána
v pořadu chronologickém a to slovy samého evangelia, při čemž možno výslovně
uvésti autora, hlavu a verš příslušného místa Písma sv. Kromě toho náleží tuto
harmonii evangelní, skutky i listy apoštolské opatřiti dole nejnutnějšími poznám
kami. Takto prý se dojde cíle a vyhne se obtížím. Aby se kniha stala zajíma
vější, doporučuje přidati návod k rozjímání a v přídavku modlitby a výrazné
kapitoly z knih bl. Tomáše Kempského »0 následování Kristově«. Snad by to
povzbudilo žáky k rozjímání ve škole i v pozdějším životě ; a taková modlitba
a takový vzor Krista Pána by roznítily v duších mladistvých horoucí lásku k Bohu
a vykořenily by osudnou lhostejnost náboženskou. Sloučiti theorii (pravdy víry)
s modlitbou jest methoda, které užívali svati i světice. Zajisté bude potřebí odli
šili neomylná slova Boží od slov lidských, ale to není tak obtížno.
Spisovatel oné stati příliš velký úkol vyměřuje tomuto svému plánu, totiž
známost Písma sv., rozjímání a modlitbu. A mohlo by se státi, že by ničemu
řádně nenaučil.
Podle našeho zdání harmonie evangelní »nenahrazuje originálu Písma sv.
Jest již zajisté provedena značnou měrou v biblické dějepravě, kde chronologicky
se vypravují události ze života Páně i apoštolů. Za nejlepší považujeme zavěsti
pro školy obecné perikopy evangelní a epištolní, dáti je přečisti a stručně je vy
světlili před příslušnou nedělí a svátkem. Tím by byla posilněna znalost biblické
dějepravy, jejíž opakování jest nařízeno ve vyšších třídách; byla by také uve
dena v soulad s církevním rokem a praktickým životem křesťanským. Pro školy
měšťanské a střední doporučujeme vydatí celý Nový zákon se stručnými vysvět
livkami dole a ukládati postupně na každou hodinu hlavu nebo dvě za přípravu
domácí a ve škole se o píli přesvědčili. Nedokáže se tím ovšem, aby všichni žáci
doma četli tyto kapitoly, ale přece většina se ráda podrobí tomuto rozkazu, bude-li katecheta na něm důsledně trvati. Opakováním ve škole asi čtvrthodinovým
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by se zakořenila známost Písma sv. i u těch, kteří doma nevěnují píle tomuto
předmětu.
Ostatně katecheté zajisté již v této věci pracovali a nabyli zkušeností; bude
zajisté i pro celek prospěšno, jestliže s námi svoje zkušenosti sdělí, abychom je
uvedli v širší známost.

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

^Když byl Pán Ježiš ve dvanácti letech,
vstupovali do Jerusalema.*
Luk. 2., 42.

Tichou radostí, prožitou u domácích krbů, oslavili jsme památku Kristova
narození. V mnohých chrámech po dávném, starobylém zvyku dosud postaveny
jsou jesličky, předmět něžné úcty křesťanské. Jsou oslavou chudobného Ježíše, bu
doucího Vykupitele lidstva, který neměl ani kolébky; ba ani ta sláma, v niž byl
uložen, nebyla jeho.
A přece evangelium dnešní, tak blízké svátkům vánočním, již dávno přešlo
mlčením přes dětství Ježíšovo. Líčí nám Ježíše jako dvanáctiletého jinocha,
který podle zákona židovského béře se na svátky velikonoční do Jerusalema.
Ukazuje nám jej jako mladého Israelitu, plnícího věrně předpis zákona. Z řádek
sv. čtení vane nám již jarní dech života, věštící dobu, kdy strom života se zdobí
květy a chystá plody. A jsou-li krásné svátky vánoční oslavou dětství Spasitelova,
je již dnešní neděle, prvá po Zjevení Páně, oslavou jeho mládí. A proto o mládi
a jeho významu dnes krátce uvažujme. —
1. Kdo jen poněkud sleduje básnictví starověké či novodobé, tomu nemůže
ujiti, že básníci vždycky nejněžnějšími slovy opěvovali jen mládi života. Ve vzpo
mínkách svých i stařec přechází věk své dospělosti a dobu činů, a rád vrací
se až v dávné doby mládí, dobu prvého rozvoje, v čas plný naděje a plánti
do budoucnosti. A jsou mnozí, kteří žijí v bohatství, slávě, přepychu a pohodlí,
ač vyšli z chudoby, z chaloupky, v níž nejednou i nedostatek panoval. A přece
rádi vzpomínají svého mládí; svých skrovných poměrů, v nichž žili, svých
prostých radostí i svého strádáni. — A proč každý ve dni svého mládí tak rád
se zamyslí, proč vrací se v ty doby, ač by snad již nikdy nechtěl prodělati tu
tvrdou zkoušku života, kdy z obtížných poměrů, tísnivých, musil se v pravém
slova smyslu probojovat! tam, kde nyní se nalézá? —
Činí tak proto, že mládí je nejkrásuějši dobou lidského života. Mládí je
Zlatá doba bezstarostnosti, doba nejčistších ideálů, kdy mysl je nejpružnější; doba
nevalných starostí, v níž člověk ušetřen jen zkoušek a obtíží, ale též mnohých
sklamání života. *Mládi je usměvavě jitro života.« napsal sv. Tomáš Aq.
A co z toho pro vás, kteří prožíváte krásnou dobu mládí, následuje? Važte
si svých mladých let; jsou vaší předností. Nemohu nikdy chápati, proč ten či
onen tak rád již zahrává si na dospělého, starého. Ta předčasná znavenost, ta líčená
sytost života, v níž ten či onen trpí dlouhou chvílí, u mladého člověka je věru
podezřelá a nevěští nic dobrého.
Kdo sledoval uzrávání ovoce na stromě, spatřil, že leckdy na té či oné větvi
rdí se již jednotlivé plody na pohled zralé, co ostatní plody jsou ještě malé, ne
vyvinuté a zcela zelené. Jak se to stalo, když přece květ skoro současně se
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rozvíjel? — Pochází to od hmyzu, který ovoce ranil a tím přivodil předčasné
a nezdravé jeho uzrávání. Plody nejdříve zralé bývají zpravidla červivé. — A něco
podobného děje se ve vývoji jinocha. Záhy zralý bývá obyčejně záhy nahnilý. —
2. Mládí je však také každému dojmu, vábení a svádění daleko přístupnější,
nežli věk dospělý. »Mladý stromek snadno ohneš,« praví přísloví; a mladého člo
věka strhnouti pro hlučná hesla, nadchnout! jej pro neuskutečnitelné sny, toť je
to nejsnažší. Přivésti jej na špatné cesty, kdy domnělý požitek má mu býti ná
hradou za pravé a trvalé štěstí života, toť práce nad jiné snadná.
Slavný obraz Leonarda da Vinci ve večeřadle kláštera dominikánského v Mi
láně, jeden z největších výtvorů malířského umění, má svoji významnou historii.
Malíř chtěje zobraziti památnou večeři Páně, dlouho hledal člověka, jenž by mu
byl modelem pro osobu Ježíšovu. Nemohl najiti mladého muže, v jehož tváři
a oku by se zrcadlila ona čistota, láska a něžnost, kterou chtěl vdechnout! ve
tvář svého Krista. Konečně nalezl v chrámě Milánském mladého muže, Pietra
Bandelli, jehož výraz tváře a dlouhý, světlý vlas aspoň částečně odpovídal jeho
představě o Kristu Pánu. Jinoch byl právě pohroužen v modlitbu. Leonardo
vyčkal, a když jinoch opouštěl chrám, oznámil mu svůj úmysl. Jinoch s radostí
souhlasil, a tak Leonardo získal model pro svého Ježíše. —
Jen ponenáhlu rostlo dílo Leonardovo pod jeho štětcem. Minula 4 léta, a jen
jediný z apoštolů nebyl dosud na obraze dokončen. Byl to neblahý Jidáš. Opět
procházel malíř městem a hledal postavu pro apoštola zrádce. Konečně v nejnižší krčmě nalézá člověka, jehož výraz tváře, opilstvím zohavené, a potutelný
pohled hodil se umělci, aby své dílo dokonal. I najal ho a doma jal se malovali
studii ke svému obrazu. Ale když bedlivěji upřel zrak ve tvář cizincovu, zdály
se mu ty rysy dobře známy. Dotázal se ho, zda již někdy byl mu modelem,
a slyšel odpověď, že ano. »Jsem Pietro Bandelli«: pravil onen člověk — před léty
»maloval jste dle mne Krista ve večeřadle.« — A opravdu, kdo na známý
obraz Leonardův pohlédne, nalezne jistou podobnost v tazích Kristových
a Jidášových. — Z Krista —-Jidáš; toť hrozné slovo 1 — A co bylo příčinou té
hrozné proměny, jež ve 4 létech se stala s oním jinochem? Ach, mnohé jistě
okolnosti zavinily jeho osudný rozklad; ale jediná byla toho příčina: lehko
myslnost mládi.
Je to přirozená vlastnost mládí: lehká, pružná mysl, rychle se rozhodující,
s odvahou přenášející se přes nebezpečí; ale ta jest něčím zcela jiným, nežli
lehkomyslnost. Ona jest často nejlepší pružinou k práci, tato bývá příčinou
zkázy. Mládi snadno se odvažuje, stáří rozvažuje.
3. Mládí je též nejvhodnější doba studia, neboť mysl je více než jindy vnímavá
a učenlivá. Ježíš dnešního sv. evangelia uprostřed učitelů a vykladačů Písma, —
jaký to poučný obraz mládeži! Matka jeho a svátý pěstoun po trapných třech
dnech starosti a úzkosti nalézají jej mezi učiteli. Ty dni, v nichž Ježíš odloučil
se z jich společnosti, věnuje místu, kde mladé duši kyne poučení, vzdělání. —
I z vás mnozí jste mimo dům otcovský; z dohledu očí rodičů, ale nikoli
z jich starosti a lásky. Zda i vás, kdyby neočekávaně přišli v kteroukoli chvíli,
nalezli by v studiu, a viděli, že času nemaříte, ale věnujete jej svědomitě svému
vzdělání? — Vzpomeňte, že snad oni šetří, někdy sami mnohé si odepřou, jen
abyste vy netrpěli v ničem nedostatku. — Kdo má ještě trochu citu a svědomí,
ten zbytečně nepromarní peníz, na němž je otcův pot a krev!
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Plinius vypravuje, že plavci bythinští přišli kdys na pustý ostrov a zde
vsadili do země několik jader oranžů, zbytek ovoce, které pojedli, a odpluli. A když
po letech jeli kol ostrova, jak se podivili! Spatřili celý oranžový háj a v něm ti
síce zlatoskvoucích plodů. Jádra ovoce která pohodili, padla do půdy úrodné a
odtud ta bohatost plodů. —
To símě je obrazem každého poučení, jež z úst učitelů padne ve vnímavou
mysl žáků. Ovšem žáků, kteří to se svým studiem myslí vážně a vidí ve svém
učiteli svého dobrého přítele, rádce. Mnohé slovo, učitelovo zapadne v mysl žáků —
a není po něm ani stopy. Ale po letech okolnosti vynesou je v pamět jinocha a ve
chvíli, kdy snad ani netuší, že to slovo učitele již dávno odmlčelého, dá ono
vznik jednomu či druhému dobrému skutku. — Každý z nás vzali jsme od
svých učitelů více, než sami tušíme. Duše naše nese s sebou povždy stopy
jejich slov a záři jejich světla. Kéž jen to světlo jejich nám stále svítí na cestu
života! Kéž jejich požehnaná památka trvá vždy v mysli naší tak, jako vždy rok
co rok z knihy Písma sv. kyne nám něžný výjev dnešního sv. evangelia: Ježíš
— jinoch uprostřed ctihodných učitelů. Amen.

—•wow—

Promluva na II. neděli po Zjevení Páně.
»Není jiného jména pod nebem
daného lidem,' v němžto by měli
spaseni býti.«

Jsou jména, jichž vyslovení vyvolává v nás nejsladší pocity. Jméno milovavého přítele! Ach, jak rozzáří se oko naše a všecka tvář a srdce, zachvívá se
vzpomínkou dobroty a věrnosti jeho. Ale máme různí různé přátele. — Jméno
zbožňované matky! Čí srdce kdy zůstalo nepohnuto při jejím jmenování! Cítíme
to sami na sobě v této pravé chvíli. Již to jihne sladce v srdci a vlhne v očích.
Ale máme různi různé matky. — Jména výtečníků v národě ! Při vyslovení je
jich jmen jakou radostnou hrdostí dmou se prsa naše. Ale máme různí národové
různé výtečníky. Avšak aby tak bylo jedno jméno, které by srdce každého jed
notlivce a zase každého národa dovedlo rozechvít! sladkou rozkoší ....
Ba, které by okouzlovalo i srdce kůrů andělských. — Ano, Boha samého ?!
Usmíváte se; ale, přátelé moji, jest takové jméno a dnes jeho drahá památka.
Oblažuje nebe, zemi a kdyby lze bylo, i peklo : A dal mu jméno, kteréž jest
nad všeliké jméno, aby ve jménu Ježíšově klekalo každé koleno nebeských, zem
ských i pekelných. Rozechvívá i srdce Boha Otce: »Tentof jest můj milý Syn,
v němžto se mi dobře zalíbilo.« V srdcích tisíců hoří jasným plamenem a na
rtech milionů chví se v sladkých' vytrženích. Od doby nejprvnější, kdy bylo vy
sloveno v Betlemě či Nazaretě až do dneška a od dneška až do skonání světa.
Jest to jméno Ježíš, jež se vykládá Vykupitel nebo Spasitel.
A proč jest nám všem tak sladké? Budiž to předmětem našeho vroucího
rozjímání. Ježíš! Vyslovíme-li toto nejsvětější jméno, hned tane nám jasně před
očima ono nevýslovné drama hory Kalvárie. Hle, nebeský samaritán přišel,
aby zachránil zmírající opuštěné lidstvo.' Ne balsám, ale krev svou vylil na rány
naše. Může-li kdy lidstvo zapomenouti tohoto nebeského Milosrdí, této Lásky,
o níž sám Kristus dí: »Majorem charitatem nullus habet! — Není většího milo
vání!« On jest to, který ne tělu, ale duši vdechl ono rajské dechnutí života. On
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jest to, který rozevřel odvěká pouta. On jest,' který nám otevřel opět brány
ráje dokořán.
A milosrdenství tohoto Samaritána nepřestalo jeho smrtí. Hle i na jeho těle
oslaveném otvírají se zázračné rány, kterými ozdravěl všechen svět, otvírají se,
hotovy jsouce vždycky krváceti za hříchy naše, dokud čas je našeho putování
a nebudou uzdraveny a nezacelí se, dokud svět světem státí bude a dokud
mdloba a slabost vůle v dobrém naším bude údělem.
Pět otevřených ran, kudy lze vejiti v blažené království nebes. »Ego sum
porta — já jsem brána!« Nebudou uzavřeny, dokud nevyjde poslední člověk
z této země, dokud nepomine svět. Takového přítele kdož by nemiloval: Čí
srdce by vroucněji při jeho jméně nezabušilo ! Ježíš znamená víc než matku!
Život nám dal, když život pro nás ztratil. A živí nás podivuhodným mlékem
milosti Boží, nasycuje nás tělem svým, napájí nás krví svou.
Jaké hrdinství, když matka v úzkosti smrtelné o dítě své a nemajíc jiného
prostředku k záchraně otvírá tepnu svou, aby napojila smrtelně lačné a žíznivé
dítko, plod života svého. Ale té lásky nikdo v světě nenalezl od počátku světa,
aby někdo jako Ježíš svým tělem a svou krví nejsvětější živil nás bez ustání. To jest
právě božský heroismus, sebeobětování bezpříkladné — nevýslovné. Jak by srdce
člověka nezjásalo při vyslovení jména toho, iak by se nezachvělo sladkou rozkoší.
A co povzneslo všecky národy z mravné ubohosti na dnešní vznešený
stupeň kultury a mravnosti. Nebylo to učení tohoto Ježíše, největšího učitele
všeho světa. »Renovabis faciem terrae — obnovíš tvářnost země!« Nejmodernější
hesla chlubně hlásaná: »Rovnost, volnost, bratrství!« Nejsou-li urvána právě
z tohoto křesťanství Ježíšova tak často tupeného a pronásledovaného?!
Ježíš to byl, jenž nás spojil v jednotu bratří a v jednotu synů Božích. On
to byl, jenž dal světu zákon, kterýž jest základem a vrcholem veškeré kultury
dnešní i budoucí. »Novum praeceptum«, »Nový zákon dávám vám, abyste se
milovali vespolek, jako já jsem miloval vás.« Potom poznají, že učedníci moji
jste, budete-li míti lásku jedni k druhým.« Jak by tedy to lidstvo vděčně a se
sladkou rozkoší nevyslovovalo toho jména — toho jména, které nám znamená
i nejdražší statek pozemský — kultury národův.
Nuže, drazí přátelé! Ctěte toto jméno se vší horoucností a vděčnosti! Ať
je vám nejvyšší rozkoší a nejsladší hudbou duši naší.
Vyslovujte je uctivě v dobách štěstí, ale ještě více v dobách neštěstí. Ono
vám přinese ulehčení v bolesti a útěchu zármutku. Zvláště na loži smrtelném
rozjasní ty mrákoty smrtelné v nebeské světlo, v němž přijde týž Ježíš k duši
vaší, aby ji zval slovy rajskými: Vejdi i ty v radost Pána svého. A nezapomínejte
krásného pozdravu křesťanského, nestyďte se zaň. Jak se mu obdivovali i jinověrci!
Vypravuje se o Klopstockovi, že psal příteli svému, jesuitovi Denisovi v Pa
říži 1767 v lednu: »Když jsem cestoval katolickými krajinami, byl jsem pozdra
vován Vaším krásným pozdravem »Pochválen buď Ježíš Kristus.« Ach, jak jsem
se podivoval velebnosti jeho.«
Jediné zarmucovalo mě, že jsem neznal odpovědi. Ale jak jsem si vyčítal,
když jsem ji poznal; vždyť tak jediné a nejinak lze odpověděli: Až na věky.
Amen.« Kéž stane se vám všem od dneška radostným pozdravem zde i na
věčnosti. Amen.
Xaver Dvořák.
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Promluva na III. neděli po Zjev. Páně.
Napsal prof. VLADIMÍR HORNOV.

I vztáhl Ježiš ruku a dotekl se ho řka·.
^Chci, buď čistit
Mat. 8., 3.

Známý slavík pošumavský pěje v »Dědově odkazu«: »Ubíhá doba za dobou,
všechno se ztrácí a mění, — jen proti duše bolesti léku a pomoci není 1« Tato
slova pěvcova zachvěla duší mou při čtení sv. evangelia: »1 vztáhl Ježíš ruku
a dotekl se ho, řka: Chci, buď čist!« Jediný přišel na svět, který léčil bolesti
duše i těla — Bůh Ježíš Kristus! Milosrdenství, láska a dobrotivost mluví ústy
Spasitelovými, kdykoliv setkává se s lidskou bolestí a s lidským utrpením. Vidí
ubožáka pokrytého sžíravými ranami malomocenství a hned pln soucitu vztahuje
k němu ruce a praví: »Chci, buď čist!« Boží láska a milosdenství staví se
proti nemoci drásající trpící tělo. Nad tuto nemoc horší však neduh, ničící štěstí
nesmrtelné duše, a tím jest mravní zlo.
Hledáme prostředků, abychom předešli nemocem, zachvacujícím tělo. Co jest
činiti, jestliže mravní zlo sžíravými ranami málomocenství naplňuje duši?
1. Za dob, kdy ve válkách nikdo se netázal po citu lidském, kdy násilí pla
tilo za právo a důvod k utlačení slabšího, ničili oblehatelé prameny městských
vodovodů, aby obleženci zbaveni byli potřebného občerstvení a vzdali se na milost
a nemilost. — Kdo mravní zlo chce přemoci, musí zničiti prameny nepravosti —
a to jsou vášně, zlé náruživosti. Četl jsem : »Nejhorším nepřítelem člověka jest
ten, kdo klame a lichotí a když oklamal, krůtě pak využívá slabosti přemoženého.«
Takovým nepřítelem jsou člověku jeho náruživosti.
a) Klamou člověka. Jako mrak zastírá slunce, aby světlo jeho neproniklo
k zemi, tak zlé náruživosti zakrývají světlo nejen víry, nýbrž i rozumu, aby ne
šťastník nepoznal zla, k němuž vztahuje ruku svou, aby neviděl propasti, do které
se řítí.
Jak David miloval syna svého Absolóna! S hrdostí a radostí hledíval na
jeho ušlechtilou postavu, plnou síly, jež slibovala býti jednou synům israelským
ramenem silným proti nepříteli. Zasluhoval toho Absolon, neboť byl statečný
i dobrý. Jedva však náruživost zlá jako had jedovatý otravovala jeho ušlechtilou
povahu — touha, nezřízená touha po panování. Před ní ustupovalo vše do po
zadí — i povinnosti nejpřednější a city nejsvětější: láska, úcta, vděčnost k otci.
Náruživost ta zaslepila jeho rozum, pokazila jeho srdce tak, že stávaje před
branou města, zastavoval ty, kteří šli k soudu a slovy plnými lsti podezíral spra
vedlnost otce svého Davida. Náruživost ta zachvátila konečně duši jeho tak, že
sáhl i k meči, povstal proti otci, aby zneuctil památku jména svého kletbou
a opovržením všech věků budoucích.
A kdož z nás s bolestí nečte těch stránek dějin našich, kde cesta zlých
náruživostí znamenána krví nevinných. Hrozné to divadlo počíná u dveří kaple
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, kde vášeň vtiskuje Boleslavi do ruky
’meč bratrovražedný. Jako příšera plíží se ke hradu Libici nad tichou Cidlinou,
aby vyhubila ušlechtilý rok Slavníkoviců , odtud míří ku tichém sídlu Mutinovu
na hrad Vratislav rozpálit srdce knížete Svatopluka proti rodu Vršovu a zhubit
jej až do kořene. A konečně prokletá tisícerými vinami zastavuje se nad ubitým
posledním synem rodu Přemyslova na hradě Olomouckém, stojíc jako výstražné
znamení našich dějin na rozhraní naší minulosti.
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b) A čím jest to, že takové nadvlády dosáhnout! může zlá náruživost nad
člověkem? Získává si spojence v srdci člověka, jenž nazývá se samoláska,
somolibost. Popusť uzdu všem žádostem zlým — a samoláska tě omluví. Tisíc
má důvodů, aby .zakryla zlo, jehož se dopouštíme, zdánlivým prospěchem, oka
mžitým sebe vyvýšením. O Napoleonovi se vypravuje, že jako hoch čekal několik
hodin na osamělé cestě, byl se pomstil na jinochovi, jenž ho urazil a nyní měl
tudy jiti. — Zdaž již v srdci mladistvém z ješitné samolásky a samolibosti nerostla
náruživost, která pak celý svět od Seiny až do stepí ruských naplnila bolestí,
kletbami a hříchy tisícerým ! —

A samoláska ta zahaluje pláštěm svým každý čin zlé náruživosti! Vždyť
přece svědomí se ozývá. Každé zlo příčí se pořádku, spravedlnosti, zákonu psa
nému v srdci člověka. Samoláska však zahaluje toto mravní zlo nejen před
vlastním bouřícím se svědomím, nýbrž i před světem, aby zlo to nebylo vydáno
hanbě, jež mu přísluší.
Vizme Jidáše, když Maria z Magdaly vstoupila do síně Šimonovy, nesouc
drahocennou mast v nádobě alabastrové. Maria kleká k nohám Spasitelovým,
rozbijí nádobu a maže drahocenným olejem nohy Ježíšovy. Znak Jidášův stíhá
čin tento s těžko tajeným hněvem, který budí v něm náruživost, o níž praví
sv. Augustin: Kdo zlato příliš miluje, ztratil Krista!« Lakota a závist burácí jeho
nitrem, ale samoláska zakrývá náružitost pláštěm horlivosti: »K čemu tato ztráta?
Proč není prodána tato mast, aby peníze byly rozdány chudým?« Jidáš lakomec,
zloděj — staví se býti obhájcem chudých, aby klamal sebe a jiné.

Pod pláštěm horlivosti pro dobro obecné skrývali se fariseové, hrozíce proti
Kristu — a jejich náruživost vedla Bohočlověka až na kříž, na Kalvárii.
c) A což nejhoršího jest, že tento sebeklam ze samolásky pocházející, tak
utvrzuje často člověka ve zlém, že ani toho nepozoruje a duše jeho jest skolébána ve smrtelný spánek, z něhož ho ani svědomí, ani často blížící se smrt
vzbuditi nemůže. —

Vidím před sebou poslední večeřadlo. Pán Ježíš hluboce dojat sedí mezi
apoštoly. Dokonal dílo pozemské a chystá se smrtí spečetiti lásku k těm, které
miloval. Dobrotivý zrak Spasitelův spočívá na apoštolech a rty jeho přechází
bolestný vzdech: »Jeden z vás mne zradí!« Jako bleskem zasaženi obracejí se
všichni k božskému Mistru. Chvěje se čistý Jan, věrný Petr, důvěryplný Jakub,
v zamyšlení schyluje se hlava nedůvěřivého Tomáše, pln podivu upírá ohnivý
Juda na Pána zrak svůj; všichni se děsí, všichni zkoumají své svědomí. — Jen
jeden se neleká, jen jediný zůstává jako zavřený hrob, jen jeden pln chladu
a lhostejnosti přistupuje ke Kristu: »Zdaliž já jsem to, Mistře?« — A to je ten,
jejž náruživost skolébala ve strašný spánek, smrtelný spánek — Kristus Pán ho
budil — a duše se nevzpamatovala

2. M. j. Ne nadarmo sv. Augustin mluvě o náruživostech, jež v mládí ho
poutaly, volá, že jako řetězem obepínaly vůli jeho. Proto Písmo sv. nás napo
míná: »Po žádostech svých nechoď.a od vůle své se odvracuj.« (Sírách 18., 30)
a 1. Mojž, 4., 7 : »Pod tebou má býlí žádost hříchu a ty panovati máš nad
ním.« —
Když sv. Petr byl v žaláři, jak vypravuje sv. Lukáš ve skutcích apoštolských
spoután jsa řetězy mezi vojáky, aby druhý den byl vyveden lidu, aj, anděl stál
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u něho a udeřiv ho v bok, zvolal: »Vstaň a opáš se!« Petr vstal a ihned
spadly okovy s rukou jeho. Stal se svobodným.
»Vstaň a opáš se!« volá i k tobě, duše má, dobrý strážce života. Mládí
jest dobou, kdy nejvíce třeba bojovati proti náruživostem, jež hrozí zničiti povahu,
ztrpčiti celý budoucí život. Která jest to náruživost, jež zachvacuje jako rány
malomocenství šlechetné mohutnosti duše tvé? Jest to smyslnost, pýcha, léž,
lenost, lehkomyslnost? Vstaň, opaš se! Svrhni ty okovy, budeš svobodný, mravně
svobodný!
Každému třeba vůle pevné, aby již v mladosti, hned v počátcích přemohl
náruživosti zlé. V počátcích pramen rukou se zastaví, ale když zmohutní, trhá
i hráze žulové. Pros Krista Boha za pomoc!
»Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti! V rozvratech bojů duševních pojďme
jako onen málomocný v ústrety Kristu, pojďme s vůlí pevnou a upřímnou, s dů
věrou skálopevnou — a i nás dotkne se dobrotivá ruka božského lékaře duší:
»Chci, buď čist!« Amen.

%

%

Promluva na IV. neděli po Zjevení Páně.
Napsal VÁCLAV KORANDA.
»Co se bojíte malověrní? *

Ježíš v dnešním zázračném skutku odhaluje své božství a svou všemohoucnost.
Víra apoštolů se vzmáhala a jejich názor o Kristu se povznášel. Tento výjev se
všemi tak živě líčenými podrobnostmi stal se u lidu obrazem díla Kristova. Církev
je lodička Petrova, která nese Spasitele a jeho věrné. Pluje bouřemi tohoto světa
k věčným břehům. Když bouře nejvíce zuří, když se zdá, jakoby Kristus spal,
tu jeho věřící volají k němu a svou modlitbou jej probouzí a již jeho hlas pln
velebnosti se vznáší nad bouří. Nastává opět utišení světa a udivený zrak sleduje
opět lodička Kristovu, jak klidně dále pluje svojí cestou. Toť trvání církve Boží,
o němž dnešního dne promluvím.
Všude panuje zákon vznikání a zanikání. Nejsilnější strom časem strouchniví,
nepřemožený obr stářím seslábne, nejtvrdší skála se časem rozpadává. Největší
říše železem a krví zbudované, zahynuly jako ohromné válečné koráby ve vlnách
století. Ale lodička Kristova pluje dále klidně od století ke století rozbouřeným
světem. Vlna za vlnou tluče zuřivě v její boky, bouře za bouří se na ni valí, pro
následování za pronásledováním ji usiluje zničiti. Ano pronásledují ji stále a zni
čiti ji nemohou a nepřátelé užasli, nemohouce pochopiti, odkud církev béře svůj
stálý život, alespoň se těší a baví tím, že jí tuto smrt a konečné zahynutí
prorokují.
Ptejme se jich tudíž: »Jak chcete vyvrátili církev Páně, jež trvá již téměř
2000 let? Jak chcete zničiti tu, která dosud necouvla před nikým? Víte co od
povídají? »Je to moc vladařů, která církve chrání od záhuby!« Můj Bože! Je
přece známo vám a všem lidem, jakými ochránci církve byli vladařové římští
Nero, Trajan, Diokletian, Mark Aurel a všichni ostatní. Je pravda, tasili na jejich
povel vojíni své zbraně — ale jen proto, aby je vrazili ve věrnou hruď zajatých
křesťanů. Je pravda, křesťané byli voděni do jejich zábav, ale jen proto, aby byli
hozeni na pospas lvům a dravé zvěři. Je pravda, byli voděni do císařských zahrad,
ale ien proto, aby obaleni smolou, shořeli jako živé pochodně.
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Knížata a vladaři tohoto světa mají na vybranou: buď chrániti církve Kri
stovy nebo ji pronásledovat!. Byli tací, kteří církev chránili a církev jim byla
za to vděčna. Byli jiní, kteří ji pronásledovali — nuže, jak svátý a vznešený byl
to okamžik. Vlažní se probouzeli ze své lhostejnosti a s radostí se stavěli pod
prapor Kristův; kdo byl dříve katolíkem ze železa, byl nyní z ocele a za krátko
zřel svět církev v nové síle, o níž dříve neměl ani ponětí. Žalmista Páně viděl
v duchu tento marný boj mocných tohoto světa proti církvi Boží a v údivu se
tázal: »Proč se vzbouřili národové a smysleli marné věci? Postavili se králové
země a knížata sešla se v jedno proti_ Hospodinu a proti Pomazanému jeho . . . .
Jenž přebývá v nebesích, směje se jim.«
Čím jsme se tedy stali, stali jsme se většinou proti vůli panovníků tohoto
světa a nikoliv snad jejich pomocí.
Jiná námitka zněla: »Odejměte papeži jeho světskou moc —: a církev bude
odsouzena k zahynutí. Toť tajemství její síly; té ji zbavte a jako Samson, když
mu byly ostříhány vlasy, církev objeví veškeru slabost ubohé smrtelnice. Pobledne
toto oslňující světlo a zajde za obzor, aby vícekráte nepovstalo.«
Milé dítky! Když přišel sv. Petr do Říma, nepřinesl si žádného svého území
a přece vládl neodvisle od choutek královských, neboť si přinesl svobodu mučed
níkovu. Podobně i jeho nástupcové. Více než sedm století neměli papežové území,
aby v něm vládli. Avšak Karel Veliký, aby zamezil vměšování se panovníků do
záležitostí církve svaté, dal papežům jakési území, dosti veliké pro svobodu, ale
příliš malé k panováni.
V předešlém století ztratili papežové toto území. Je tomu asi 36 let.
Nuže, vzali Samsonovi jeho vlasy? Zahynula církev svátá? Naopak! Bůh ji
sílí a vážnost celého světa k ní stoupá. Nespočívá tedy síla církve svaté, jak často
mylně bylo tvrzeno, v panství světském.
Caesar plavil se kdysi po rozbouřeném moři. Veslař se chvěl a bledl. Tu
mu řekl Caesar: »Quid times? Caesarem vehis!« »Co se bojíš? Vezeš Caesara!«
Nač bychom se báli? V lodičce svátého Petra, v církvi svaté, dlí sám Ježíš Kristus.
Někdy loďka svátého Petra zdá se tonouti a věřící jsou ihned hotovi k velikému
a úzkostlivému výkřiku: »Pane, zachovej nás, hyneme!« Leč pohlédneme-li na
ni za nějaký čas, církev zjeví se nám ve své vítězné síle, klidná na utišených
vlnách a tehdy teprve věřící srdce chápe ono Kristovo slovo v bouři : »Málověrný
proč jsi pochyboval?« Amen.

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Žádost vídeňských katechetů. Ví
deňští katecheté obrátili se se žádostí na
kníž. arcibiskupský ordinariát s prosbou o ná
vod, jak se mají chovati vzhledem k§ 135.
(rozvrh hodin), § 143. (účast na konferen
cích) a § 134; (inspekce školních orgánů)
nového školního^řádu. Otázku tuto vídeňský
ordinariát důkladně studuje.
Sjezd maďarských katechetů. Ve
dnech 23.-26. září se konal katolický sjezd
maďarský v Budapešti. Dne 23. září konalo

----

se eucharistické processí a zároveň slav
nostně byly otevřeny prostory družstva ka
tolických akademiků maďarských. Při té pří
ležitosti konal se též sjezd katolických spi
sovatelů a novinářů za předsednictví biskupa
Prohaszky a sjezd maďarských učitelů ná
boženství za předsednictví dr. Pokorného.
Svatá Kateřina patronkou žactva
středních škol.· Na svátek sv. Kateřiny ko
naly se ha všech středních školách v Záhřebě slavné služby Boží. Zvláště slavnostně
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tato památka byla provedena v kongregačním lyceu v řeholním ústavu učitelek v témže
městě, poněvadž sv. Kateřina jest ochran
kyni kongregace, kteráž tyto ústavy spra
vuje.
Nový rektor a professor exegese na
Řehořově universitě v Římě. Místo P.
Wernze, který byl jmenován generálem To
varyšstva Ježíšova, stal se rektorem Řeho
řovy university P. Guerini, dříve professor
morálky, kteroužto stolici pro oční bolest
musil opustiti. Professorem exegese se stal
Lucian Mechineau; týž narodil se r. 1849
ve Vendée, a vzdělal jej ve svém oboru
Vigouroux. Více let byl světským knězem,
až roku 1875 vstoupil do Tovaryšstva Ježí
šova, kde r. 1880 se stal professorem filo
sofie. Od r. 1882—1887 obíral íe studiem
biblickým v Innomostí a Paříži. Naposledy
byl v Beirutu a procestoval Syrii, Palestinu
a Egypt. R. 1887 počal vyučovati jazykům
semitským a sv. Písmu v Jersey, byl stálým
spolupracovníkem »Etudes religieuses« od
r. 1898 v Paříži a když byl prohlášen zá
kon protiřeholní, převzal professuru bibli
ckých nauk v turinské řeholní provincii. Na
místo professora exegese v Římě přichází
učenec světového jména.
Náboženská cvičení ve škole. Jak listy
oznamují, ministr vyučov. dr. Marchet uložil
třinácti úředníkům, aby vyzkoumali a roz
hodli, zda podle jejich názoru náleží mezi
náboženské povinnosti, o kterých jedná zá
kon, i docházka na služby Boží. Z nich je
denácte dovodilo, že tato docházka na služby
Boží náleží k součástce vyučování nábo
ženského; pouze dva hleděli dokázati opačný
názor. Nyní snad ministr bude již o tom
přesvědčen, že se dopustil nemalé chyby,
když zastavil prováděcí nařízení c. k. zemské
školní rady v Praze, která považuje nábo
ženská cvičení za část vyučování.
Křižácká válka polských dítek. Jako
za doby křižáckých válek nevinné dítky vy
daly se na výpravu, aby znovu dobyly Je
rusalema, tak i polské dítky v Poznaňsku
se pozdvihly proti nařízení pruské vlády,
aby náboženství vyučovalo se německy místo
dosavadního způsobu . vyučování polského.
Tvrdí se, že na 200.000 dítek odmítá odpovídati na německé otázky. U zemských
soudů v Poznani, Lise, Ostrovskú, Bromberku a Hnězdně jest dosud podáno 160 ža
lob, které jsou ve spojení s polskou stávkou
školní. V Poznaňsku a Hnězdensku pohro
zili rodičům odnětím dítek a odevzdáním do
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kázeňských vychovatelen, jestliže budou za
braňovat! dětem, aby docházely na německé
vyučování náboženství. Úřady v Bromberku
sesadily městského obecního staršího z úřadu
místního inspektora školního, poněvadž za
kázal dětem odpovídat! německy v nábo
ženství.
K naší organisaci. Nový rok volá nás
do nové práce. A té jest potřebí nejvyšší
měrou. Každý z duchovních má zaujmout!
pevné místo v šiku našem, abychom spo
lečnou prací zachovali to, co dosud máme
ve příčině náboženské, odráželi vítězně
útoky, které nepřátelé naši na víru i církev
soustavně provádějí. Nesmíme se nikterak
klamati. Vlny moderního pronásledování
církve ve Francii, které jest neméně krutým,
než bylo pronásledování za času římských
císařů, rozlévají se již do Španělska, a ne
bude dlouho trvati a zapustí pevné kořeny
i v naší říši. Vedle manželství je to škola,
které se nepřátelé naši chtějí zmocniti, aby
zničili vyučování náboženské a náš vliv při
výchově vůbec. Pak by nejlépe v kalných
vodách lovili. Útočí se nejen proti katechismu,
nýbrž i proti náboženským věcem ve vše
obecném dějepisu a proti církevně-dějepisným článkům v čítankách. Chtějí místo ny
nějšího dějepisu zavěsti sociologii od počátku
vyučování, aby dítky byly připraveny za
stoupence sociální demokracie. Proto všichni
kollegové přistupte k naší organisaci a přihlašte se zásilkou 7 K za členy »Spolku
katechetů v království českém« u poklad
níka Fr. Suchomela, katechety ve Vršovi
cích; orgán spolkový »Vychovatel* bude jim
posílán zdarma.
Slovo k našim studentům přednesl p.
E. Chalupný ve Svazu studentstva českoslovanského Mluví o postavení studentstva
v českém národě dříve, kdy zaujímalo místo
povýšené naproti dnešnímu studentovi, ku
kterému národ nevzhlíží s hrdostí a nadějí,
nýbrž s nedůvěrou a obavami. Líčí, že chudí
studenti mají více podpor, český student
nesnadněji protlouká život. A co bude, až
vystuduje, vykoná všecky zkoušky i pro
moce ? Co potom ? Bezplatná místa státní ?
Za šťastného se pokládá ten, kdo něco uloví.
Jinak jsou nuceni jít rodičům na obtíž, nebo
po straně si vydělávat. Dále naříká, že mlá
dež (všecka ovšem ne) je nehybná. Cítí se
nad míru povýšena nad veškerým světem,
pro málo se nadchne. A pramen toho —■
je lenost. Mládí víc sluší oheň, bujarost a
víra. —
f.

Strana 12.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Náboženský obrod v Itálii. Důležitý
italský list »Rivista internazionale« uveřej
nila v 3. svazku letošního roku studii o ná
boženském obrodu v Itálii, jehož hlavní
úlohou bude, aby se postaral na veřejných
školách o vyučování náboženství, jakož
i o mravní výchovu dítek.
Illustrowanykrótki katechizm rzymsko-katolicki dla szkól ludowych. Biskup
E. Likowski slavné paměti složil před lety
praktický katechismus illustrovaný v jazyce
polském ; ten pro svoji populárnost došel
značného rozšíření. Protože byl již rozebrán,
postaral se o nové vydání a zdokonalení
jeho zasloužilý profesor náboženství Walentin Gadowski v Tarnově, který mnoho let
řídí a svým nákladem vydává katechetský
časopis. Tento katechismus obsahuje 238
stran formátu našeho katechismu středního
s četnými případnými illustracemi. Na prv
ním místě jsou uvedeny nejpotřebnější mod
litby zcela právem, poněvadž modlitba je
zajisté nevyhnutelným podkladem celé na
uky náboženské. Po té následuje katechis
mus všeobecný a to o apoštolském vyznání
víry, o přikázáních lásky, Božích a církevních,
o hříchu, o ctnosti, o milosti a svátostinách a
modlitbě. Tak katechismus tento modlitbami
se začíná a výkladem modlitby se končí.
Přidán jest dodatek ascetický o zpytování
svědomí, ministrance a pořádek křesťanského
života. Cena vázaného výtisku jest pouze
70 haléřů. Hlavní sklad se nachází v knih
kupectví G. Gebetnera a spol. v Tarnově.
Kněžská nadání (stipendia). Kapitál,
který v Rakousku složili katoličtí duchovní
na studijní stipendia nadaných, chudých
mladíků, činí celkem 6,211.321 zlatých
(z toho dostávají 1943 stipendisté ročně
231.668 zl.). v Čechách studijní fundace,
katolickými kněžími pro žáky škol středních
a vyšších založené, činí 1,487.176 zl. Kdo
prohlíží si úřední vyhlášky stipendií student
ských, vidí, že katolický klérus jako zakla
datel stipendií převyšuje ostatní světské fundatisty velikou většinou. Tak vyhlíží ve
světle pravdy frase liberálů : »Kněží — ne
přátelé vzdělání 1
Organisace chorvatských katechetů.
Dne 9. a 10. července konal se VII. sjezd
katechetský v Záhřebě v katolickém kasinu
za účasti asi 90 kněží, světícího biskupa
dr. Ivana Krapce a dr. Felixe Suka, arcidiecesního splnomocněnce pro střední školy
záhřebské. Předseda odboru katechetského
dr. Ladislav šl. Jambrekovič v pozdravné
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řeči vytkl účel schůze, aby se katecheté po
způsobu jiných stavů organisovali ve spolek,
který by hájil zájmů katechetských a přispěl
ku pokroku náboženského vyučování ; dále
pojednal o spolkovém orgánu, za nějž byla
získána »Kŕšcänska škola.« Zástupce ordinariátu dr. Suk pozdravil tuto schůzi, poněvadž
položí základ ke spolku jako k ohništi ka
techetů, kde se budou scházeti a raditi o
věcech stavovských. Jednatel dr. Pecek podal
pak zprávu o dosavadní práci ústředního
odboru katechetského, který se ustanovil
6. ledna 1906. Po té konala se rozprava
o stanovách nového spolku katechetského,
jež byly přijaty a upraveny. Katecheta Boršié
pak měl přednášku o duchovních cvičeních
na středních školách. Praktický výklad o
pátém přikázání Božím přednesl odborný pra
covník, katecheta Ferdo Heffler. Několik ča
sových návrhů bylo ponecháno ku prove
dení příštímu spolku, jakmile bude duchovní
a světskou vrchností potvrzen. — Radujeme
se nemálo z organisace kollegů chorvatských,
která jest velmi slibná a přejeme jim hojně
úspěchu v jich snahách.
(Zasláno.)
V době, kdy seskupení stejně smýšlejí
cích v jediný celek a k společnému orgánu
stalo se heslem a potřebou denní, obracíme
se na všechny, kteří v duchu katolickém
na roli školské pracují, aby vstoupili v náš
kruh a naším společným listem »Vycho
vatelem» udržovali spojení své s námi.
V boji proti tak četným nepřátelům katolické
výchovy mládeže ve škole nelze se nikomu
obejiti bez stavovského listu, který urputné
útoky nepřátel odráží a na jich cíle uka
zuje. »Vychovatel«, společný orgán Jednoty
katolických učitelů a spolku katechetů, pro
zájmy obou těchto bratrských stavů pracuje
již 21 let. Nuž, v této době pohnuté, plné
vášnivých bojů, obracíme se ke všem na
šincům, kteří dosavad ' mimo naši družinu
stáli, a voláme: »Připojte se k nám!
Rozmnožte náš počet i naše síly! Vy
volte si »Vychovatele« za svůj odborný
list a hledíte mu získali čtenářů i přátel!«
Za spole katechetů:
Fr. H. Žundálek,
Emanuel Žák,
c. k. gymn. professor,
t. č. předseda spolku
katechetů.

katecheta a redaktor
Katechetské přílohy
»Vychovatele«.

Za Jednotu čes. katol. učitelstva:
A . nt. Suchoradský,

Jos. Kafka,
říd. učitel,
místopředseda.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze

katecheta,
jednatel.
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K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Vzdělání katechetů vůbec.
Zdravý rozum i katechetika učí — dovozuje ve znamenité studii polský
14denník »Dwutygodnik katechetyczny i duszpasterski« v čísle 2. letošího roku —·
že výsledek výchovy a vyučování náboženství závisí v první řadě od uzpůsobení
katechetova, a to intellektuelního a mravního.
Co se týče intellektuálního přizpůsobení, o kterém ve zmíněném článku je řeč,
zaujímá stránku theoretickou a praktickou. První vyžaduje, aby se bohoslovec
důkladně obeznámil s theologií a zároveň s paedagogikou, didaktikou a kateche
tikou, druhá pak žádá znalosti učebné osnovy i učebných knih, jakož i sběhlosti
v methodice. Těchto věcí má nabýti ještě dříve, nežli se stane katechetou, rozšiřovati a prohlubovat! je pak musí celým svým životem.
Jakým způsobem možno za nynějších poměrů dostáti tomuto úkolu?
Hlavní těžiště jest ovšem v bohoslovecké fakultě, případně v bohosloveckém
semináři. Důkladné studium theologie, prohloubené tak zvanými vědeckými se
mináři, totiž historickým, biblickým a theologickým jest nezbytnou podmínkou.
Bylo by toto studium učiniti škole obecné prospěšnějším tím způsobem, že by
universitní professor na konci výkladu nebo snad prefekt seminární při kontrole
domácího studia ukázal, jakou formou daná pravda jest vyjádřena v knihách
školních. Klerikové by se obeznámili zavčas s učebnicemi náboženskými beze
všech obtíží, zvláště s katechismem; a to by značně ulečilo přípravu do školy,
jakmile po vysvěcení dostanou se na místo kaplanské nebo katechetské. S druhé
strany by pak každý oddíl školní knihy připomenul později příslušný theolo
gický traktát; theologickým výkladem by pak se hlouběji a šíře upevnilo spojení
s duchovní správou a katechisací.
Tento požadavek narazil na překážku vědeckého probírání učiva universit
ního, jako by podobné snížení ke školní praxi bylo považováno za nedůstojné.
Ale to se děje zcela neprávem; neboť v dosavadním způsobu, že vědecký výklad
není spojen s praktickým užitím, vězí asi vina, že po dokončení fakulty nebo se
mináře valná část knězi neprobírá znovu učebných knih a přednášek seminárních.
A zase smutný následek toho jest, že jak katechisace, tak i kázání se stává
někdy mělkým.
Jasněji se pojímá theologie a vidí se dobře vnitřní spojitost mezi různými
jejími částmi, když po třech letech praxe ve škole a v duchovní správě kněz se
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připravuje ke zkoušce konkursní za účelem dosažení benefícia. Kdyby hořejším
způsobem vědecké vyučování theologické bylo spojeno se školními učebnicemi
škol obecných a měšťanských, mělo by to velký užitek v otázce theologické pří
pravy katechetův.
Nastávající kněz je také povinen již v semináři duchovním učiti se paedagogice i didaktice všeobecné, jakož i katechetice v širším smyslu slova, to jest
přizpůsobení didaktiky k vyučování náboženskému. Děje se to na různých ústa
vech různě. Na universitách jsou zvláštní přednášky z paedagogiky, které však
nejsou všude povinné pro kleriky; v duchovních seminářích pak bývá různým
způsobem v té věci pokračováno. Spisovatel poukazuje, že v Tarnově v prvním
i druhém roce za studia biblického jsou povinné přednášky o paedagogfce a didaktice
po jedné hodině týdenní; zkouška z obou předmětů koná se na konci druhého ročníku.
Prospělo by nemálo, kdyby se počet hodin zdvojnásobil, tak že by v těchto
dvou letech byly přednášeny tyto předměty po čtyřech hodinách týdně souvislého
vyučování v té příčině.
V' prvním roce bylo by možno probrati propedeutiku paedagogickou, jakož
i nauku o výchově fysické i morální jak se stanoviska formálného (vzdělání citu
a vůle), tak se stanoviska materiálného (přemáhání zlých náklonností a konání
různých ctností), při čemž vůčihledě nelze se obmeziti pouze na prostředky, po
dávané racionalistickou paedagogikou, nýbrž dlužno tu poukázati také na motivy
nadpřirozené. V prvním semestru II. roku lze pojednati o intellektuální formální
výchově (pěstování smyslů poznávacích), jakož i o materiální výchově (didaktice
všeobecné), v druhém semestru pak by se zaokrouhlil celek přednáškami o vy
chovatelích ; při tom by se podaly přehledné dějiny křesťanské výchovy, školní
zákony v Rakousku platné, jakož i příslušné předpisy diecesní. Tato částka nutí
svým spojením k opakování dřívější látky, k zaokrouhlení částek předešlých, a tím
se usnadní příprava ke zkouškám katechetickým.
Práci bohoslovců v té věci může učiniti vydatnou okolnost, že v I. i II. roce
učí se filosofii, čímž přinesou jisté vědomosti základní z psychologie, logiky a noetiky·.
dostačí je pouze občerstvit! a upraviti k danému předmětu. Studium filosofie do
voluje docentu paedagogiky, aby tuto věc projednával hlouběji a žádal všude
psychologického důkazu, s druhé strany pak zase dává záruku, že bohoslovci
mohou tyto přednášky mnohem lépe pochopiti, než jest možno na př. u kandidátů
v ústavech učitelských, kde slabší rozvoj rozumový i nedostatek studií filosofických
nutí k populárnému pojetí látky. To jest zajisté nejlepší cesta k tomu, aby si bo
hoslovci oblíbili paedagogiku a později nadšeně bádali o otázkách padagogických
a didaktických; neboť v duších lidských najdou vždy látku ke studiu věčně starou
a věčně novou a vystříhají se nechutné šablonovitosti.
Na půdě takto připravené teprve náležitě se probírá ve IV. ročníku nauka
katechetiky (v pěti hodinách týdně). Katechetikou rozumíme tu soustava zásad
a prostředků vzhledem k vedení dítek nejen co do úřadu učitelského, nýbrž
i kněžského a pastýřského ; to vyžaduje ovšem opakování a úpravy nejen didaktiky,
ale i celé paedagogiky. Z toho vysvítá, že studiu katechetiky má předcházet!
zkouška z přípravných předmětů, o nichž nahoře jest řeč. Vzdělání theoretické
tímto způsobem nabyté upevňuje se katechetskou zkouškou, která opravňuje
k převzetí stálého místa katechetského.
(Dokončení.)
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Promluva na I. neděli po devítníku.
Napsal EM. CÍVKA.
^Kdo máš uši k slyšeni, slyš.*
Luk. 8. 8.

Každé podobenství, vzaté ze života neb z prírody, znázorňuje nějakou
pravdu náboženskou a proto i výkladu potrebuje. Podobenství dnešního sv. evan
gelia o rozsévači, není však potřebí vykládali lidem ; božský Spasitel sám vý
klad k řeči své připojil a podobenství své vysvětlil. Aby sv. apoštoly a lid po
slouchající k větší pozornosti vybídl, napomenul je před výkladem slovy: »Kdo
má uši k slyšení, slyš!«
S velikou ochotou a radostí uposlechli zajisté sv. apoštolově a ostatní lid
napomenutí Páně a s upřímnou dychtivostí naslouchali dojemným slovům bož
ského Spasitele. Jako jemná, něžná hudba zachvěje duší člověka a proniká i nej
skrytější hlubiny srdce, tak působila i slova Páně v srdce posluchačů a napl
ňovala je radostí nevýslovnou.

Jak nešťastni byli ti, kterým nebylo dopřáno slyšeti slov božského Spasitele,
jak nešťastnými jsou i nyní lidé sluchu zbavení, lidé úplně hluší! Ano, člověk
hluchý mnoho sobě musí odepříti, mnohých radostí musí postrádali. Jeho nemůže
potěšili laskavé slovo pečlivé matky ani upřímné slovo milého přítele; jeho duše
neobčerství se sladkými zvuky umělé hudby, ani neokřeje líbezným zpěvem ma
lého skřivánka v oblacích se vznášejícího nebo slavíka v háji tlukoucího. Mrtvé,
jednotvárné ticho, děsivý klid skličuje duši hluchého ubožáka. Jak mnohý, tímto
neštěstím stižený, obětoval by rád i polovici svého jmění, aby zase zdraví a
sluchu .nabyl a jak by děkoval Bohu vroucně za své uzdravení! Kdo však jest
zdráv a dobrým sluchem obdařen, ten často tohoto vzácného daru si neváží a
Bohu náležitě za něj neděkuje.
Abyste i vy nepodobali se nevděčníkům takovým, připomenu vám dnes,
jak vzácným darem jest sluch a kterak po vůli Boži máme sluchu užívali.

1. Pozorujeme-li ústrojí sluchové, musíme vyznati, že jest podivuhodným
dílem moudrého Stvořitele. Zevnější část tohoto ústrojí, boltec, nalézá se blíže
mozku na nejvhodnější části hlavy; jest podoby lastúrovité, aby snadno zvuk
přijímal, není z tvrdé kosti, neboť bychom bez bolesti nemohli na něm ležeti, ani
není z látky příliš jemné a měkké, neboť by hořejší jeho část dolů visela a ústrojí
sluchové zakrývala. A jak podivuhodně zařízeno jest ústrojí vnitřní, v němž pocit
sluchový vzniká! Jako hladina vodní, 'do níž byl kámen uvržen, rychle se po
hybuje a pohyb ten většími a většími kruhy dále se šíří, tak i vzduch slovem,
řečí se pohybuje, chvěje a chvění to rychle dotýká se pružného bubínku slu
chového, který převádí pohyb ten k nervu sluchovému a tak vzniká pocit slu
chový, tak se stává, že bližní mé řeči rozumí, mne slyší. Zdaž nejeví se i v tomto
zvláštním ústrojí sluchovém jasně moudrost Boží?
Ano, sluch jest pro člověka smyslem velmi důležitým a v jisté stránce i zrak
převyšuje. Kdežto totiž okem jenom za náležitého osvětlení obrazy a představy
o věcech hmotných a tvorech viditelných přijímáme, nabýváme sluchem pojmu
a představ i o věcech duchových, nehmotných a neviditelných. Jak těžko jest
na příklad učiti člověka hluchoněmého nebo úplně hluchého o Bohu, o duši a
o věčném životě!
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Opravdu velmi vzácným darem Božím jest sluch a proto máte si ho vždy
vážiti a jenom dle vůle Boží ho užívati.
2. Bůh si žádá nejprve, abychom svého sluchu neužívali za nástroj hříchu,
t. j. abychom neposlouchali rádi řečí rouhavých, aneb proti víře a náboženství
čelících. Kdo rád slyší řeči takové, ten dokazuje, že si víry své neváží a také
Boha, dárce víry, nemá v uctivosti. Když by tedy někdo před tebou, milý příteli,
mluvil potupně o Bohu nebo o náboženství a církvi, napomeň ho a když by
neuposlechl, odejdi od něho. Nemůžeš-li však ihned ze společnosti takové odejiti,
aspoň řeči takové si nevšímej a souhlasu s ní na jevo nedávej!
Moji drazí! Zvláště za naší doby jest potřebí stálé ostražitosti a opatrnosti.
Vždyť jste snad slyšeli sami nepřátelé takto mluviti: »Náboženství se již přežilo,
nehodí se do naší doby osvícené, církev dohrála již svou úlohu,« a p. A přece,
ačkoliv tvrdí nepřátelé církve, že náboženství jest již překonáno, potlačeno, přece
stále proti náboženství mluví, stále na církev naši útočí. Patrně nevěří sami, co
tvrdí, vědouce dobře, že náboženství Kristova nikdo nezničí a že církev Kristova
bude trvati dále přes všecky útoky a pronásledování. Ale lidé neopatrní a lehko
myslní snadno se mohou lapiti na řeči takové, snadno mohou pozbýti důvěry a
úcty ke své víře, k svému náboženství, ano mohou i úplně o drahocenný poklad
své víry býti oloupeni. Proto vštěpte si do srdce napomenutí sv. Pavla, který
volá: »Člověka rouhače po jednom i druhém napomenutí se varui, věda, že jest
převrácený a hřeší, svým vlastním soudem jsa odsouzen. (Tit. 3. 10.)
Dále nezneužívejte nikdy sluchu svého ku poslouchání řečí a žertů
neslušných.
Jako studená jinovatka škodí květu stromovému, tak škodí i neslušná řeč
něžným květinám ctnosti. A jako ostrý jed, třebas ve sladké oplatce zabalený,
ničí a hubí ústrojí tělesné, tak i slovo neslušné, třebas i v lahodnou formu bás
nickou zahalené, ničí a hubí jemnou mysl mladistvou.
Ve XII. zpěvu řecké básně Odyssey vypravuje básník o Odysseovi, který,
když se s loďstvem svým přiblížil k Sirénám, k domnělým mořským pannám,
jež plavce lahodným zpěvem lákaly a pak v propast mořskou uvrhly, dal prý
uši svých soudruhů voskem zalepiti, aby svůdného zpěvu neslyšeli, sebe pak
dal provazy ke stěžni přivázati. Podobně i ty, milý příteli, zavírej uši své, ne
poslouchej se zálibou řečí a žertů neslušných, chceš-li duši svou od hříchu i od
záhuby zachrániti. »Opleť uši své trním a neslyš jazyka zlého,« napomíná tě
moudrý Sírách. (Sir. 28., 28.)
Pamatujte na sv. Stanislava, který, když uslyšel slovo neslušné, tak se za
lekl, že do mdloby upadl, vzpomínejte na sv. Aloisia, který ve věku dospělejším
stále litoval, že vyslovil kdysi v útlém mládí z nerozumu neslušné slovo, které
byl od jistého vojína v táboře zaslechl.
Konečně neposlouchejte též rádi řečí utrhačných, řečí, jimiž se škodí bliž
nímu na cti a dobrém jménu. Kolik neštěstí a svárů bylo již způsobeno na světě
pomluvou a na cti utrháním! A těchto nehod a různic jest spoluvinen, kdo rád
poslouchá řeči takové. Tím zajisté dodává pomlouvači odvahy a schvaluje jeho
špatné jednání. »Kdo jiného pomlouvá, má ďábla na jazyku a kdo pomluvu
rád poslouchá, ten má ďábla v uchu,« praví sv. Bernard.
Odvraťte se tedy vždy od spolužáků, kteří o svých učitelích neuctivě mluví,
je tupí, jim se posmívají. Neposlouchejte též rádi takového soudruha, který
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o svém spolužáku s radostí vypravuje, čím se provinil, v čem pochybil, ale za
staňte se spíše nepřítomného, povězte, co víte o něm dobrého a chybu jeho
omluvte. »Nehřeš, králi, proti služebníku svému Davidovi; neboť ničeho nezavinil
proti tobě, a skutkové jeho jsou tobě velmi prospěšní,« tak přimlouval se Jonathas u rozhněvaného Saula za přítele svého Davida.
»Kdo má uši k slyšení, slyš,« napomínal Spasitel zástupy. Nuže, slyšte rádi
a ochotně pravdy a výklady sv. náboženství, slyšte s vděčností rady k napome
nutí svých rodičů i učitelů, ale neposkvrňujte nikdy sluchu svého posloucháním
řečí rouhavých, neslušných a utrhačných ! Tím osvědčíte nejlépe svou vděčnost
nebeskému Dárci za dar sluchu, který vám všem udělil a stanete se hodnými
i jiných jeho darů a milostí. Amen.

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

Stalo se, když se přibližoval k Jerichu,
že slepý jeden seděl vedle cesty, žebře.
Luk. 18., 35.

Jeden nizozemský malíř vytvořil kdys obraz nevelikých sice rozměrů, ale
hlubokého smyslu. Zobrazil východní město o nízkých domech, s rovnými stře
chami, jež obklíčeny byly zahradami, plnými palem, tamaryšků a bananů. K mě
stečku bére se Ježíš s apoštoly, provázen malým zástupem posluchačů. A u sil
nice stojí starý muž, jenž mrtvé své oko sklání k zemi a pravici vztahuje před
sebe, dovolávaje se almužny. Zobrazil tak výjev dnešního sv. evangelia. Ale hlu
boká myšlenka, jež dýchala z obrazu, je ta, že malíř dal slepci svoji vlastni tvář
a postavu. V slepci zobrazil sebe sama, jako by říci chtěl: »Jsme všichni jako
onen slepec u Jericha. Jsme nevidomí, tápající ve tmách; jsme nuzní, chudí,
potřební podpory, almužny.« — Uvažme, kolik pravdy řekl onen umělec svým
obrazem. —
1. Ježíš Kristus, mluvě o pravdách nebeských, zrakem svým vždy sě za
díval v přírodu. Čte v ní jako v otevřené knize; v přírodě vidí pravdy Boží
takořka vtěleny. A právě křesťanstvím vědy přírodní nabyly netušeného rozkvětu.
Tam, kde staří národové věřili v množství bohů, kde měli jiného vládce nebe,
jiného panovníka moře, jiného vladaře bouří a větrů, všechny zjevy přírodní po
važovali za činy jich libovůle. Člověk byl často hříčkou jich zvůle, předmětem
jich zápasů ; země byla místem, kde bohové často vzájemně se potírali. — Kře
sťanství, rozšířivši víru v jednoho Boha, stvořitele a pána celého světa, učilo ná
rody, že jeho sv. vůle projevuje se zákony, ‘že bez něho »ni vlas s hlavy naší
nespadá.« A zákony Boží vyzpytovati, ať ve světě ústrojném či neústrojném je
úkolem přírodních věd. »Jdu po stopách Božích a v zákonech obdivuji jeho
moudrost,« volá slavný Isak Newton, objevuje zákony gravitace. Proto vida tento
netušený dnešní rozvoj věd přírodních, volá slavný Dubois-Reymond: »Novější
vědy přírodní, byť sebe víc podivněji to znělo, děkují za svůj původ křesťanství.« —
Ale jakkoli ohromné množství je poznatků, jež vědy objevily, přece daleko
větší je říše záhad, věcí nepoznatelných, otázek, na něž lidský rozum odpovědi
dáti nedovede. Právě největší zpytatelé doznávali nejčastěji skrovnost a chabost
svého vědění. Slavný Newton připadal ve svém bádání jako hoch, jenž hraje si
na břehu mořském, a plesá, když najde lasturu, již vlny vyvrhly, co zatím ne
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dohledný okeán pravdy zůstává pred ním uzavřený, nezměřený. A Herbert Spencer,
filosof anglický, nezdráhá se vyznati, řka: »Přirovnáme-li vědu ke kouli, jež po
stupně rostouc přibírá na svém obsahu, pak musíme doznati, že čím více věda
roste, tím víc přivádí nás ve styk s tajemným, nepoznatelným okolím.« Jsou záhady
a budou vždy, na něž věda odpovědi nedá. Člověk tuší jiný život, jiný kraj, od
jehož břehů dosavad nikdo se nevrátil. Je jako slepý u zdí Jericha; brány tajemství
jsou mu zavřeny.
I dnes platí teskné slovo Sokratovo: »Vím, ženíc nevím;« a chápeme slova
athénského mudrce, který v touze své po poznání obrací oči k nebesům a volá
po nebeském učiteli, jenž bezradný rozum osvítí, a slibuje plniti vše, co nebeský
posel rozkáže. A nebeský učitel přišel. Sestoupil v Ježíši Kristu. Ten osvítil náš
chabý rozum, vnesl paprsky světla v temné záhady života. Ale čím jsou nám
všechny pravdy, o nichž Ježíš mluvil? Ničím více, než jako několik hvězd na
nebi, jichž světlo spatřujeme, co zatím daleko nepoměrně větší množství jich
navždy zůstává nám skryto. Ničím více, než jako mohutné koly postavené na
břehu moře, jichž člověk v moři se nalézající, pevně se zachytí a jich se přidrží,
aby příboj vln jej nesmetl a moře nepohltilo. »Ješté mnoho mám vám říci, ale
nemůžete snésti nyní,·!· řekl Spasitel apoštolům, opouštěje tento svět. Ano, to jest
onen důvod, pro který neuznal za vhodné, neznámou říši života více nám odha
lili, »nemůžeme snésti nyní.« Jsme dosud neschopni viděti a poznati, jsme jako
onen slepec u Jericha. — —
2. A slepý »sedel vedle cesty, žebře.« Ve své neschopnosti k práci, dovolá
val se soucitu dobrých lidí, prosil za almužnu. Vždyť byl jen na lidské milosr
denství odkázán. — Vmyslete se, drazí přátelé, v život, že byste vy kdesi na
pustém ostrově sami na sebe byli odkázáni. Kolik by z vás zahynulo bez pomoci
jiných? Jakých vědomostí byste za svůj život získali, sami sobě jsouce zůstaveni,
bez ochotné sdílnosti jiných? Srovnejte v jakém nepoměru jest, to co získali jste
na vědomostech sami a co jiní vám vštípili. A nejen vy, my všichni, všechno
lidstvo, k sobě jsouc poutáno, je ve všem vývoji svém odkázáno na pomoc a podporu
ostatních.
Všechno vypěstění každého z nás od kolébky, od prvého našeho dechu až
k životu samostatnému, a od toho až dále ke hrobu, kdy zase jiní nám oči za
tlačí a ustelou k poslednímu spánku, jest stálá řada dobrodiní, která nám naši
spolužijící prokázali. Každé to sousto, každé slovo poučení, jehož se nám do
stalo, každé slovo potěchy, jímž bližní setřel nám slzy s lící žalem zachmuřených,
není vlastně ničím jiným, než skutkem lásky a milosrdenství, obecnou, pravidelnou
almužnou.
Pravda, neužíváme vždy o těchto skutcích jména almužny. Řekneme často:
co rodiče a učitelé pro nás učinili, tof povinnost, svátá je povinnost. Její nesplnění
je hříchem tak těžkým a do nebe volajícím jako odepřený chléb a zadržená mzda.
Přiznávám tato slova námitky. Ale rcete sami: Mají ti rodiče a učitelé k vám
tolik povinností, ale vy k nim snad nemáte žádných? Mají jen oni zodpovědnost,
a vy jste prosti každého k nim závazku? A mají-li oni jen povinnosti, kde jest
jich míra? Nečiní oni ve své lásce nejednou více než svou povinnost?
Jdete kol nuzného, chorého chuďasa, jenž v nouzi své ruce k vám sepjal.
Dáte mu dárek. A on klidně, jako u vědomí svého práva na vaši dobročinnost,
dárek uschová a nemá pro vás ni jediného slova povděku. Rcete, zda neozve
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se pocit nevděku ve vašem srdci? A podivno ! Jen ti rodiče mají snad stále se
starati, stále pracovali, stále dávati, a nemají ani práva čekali uznání a vděku
za svoji lásku? A smysl pro povinnost a spravedlnost snad ještě nepohasl tolik
v srdci vašem, abyste nevycítili, jaké vzájemné povinnosti k nim vás víží. —
A nejsou to jen rodiče a učitelé, k nimž berete na se vzájemné povinnosti,
je to celé okolí, z něhož čerpáte poučení; všichni, kdo s vámi jsouce ve styku,
byli vám na prospěch. Od nichž jste získali, k nimž máme všichni své závazky.
Vypravuje se,' že jeleni, plovouce za sebou přes řeku, kladou hlavy své
jeden na druhého a tak se vzájemně podporují. 1 my ve svém životě jeden na
druhého jsme odkázáni. »Almužnu bereme od druha druh: ten slovem, úsměvem,
přízní; — jediný ví a rozsoudí Bůh, co při tom blaží, co trýzní;« praví náš
básník. Jsme všichni, jeden více druhý méně, jako onen žebrák u Jericha.

Tak v evangeliu dnešním, v onom slepci u Jericha, který prosí Ježíše za
smilování, spatřujeme sami sebe. Člověk — slepý tvor! Ta myšlenka jistě že nás
učí skromnosti a pokoře. Připomíná nám naši slabost, ukládá nám úctu před Nepoznatelným. Člověk — chuďas, na almužnu jiných odkázaný! Pravda tato nás
volá k vděčnosti a vzájemné lásce. Co dobrého jsme přijali, jest jako čestný,
velký dluh, který jednou máme splatiti. A jen ten, který takto smýšlí a jedná,
bude uznán hodným milosrdenství Kristova, který jej přijme v říši svoji a tam
otevře oči duše jeho. Amen.

Promluva na I. neděli postní.
Napsal EM. CÍVKA.

Aj, nyní jest čas prijemný,
nyní Jest den spaseni.
(2. Kor. 6., 2.)

Jistý nábožný křesťan vydal se na cestu do známého poutního místa. Unaven
jsa chůzí vešel do jednoho domu, aby si odpočinul a o trochu vody požádal.
Zatím co odpočíval, pozoroval domácí lidi a tu poznal ke své bolesti, že mravy
jejich jsou surové a jednání nekřesťanské. Slyšel hospodáře, jak se rouhá Bohu,
viděl jak neposlušné a vzdorovité jsou dítky, pozoroval, že všichni bez modlitby
ke stolu zasedli a bez modlitby od stolu odešli, I ohlížel se po neuspořádané
světnici, uzří-li nějaký křesťanský obraz, a hle! právě nad sebou spatřil kříž
s Pánem Ježíšem, celý zaprášený a znečištěný. I vzal do ruky tužku a napsal
na stěnu právě pod kříž tato slova: »To jsem učinil pro vás a co vy činíte pro
mne?« Ihned potom bral se cestou dále. — Za rok přišel poutník opět do známé
krajiny a vešel do téhož domu, v němž před rokem se zastavil. Ale, jak se
podivil, když zpozoroval změnu, která se tu stala. Ve světnici bylo vše pečlivě
srovnáno, nařadí lesklo se čistotou, kříž dříve tak zašpiněný visel očištěn a ozdo
bený na předním místě a chování všech domácích bylo spořádané a křesťanské.
Nemoha utajiti svého podivení otázal se poutník hospodáře: »Která jest příčina
této změny v domě vašem?« A hospodář odpověděl: »Původcem našeho polep
šení jest tento kříž. Jednoho dne četli jsme pod ním slova: To jsem učinil
pro vás a co vy činíte pro mne? Tato slova jako ostrý meč ranila srdce naše.
Nám zdálo se, jako by Spasitel sám s kříže na nás tak volal, my jsme poznali,
jak špatnými křesťany jsme dosud byli a jak jsme Boha, který nás až k smrti
kříže miloval, hněvali a uráželi. I umínili jsme si hned, že se polepšíme, a od té
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doby každodenně modlíme se před tímto křížem, aby nás Spasitel sílil v našem
předsevzetí.«
Slova, které napsal onen zbožný poutník pod znamením kříže, měl by sobě
každý křesťan, měli byste si i vy všichni, m. dr., často připomenouti, zvláště
v této posvátné době postní. Doba postní jest dobou kající, časem spásy, o kterém
mluví sv. Pavel v dnešní epištole: Aj, nyní jest čas příjemný, nyní jest den spa
sení. A naše sv. církev, aby nám cestu ku spáse ukázala, staví v postě před oči
naše kříž s obrazem Spasitele, který k nám volá: »Hle, to jsem učinil pro vás, a co
vy činíte pro mne?« A co odpovíš, milý příteli, Pánu Ježíši na tuto otázku?
Chceš-li býti upřímným, musíš vyznati: »Často jsem na lásku a dobrotu tvou
zapomínal, málo dobrých skutků jsem vykonal, často tvá přikázání jsem pře
stoupil a mnoho hřešil.«
Či může někdo říci, že jest bez hříchu? Aj, pravíme-li, že hříchu nemáme,
sami sebe svádíme a pravda není v ústech našich, praví písmo sv. (I. Jan., 1., 8.)
Či snad pokládá někdo hřích za něco malicherného, nebo za přirozený ná
sledek slabosti lidské? Kdo by tak soudil, tomu stačí říci: »Pohleď na kříž! Viz,
Syn Boží trpí tam muka největší a smrt nejpotupnější.« A tážeš li se ho: »Proč
tak velice trpíš, Spasiteli můj? odpoví ti s kříže: »Trpím pro hříchy tvé!« Nuže,
nejsou-li pak hříchy něčím ohavným, když Syn Boží tak veliké bolesti snášel,
aby za ně dostiučinil, aby nás trestu za ně zbavil?
Abyste však ještě lépe zlobu hříchu poznali, ukáži vám dnes zevrubněji,
kterak jest hřích ošklivý ve své podstatě a škodlivý ve svých následcích.
1. Hřích jest vzpourou proti Bohu, Pánu nebes i země. — Když Absolon
povstal proti otci svému a jemu poslušnost odepřel, můžeme-li za maličkost po
kládali jeho skutek ? A člověk páchaje hřích, podobné vzpoury se dopouští. Bůh
velí: »Čiň to a ono!« a člověk odpovídá: »Nikoliv, já toho neučiním.« Bůh za
kazuje: »Nečiň toho!« a člověk dokládá: »Aj, právě to budu činiti.«
Ano, taková neposlušnost, takový odboj skrývá se v každém hříchu! Člověk,
ubohý tvor, který za okamžik svého života děkuje dobrotě Boží, povstává přímo
proti svému Tvůrci a Pánu, odpírá jemu poslušnost a urážku za urážkou metá
jemu v tvář. Jaká to smělost a opovážlivost!
Ale i nevděkem velikým jest každý hřích. V letopisech římských čteme ná
sledující příběh : Tullia, dcera krále Servia Tullia, nastrojila tajně proti otci svému
spiknutí, ve kterém byl úkladně zavražděn. Když hned po vraždě spáchané jela
městem, ukázal jí vozka mrtvé, ještě krvácející tělo otce jejího, jež na ulici leželo.
A co učinila tato nezdárná dcera? Potlačivši všecku dětinnou úctu a lásku, roz
kázala hnáti koně co nejprudčeji a tryskem jela přes mrtvé skrvácené tělo otcovo.
Veškeří obyvatelé Říma strnuli nad takovou surovostí a nazvali ulici tu ulicí ukrutnosti.
K tomuto příběhu dokládá sv. Jan Zlatoústý: Známť nad tuto pohanskou
dceru někoho ještě bezbožnějšího a ukrutnějšího. A koho? Tebe, křesťane, který
často hřešíš a Boha urazíš. Tvé provinění jest mnohem horší a trestuhodnější,
nežli oné pohanky, poněvadž hříchy svými Boha, Otce nejslavnějšího hněváš,
poněvadž Boha Syna, Spasitele svého, znovu křižuješ a svátou jeho krev proléváš.«
Je-li hřích tak velikým nevděkem, možno jej nazvati malicherným neb do
voleným?
2. Než ohavnost hříchu jasně vysvítá i z následků, jež mívá hřích v zápětí.
Nebudu o tom mluviti, jak rozmanitým způsobem mstí se hřích na člověku, kterak
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jím mnohý jinoch zdraví si podkopal, dobré jméno poskvrnil a svoji budoucnost
pokazil, ale připomenu vám, kterak činí hřích člověka nespokojeným, nešťastným.
Jistý boháč měl jediného syna, kterého velmi miloval. I poslal ho do ciziny,
aby vědomosti si nashromáždil a v moudrosti prospěl. Po několika letech navrátil
se syn do své vlasti. I zaradoval se otec z jeho příchodu a vystrojil na jeho
počest skvostnou hostinu. Ale syn hodování se neúčastnil a smuten bloudil sí
němi výstavného paláce. Z toho zarmoutil se otec a domlouval synu svému:
»Nebuď tak trudnomyslný a neobtěžuj zármutkem srdce svého. Avšak syn odvrátiv
se od otce, sklopil oči a byl smuten jako dříve. Druhého dne uvedl otec svého
syna do zahrady, do pěkné besídky na návrší stojící, a pravil k němu: »Vím,
že již od dětinství svého krásu přírody jsi miloval, proto k radosti tvé postavil
jsem tuto besídku, abys vůkol zíraje se těšil a radoval.« Ale tvář jinochova zatmívala se jako dříve a brzy odcházel s očima sklopenýma z místa příjemného.
Nedlouho potom přišli soudruhové z mládí, aby se radovali z návratu svého
přítele. I řekl otec sám u sebe : »Nyní snad obveselí se jeho srdce a vyjasní se
jeho tvář!« Avšak jinoch odvrátil obličej svůj a skryl se přátelům své mladosti.
Tu následoval ho otec pravil k němu se srdcem pohnutým: »Synu, proč mi tak
činíš? Co ti prospěje moudrost, umění a bohatství, když jsi neustále smuten?«
Na to pozdvihl syn skormoucenou tvář a pravil: »Ach, otče můj, nevinný, se
srdcem čistým, z domu jsem odešel, nyní však nelze mi očí pozdvihnout! a se
radovati, poněvadž hřích tíží duši mou « A otec uslyšev tato slova, odvrátil se
od něho a zaplakal hořce.
Hle, m. dr., tak olupuje hřích člověka o spokojenost a blaženost časnou,
a setrvá-li hříšník ve svém hříchu, oloupí ho i o blaženost věčnou. —
Když po seslání Ducha sv. kázali svati apoštolé shromážděným zástupům a jasně
jim dokázali, jakého nevděku ukřižováním Pána Ježíše se se dopustili, tázali u vědomí
své viny zástupové: »Bratří, co máme činiti?« Tak zajisté i vy, m. dr., poznávajíce
ošklivost hříchu z jeho podstaty i ze zhoubných následků, v duchu se tážete:
»Co máme činiti, abychom se této tíže zbavili a odpuštění svých hříchů dosáhli?«
A na tuto otázku odpovídám každému z vás: Slzami upřímné lítosti skrop všechny
hříchy, naprav dle možnosti bezpráví spáchané, odpusť svým nepřátelům, navrať
statek cizí, odpros, komu jsi ublížil a ve sv. zpovědi vyznej se upřímně ze všech
svých provinění 1 Pak zasvitne ti opět slunce milosti Boží, nabudeš klidu a pokoje
žádaného a čas postní bude ti opravdu dobou radosti a spásy. Amen.

Promluva na II. neděli postní.
Víra bezpečným základem mravnosti.
Upravil JAN VANIČEK, katecheta v Dobrušce.

Někteří lidé tvrdívají: »K čemu spory o víru.« Ponechme jich lidem uče
ným. Pro život má cenu jen pravá morálka. O víře ať si každý smýšlí, jak chce.
Nepřeme se o ni. Buďme lidumilní, shovívaví ke všem. Buďme šlechetní, mravní,
poctiví, jednejme pouze dle svého svědomí, žijme čestně — a bude dobře na světě.
Poctivost a mravnost! Krásné přání! Každý přítel 'lidstva a ctnosti jím za
hoří. Ale zůstane jen při pouhém přání, dokud se nevrátíme k pravé víře, jakou
dali na jevo apoštolově při proměnění Páně; — víra jest jediným základem
mravnosti. —
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Mravnost bez víry! Můžeme si tohle myslili? Má-li svobodná vůle toužiti
po dobrém a šlechetném, musí toto dříve rozum uznati dobrým, mravným, šle
chetným, nemá-li člověk jednati slepě jako nerozumný tvor. Má-li se čin pova
žovat! za zásluhu nebo vinu, musí mu předcházet! poznání, z něhož vyplývá, af
již poznání na rozumu nebo na víře božské záleží.
Pozorujme, jak důležitý vliv má poznání nebo víra na naše jednání.
Máme-li lživé, mylné ponětí o Bohu, nesmrtelnosti, účelu života, i vůle naše
bude míti směr špatný a skutky budou takové, že je věřící křesťan nazve špat
nými a jako hříšné zavrhne. Na př. někdo popírá nesmrtelnost duše a budoucí
život, pak všechno jeho jednání směřuje jen k tomu, jak by tohoto světa, pokud
lze nejvíce užil, pozemský život si zpříjemnil. Cest u lidí, peníze, smyslnost —
jsou jeho hvězdy, v nichž nalézá štěstí života. A když mu toto štěstí není příznivo, když osud, jak říká, dopouští naň ustavičně jen strast, když nic příjem
ného na světě nemůže dosíci; co mu brání, aby takový bídný život násilím
neukončil ?
Hrozná morálka! A bohužel smýšlejí tak dnes mnozí. Děsím se toho zjevu.
Ale tam vedou klamné zásady, mýlný názor na svět. Plný jedu jest strom po
znání, otravné jest i jeho ovoce.
Slyšme nyní přiznání šlechetného myslitele, jenž místo zjevení viry uznává
jen svůj rozum. Praví: Já nenazírám tak nízce, tak hmotně na život, odsuzuji
tak nešlechetné jednání. Uznávám Boha, život věčný i odplatu po smrti. Uzná
vám, že člověk není jen hmotou, nýbrž má i duši, jež nesmrtelná jest a k vyšším
statkům určena. Miluji modlitbu, věnuji mnohou hodinu citům pravé zbožnosti.
Plním své povinnosti věrně, pokud mohu, i dobré skutky konám. Žiji poctivě,
bez hany, podle svého svědomí.
Opravdu krásné, čestné přiznání duše šlechetné. Všeho toho i víra naše
žádá. Avšak není víra, nýbrž rozum, jenž tyto dobré zásady a snahy vzbuzuje
a ve skutek uvádí.
Přiznejme se upřímně, udrží rozum tyto dobré také pevné? Vytrvá v každé
chvíli, za všech okolností v tomto rozumovém náboženství?
Hle, zkusil jsi často již nestálost svých zásad. Jak lehce se změnilo tvoje
mínění. Kniha, již jsi četl se zájmem, osoba, s níž jsi několikráte hovořil, tebe
znenáhla od tvých dávných zásad odváděla a tvé smýšlení jiným směrem řídila.
Jaká nejistota, kolísáni. Co ti bylo před rokem jako nezvratná pravda, dnes
se tomu směješ jako přežilému předsudku dětství. Svata byla ti v prvním mládí
nevinnost, nejdražší poklad života. Něžně, starostlivě jsi opatroval andělskou lilii
od zkázy, hříchu. Časem jsi již povolil. Ošklivíš si těžké hříchy, pohoršlivě skutky
ale něco, jakási hnutí srdce, myšlenky, žádosti i skutky, při nichž bys byl dříve
se zarděl, teď snad jistě neznepokojují, jsou ti ničím, nic si z nich neděláš. Tak
se mění mravy, poněvadž zásady se změnily. A jaká může býti ctnost, jež na
tak pochybném, měnivém základě záleží? Musí nastati změna v chování. Poznání
jen z rozumu čerpaná, všeobecné denní mínění neposkytuji jistoty, bezpečnosti.
Vůle se kloní tu sem, tu tam.
Stane se, musíš trpěti, máš překonati prudkou vášeň, zříci se stkvělého
blaha. Velikost oběti, již přinésti máš, utká se s tvou smyslností v prudkém boji;
výsledek? Nerozhodnost, co bys měl činiti. Jestliže však víra, která jistotou Boží
mluví, řídí směr, víš hned, jak se rozhodnout!, ať se smyslnost zpěčuje jakkoli.

Ročník X.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

.

Strana 23.

Avšak řídíš-li se pouze lidským míněním, lehounce se přemluvíš, že třeba tvoje
dosavadní zásady nejsou dosti jisté, spolehlivé, abys jim přinesl tak velikou obět,
ba snad nejsou ani pravdivé a opak jest pravdou neb aspoň není nic zlého.
Rozhodl jsi se pro smyslnost! Nějaký čas ti svědomí vyčítá, že jsi se zprone
věřil svému přesvědčení. Pospíšíš si, ukonejšíš slovy : Není tak zle, nejsem ne
omylným. Jiní mají o těch věcech jiný názor. A tak svoje zásady, na něž jsi byl
hrdým, nyní zavrhneš jako neodůvodněné předsudky, prázdné skrupule — k vůli
svému pohodlí. Jak nejistým, nemožným stává se jeanání mravné.
Jen pohleď v sebe, zkoumej se upřímně a taž se: Kde jistota a. jasnost
tvého smýšlení, kde důslednost, pevnost povahy, kde klid a mír svědomí, hlavní
známka pravé ctnosti? Není spíše tvoje nitro rozerváno, tvoje myšlení zatemněno,
tvoje jednáni nejisto, neurčito, poněvadž tvoje názory se stále mění.
Pohleď ve svou duši a přiznej svobodně : Stal jsi se lepším od té doby,
kdys jeho víry setřásl a dle svého rozumu žiješ? Jsi šlechetnějším, čistším, po
kornějším, mírnějším, laskavějším, jsi střídmějším, jsi statečnějším v bolesti? To
jest ctnost, to jest mravnost. Ach nezdráhej se a přiznej, jak valně ti jí ubylo,
a od kdy ? Co tvé víry ubylo. Jak zbožným byls jako dítě, jak nevinným, vese
lým jako jinoch, jak stydlivým, upřímným, skromným, mírným, spokojeným, a
dnes, jak nevrlým, vášnivým, domýšlivým, nestálým, svobodným a přece bázli
vým, nespokojeným, rozervaným v duši své. Poznej jen a uč se z vlastní zku
šenosti. Není pevného základu ctnosti, než-li jen víra.
Namítneš snad : Zdržuji se hrubých provinění, jež ušlechtilejší povaha, lepší
vzdělání zavrhuje. Dbám pečlivě všeho, co jmenují ctí, čestným chováním, pevnou
povahou, ale jest tohle ctnost? Ctnost jest královna, jejíž krása není jen ve vnější
ozdobě, pozlátku, její sláva a krása jest vnitř. Smýšlení k Bohu směřující, čistota
úmyslů, jak víra učí, činí pravou ctnost.
Nyní zkoumej, co tvé poctivosti bez víry jest základem, buď smyslnost nebo
pýcha, v obou případech sebeláska.
Jinoch dbá o čest, jak jej vede rozum. Jeho správné chování zachovává ve
všem míru, duše jeho hledí uvolnili se z pout smyslnosti, spěje výše k jasným
ideálům. Zdržuje se všeho hanlivého, získává chválu ušlechtilosti. Jest i nejvýš
citlivým, způsobů jemných, vybroušených.
Avšak jest tohle pravá ctnost?
Jaké to pohnutky jeho chování ? Jest střídmý, že nestřídmostí by své zdraví
podryl, o mnohou radost se připravil. Plní zdánlivě povinnost, že musí. Jedná
slušně, aby srdce vznešených získal. Že by i tajné choutky měl dusití, v tisíce
rých nepatrných věcech se zapírati, křižovati v duši vše, co nízké a podlé —
k čemu? Tak daleko oko světa nevidí. Co jest účelem této tak řečené ctnosti:
pozemský požitek, dlouhý věk, chvála lidská sebeláska.
Dívka získává chválu bezvadné zachovalosti. Rozhořčeně by odmítla, co by
cti její v nejmenším se dotklo. Žádá tak veřejná slušnost, jež jí nejvyšší zdrže
livost přikazuje. Jaká by byla pro ni potupa, kdyby nějaká hana čest její poru
šila. Jistě příčin dost, aby ji v mezích veřejné počestnosti udržely. Avšak jest
tohle láska k ctnosti. Zůstává i srdce neporušeným a čistým ? Na čem tu spočívá
ušlechtilé chování? Pouze na dobré pověsti světské, na duchovní sebelásce. Za
chovat! život, prodloužit! život, zvýšiti požitek, česť světa, jemná smyslnost, pýcha
pohřbívají ctnost bez víry.
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Kdo Boha nehledá, hledá sebe. Boha však hledá i jednáním, kdo ho našel
vírou. Takové jednání jest ctnostné a čisté, má v Bohu nejsvětějším svůj vznik,
v Bohu i svůj cíl. »Svatí buďte, jako Pán a Bůh váš svátý jest.«
V době pařížské revoluce napsal jistý časopis : Nebyl to petrolej, nýbrž bezbožectví, jež zapálila Paříž.
Poslední hrdina polský umíraje, prý zvolal: Konec Polsky.
My jistě zvoláme : Konec ctnosti, konec vlasti, jakmile Bůh nás opustí. Co
poneseme pak do svých bojů, starostí, bolestí a utrpení, ba i do stínu smrti?
Bludné světélko mylného rozumu, že by nám stačilo? Nedejme se bídně klamati,
poznejme plně cenu víry a budeme k ní státi pevně a půjdeme životem čistí,
nedotknutelní dechem vášní, ba i smrti, jež nás děsí, změní se v anděla, jenž
nese nejen věčný mír, vysvobození, ale i korunu slávy věčné a blaženosti ne
pomíjející. Amen.
Ar.
qv* -&■
'TV· qřv
-Jv·

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Valná hromada Spolku katechetů
V království českém. Na poslední člen
ské schůzi bylo ustanoveno, aby se konala
valná hromada Spolku katechetů v království
českém v době pololetních prázdnin v so
botu o 2 hod. odp. v místnostech spolko
vých v restauraci bývalé Svatováclavské
záložny. Případné volné návrhy dlužno pře
dem zasiati předsedovi, kol. Eman. Žákovi,
c. k. gymnasijnímu prof. na Smíchově.
Ze spolku. První schůze Spolku kate
chetů v království českém v novém občan
ském roce konala se dne 16. ledna t. r. o
5. hod odpol. za účastenství 23 · kollegů.
Předseda prof. Em. Žák uvítal přítomné a
vyslovil potěšení nad četnou návštěvou, která
dokazuje že zájem o stavovské věci v kru
zích katechetských vzrůstá; přeje si, aby
organisační duch, klerý ze širokých vrstev
lidových zasáhl i duchovenstvo, spojil v pevný
šik i katechety, kteří dosud v plné míře ne
postřehli výhod společného postupu. Na
programu mimo jiná věci bylo jednání o
příští valné hromadě. Kol. Strnad podával
zprávu o tom, v jakém stavu jest naše pe
tice na sněm zemský. Protože pro minulé
krátké zasedání sněmovní nebylo možno pro
razili, aby naše naléhavé požadavky byly
dány na denní pořádek sněmovní, bude k to
mu pracováno, aby tato otázka byla ury
chlena. Do příslušné deputace zvolení kol.
Kunz a Žundálek. Obšírně bylo jednáno o
návrhu memorada k nejd. episkopátu, jak
byl zaslán katechetským odborem jednoty
duchovenstva v brněnské diecesi a podány
byly příslušné doplňky. Jak se proslýchá,
byl již vydán překlad Panholzerovy biblické

<><5------------dějepravy, která má býti zavedena na obec
ných školách místo Schustrovy. Bylo vyslo
veno oprávněné zajisté přání, aby před jejím
zavedením byla tato dějeprava dána katechet
ským korporacím, aby pronesly o ní svůj
soud, aby se předešlo sklárnám', jaké v kru
zích katecheských nastalo po zavedení no
vého všeobecného katechismu rakouského.—
Dále byl přijat návrh, aby bylo dopsáno
Jednotě zemského duchovenstva, aby při
volbě do výboru pojala též katechetu, který
by byl prostředníkem Jednoty a katechetského
spolku ve věcech odborných. Předseda prof.
Žák vzbudil myšlenku, že v příštích schů
zích bude potřebí obírati se důležitou otázkou
reformy vyučování náboženství. Prof. Xaver
Dvořák radostně uvítal tento návrh a dodsl,
že potřebno bude také rokovati o reformě
katechismu a o rozdělení učiva. Prof. Žák
skončil pak o 7. hod. schůzí, vyzvav přítomné
aby agitovali k hojné návštěvě valné hromady.
Upozornění. Mnozí členové přehlédl,
že roční příspěvek pro členy Spolku kate
chetů v král, českém jest 7 K a zaslali za
minulý rok pouze 6 K. Aby se předešlo
upomínání, nechť nedoplatek vyrovnají tím,
že na rok 1907 zašlou 8 K. Členský pří
spěvek pro běžící rok jest 7 K a dostává
člen za něj zdarma orgán spolkový »Vy
chovatele«. Peníze a nové přihlášky přijímá
pokladník Fr. Suchomel, katecheta ve Vršo
vicích. — Někteří členové i nečlenové žá
dají od spolku i od. redakce naší přílohy
různých informací a nepřikládají známky na
odpověď. Přeje-li si někdo informace, nechť
si zaplatí alespoň poštovné, aby z toho spolek
netrpěl škody.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze

BŘEZEN 190?.
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K XXH. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.:
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Valná hromada Spolku katechetů v král, českém.

ľ'

Za pololetních prázdnin v sobotu dne 9. února konal Spolek katechetů
v království českém valnou hromadu ve spolkových místnostech bývalé záložny
Svatováclavské v Praze o 3. hod. odp. za účasti 28 členů z místa i okolí.
Předseda, prof Em. Žák konstatoval,, že jest přítomen .dostatečný počet.pří^
tomných členu, a zahájil schůzi těmito slovy:
»Vítám srdečně domácí i přespolní kollegy, kteří k naší schůzi se dostavili,
a prosím, aby zájem o spolek, jaký dnes projevili, zachovali i na dále. Naši koll.
budějovické diecése ztratili těchto dní svého přátelského otce a biskupa, Jeho Ex.
dra Martina Říhu. (Shromáždění uctívají povstáním jeho památku.)
Jednatel kol. Jaroslav Pihler přečetl pak list Jeho Eminencí nejdůstojnějsího
pana knížete arcibiskupa Leona >ze Skrbenských, jejž přítomní s nemalým zájmem
a povděkem vyslechli. Přítomní ochotně dali svůj souhlas, aby v protokole byly
Jeho Eminencí tlumočeny povinné díky, oddanost i prosba, aby i na dále zůstal
naším příznivcem.
Předseda pak pokračoval: »Nedotýkám se činnosti naší loňského roku. Pohlédneme-li na situaci, uznáme, že tato se stává čím dále tím neutěšenější. Po·
měry, samy nás nutí, abychom se sdružili a tak k obraně svých práv pracovali
jednomyslně. Jsou-li útoky volné školy nyní zdánlivě menší, nesmí nás to mýliti.
Nepřátelé pracují k tomu úsilovně, aby dostali do. příštího parlamentu svoje
muže; a podaří-li se jim to, nastane boj v hrozivější formě než nyní.
Na nás jest, abychom si tuto situaci uvědomili a sami k tomu pracovali;
aby nepřátelé nedosáhli svých cílů. Nynější vychovatelé učitelů na filosofické fa
kultě jsou vesměs stoupenci volné školy a rozsévají tolik koukolu, že vypleti jej
bude opravdu prací Herkulovou. Před lety Lindner, jejich-modla, vyjádřil se,
mluví-li se o vychování, že přidružuje se k tomu i výchova náboženská a žé
náboženství jest hlavní oporou mravnosti. Jeho žáci však brojí proti náboženské
výchově. Jak. nesnášenlivý jsou učitelské listy, viděti z toho, že nazývají noVé
čítanky školní, pořízené redakcí prof. Jursy, klerikálními, ač jimi ve skutečností
nejsou a jen tu i tam mají články o náboženských zvycích. O americkém· bísonú tam musí býti články, ale o Bohu, o víře, o chrámech; o formách-nábo
ženských promluvit! jest hříchem; Když -ministr vyučování v -Itálii- hájil zásady;
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že škola nemá býlí beznáboženská, prohlásil: Je směšno, že se žákům v Itálii
má mluviti o tom, kdo byl Jupiter, Mars, Hera a nikdy, kdo byl Mojžíš anebo
Kristus;, vždyť italské dítě, když přijde do kostela sv. Petra a vidí sochu Mojží
šovu od Michel Angela, musí mysleti, že je to starý francouzský generál. Když
vidí obra? sv. Rodiny^ utíkající do Egypta, může si mysliti, že jsou to venko
vané, kteří jdou na trh do města. —
Úspěchy, kterých se dopracovali nepřáteté ve Francii, dodaly i našim protiv
níkům odvahy. Uvědoměme si toto nebezpečí a pracujme k vyvrácení mylných
názorů. To bude jeden z prvních úkolů našeho spolku v budoucnosti.
Druhý úkol je spíše literární. Nesmíme býti hluchými k hlasům nepřátel.
Když vytýkají nám vady v methodách, neodmítejme těch výtek hned, nýbrž
uvažujme, zda v tom či v onom mají pravdu. Srovnáme-li naše učebnice a jejich
knihy co do methody a co do působení na srdce, uvidíme, že nestojíme tu ni
kterak v čele. Musíme o tom uvažovati, abychom vyučování katechismu i biblickým
dějinám tak zreformovali, aby náboženské vyučování zachovalo v duši dítek
trvalé stopy. To jest ovšem ohromná práce, ale katecheté jsou v první řadě po
voláni, aby tuto otázku vzali v úvahu. Na přednosti i stinné stránky vyučování
dlužno míti bedlivý pozor. Naší povinností tedy bude hájiti vyučování náboženského
a pracovati k tomu, aby reformy v náboženských učebnicích příslušným poža
davkům vychovatelským vyhovovaly. K tomu jest ovšem třeba pevného sdružení,
jež máme v našem spolku. Této činnosti do budoucnosti volám >Zdař Bůh!<
(Souhlas.)
Předseda pak se omluvil, neboť bylo mu odejiti k maturitním zkouškám,
předsednictví pak přejal nejstarší člen výboru, kol. Jindřich Rotta z Mnichova Hra
diště, který udělil slovo kok jednateli Jaroši. Pihlerovi, aby přečetl protokol po
slední valné hromady. Protokol byl bez debaty schválen.
Jednatel pak přednesl zprávu o činnosti spolkové. Spolek neopomenul ni
čeho, co by přispělo k provedeni našich požadavků. Avšak snahy spolkové
nejsou ani s dostatek podporovány u kollegů; neboť, sotva polovina katechetů
českých je soustředěna v naší organisaci, ač spolek náš pracuje pro celý stav
a nikoliv pro jednotlivce. Nečinní diváci však jsou za to pilnými kritiky. Mnozí
kollegové dosud nepoznali nebezpečí, jež jejich existenci ve škole hrozí. Kol nich
organisuje se houževnatě vše, poněvadž jen ve spojeni záleží síla. Jen aby ne
nadálá bouře jich neprobudila k chuti do práce, která pak nebude, míti již zdár
ného výsledku. Všem katechetům byly rozeslány pozvánky, aby přistoupili za
členy. Jest naděje, že podají pomocnou ruku k dalšímu dílu. Počet členů se
však přes to zvýšil.
Výbor konal tři schůze, členských schůzí pak bylo 11 ?a četné účasti do
mácích i přespolních členů. Hlavními body porad byla otázka uražené cti katechetské prof. Masarykem, jakož i postavení katechetů na škole podle nového
školního a vyučovacího řádu. Co se týče žaloby naší ve prospěch uražené cti,
nedosáhli jsme sice potrestání vinníkova, ale přece mravní vítězství jest na naší
straně. Prof. Masaryk vyšel ze žaloby značně pošramocen. Dobrým výsledkem
našeho zakročení jest, že budou řečníci na veřejných schůzích ve volbě výrazů
opatrnější.
Také co se týče požadavků našich vzhledem k novému školnímu řádu, do
sáhli jsme svým vystoupením zlepšení; ale nepřátelské kruhy svými štvanicemi za
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stavily naše snahy. Jest však naděje, že práva naše budou i v budoucnosti ná
ležitě respektována.
Vzdělávací činnost byla stále vůdčí hvězdou výboru. Bylo zvláště jednáno
o volné škole a zásluhou předsedovou bylo poukázáno na důležité prameny boje
tohoto. Bylo jednáno též o právních poměrech katechetů, o memorandu kate
chetů brněnských a olomouckých, o povinných službách Božích o hlavních
svátcích, v čemž jsme dosáhli zmírnění prvotního požadavku, že tato věc nejlépe
se vyrovná obapolnou dohodou. Ke konci jednatel vyzval kollegy k hojné sou
činnosti, poněvadž dvěma nebo třem tunkcionářům nelze tak úspěšně pracovati
jako celé řadě členů.
Kol. Rotta poděkoval jednateli Píhlerovi za namáhavou nezištnou práci, po
ukazuje na to, že přítomní potleskem svůj souhlas dali na jevo se zprávou jeho.
Pokladní zprávu podal kol. Fr. Suchomel. Spolek přijal uplynulého roku
kolem 1200 K, dlužných příspěvků u členů jest 162 K, vydání bylo přes 500 K,
tak že zbývá čistého jmění 696*51 K. Na běžící rok mimo to splaceno 250 K.
Po té podal pokladník též zprávu o finanční akci sporu proti Masarykovi.
Jménem revisorů účtů kol. Václav Janota prohlásil, že účty byly shledány
v nejlepším pořádku, tak že pokladníku bylo uděleno absolutorium a za jeho
neúmornou činnost vzdány díky.
Knihovní zprávu přednesl kok Jar. Slavíček. Knihovna má 280 knih, a to
120 nevázaných a 160 vázaných; půjčeno bylo 30 knih, aby se získalo místo,
byly některé kniny neodborné odprodány a darovány. Zakoupeny byly odborné
knihy a zvláště spisy jednající o volné, škole.
Před volbami prohlásil kol. Em Pešek, že v poslední výborové schůzi bylo
usneseno, že někteří starší členové z výboru vystoupí, aby učinili místo· mladším.
Vzdali se místa ve výboru kok: Em. Pešek, Ant. Provazník, Fr. Strnad a František
Suchomel. Pořadem pak vystupují z výboru kok Em. Balcar, Jos. Smítka, Frant.
Košák a Jar. Pihler. Tito poslední byli opět zvoleni, a místo prvnějších kot. J.
Konopík, V. Hrudka, Janáč a Hála. Za náhradníky pak zvoleni byli kokr Bečvář,
Jonák, Roudnický a Simon·. Za rovisory účtů získáni opět kollega Václ. Janota
a Fr. Čurda, za revisory knihovny kol. Kutina a Přítel.
Volné návrhy podali kol. Nováček z Kladna, Duda z P’rahy, Stfebor z Ro
kycan, Červenka z Královic a j. Návrhy byly jednak projednány ve valné hro
madě, jednak odkázány k projednání členským schůzím.
Ve výborové schůzi, která se po té konala, zvoleni byli jednomyslně koll.:
za předsedu gyrnn. prof. Em. Žák na Smíchově, za místopředsedu Jindřich Rotta
z Mnichova Hradiště, za jednatele Jaroslav Slavíček na Smíchově, za pokladníka
Jan Konopík na Král. Vinohradech, za knihovníka Jaroslav Pihler na Smíchově
a za redaktora Katechetské Přílohy Vychovatele Frant. H. Žundálek v Praze VII.
Ve schůzi bylo pojednáno o dalších krocích ku provedení našich požadavků
a rozděleny v té věci úkoly. Přáním všeho zdaru spolkové činností ukončil
místopředseda kol. Rotta schůzi o 6. hodině večerní.
R.
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Promluva na III. neděli postní.
Napsal proí. XAVER DVOŘÁK v Praze.
-

*A choďtež v lásce, jakož i Kristus
miloval vás!*
(K Ef. 5.)

Jaký pohled, drazí! Zastřeny oltáře naše fialovým rouchem a jen veliký
bílý kříž plane a září s něho do tajemného šera chrámového. Hoří bílým pla
menem s výše oltářů a zdá se přibližovati nám a nutiti nás: Přemýšlej! O mně
přemýšlej! Rozpomeň se na mé bolestné drama s hory Kalvarské! Odlož všecky
myšlenky své a zahloubej se do mne jediného!. Já jsem kříž, na němž pněla
spása světa!
A před zrakem naším vynořuje se sám velebný a krásný, božsky krásný
Messiáš s tklivým svým pohledem, trnový věnec maje kolem čela, bok ranou
otevřený, ruce a nohy zbodené! Horkost bolesti vás nutí a soucit, abyste se
tázali: Co jsou rány uprostřed rukou tvých, a nohou tvých', uprostřed' boku
tvého?! A odpoví vám: To jsou rány, kterými jsem zraněn od těch, jež jsem
miloval. A uslyšíte jej vyprávějícího o veliké lásce, která dává i život za přátele
své: »Nebo není většího milování nad toho, kdo dá i život za přátele své.« Ta
kový příklad dal jsem vám, »abyste se milovali, jako já jsem miloval vás!«
A jako ohlas silný a mocný zaznívá z války svaté epištoly hlas apoš
tolův: A choďtež v lásce, jakožto i Kristus miloval vás« (Ef. 5.)
O rozjímejme chvilinku o lásce křesťanské k bližnímu, o níž mluví vám bílý
zářící; kříž i· svátá epištola dnešní.
Není, přikázání druhého, drazí, které by Kristus svým učedníkům tak byl na
srdce kladl, jako přikázání o křesťanské lásce k bližnímu. Ještě v poslední chvíli
před velikou obět svou na kříži, ba právě snad proto před touto největší obětí
lásky, jakoby závět svou prohlašuje: »Nové přikázání dávám vám,. přikázání své,
abyste se vespolek milovali, jako já jsem miloval vás.«
Lásku k bližnímu ustanovuje za charakteristickou známku křesťanství.
»Potom poznají, že jste účedníci moji, budete-li míti lásku jedni k druhým.«
A jako Mistr a Pán, tak i apoštolově jeho lásku k bližnímu přikazují svým
věřícím : Žádnému nezůstávejte nic dlužni, než abyste se vespolek milovali.« (K Řím.
13., 8.) »Choďtež v lásce !« (Ef. 5.) Nebo »kdo nemiluje, zůstává v smrti.« (I. Jan 3., 14.)
Ba i na konci života svého neměl ani miláček Páně, Jan, apoštol, jenž při poslední
večeři odpočíval na srdci Páně, jako by byl všecku tu horoucnost Mistra svého
do srdce svého vssál, nikdy nic vznešenějšího, co by doporučil těm, které
v Kristu miloval, než lásku k bližnímu. »Synáčkové moji, milujte se vespolek!«
A proč záleží božskému Spasiteli tolik na tomto jediném přikázání?! Záleží
mu tolik, poněvadž vněm jest obsaženo vše, co zákon poroučí a proroci: »Nebo
nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš proti bližnímu svému, nepožádáš
statku jeho a jestliže které jiné přikázání v tomto se zavírá: Milovati budeš
bližního svého jako sebe samého.« (Řím 13., 9.) Nebo drazí moji, všeliký hřích
vychází ze srdce závistivého. Nehřeší člověk ani tak proti Bohu, kterýž jest ne
viditelný, ani proti sobě, protože není, kdo by sobě samému ublížit! 'chtěl! Ale
všecken hřích vyplývá z nedostatku lásky k bližnímu. »Nebo, kde závist, tam
svárlivost a tam i všeliký zlý skutek.« (Jan 3., 16.) A tak opačně, kdo bližního
miluje, naplňuje přikázání. »Milování bližního · nečiní nic zlého a protož plnost
zákona jest milování.« (Řím 13., 10.) Jedno jediné přikázání dal Bůh prarodičům
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v ráji — přikázání snadničkě, důkaz jeho otcovské lásky.5 Ani Kristus neobtížil
vás a dal vám jediné přikázání: »miluj bratra svého!« Neméně snadné, ďůkáž'
jeho horoucí lásky a slitování s naší slabostí.
.. ..
.. .
.■
A přidal vám pohnutky, které by usnadnily vám toto přikázání, pohnutky
vznešené. Ne sobecké ohledy pohanů, ne zištné pohnutky moderních filosofů:
Miluj bližního, nebo nevíš, nebudeš-li potřebovat pomoci jeho. (Kant.) Ach, ty
by se- neosvědčily při prudkých a mocných hnutích srdce !
Kristus uči tě, abys miloval bližního svého pro Boha! Jste všickni stvořeni
k obrazu Božímu jedním Stvořitelem, jste všickni dětmi Božími, jedna veliká
rodina Boží. »Zdaliž není jeden Otec všech nás? Zdaliž jeden Bůh nestvořil nás?«
Proto nemá Písmo svaté jiného názoru pro bližního než krásné jméno »bratr«?
A je přirozeno, že bratr bratra miluje. Až se podivuje Písmo svaté: »Jakž-tedy
jedenkaždý nenávidí bratra svého?«
·
·
Láska k bližnímu tak úzce (u křesťana) spojena jest s láskou k Bohu sa
mému. Jsme všichni obraz Boží. Kdo nemiluje obrazu otce svého, ani otce v lásče
míti nemůže, a kdo miluje matku svou, miluje i obraz její.« Jak krásně píše
svátý apoštol (I. Jan. 4., 20): »Řekl-li by kdo, že miluje Boha, a bratra svého
nenáviděl by, lhář jest. Nebo, kdož nemiluje bratra svého, kteréhož vidí, Boha,
kterého nevidí, kterak může milovali?« (I. Jan 4., 20.)
Jaký vznešený, čistý názor křesťanský ! Jako divém přeměňuje všechen svět.
Bratří jste ! Ó. světy ! Ó národové, padněte sobě v bratrské objetí! Není už cizozemce
a Skythy, Řeka a Římana, služebníka a svobodného, ale všecko ve všem Kristus —
všecko ve všem Bůh! (Ke Kol. 3., 11.)’
Překlenuty všecky propasti národnostní, rozlámána pouta otrocká, shlazeny
všecky rozdíly stavovské! Láska bratrská, která stvořila jednu rodinu, jež sluje
církev a jejíž člen jedenkaždý křesťan se nazývá.
Jaký to pohled na tuto prvotnou církev! Přes věky nám září jako ráj.
A byli všickni jedno srdce, jedna duše ; chudých nebylo mezi nimi; neboť bohatí
prodávali domy a pole svá a peníze stržené přinášeli k nohám apoštolů pro potřeby
chudých bratrů svých.«
»Hle,« svědčili pohané, »kterak se ti křesťané vespolek milují; jeden za dru
hého hotov jest i život položití.« (Tertullian.)
Drazí! Jaký ráj byl by rozkvetl na zemi, kdybychom byli vždycky pokra
čovali na této cestě prvních křesťanův! Ale ty dálky věků, jakoby zmrazily srdce
národův. Podíváme-li se kolem sebe, vidíme jiný svět, který tak málo dnes od
povídá oněm božským · zásadám božského zakladatele křesťanství.
Jest třeba znovu rozžhaviti srdce svá tím božským ohněm lásky křesťanské
k bližnímu. Býti dobrým ke každému, toť něco božského, toť přiblížení se k sa
mému Bohu, jenž jest »láska«. Jako praví sv. Řehoř Nazianský: Je-li v člověku
co božského, jest to jeho milosrdenství; neboť tím připodobňuje se Bohu, jenž
jest svrchovanou dobrotou a milosrdenstvím.«
Takž i drazí, »choďtež v lásce, jakož i Kristus miloval nás.«' (K Ef. 5.)
Veliké krásné vzory září před vámi. Hle, veliký apoštol lásky sv. Vincenc z Pauly,
sv. Jan z Boha, sv. Petr Nolaskus, jenž sebe prodává, aby jiné za cenu svou
z otroctví vykoupil. Hle, celé legie řádů, které založeny na základ milosrdenství
a'křesťanské lásky k‘bližnímu! A před nimi příklad nedostižný, * nejzánvejší;
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Kristus sám se svým křížem, jenž jest »oltářem všeho světa« (Lev Vel.) a jenž
tak důvěrně s oltáře vám svítí. Toť ta cesta, která nezavádí, ale vede bezpečně
a jedině k životu věčnému. Amen.

Promluva na IV. neděli postní.
Napsal prof. VLADIMÍR HORNOV v Poličce.
Tedy vstoupil Ježiš na horu.
Jan 6., 3.

Lid v zástupu spěchá za Kristem, jehož slova naplňují duši, hýbají srdcem.
O nedivme se, že lid zapomněl vžiti s sebou chléb — vždyť za chlebem šel,
který neumírá, ale zůstává k životu věčnému ; šel za slovem Kristovým, za vzdě
láním a povznesením svých duší! Vzpomínejme, necítili jsme sami na sobě po
dobné moci slova Kristova? Spěchali jsme ku zpovědnici, vyznávali jsme tam knězi
hříchy své, který přijal nás jako otec a jako bratr — a když mocí Kristovou pravil
nám: »Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji,« necítila duše naše, že sy
cena je chlebem, který není s tohoto světa?
Panem et circenses 1 Chléb a hry! volal římský lid před příchodem Petra a
Pavla po ulicích římských. — Když ale za tabernami věčného města slyšeli tito
pokleslí synové Rómy světovládné slova apoštolova: »Hledejte nejprve království
Božího, a ostatní bude vám přidáno,« když slyšeli: »Hledejte chleba, který zů
stává k životu věčnému,« rostli z nich zástupové bělostných mučedníkův, kteří
v arénách umírajíce nadšeně volali: »Christus regnat, Christus vincit.«
1. Evangelium Krista Pána Ježíše vyvolalo ideální snažení lidstva, snažení
cílící ku vzdělání ducha a k povznesení lidstva. Proto dnešní evangelium, v němž
zástupové zapomínajíce potřeb těla, spěchají s touhou za slovem Kristovým, jež
tak důležitým a významným pro vás, jimž duchovní vzdělání má býti zářící
hvězdou života.
a) Vzdělání ducha, zušlechtění srdce — toť úkol váš životní: »Vos estis sal
terrae; si sal infatuatum fuerit, quo salietur? Vy jste sůl země; bude li sůl zma
řena, čím soleno bude?« řekl Pán učedníkům svým, když posílal je, aby k Bohu,
k pravdě a k ctnosti pozdvihovali srdce lidská. Slova ta platí o všech, kteří od
Boha povoláni jsou, aby jednou byli nositeli a šiřiteli vzdělání v lidstvu. Duše
jejich mají se státi obilnicemi pravdy a ctnosti, z nichž by chléb pravdy a dobra
dávali jiným, aby lidstvo kráčelo vždy výše za slovem Kristovým: »Dokonalými
buďte, jako váš Otec v nebesích dokonalý jest!«
b) Všimněme si však dobře slov sv. evangelia: »Tedy vstoupil Ježíš na
horu s učedníky svými.« Zdaž neznamenáme ve slovech těch poučení pro sebe,
pro své povolání? Pán s učedníky svými vystupuje nahoru, do samoty. Samota,
oddělení se od ruchu denního vychovávala vždy bohatýry ducha. Vzdálení se
ode všech věcí, jež rozptylují mladistvou mysl, jest nutnou podmínkou dušev
ního pokroku, zdárného vzdělání.
»Kdo vkládáš ruku na pluh, neohlížej se zpět!« pravil Pán učedníkům svým.
Celý svět ležel před nimi, jako pole otevřené, jímž kráčeti měli podobni oráčům,
jdoucím za pluhem těžkým a vyorávajícím brázdy pro zlaté zrno pšenice. Slovy
těmi Kristus jim říci chtěl: »Neohlížejte se zpět k tichým horám galilejským, ku
modravým vlnám jezera Genezaretského, které vás volají zpět ku klidnému, bez
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starostnému životu. Vám nastává nový život, život plný práce a sebezapření!
A k tomu třeba mysli celé, duše nerozdělené!
»Kdo vkládáš ruku na pluh, neohlížej se zpět!«, ta slova platí i vám, před
nimiž celý život ještě leží otevřen jako bílá kniha, do níž psáti máte dni svého
života. Básník Horác napsal: »Nil sine magno labore dědit vita mortalibus.« »Ni
čehož nedal život lidem smrtelným bez námahy veliké!« Z potu a mozolů utkáno
zlaté rouno zdaru a úspěchu. A přec právě v době mládí mnoho ozývá se hlasů
v duši i mimo ni, které volají podobně jako k Orfeovi, do podsvětí spěchajícímu:
»Ohlédni se zpět! Odvrať oči od cíle svého!«, které způsobem nejrozmanitějším
hledí mysl mladistvou odvrátiti od vážné práce, od plnění povinností.
Vzpomínám bohatýrů ducha, povah železných, píle neúmorné, našich bu
ditelů Jungmanna a Palackého! V úctě schylujeme hlavu před Jungmannem, který
jako včelka obětoval celý svůj život práci nezištné a ideální. Třicet let bloudil
duch jeho zpustlými nivami českými, aby z odumírajících stromů českého života
snesl sladké zvuky mateřštiny do svého slovníku pětidílného. A Palacký? Prach
archivů, temno starých knihoven, práce úmorná nezastrašily tohoto titána práce,
aby vynesl z rumoviště slávy naše dějiny. Celou duší věnovali se tito velikáni
povolání svého života a zapsali se v srdce česká písmem nesmazatelným. ·
»Kdo vkládáš ruku na pluh, neohlížej se zpět! Uč se sebezáporu! Z něho
roste zázračný chléb vzdělání duše. Věnuj se celou duší povolání svému a radost
poctivé práce, vědomí ušlechtilých snah štěstím prozáří celý tvůj život.
2. Tato ušlechtilá snaha, nesoucí se za vzděláním duše, je také naší svátou
povinností. Zanedbávání této povinnosti přináší trpké ovoce. —
Neobyčejnou hloubkou lidové moudrosti dojímá duši naši národní píseň
»Zahučely hory, zahučely lesy . . . « Život ztracený, léta zmařená. Člověk zasta
vuje se nad rychle plynoucím proudem času, v němž rýsují se dni života jako
strhané mraky v zrcadle horské bystřiny. Vzpomíná dnů mládi, kteréž plynuly
jako oblaka rozervaná, z nichž rosa nesplynula, déšť požehnání se nevylil. Jen
hory hučely, jen lesy šuměly, když mrtvá oblaka promarněných let valila se nad
nimi. A nyní jejich hukot cítí ve své rozbouřené duši. Schyluje hlavu svou a
hledí do bystřiny. Kámen proudem zachycený se obrací, záblesk slunce jej ozařuje.
Ale z duše pozorovatelovy dere se bolestná výčitka: »Ještě se ten kámen ve vodě
obrátí, ale moje mladost více se nevrátí!« O trpká to chvíle, když hlubinami
nitra zaburácí: »Mladost, moje mladost, jak jsem tě utratil!«
Toť nejtěžší chvíle života, když s lety přichází rozum — a mnohý poznává,
jak doba mládí, v níž klásti měl základy šťastné budoucnosti, leží jako kámen na
dno minulosti pohozený: »Mladost, moje; mladost, jak jsem tě utratil, jako bych
byl kámen do vody zahodil!«
Volám k vám slovy Elišky Krásnohorské: »Cos vykonal, to sama sebe ptej
se, — když poprvé zříš na. svůj život zpět!« Zkoumejme život svůj — toť bude
cesta na horu za Kristem. Blíží se již chvíle, kdy opět před Bohem skládati bu
deme účty svých činů ve sv. pokání. Suďme sami sebe, dokud čas, a nebude nás
souditi jednou život — a nebudeme ani odsouzeni od Boha. Amen.
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Promluva na V. neděli v postě, která slove smrtelná.
Napsal EM, ŽÁK.

* Jestliže pravdu mluvím vám,
proč mi nevěřítel
Jan 8., 46.,

Slavnost Stánků v posledním roce života Spasitelova byla pro národ jeho
významná. Ježíš přichází do Jerusalema a učí v síních, které obkličovaly posvátné
prostory chrámové. V předsíni vysoko nad hlavami příchozích hoří veliké světlo,
jež má všem připomínat! onen jasný oblak, který byl . tajuplným ukazatelem
cesty Israele na poušti.. A Ježíš poukazuje na tento symbol, dí: »Já jsem světlo
světa.« A když znamená, že právě ti, kteří.měli nejprve poznati jej a jiti za ním,
za Messiášem — tak jako předkové s důvěrou šli za jasným sloupem oblako
vým — že právě ti jej nechápou a daleko od něho tápou ve tmách nevědomosti,
tu praví slovy, v nichž bolest sklárnám se tak zřetelně vyjadřuje : »Jestliže pravdu
mluvím vám, proč mi neveríte?«
Jak hořká to výčitka těm, kteří stále čekali Messiáše a když přišel — ne
poznali jej! Neodpovídal jejich představám a jejich přáním. A vyčítavá slova Páně
platí do dnes. Jsou jako za dob Ježíšových, kteří jeho slova nechtí přijmouti. Hle
dají pravdu, ale míjí Toho, který ji přinesl. A které jsou toho příčiny? Otom dnes
krátce uvažujme. —
1. Co člověka mezi všemi tvory vysoko nad ostatní’ povznáší, je zajisté
jeho rozum; t. j. ona schopnost, kterou dovede ze zjevů ve světě souditi na jich
příčiny, zjevy ty tříditi, a pokud ony příčiny v jeho moci jsou, může zjevy po
dobné vyvolávali. Rozumem veden vytvořil člověk své vědy, umění, řemesla a vše,
čím člověk nad jiné tvory může se pyšniti. — Ale tento dar člověka'v nejednom
jej svádí k nepravým soudům. Často je pyšen na svůj rozum a chce jím proniknouti vše, a co jím nechápe, rád odmítá a zapírá. Při tom však zapomínáme
jednoho. Rozum byl člověku dán, aby mu byl bezpečným vůdcem- v ríši tohoto
řádu přirozeného. Ale tam, kde počíná řád jiný, nadpřirozený, tam rozumem
člověk pravdy měřiti nemůže, tam světlo rozumu zhasíná, jako hasne měsíc, když
slunce vychází. Ale člověk, nemaje světla lepšího, pyšní se často světlem rozumu
a nedovede snést myšlenky, že by Bůh rozumu jeho stanovil hranice, za něž
nikdy jiti nemůže. Pyšní se odporem proti záhadnému a nepoznatelnému tajemství,
protože nechce chápati rozdíl mezi přirozeným a nadpřirozeným! —
Spasitel náš ve své nauce hlásal nejednu pravdu, jež sáhá nad hranice
rozumu. Mluvil o Bohu trojosobném, mluví o přítomnosti své ve způsobách chleba,
ustanovuje tajemné úkony svátostné, jimiž propůjčuje milost. Samá tajemství,
záhadná mystéria! A člověk, nemoha jich změřiti rozumem, tak často je k tomu
sváděn, aby pochyboval a odmítal. Vede jej k tomu pýcha. »Nic netíží člověka
tolik jako tajemství,« pravil Lafontaine. Nuž, toto břímě chce svrhnouti, a jiti
volný za svým rozumem, chce se pyšniti, že není pro něho tajemství. —
Ale, drazí přátelé, to není pravá cesta člověka. Člověk bude vždy se snažitj
vypátrati, co dosud v přírodě je pro něho tajemstvím, ale pravdy řádu nadpřiro
zeného. chtíti pochopit, toť jako pokus oněch, kteří chtíce se i nad Hospodina
povýšiti, jali se stavětí největší pomník lidské pýchy: věž babylonskou. O pravdách
víry vždy platí hluboké slovo Gothe-ovo : »Největším štěstím člověka myslícího
jest, vyzkoumati, co se vyzkoumat! dá, a tiše na oltáři duše své uctívati, co se
pochopiti nedá.« —
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,2. Ale není jen pýcha, jež odmítá pravdu Ježíšovu ; je. ještě jiná příčina
proč mnohý nepřijímá učení víry. Kristovy. A to jest zkaženost srdce, oddaného
vášním. — Je většina lidí, kteří i v přijímání pravdy daleko více dají se vésti
svojí vůlí, nežli rozumem. Co jim lahodí, to přijímají; co odporuje jejich ná
klonnostem, toho uznati nechtí. —
Když v přítomnosti slavného spisovatele franzouzského, hlubokého myslitele
Chateaubrianda, hovořilo se kdysi o tom, co bývá zpravidla toho příčinou,
že člověk o pravdách víry pochybuje, byly projevovány různé názory. »Véda
odporuje víře, jež učí možnost zázraku,« pravil jeden z přítomných. Tu povstal
slavný přírodozpytec Ampeure a děl:' »Znám vědu a zabýval jsem se též pilně
články víry; ale nenalezl jsem, že bý jedna druhé odporovala.« A dlouho o tom
bylo pojednáváno. A když přítomní své názory již projevili, tu vyvstal Chateaubriand a pravil: »Přiznejme si, že by nebylo mezi námi ni jediného nevěřícího,
kdybychom měli sílu, žiti cudně.« — Je to snad výrok upřílišněný, že by jediné
nečistota sváděla k pochybování u víře a k nevěře. Ale to bývá.u jinochů nej
obyčejnější cesta, že prvý poklesek proti mravnosti, prvá myšlenka nečistá, otřásla
jejich věrou, a když nedovedli jí přemoci anebo nedovedli v pýše své poklesku
kajícně doznati, ona připravila je o víru, tu čistou víru, jež byla základem jejich
štěstí. —
.....
Ve fysice je znám zákon resonance. Když ve,světnici jsou dva nástroje
téhož druhu, stejně naladěné, housle neb dva klavíry a na jeden z nich někdo
vyloudí určitý ton, tu ihned druhý samoděčně se rozechvěje a vydává týž ton,
ač· nikdo ho nerozezvučel.. Ony oba harmonicky souzvučí. Duše lidská je obrazem
Božím, je odleskem jeho dokonalosti. A dokud je čista, neporušena vášní, stále
zní vní hlas Boží; víra je nejkrásnějším tonem jejího nitra. Ale jakmile hříchem,
vášní onen soulad mezi Bohem a duší člověka byl porušen, pak duše slova
Božího nepřijímá. Krásně pronesl tuto pravdu Schiller, když naps.al: »Slunce ne
odráží se v moři bouřném a nerozlévá svého zářícího světla než v .zrcadle
klidných vod.« —
.
A jaký je toho následek, když člověk tou či .onou nepravostí, svojí vášní
o jasný ideál víry se připravil? »Tacitum vivit in.pectore vulnus^ napsal Horác.
V duši jeho je tichá, tajná rána. Neduh, který hlodá v duši dál a dál, zbavuje
člověkaj vší jeho mravní síly, pevné vůle, sebekázně a působí ony neucelené,
životem rozdvojené povahy, na něž tak často naříkáme. Ztráta víry přivodí oby
čejně ztrátu všech ideálů. Duše okovy té či oné chyby spiata.nedove.de se nikdy
nadchnouti tak obětavě, jako jiní věřící mohou učiniti. Nedovede se rozletěti za
svým ideálem, za Bohem na křídlech víry a naděje. —
.Již Pascal krásně řekl: »Vím, že Bůh chtěl, aby božské pravdy přecházely
ze srdce k rozumu, ale nikoli naopak, z rozumu do srdce. Člověk musí si je
nejprve zamilovati,-aby je poznal. Neboť my vlastně věříme vždy jen to, co se
nám líbí.« A když někdo pravdu.přijmouti nechce, protože mu je nepohodlná a nemá
chuti, jí se říditi, odmítá ji, jako fariseové v dnešním, sv. evangeliu. Platí tu
vždy slova onoho hlubokého podobenství Ježíšova, kdy Abraham odpovídá bo
hatci, který prosí, aby poslal Lazara do domu jeho bratří a mluvil k nim o nebi
a pekle: »Ani kdyby Lazar k nim přišel, by neuverili.« —
Po našich dědinách žili kdysi lidé vzácné životní síly a důvtipu, byť necho
dili ani do škol mimo svoji dědinu. Vzdělali se soukromě pilnou četbou českých
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knih a vlastním přemýšlením, badáním. Říkalo sejim : »Písmáci.« Snad proto,
že obyčejně Písmo sv. bylo jich oblíbenou, nejdražší knihou. A to byli lidé silného
charakteru, jako žulové kvádry, z nichž náš básník celý národ míti si přeje. Ta
síla ducha Božího, jež vanula ze svaté biblí, zocelila a zušlechtila jich ducha.
Slovo Boží je sílilo dle slov Kristových : »Kdož Boha jest, slona Boží slyší,« Bylo
by osudným znamením, kdyby měla o nás platiti další slova Kristova : »ale vy
neslyšíte, protože z Boha nejste.« Amen.

Promluva na slavnost Zvěstování Panny Marie.
Napsal VÁCLAV KORANDA, farář v Luštenicích.
* Zdrávas buď, milosti plná.*
Luk. 1., 28.

Konečně nadešla ona svátá chvíle, kdy nebe se snížilo k zemi, aby celou
nešťastnou rodinu lidskou přijalo na milost. Konečně stanula rafije času na ho
dině, určené od Boha ke spáse lidí. V tomto okamžiku otevřelo se nebe a anděl
Gabriel snesl se do městečka Nazareta,( aby oznámil Panně Marii, že ona bude
matkou Syna Božího. A na tuto chvíli, tak tajemnou a tak svátou si každého dne
třikráte vzpomínáme, když na věži zvoní klekání a věřící křesťan sepne své ruce
a modlí se *Anděl Páně«. Promluvím tudíž dnes o klekání.
Klekání ranní bylo nařízeno církevním shromážděním v Leroux roku 1368.
Na východě vyskočí první proužek růžových červánků a oznamuje nové
jitro a nový den. Spánek prchá a člověk se probouzí k nové práci. Francouzský
básník Viktor Hugo napsal kdysi, že »v ruce spánku je prst smrti !« Chtěl těmito
slovy vyjádřiti podobnost mezi spánkem a mezi smrtí! Probuzení ze sna je tudíž
podobno probuzení ze smrti. Každá čistá, věřící duše to cítí a proto při probu
zení se v srdci ozve svátá struna vděčnosti k původci a dárci života, k Bohu vše
mocnému. V této chvíli asi zavzní na věži zvon a volá do celého probouzejícího
se kraje, aby pohnul srdce všech k modlitbě. Na toto volání spíná se po kraji
tisíce pracovitých rukou a ze rtů splývá vroucí modlitba: Anděl Páně!
Proč právě: Anděl Páně? Abychom si vzpomněli na onen svátý okamžik,
v němž začala se naše spása. Ach, co: by nám byly platný tisíce a statisíce dnů,
kdyby na jich konci na nás číhala věčná smrt? Co by nám bylo plátno nové
jitro, kdyby se končilo věčnou tmou? Hle, od té chvíle, kdy jsme byli vykoupeni
krví Spasitelovou, je každý den dělníkem, jenž pracuje o naší věčné spáse. A proto
modlím-li se ráno Anděl Páně, vzpomínám si na počátek spásy lidské, vzpomínám
na své věčné určení, na synovství Boží a pozvedám se k svému nebeskému Otci
jako ranní pára se pozvedá ku slunci. To je význam ranního klekání.
Klekání v poledne je rozšířeno po celém křesťanském světě od té doby, co
osvobozena byla důležitá pevnost Bělehrad od obléhajících ji Turků roku 1456.
Sultán Mohamed II. s hanbou musil opustiti celou krajinu kolem města, kdež ve
liké vítězství si sliboval a celé křesťanstvo si oddechlo, že bylo na čas opět za
chráněno od strašlivého svého nepřítele.
V poledne slunce dostoupilo nejvyššího svého bodu na obloze. Člověk jest
prací a namáháním zemdlen.
Krůpěje potu vyvstaly na starostlivém čele, ruce ochably a člověk touží po
odpočinku. Ještě jednou přehlédne vykonanou práci a myšlenky jeho znenáhla
opět od země zvedají se k nebi. Ach, co by nám byla platňa veškera práce, co
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platný všechny starosti, co pláten veškeren náš pot, kdyby Kristus naší práci
nepožehnal ?
A tu zavzní zvon na věži a vybízí opět k modlitbě všechny lidi roztroušené
po polích, po dílnách a po kancelářích, lidi unavené a toužící po odpočinku.
A opět tisíce rukou spíná se k modlitbě, tisíce očí pohlíží vzhůru k jasnému nebi
a se. rtu splývá Anděl Páně. Od té chvíle, co archanděl Gabriel přinesl požehnání
Boží Panně Marii, přišlo požehnání i na celý svět. Ach, nyní není má práce
marná a kdyby byla sebe nižší, sebe prostší, přece jenom stačí, aby Bohem po
žehnaná získala mi spásu věčnou. A na toto požehnání vzpomínáme a za ně pro
síme, když v poledne se modlíme Anděl Páně.
Klekání večer. To bylo zavedeno již roku 1327 papežem Janem XXII.
Denní práce je skončena. Slunce kleslo za obzor, stíny se prodloužily a na
stává večer. Země tíchne, jako by se sama zvolna ukládala ke spánku a na tmavé
obloze vychází hvězda za hvězdou. Do věřící duše sklání se opět tajemný cit,
jenž ji pozvedá nad tmavou, zem k zářícímu nebi. Jestliže někdy bývá i nevěřící
člověk pohnut k modlitbě, bývá to za tichých večerů. I nevěrec tuší, že noc po
zemská je obrazem -noci’ věčné, že jediný jen může nás uvésti ve světlo, které
nezhasíná, a tento jediný že je velký Bůh. Duše se pohne mimovolně a nevěrec
ani neví, proč najednou sepial ruce a proč se rtů po dlouhé době mu splývá ta
sladká modlitba Anděl Páně.
Ve Španělsku je dosud zbožným zvykem, jako i u nás, že při klekání každá
práce se zastaví a vše se modlí. V letech třicátých byl poražen ve Španělsku Don
Carlos, jenž usiloval o španělský trůn. Jeho nejvěrnější jenerál Don Zavalia byl
zajat a odsouzen k smrti zastřelením. Před večerem byl odveden vojenskou stráží
za město, kde již čekalo na tisíce diváků. Vojíni nabili své pušky a v tom již
zavzněl povel velícího důstojníka: »K líci zbraň!« V okamžiku zvedlo se sedm
pušek, jejichž černé otvory se šklebily na zajatého a odsouzeného jenerála. Dů
stojník otvírá ústa, aby dal již poslední povel: »Palte!« — ale v tom zavznělo
s věže klekání, a již kleká celé množství lidu na zem, aby se pomodlilo. Pušky
se sklonily, vojáci stojí klidně, důstojník obnažil hlavu a odsouzený jenerál kleká
také^ aby
posledně před smrtí pomodlil. Zvonek dozníval, lidé už zase vstá
vali, když tu ze tmy vynoří se jezdec, mávaje bílým šátkem. Donu Zavallovi byla
udělena milost a týž pln radosti vracel se do města.
Něco podobného odehrává se v duši věřící, modlí-li se večer Anděl Páně!
Vzpomíná na Ježíše Krista, jenž člověkem se stal, aby nás zachránil od smrti
věčné. Nechť přijde noc. nechť pak přijde i smrt, my víme,, že Kristus nás za
chrání od noci věčné, od zavržení a proto s radostí konáme modlitbu Anděl Páně,
jež vtělení Syna Božího* nám připomíná.
Milé dítky! Kdykoliv uslyšíte klekání, klekněte si ihned, sepněte své ruce.a
zbožně se pomodlete Anděl Páně. To vám ráno připomene počátek spásy vaší,
v poledne bude volatí* o Boží požehnání a. večer vám dodá útěchy, abyste se nemusily báti' smrti věčné, jejímž obrazem je tmavá noc. Klidně budete spáti v ochraně
svátého anděla, abyste se bez pohromy a osvěženy probudily k novému jitru a
jednou k životu věčnému. Amen.
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---- << RŮZNÉ ZPRÁVY.
(ZASLÁNO.)

Spolek emeritů katolického kléru,
zapsaná podpůrná pokladna ve Vídni. Spolek
ten, založený před desíti lety za účelem po
jišťování důchodu katolickým kněžím, čítal
koncem roku 1905 1509 řádných členů,
kteří úhrnně na 807.029 K 61 hal. ročního
důchodu jsou pojištěni. Příjem na prémiích
za rok 1905 obnášel 99.486 K 13 hal. a
jmění spolkové 558.930 K 76 h.
Vedle řádné prémiové reservy v části
466.254 I< 65 h vykazuje pojistno-technická
bilance přebýtek 64.174 K 94 h, a nadreserva
obnáší 92.672 K 11 h.
Veškeré jmění spolkové uloženo jest v pupillárně jistých cenných papírech, jež depono
vány jsou ku větší bezpečnosti pojištěných
u C. k. priv. Úvěrního ústavu pro obchod ‘

a průmysl ve Vídni.
Ve smyslu zákona pro podpůrné po
kladny podrobena jest obchodní činnost
Spolku emeritů každoroční revisi se strany
příslušných politických úřadů a každá do
sud revise shledala obchodní správu spolku
ve vzorném pořádku.
Spolek emeritů spočívá na basi pojistnotechnické a pěstuje pět různých druhů rent.
Účelem jeho jest pojišťování katolických du
chovních na invalidní a starobní důchody,
jimiž by svého času státní své výslužné do
plnili. Spolek založen kněžími a jest ve
vrchní správě kněží, jež se děje bezplatně.
Skvělé obchodní výsledky, jichž spolek za
desítiletí své činnosti docílil, svědčí nejlépe
o prospěšnosti jeho a důvěryhodnosti.
S každým interessentem jedná spolek
v mateřské jeho řeči. Stanovy a sazby
spolku ve všech řečích zemí Rakouska za
sílá na požádání franko ředitelství Spolku
emeritů, Vídeň, I., Renngasse 13.

Ustavující valná hromada katechetského spolku v Záhřebe. Dne 31. ledna
t. r. byla konána ustavující valná hromada
chorvatského katechetského spolku v Záhřebě.
Předseda dr. L. šl. Jambrekovič uvítal členy
a přečetl denní řád schůze. Tajemník pří
pravného odboru ‘ Dragutin Pecek podal pak
zprávu o pracích přípravných. Na návrh
předsedův přijal spolek »Kršcanskou Školu«
za svůj orgán. Týž list vychází již 10 let
a mnoho dobrého ve věcech odborných vy
konal. Obsah listu se zdokonalí. Předseda
žádal členů, aby agitovali k většímu rozšíření,
předplatitelů a aby do časopisu hojně přispí

vali. Redaktor sám nemůže - vedle svých
prací sestavovat! vždy i články, které by
vyhovovaly požadavkům takovéhoto listu.
Dosud musí každý přispívat! bezplatně. Bude-li počet odběratelů větší, bude možno
redaktora i přispívatele honorovati. Potom
bude zajisté i obsah bohatší i počet spolu
pracovníků větší. Dr. Dudek žádal, aby články
byly časovější a praktičtější. Mnoho by se
dalo psáti o bibli a katechismu, jakož i vy
vracet! útoky, na katechety, jako by učili
pouze olovům ve škole. Je třeba psáti články
o methodě vyučovací, upoutati i laiky k spolupracovnictví. Prof. Hefíler žádal, aby se za
ložení spolku oznámilo všem známým katechetským organisacím ajiným chorv. spolkům
školským. Byl také doporučen orgán kato
lických
akademiků chorvatských »Luč.«
Předseda oznámil, že katechetský spolek
y Praze zaslal k ustavující valné hromadě
pozdrav a přání všeho zdaru. Připiš ten byl
nadšeně přijat a voláno »Živili Česi !«

Spolek slovinských katechetů. V diecesi lublaňské a arcidiecesi gorické konají
se přípravné práce k založení slovinského
katechetského spolku v Lublani. Těchto dní
měl přípravný odbor schůzi v Gorici, jíž
dal vzácné pokyny i arcibiskup dr. Sedej,
který o nový spolek se nemálo zajímá a přeje
mu hojně požehnání Božího/ Nový chor
vatský spolek katechetský vstoupí s novým
spolkem ve spojení. Jest viděti, že organisace zasahuje i katechetský stav hojnou
měrou i v těch zemích, kde toho dosud
nebylo.
Povolaný úsudek o katechismu. Fi
losof Jouffroy velice se podivil, když dostal
do ruky katechismus. A napsal o něm :
»V malé té knížce najdete rozluštění všech
otázek. Zeptejte se-křesťana, odkud jest po
kolení lidské, a on to ví; kam má přijití a
on to ví; jak tam přijde a on to ví. Ze
ptejte se dítka, které dosud nikdy hlouběji
nepřemítalo, proč je na světě a kam přijde
po smrti a ono vám dá jasnou a jistou od
pověď. Původ světa a člověka, účel jeho
zde i po smrti, poměr jeho k Bohu, lidem
a. nerozumnému tvorstvu, — dítko to ví
všecko. A až vyroste, bude míti o právu
přirozeném, státním a lidském zcela správné
pojmy, nebo plynou jasně a samy' sebou
z křesťanství. To nazýváme vznešeným ná
boženstvím, jež žádné velké otázky bez od
povědi nenechá.«

Knihtiskárna družstva Vlasf v Praz$
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Vzdělání katechetů vůbec.
(Dokončení.)

Zvláštní váhu dáváme na praktická cvičení. Jsou pak dvojího rázu: paedagogického a didaktického. Na ústavech učitelských a na universitách z pravidla se
nepořádají paedagogická cvičení; je to mezera, která vyvozuje později osudné
následky. Mladý učitel, vcházeje do školy, přijímá na sebe nejen povinnost naučiti dítky předepsaným vědomostem, nýbrž je také řádně vychovati; ale kterak
má vychovávat!, když k tomu nebyl naváděn. Přestává proto nejčastěji na pou
hém naučení látky a teprve časem nabývá jakési výchovné praxe, má-li v té
příčině osobní schopnosti a je-li oživen vroucím citem pro dobro dítek. Kolik
charakterů může takový člověk vychovati, než dle zkušenosti vedených in anima
vili se dopracuje řádné způsobilosti paedagogické!
Cvičení paedagogická uzpůsobují nejen k tomu, aby byl dobrým vychovate
lem mládeže; hodí se mu též dobře v duchovní správě a hlavně ve zpovědnici,
neboť jej učí čisti v duších lidských a voliti prostředky umravňovací, které vyho
vují rozvoji duší. Proč kajícníci se hrnou tak ochotně ke kněžím starším a zku
šeným? Protože takový kněz neprotahuje zpovědi, nežádá od kajícníků věcí velmi
namáhavých, ale z několika jeho doznání, z chování, z barvitosti hlasu atd., pří
padně pomocí několika málo otázek odhaduje stav duše, její temperament, přístup
nost k dojmům, náklonnosti nabyté nebo vrozené i stupeň, jakým vládnou nad
člověkem, pozná sílu rozumné vůle, odlišování vnějších vlivů a z přebohatého
arsenálu pomocných prostředků jak nadpřirozených, tak přirozených, poukazuje
hlavně na ty, které individualismu kajícníků nejvíce odpovídají.
Cena takových zkušeností, nabytých věkem, zůstává na vždy nedostižnou
— proč by sé tedy neměla bohoslovcům ulehčiti úloha tak důležitá včasnými
paedagogickými cvičeními, které dle povahy věcí musejí býti také psychologickými.
Tato cvičení se spojují obyčejně též s cvičeními didaktickými tím způsobem, že
se přivede do učebny, kde se koná přednáška, nevelký počet dítek a probere se
s nimi nějaká lekce vzorná, bohoslovcům pak se doporučuje dobře pozorovat!
jednoho neb dva žáky (nejprve vyvolané k odpovědi) a v nastávající lekci sledo
vat! jejich povahu; úsudek o žáku pak se podává všeobecnými rysy.
Professor má při tom příležitost poukázati, pokud pozorování sama a úsudky
o nich jsou případné a vyžaduje pro tyto žáky dobře promyšleného programu
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výchovy fysické, mravní a intellektuální. Na cvičení toho druhu stačí jedna hodina
týdně v třetím běhu, totiž po zkoušce z paedagogiky a didaktiky, při čemž po
každých dvou lekcích pozorovacích nastupuje projednání kritické bez dětí.
Tato cvičení budou bohoslovcům z počátku činiti obtíže, ale v nedlouhé
době budí zájem a dávají poznati, kdo z bohoslovců má vrozený dar poznávání
duší a tím i nadání vychovatelské. Ve čtvrtém běhu cvičení nepřestávají, ale spo
jují se již vždy s cvičeními didaktickými. Bohoslovci čtvrtého semestru v Tarnově
stráví dvě hodiny týdně na těchto cvičeních ve škole při učitelském ústavě, a to
jednu na prvním stupni, druhou na stupni středním. Z počátku naslouchají pouze
výkladům a podávají o nich zprávu (obraz lekce). Zároveň však dostávají též
themata k vypracování, vypracované pak odevzdávají professorovi katechetiky,
načež lekci probírají ve škole.
Každá lekce, později dvě nebo tři za hodinu, probírá se pak kriticky mezi
posluchači; při tom ujímá se neiprve slova ten, který katechisoval, aby provedl
autokritiku, pak ji ocení jeden z bohoslovců, určený k tomu od protessora, načež
podávají svoje poznámky i ostatní bohoslovci. Na konec hájí katechisujíci své
přednášky a rozhovor uzavírá professor.
Dbá se na to, aby nebyly činěny výtky prázdné nebo všeobecné; nestačí
též, aby se vytkla pouze chyba, nýbrž má se uvésti též zásada katechetická a
ukázati positivně, jak v té věci bylo třeba přednášeli.
Kritika se dělí na tři body: na látku učebnou, methodu vyučovací a kázeň,
při čemž se béře zřetel na dosažené výsledky i na osobní vystupování katechisujícího. S takovou kritikou očividně možno snadno spojití cvičení paedagogická.
Bohoslovci rovněž jsou někdy vedeni na vesnici do jednotíídky, která bují ne
dostatkem kázně a přeplněností dítek. Na povahu takové katechese se dává zvlášt
ní důraz jak na elementárním stupni (první a druhý rok) školní, tak na stupni
vyšším (třetí až šestý školní rok); neboť takových škol je v diecesi nejvíce. Ve
volbě methody jest zůstavena katechisujícímu svoboda, jen když jí dovede obhájiti
a správně užívati.
Máme za to, že něco podobného možno zavěsti v každém kněžském semi
náři. V Přemyslu konají bohoslovci praktická cvičení nejen z náboženství, nýbrž
i z jiných předmětů. Bohoslovec učí se mimo to katechismu a obeznamuje se
s učebnou osnovou; a tak nabývá všech potřebných vědomostí, aby mohl s pro
spěchem rozvinout! práci ve škole a osvojil si rozumnou zručnost katechetskou.
Má to také nemalý význam pro kazatelství, neboť ne každý krasořečník dovede
úspěšně katechisovati; ztrácí se zhusta v dlouhých souvětích a malichernostech,
kdežto dobrý katecheta dovede kázati, ne-li bezvadně, když nemá řečnického
vzletu, ale za to srozumitelně a prospěšně. Z té příčiny studium praktické kate
chetiky zasluhuje v duchovních seminářích zvláštní pozornosti.
Jest žádoucno, aby paedagogice a katechetice v seminářích učil týž protessor.
Má-li tato nauka náležitě vyplniti svůj úkol, mělo by se jí věnovati deset hodin
týdně a ustanovit! pro ni zvláštní stolici. Zda se toho kdy dočkáme?
Další vzdělání katechetů obecných a měšťanských škol je závislé ve značné
míře na náboženských školdozorcích a na využití vikariátních porad v té příčině.
Tyto by měly býti povinny do svého programu vždy dáti otázky nebo cvičení
paedagogická a didaktická. Inspektor pak má katechety povzbuzovali, aby se na
každou lekci připravovali, je-li toho třeba s počátku písemně, aspoň prvních pět
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let, aby po každé lekci si zaznamenávali nabyté zkušenosti, aby brali účast na
učitelských poradách, čítali katechetské spisy i časopisy.
Nejlépe by ovšem tento úkol zastal zvláštní duchovní inspektor, k tomu
konci ustanovený, který by mohl pořádati katechetské konference a všemožným
způsobem by přispíval k tomu, aby vyučování náboženství dělo se řádně, aby
vyhovovalo moderním požadavkům. Pak by zajisté toto vyučování vydalo lepší
ovoce. K tomu konci zajisté všechny povolané kruhy budou pracovati, neboť se
jedná o naše nejdůležitější zájmy, o naše postavení ve škole a o náležité náboženské
vzdělání budoucího občanstva.
fi.

Promluva na I. neděli po velikonocích.
Upravil FR. HANUŠ.

A to povědév, ukázal jim ruce i bok.
Jan 20., 20.

Dnem velkých slavností byl pro město Řím za starých dob onen den, když
se vůdcové po dobytém vítězství vraceli do města. Vítěznému vojsku připravil
lid nadšené přivítání, vůdce pak, ozdobeného zlatým věncem, uctil ještě nadše
něji. Vojenské znaky římské, obrazy orlů, se pyšně zdvihaly nad uloupenou vo
jenskou kořistí a nádhera různých drahocenných věcí, které vítězní Římané po
brali přemoženému nepříteli, jako olej v ohni rozněcoval všeobecnou radost a
nadšení. Vojevůdce si pak mohl z kořisti vybratí, co chtěl, na památku svého ví
tězství směl pak i nositi zlatý řetěz při všech veřejných slavnostech.
Veliké byly tyto slavnosti, avšak nedají se ani v nej menším srovnati s ra
dostí a nadšením, které se rozhostilo v nebesích i v předpeklí, když Spasitel náš
jako vítěz nad zlým duchem a smrtí slavně opustil svůj hrob. Znamením jeho
vítězství jest korouhev, která mu vlaje v rukou, jeho nepřátelé a strážcové leží
omámeni na zemi, kořistí pak, kterou vyrval nepříteli satanu, jsou naše duše.
Místo zlatého věnce jako drahokamy se mu třpytí jeho patero ran, kteréž dostal
v boji. Co myslíte, proč Pán zachoval znamení hřebů i kopí na svém tele a proč
íe vzal s sebou do nebe? Na tuto otázku vám dnes odpovím.
I. »Vizte moje ruce i nohy,« mluví Ježíš k apoštolům. (Sv. Luk.) Tím chtěl
jim říci: Hleďte, jak jsem vás miloval; ze samé lásky k vám jsem se dal raniti.
Často jsem vám slovy dovozoval, kterak vás miluji; nyní pohleďte na pravdivý
důkaz mé lásky, to jsou moje rány. »1 ukázal jim ruce i bok.« Nejlepší vykla
datelé Písma sv., církevní otcové, dávají zvláštní důraz na to, že Spasitel ukázal
apoštolům nejen svoje zbodené ruce i nohy, nýbrž i svůj probodený bok. Svatý
Bernard na př. tvrdí: Viditelnou ranou nám ukázal Pán neviditelnou ránu své
lásky. Pohleď na růži krvavého utrpení, jak se rdí na znamení nejvroucnější lásky.
Závodí utrpení a láska; tato, aby více hořela, ono, aby se více rdělo. (Offic.
quinque vulnerum II., IV., V.)
Ponecháním ran svých Spasitel chtěl apoštoly utvrditi ve víře. Bylo toho po
třebí, aby dokázal, že jest opravdu ten, kterého viděli zemřelého na kříži, že je
tedy také všecko ostatní pravda, čemu je učil. Jeho rány byly vysvědčením jeho
z mrtvých vstání, tím pak také podán byl důkaz, že jeho učení je pravé. Svatý
Pavel nás o tom dobře poučuje: »Nevstal-liť Kristus Pán z mrtvých, marné jest
tehda kázání naše, marná jest i víra vaše.« (I. Kor. 15., 14.) Ježíšovy rány jsou
takřka pečetí psaní, kterým Pán náš učedníkům svým odevzdal apoštolský úřad.
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Dobře pak věděl, že tento úřad jim nepřinese žádné zábavy ; věděl, co je
čeká ve světě: jak je budou pronásledovat! židé a nevěřící, velcí i malí nepřá
telé. »Aby jim dodal odvahy a aby je vlastním příkladem posilnil, proto jim
ukázal svoje rány,« dovozuje sv. Bernard.

Tyto rány jsou výmluvnými ústy, která přesvědčivě také k vám mluví; a
k čemu vás nabádají? Buďte trpělivé z lásky k Bohu, milé dítky, v nemoci, po
mluvě, křivých žalobách, v chudobě a nouzi, jako byl Kristus Pán trpělivým
z lásky k nám.
Ze života sv. Petra mučedníka je známo, že ho zlí lidé jedenkráte obvinili
z velikého zločinu. Dlouho a mlčky snášel hroznou pomluvu. Jednou však jej
přece přemohla lidská slabost, netrpělivost; poklekl před křížem a volal: »Pane,
ty víš, že jsem nevinen; proč jsi dopustil, aby toto hoře přišlo na mne? Proč do
pouštíš tyto pomluvy a pronásledování?« Ukřižovaný Spasitel však mu odpo
věděl: »Co pak jsem já zlého učinil? Nebyl-li jsem nevinnější než ty? A přece
jsem musil vytrpěti více křivd, větší pronásledování. Uč se dle mého příkladu také
přijmouti trpělivě něco zlého.«

Pravdu má zajisté sv. Pavel, když nás těší pohledem na utrpení Spasitele
našeho: »Jestliže však s ním trpíme, budeme tedy s ním i oslaveni.« (Řím. 8., 17.)
II. Podle slov sv. Augustina mučedníci vstanou z mrtvých se znamením
svých ran a ponesou je ke své cti celou věčnost. Tato znamení jsou zajisté dů
kazy jejich statečnosti a stálosti v poznání svaté víry. To má zajisté i platnost
o králi mučedníků, Pánu Ježíši. Jako všemohoucí lékař, který zacelil ostatní rány
na svém těle, byl by zajisté zacelil i snadno rány na rukou i na nohou i v boku;
avšak neučinil toho, poněvadž je chtěl vžiti též do nebe na důkaz svého věč
ného vítězství a své cti.

Proč pak se dal vlastně Spasitel náš zraniti ? Proto, že nás chtěl vykóupiti.
Můžeme tedy tvrditi, že také rány s sebou vzal do nebe k našemu spasení. Podle
slov sv. Augustina je každá rána jeho jako otevřená ústa, která za nás se při
mlouvají u Boha. Když visel na kříži, otevřel svoje ústa a prosil: »Otče, odpusť
jim!« (Luk. 23., 24.) Nyní pak na nebesích není potřeba, aby otevřel svoje ústa;
stačí, ukáže-li Otci svému rány svoje, které dosti jasně volají: Otče, zdali jsem
nadarmo dostal tyto rány, zdali jsem byl nadarmo poslušným až k smrti kříže?
Antipater Idumejský, otec krále Heroda, utržil mnoho ran v bojích za řím
ského císaře. Později však utrhačné jazyky jej připravily o přízeň u dvora: jeho
záhuba byla jista. Co učinil? V této tísni jde sám do Říma k císaři, odhalí před
ním svoje prsa a ukáže mu znamení ran a volá: »Nebudu se ospravedlňovat!,
ó císaři, slovy, na důkaz mé neviny a věrnosti nechť hovoří rány, kteréž jsem
utržil za tebe a za tvoji věc.« A skutečně, rány ho zachránily, císař mu opět
vrátil svou milost.
Rány Syna Božího pak by méně zmohly u jeho nebeského Otce? Tato zna
mení pokory a věrnosti by neobměkčila přísného Soudce? Spasitel náš vzal rány
svoje s sebou do nebe k našemu spasení: ony mírní hněv uraženého Boha a
opět nám vyprosí milosti a odpuštění.

Král Alexandr V. měl zvyk říkati: »Zacelime-li hlubokou ránu sebe lépe,
znamení rány přece ještě zůstane, s ní pak vzpomínka na nepřítele, který nám ji
zasadil, vzpomínka na křivdu, kterou jsme vytrpěli.«
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Takovou vzpomínkou na zlobu nepřátel jsou rány Ježíšovy. Ježíš je vzal
s sebou do nebe, aby je o posledním soudu ukázal svým nepřátelům. Rány jim
budou na důkaz jejich hříšnosti: »Uzří, koho probodli.« (Jan 19., 37.)
Hospodin nařídil proroku Ezechielovi (43., 10.): »Ty pak, synu člověka,
ukaž domu israelskému chrám ten, a nechť se zahanbí pro nepravosti své.« Hříšné
dítko, hleď, Spasitel ukáže ti tento chrám, to jest svaté tělo o soudném dni a
zvolá: Viz toho, koho jsi probodlo svou nepobožností, nedbalostí v učení a v do
cházce do chrámu Páně, netrpělivostí, neposlušností a jinými poklesky; patř na
rány, které jsi mně zasadilo, pohleď v můj bok, který jsi probodlo, neboť od tebe
a pro tebe byl otevřen a ty dosud jsi nechtělo jím vstoupiti do vnitř.
Rány Kristovy jsou tedy znamením jeho lásky k nám a znamením naší
spásy, uznáme li to; jsou však znamením naší záhuby, nebudeme-li jim dobře
rozuměti. Rozjímejme o nich v tomto smyslu, kdykoli vidíme rány Kristovy a
volejme pokorně se sv. Ignácem: O dobrý Ježíši, uslyš mne, v svoje rány ukryj
mne, nedovol mně od tebe se odloučiti a k tobě přijití pozvi mne, abych se svá
tými tvými chválil tě — na věky věkův. Amen.

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

*Jd jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř
dává život svůj za ovce své.« Jan Í0, 12.

Je to jako něžná selanka, krásný obraz šťastného života pastýřského uprostřed
nádherné zeleně luční, pod zlatým sluncem Božím, který nám kreslí dnešní svaté
čtení. Bral-li Spasitel náš obyčejně události z obecného života a jeho zjevy za
podklad svých podobenství, jistě že činí tak i tentokráte : »Já jsem pastýř dobrý!«
Jaká něha a vroucnost, jaká láska a obětavost vane z těchto slov Kristových ! —
Který zjev v tiché Galilei dal podnět k těmto sladkým slovům jeho? Ježíš
vyšel v Boží přírodu se svými apoštoly. Věřící, hledající útěchy u něho, se všech
stran druží se k němu. A tu vidí Spasitel pastýře, který v čele svého stáda kráčí
jako vůdce a vyvádí ovečky své na luhy. Zakřivená hůl, kterou ovečku k sobě
přitahuje, budoucí to odznak všech duchovních pastýřů lidu — je znamením jeho
povolání. A ovečky jdou za ním, mlčky, důvěřivě, oddaně. Vždyť zakusily, že jich
pastýř jen na dobré pastviny je vede, jenom jejich dobro a blaho hledá. Snad
i život svůj nejednou dal pro ně v nebezpečí, jako kdysi mladistvý David, jenž
postavil se na odpor i vlku i medvědu, který napadl některou z oveček jeho.

Ježíš zná, že pastýři za teplé noci ovečky venku, pod hvězdným nebem
zůstavujíce, sami bdí a spánku si odepírají, jen aby uchránili své stádo před plí
žícím se dravcem, a jindy zas za nepohody a deště uvádějí je v úkryt, aby netrpěly.
Vždyť chlév pastýřů dal mu první lůžko, a jesle oveček byly jeho kolébkou. —
A Ježíš vida pastýře, který práci svoji i život svůj svému stádu zasvěcuje, krásně
dí sám o sobě :»Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává život svůj za ovce své.«
U těchto slov sladkých, dojemných, dnes prodleme a uvažujme o lásce Je
žíšově k lidstvu. —
Když anglický spisovatel Oscar Wilde, muž obrovské fantasie, ale též plný
bezuzdných a zvrácených choutek a vášní, za své poklesky uvržen byl do žaláře
v Readingu, tu, jak vypravuje, velebí den, v němž dostala se mu do rukou řecká

Strana 42.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník X.

evangelia. Bylo to právě k vánocům. A když ráno svoji cellu upravil, chopil se
knihy, aby aspoň několik veršů z evangelií si přečetl. „’Εγώ ειμι ó ποιμήν καλός
— Já jsem pastýř dobrý.« Ta slova Kristova znovu a znovu vracela se v jeho
mysl. A uvažuje o Ježíši, který život dává za ovce své, praví doslovně: »Ani
u Aischyla, ani u Dantea, velkých mistrů něžnosti, ani u Shakespeara, který ze
všech velikých umělců nejvíce jako člověk cítí, ani ve všech keltických mythech
a legendách, v nichž lidský cit slzami prokmitá a lidský život nemá většího vý
znamu než život květiny, nikde tam není, co by s jednoduchostí utrpení, jež se
vznešeností tragického dojmu se spřádá, jen z daleka se přibližovalo posledním
výjevům utrpení Kristova.
Jeho prostá, ale velebná poslední večeře s apoštoly, z nichž jeden z pouhé
ziskuchtivosti jej prodal, jeho úzkost duševní za tiché noci v zahradě Gethsemanské, zalité bílým světlem měsíce, a pak výjevy jeho spoutání, chvíle, kdy sám
nejvyšší kněz v hněvu roucho své trhá, a vladař světské vlády ruce si umývá
v marné naději, že se očistí od krve nevinně prolité, která jej na soudu dějin
pro všechny časy do krvava zbarvila, ono korunování trním — jedna z nej
podivuhodnějších výjevů zaznamenaných v knihách všech časů — ono ukřižování
nevinného před očima jeho matky a nejmilejšího učedníka, jeho hrůzná smrt,
v níž světu dal jeho věčný symbol života — kříž, a konečně jeho tichý pohřeb
— to vše je nejpodivuhodnější událostí v dějinách lidstva.
A je to nejvznešenější a nejkrásnější úkon církve, že její denní bohoslužba
je vlastně zpřítomněním jeho tragického skonu na kříži; mystické opakování jeho
utrpení.« —
Wilde chápe tu jen s uměleckého stanoviska význam oběti mše sv. Ale ne
může se ubrániti obdivu, když uvažuje jak hluboká pravda v symbolické oběti
mešní k nám mluví. Znovu vidí tú skutkem nejvyšší obětavosti dotvrzená slova:
»Dobrý pastýř dává život za ovce své.*
A mluvě o životě Ježíšově, týž spisovatel praví: Z tesařské dílny v Nazaretě
vyšel daleko větší, nežli jej mythy a pověsti jen vytvořiti mohly, — Ježíš zosob
něná láska k lidstvu. Bolest, jež neotvírá úst, aby se neprozradila, volil za své
království a stal se jejím věčným hlasatelem. Proto hledal oko slepého, dotýkal
se uší hluchých a vyloudil prvá slova díků na rtech toho, jehož jazyk na vždy
byl spoután. Ježíš cítil s každým jeho strast a jeho bol. A hledáte-li nápis, který
byste měli čisti za dne i za noci, v radosti i žalu, pak napište na stěny svého
domu tak, aby je slunce zlatilo a měsíc postříbřil, slova: »Vše, co stihne jiného,
stíhá i vás. Vše, co je údělem druhého, je též údělem vašim!
Ano, drazí přátelé, to je ona veliká láska, kterou Ježíš učením svým, životem
i smrtí rozlil po okrsku zemském, a jen jednoho si žádal, aby lidé ji pochopili,
procítili a dle ní jednali. — —·
A tento svátý odkaz lásky, její nejvyšší vrchol denně se nám připomíná ve
mši sv.: »Dobrý pastýř dává život za ovce své«, toť je takořka obsah sv. úkonu
tajemného, nejvznešenějšího křesťanského mystéria, jaké jen možno si mysliti.
Ježíš slovy kněze stává se přítomen, je pozdvihován — jako byl na kříž přibit
veliký Prostředník mezi Bohem a světem, — je přijímán tak, jako při památné
večeři sám stal se tajemným pokrmem svých apoštolů. Ach, ten kdo chápe vý
znam svátého úkonu, vzpomene oněch myšlenek, jež úkony kněze vyjadřují, ten
chápe význam slov: Dobrý pastýř dává tu život za ovce své,*
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Jeden řecký spisovatel pozdější doby poznamenává, že kterýsi herec měl
na jevišti hráli nešťastného otce, který oplakává smrt svého syna. Dlouho pře
mýšlel o své úloze a ji cvičil. Snažil se v mysliti se v tento žal, tváří svojí vylíčiti hoře otcovo a štkáti tak, aby jeho pláč byl pravdě podoben. Ale marně. Ne
dařila se mu jeho hra. Vždyť byla to jen hra, vše líčené, ale neprožité. Tu však
si vzpomněl, že před mnoha léty zemřel mu vlastní jeho syn. Urnu s jeho po
pelem měl doma uschovánu. Nuž, tu vzal s sebou na scénu. Živě se rozpomenul
na svého zesnulého syna a nyní — nebylo třeba umění. Vzpomínky znovu oživily
dávnou bolest v jeho nitru, opravdové slzy kanuly mu po lících a padaly na
popelnici, kterou k srdci svému tiskl, tak hojně, že všichni diváci při jeho hře
stále slzeli. —
Zahalen ve způsobách chleba a vína, jako v podivuhodné urně, je přítomen sám
Ježíš na oltáři. Kalich jest zlatá schránka jeho krve, jeho srdce. A nyní pochopíte,
proč všichni věřící s takovou láskou a úctou blíží se k oltáři a jsou přítomni
mši sv. Chrám není tu věřícím pouhým shromaždištěm k slyšení slova Božího a
k společné modlitbě, ale je tu místem, kde ona věkopamátná tragedie Syna člověka
znovu a znovu se opakuje: »Ježíš dává život za ovce své.«
Když dávní předkové snažně se dovolávali služeb na svých bližních, užívali
zvolání: »Učiň to pro Ježíše Krista«. Hledali lásky k Ježíši v srdci toho, na jehož
bránu marně dosud tloukli. A věděli, jestli ozve se v nich láska k Ježíši, že
jistě z lásky k němu vyplní, zač jej žádají. »Cokoli učinili jste jednomu z nejmenšich
bratři mých, mně jste učinili,« řekl Ježíš. A když trpící dovolával se smilování a
odpuštění a neviděl dosud, že by se obměkčilo srdce pána jeho, říkal: Ipro mne
umřel Kristus.« Nuž spatřujme i my v každém spolubratra Ježíšova, bližního,
pro něhož Kristus, krev svoji proléval! Amen.

Promluva na III. neděli po velikonocích.
Dle pramenů sestavil JAN VANIČEK, katecheta v Dobrušce.
Bojte se Boha.

1. Petr 2., 17.

Myslím, tedy jsem, hrdě hlásal Descartes', francouzský filosof, do světa.
Domníval se, že objevil pramen bezpečného vědění. Mnozí pochybovali, že by
z výroku jeho jistotu čerpati mohli k rozluštění záhad života, přece však chvály
zasluhuje snaha po jistotě, upřímná snaha po pravdě — nejen posměch. Pilát
táže se Krista, co jest pravda a Pravdu samu proti svědomí na kříž přibíjí.

Člověk — tvor rozumný, cítí žádost nepopiratelnou, touhu plamennou, něco
jistějšího, určitějšího věděti o Bohu, o sobě. Co jsem, co mám činili. Takové
otázky vtírají se v duši, žádají odpovědi, již člověk dáti musí, nechce-li žiti jako
tvor nerozumný a vzdáti se všeho duševního šlechtictví. Co je člověk, odkud
jeho život, co z něho bude? Co je tento život plný bídy a hříchů, k čemu
spěje? Jaký jest jeho poslední cíl? Poslední, pravím, neboť mimo nadání hasne
světlo života a co potom? Jest ještě jiný život, jakou podává útěchu ? Ty otázky
musí každý v duši slyšeti a byť i jako Pilát jen posměchem je odbýval a smy
slným životem chtěl udusiti, opět se vynoří k vědomí a znovu a znovu zachvívá
duší: Co jsi, k čemu jsi, proč žiješ?
Člověk zapomíná vyššího určení, žije tělesně, lhostejně, lehkomyslně, ale
ponenáhlu cítí únavu, ošklivost, prázdnotu, děsivý nepokoj v srdci, jenž nutí jej
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aby přemýšlel, hleděl nabýti jistoty, jistoty o Bohu, o světě, o sobě. Avšak kde
té jistoty nabýti, kde nalézti správné, bezpečné odpovědi k životním otázkám
lidstva.
A mnohý odpovídá si sám, bez práce, beze všeho studia, tak lehce, skoro
hravě ten svrchovaně důležitý problém života hřeší: Všechno jest ničím a vrací
se v nic. Člověk vchází jako květ a uvadá. Bytost povstává, jiná zaniká. A život
člověka? — Čím jiným jest než jen hrou štěstí a náhody. Nejvyšším uměním,
užiti světa, kolik lze nejvíce. Trhati růže, dokud nezvadnou. Proto jezme, pijme,
radujme se, zítra snad již nebudeme. Post mortem nulla voluptas.
Taková filosofie, takové náboženství jest pohanské, pohodlné. Nač se na
máhali, přemýšleli, důvody sháněti? Ale jest tento systém o ničem, vlastně bláz
novství, tato morálka veselého zoufalství jest jistou. Jest tohle bezpečná pravda,
která srdce spokojeným činí a rozumu stačí.
O člověče, jenž jsi sám takto oklamal a obelhal, můžeš těmto okamžitým
výmyslům horečně roznícené hlavy, těmto zásádám rozervané, nešťastné, zoufalé
duše bez důvodu, bez důkazu — věřiti ? Řekni upřímně, jsi tak jist těmito zpoz
dilými zásadami, že bys je mohl učiniti pevnou oporou rozumového života a
vodítkem všeho myšlení a cítění. Jak hrozně se klameš. Není to jistota tvého
přesvědčení, — děsivá nejistota klade ti v ústa tato slova, jichž sám nechápeš,
jimž sám nevěříš. Jaký to bídný život v nejistotě.
Nestačíš-li sám si odpověděli k otázkám své duše, jež rozhodují o tvém
štěstí a tvé záhubě, tedy snad jiní tě poučí, lidé učení, studovaní, kteří jsou po
vzneseni nad předsudky davu, září světlem svého vědění. Ale oni tě utvrdí
v tvém bludu, v tvých zásadách podají důkazy ze zkušenosti, z rozumu, odvo
lají se na autoritu své učinosti.
Chceš tedy jim věřiti? Nikoliv! Jest jesto, že mají pravdu? Nemohou se
mýliti ? Nejsou to klamní a mylní lidé jako ty? Hleď, jak si navzájem odporují
ve svých míněních, jak se potírají! Každý jen své přesvědčení za spasnou pravdu
vyhlašuje. Které jest pravé? Nevíš ty a nevědí ani jiní. A jsi opět v nejistotě
jako dříve vydán bouřným vlnám měnivých domněnek na pospas. Ó nešťastná
nejistota !
Tedy čti mnoho knih, hledej, zkoumej spisy krásných a silných duchů,
kteří jsou jako věštírnou století, světlem vědy. Zkoumej, rozbírej učení filosofů,
kolik chápati umíš, dnem i nocí studuj, čti a dospěješ k vědění a věděním
k jistotě. Ale ruku na srdce a pověz upřímně. Kolik knih a spisů jsi důkladně
promyslil, kolik jistoty jsi získal. Tahle kniha ti poví toto, jiná něco jiného, zcela
něco jiného a různého a na konec jako by ti učeni páni si z tebe blázna činili,
odkazují tě na sebe a s posměchem volají: Mysli si, co chceš.
Ó bídná útěcha, ničemné ovoce tak veliké námahy. Mnoho pracovali, mnoho
čisti, abych něco věděl a pak býti ještě v žalostnější nejistotě!
Slyš přiznání, jež učinil znamenitý, učený muž: »Pročetl jsem spisy největ
ších učenců, prostudoval díla starých i novějších klassiků, nastoupil jsem na
dráhu vlastního zkoumání — a moje vnitřní rozháranost nejistotou mínění, po
chybnostmi nebyla zhojena, já jsem chtěl věděti a nedospěl jsem k vědění i roz
hodl jsem se — věřiti.
Není jistoty než jen ve víře, ve svaté víře katolické, jež od Boha zjevena,
Bohem zaručena. Dobře tedy nás napomíná dnešní sv. epištola: »Bojte se Boha.«
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Čemu lidé učí, co vymyslí, to zase jiní lidé mohou vyvrátili, v pochybnost uvésti.
Čemu Bůh učí, co lidem zjevuje, jest pravda neklamná, jistota nepopiratelná. To
jest vítězství, které přemáhá svět, víra naše. I. Jan 5., 4.

Jaká to jistota víry, když již v prvních dobách křesťanství nejen nevzdělaní,
nýbrž i učení a nejmoudřejší té doby k potupnému kříži se hlásili. Justin, Athe
nagoras, Pantaenus, Klement, jména, která v řadě učenců čestné místo budou
míti. Čím to, že lidé, již ve vzdělanosti, ve filosofii až k vrcholu vystoupili,
veškeren život učenému bádání věnovali, pohrdli svými hlubokými soustavami a
přijali křesťanství. Jak vysvětlili, že ti, již považováni za mistry vědy, nestyděli
se býti žáky Ukřižovaného a jej i veřejně hlásati. Příčina toho, že víra na Božím
zjevení založená více jistoty poskytuje nežli nejučenější lidské rozumování.
Jaká to jistota víry, jež člověku ke změně náchylnému dává takovou bez
pečnost a pevnost, že v té svaté víře, která slovem lásky v útlém mládí v srdce
mu byla vseta, roste, dospívá i umírá a nic z ní nemění. Učení páni věří dnes
tomu, zítra onomu, toho mínění se zřeknou a k jinému se kloní a nestydí se nic
za tak časté měnění a odpory. Jmenují to pokrokem vzdělání a zatím to není
nic než bědné kolísání na nejistém moři pochybností, o něž nutně roztříští se
každé přesvědčení.
Jak šťastnějším je křesťan věřící. Čemu se ve škole naučil v dětství, věří
i mužem jsa i starcem, totéž vyznává i na smrtelném loži, ani slova nepřidávaje
ani neupíraje. Ať se vše ve světě mění, náhledy lidí, mínění, zásady, ať kolísá,
co včera ještě pevně stálo, katolická církev, sloup a utvrzení pravdy, zůstává táž,
nezměněna ve svém učení, nezměnitelná u víře — již 1900 let.
Jaká to jistota víry, jež tisíce let vítězně trvá — přes tak četná a krvavá
pronásledování, jež ji ohněm a mečem zničiti měla — přes tak četné bludaře a
sofisty, kteří zhoubnými zbraněmi zpupného rozumu a hanlivého vtipu ji potí
rali — přes tak četná pohoršení, k vůli nimž i věrní víru podezřívali, zneuznávali i odhazovali.
Mocné říše podlehly nájezdům nepřátel, vznešené soustavy nauk od filosofů
zbudované v krátkém čase zanikly a přežily sotva své zakladatele. Národové
silní počtem a mocí zašli, a zanechali nám mrtvých pomníků dávného bytí.

Jen církev naše svátá již 1900 let bojuje, přemáhá, vítězí a nemůže od ne
přátel přemožena býti. Jen učení Ukřižovaného od pohanů jako bláznovství po
smívané od židů jako pohoršení v ošklivost uváděné nedá se potlačili. Jen stolec
Petrův přes útoky nepřátel pevně stoji a nástupce rybáře Galilejského prostřed
pomíjejících říší řídí neochvějně nezdolnou lodičku církve.

Jaká to jistota víry, jež tolika tajemným pravdám, nepochopitelným věcem
učí, před nimiž pyšný rozum sklonití se musí. A hle, tolik millionů lidí po
všechna století ochotně je přijímalo, pevně uchovávalo, spíše věřilo, než-li chá
palo. A byly mezi nimi bystré hlavy učenců, duchů největších, s nimiž vůdcové
našich pochybovačů ani zdaleka měřiti se nemohou. Čím jest Kant proti svátému
Augustinovi, Hegel proti sv. Tomáši Aq., Voltaire a Rousseau proti Fénélonovi,
Bossuetovi a Sailerovi?
Jak možno, že nejbystřejší hlavy všech století počtem velikým tajemství
víry přijímaly, přísným povinnostem víry se podrobovaly, která místo pohodlnosti
přikazuje odříkání, místo rozkoše čistotu, místo pýchy pokoru, chudobu, mrtvení
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těla a ustavičné pokání? Kdo by si dal líbiti nepochopitelná tajemství, těžké po
vinnosti, kdyby mu víra neskýtala nezvratné jistoty.
Jaká jistota víry, pro niž mučedníci i život obětovali. Žádný učenec není
svými slovy tak jist, že by i krví pravdu jejich spečetiti chtěl; a ukazuje-li nám
dějepis příklady, že i nevěřící smrti vzdorovali, okolnosti jejich domnělého mu
čednictví svědčí, že nabylo klidné přesvědčení, ani vnitřní jistota., nýbrž pohnutky
dosti pochybné ceny, zaslepenosi, pýcha, ctižádost, které je na smrt vedly.
Causa facit martyrem, non poena. —Vizte umírati mučedníky víry, jak je známe
ze všech národů, všech stavů, všeho věku, rodu i všech století. Nabízejí jim
hodnosti, slibují statky — zaprou-li Krista aspoň na oko, aspoň v něčem. Hrozí
jim, co si jen ukrutnost lidská vymysliti může, ohněm, mečem, křížem, sekerou,
zuby dravců. Jde o život, nejdražší na světě, s čím se i žebrák nerad loučí.
Povolí? Budou se rouhati? Nikoli: Čím jest jim život bez víry? Spravedlivý živ
jest z víry. (Řím 1.) Kdo jim víru béře, béře jim život — vyšší, vznešenější,
jemuž se nevyrovná život časný. Věřící umírá pro svou víru, obětuje život časný,
aby věčný získal. Jaká jistota víry.
Dejte mi velké myšlenky. Jen velké myšlenky mi třeba, prosil umírající
učenec Herder. Hledej v knihách všech myšlenek a pravd jistějších, nenajdeš
nikde jasnějších a vznešenějších, jež by víc těšily, povznášely, než jsou ty, jež
podává kniha života. Když přijdou doby temné, když nejistota poděsí tvé srdce,
když smrt uvidíš před očima, zahleď se na kříž, obejmi srdcem i rozumem
Pravdu věčnou a byť i lodička tvého života se ztroskotávala a propast zoufalství
tě již strhovala, silou nezlomnou uchopí tě a provede šťastně až ku břehům
blaženého života věčného. Amen.

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

Budiž pak každý člověk rychlý ku slyšení,
ale zpozdilý ku mluveni. Jakub 1., 19.

K blahoslavenému Klausovi, který svatostí nad jiné vynikal, poslal biskup
z Konstancie svého důvěrníka, aby tázal se ho, kterou ctnost nejvýše cení ?
Světec odpověděl: »Poslušnost k Bohu!«
1. Zůstane pravdou nezvratnou, že ochotné poslouchání hlasu Božího, který
mluvil k nám svědomím a pravdami sv. víry, jak nejpevnějším základem pocti
vého a ryzího života.
A čím kdo více postupuje ve vzdělání, tím více jest mu třeba, aby stál na
žulovém základě mravných zásad, opírajíce se o věčný zákonník Boha Stvořitele,
Vykupitele a Soudce.
a) Byl to filosof Jacobi, který napsal: »Není-li Boha, nevím, co je dobré !«
Bez Boha a jeho zákona všechno se kolísá, všechno se řítí, jako budova, v níž
základy jsou podkopány. »Není ctnosti bez víry v Boha« (Diderot) — dodávám
bez živé viry Boha.
Živá víra — poslušnost k Bohu — jest to, která jako matka bdí nad člově
kem, posilujícího v dobrém, utvrzujíc jeho mravní povahu, naplňujíc ho silou
v boji proti zlu. V jedenácté kapitole epištoly k Židům vypisuje sv. Pavel muže,
kteří vírou stali se velikými před bohem a před svým lidem. Praví o nich : »Skrze
víru přemáhali království, činili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa
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lvům, hasili prudkost ohně; povstávali z nemoci, silni učiněni jsou v boji, zahá
něli vojska cizozemců — zkusili posmívání, bití, vězení a žaláře - kamenováni
jsou, sekáni jsou, pokoušeni jsou, usmrcováni jsou — jichžto nebyl svět hoden.«
Všichni tito muži, byli muži víry.
b) A jest to zvláště víra křesťanská, která skýtajíc nám dokonalého poznání
Boha a vůle jeho, přináší jednotlivci i národům sílu a požehnání.
Proudhon (francouzský sociolog a vynikající národohospodářský spisovatel,
žijící v polovici 19. st.) napsal o víře naší: »Náboženství křesťanské upevňovalo
základy společnosti občanské, sjednocovalo národy, dávalo sankci zákonům prv
ních zákonodárců, uvádělo v božské nadšení básníky i umělce........... Jak umělo
zušlechťovat! práci, mírniti bolesti, pokořovati pýchu boháčů a povznášeti důstoj
nost chuďasa! Jaké to prameny lásky vytryskly z něho v srdcích Terezií,
Františků Saleských, Vincenců z Pauly, Fénélonů! Poutem bratrství objímalo
národy, ve svých modlitbách sjednocujíc všecky doby, všecky jazyky, všecky
národy, všechna pokolení. S jakou něžností posvěcuje kolébku naši, s jakou
velebou doprovází poslední naše chvíle........... « (Proudhon : De la création de
1’ ordre dans humanitě, kap. 1.)
Nedivím se, že i racionalista Diderot uchvácen obdivem nad vnitřní silou
víry křesťanské napsal (Encyclopédie, čl. Christianisme): »Křesťanské nábožen
ství, jakkoliv zdá se míti na zřeteli pouze blaženost nebeskou, podporuje zajisté
co nejvíce naše štěstí pozemské.' Prospěšným jest právě svými přikázáními a
radami, směřujícími vesměs k zachování a zlepšování mravů.«
M. j., poznáte pravdu a váhu těchto slov sami v životě! S láskou ku pravdě
Kristově poroste v duši vaší i síla mravní, ušlechtilost, jemnocit, láska ku všemu
dobrému a šlechetnému! Z věrnosti ke Kristu Bohu vyroste i věrná oddanost
rodičům a všem těm, s nimiž svazky lásky a povinnosti poutá život srdce člo
věka. Poslušnost Krista Boha bude základem vašeho štěstí.
Proto v epištole dnešní napomíná nás apoštol Jakub : »Budiž každý člověk
rychlý ku slyšeni!« Slyš rád slovo pravdy Boží, přijímej je celou duší svou tak,
aby v srdci tvém rostlo v klas, rozkvétalo v čin, zrálo v ctnost.
2. U slov těch nezastavuje se však apoštol, nýbrž dodává: »ale zpozdilý
k mluvení.«
Vzpomínám slov Ducha sv. v knize Sirach (28., 28.): »Ústům svým udělej
dvéře a zámky a pozoruj, abys nepoklesl jazykem.«
Bran měst a hradů střehli strážcové zvláště spolehliví, aby nepřítel se jich
nezmocnil. A kteří jsou to strážcové, již bdíti mají u bran našich úst? Jest to
moudrost — a víry plná láska.
a) Rtové neopatrných bláznivé věci rozprávěti budou, slova pak opatrných
na váze vážena budou« — čteme v knize Sirach 21., 28.
Moudrost má býti první strážkyní našich úst. Jak často v okamžik nestře
žený pronesou ústa slova, jichž nikdy pronésti neměla. »Dokud nebylo slovo
proneseno, jsme pány jeho, jakmile však jest proneseno, stává se pánem naším«
— četl jsem v knize jedné — a dodávám k tomu: často pánem krutým, bezohled
ným, trestajícím nemoudrost naši.
Proto Písmo sv. praví: »Buď zpozdilý, t. j. rozvážný k mluvení!«
b) Druhým strážcem úst má býti víry plná láska. Běda, když strážce ten
nestřeží úst člověka. Kolik ran smrtelných zasadí často člověku ústa, jež ovládá
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duch zloby a nelásky. A odkud prýští se duch ten ? Nezkrotná touha vyniknout!
nad jiné, zášf, když daří se práce jiných, často odnímají srdci bratrskou laska
vost, slovům přívětivost, ústům lásku. Přeceňování sebe a nezkrotná osobivost
pohánějí před soud představené i spolubratry. O běda, když pýcha a odporná
sebeláska stane se strážcem úst člověka. Kdo obstojí pak před soudem jejich ?
Zlovolné úsudky, pomluva, posměch a pohrdání poskvrňují nejen ústa — ale
otravují i srdce, snižují ducha.
Jak odporným zjevem jest zvláště u mládeže, kde duch pýchy a přeceňo
vání mluví ústy, jimiž vanouti má vonný dech srdečné upřímnosti, otevřené,
ryzí, nezkažené duše, ideálních tužeb po dokonalosti. Jak do nebe žalujícím
zjevem, kde duch ten, jako had shřátý na prsou zasyčí ústy mladistvými a uštkne
i ty, jimž po Bohu povinnován láskou a vděčností největší!
»Polož, Hospodine, stráž ústům mým a dvéře vůkol rtům mým; nenachyluj
srdce mého ke slovům zlosti,« volá žalmista Páně. (140., 3.—4.)
Modleme se i my tak 1 Moudrost a láska ostříhej brány úst našich a pak
slova vycházející z nich budou řečí synů Božích — synů, jež odchovala víra a
posvětila láska'. Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolek katechetů v král, českém
konal dvě členské schůze, a to dne 28.
února a 20. března, jež byly věnovány zá. vazným poradám o zlepšení našeho posta
vení. Jednatel kol. Slavíček podal v obou
zprávu o krocích, které dosaváde v této zá
ležitosti byly podniknuty. Rozhovoru účast
nili se čile i ostatní kollegové. Zpráva jed
natelova byla vzata s povděkem na vědomí.
Úpozornění. Protože dosavadní poklad
ník kol. Fr. Suchomel, který obezřetně řídil
pokladnu spolku katechetského, se vzdal této
funkce pro ostatní důležité práce svého po
volání, zvolen byl ve výborové schůzi po
valné hromadě za pokladníka kol. Jan Konopik, katecheta na Král. Vinohradech.
Členové nechť tedy na jeho adressu zasílají
příspěvky roční ve výši 7 K, začež zdarma
dostávají »Vychovatele«, který jest orgánem
spolkovým. Jest nevyhnutelno, aby příspěvek
byl zaslán předem, poněvadž každý list žádá
předplatného, aby mohl zapraviti běžné
výlohy. Doplatky vyrovnali ovšem jest po
vinností každého řádného člověka.
Polský kátechetsko-paedagický kurs.
O pololetních prázdninách konal se v hlavním
městě Haliče katechetsko-paedagogický kurs,
jenž se vydařil do počtu účastníků, účinku
přednášek i co do výsledků. Přineseme o něm
delší referát.

—

Spiragův lidový katechismus nabývá
čím dále tím více půdy v nynější době,
poněvadž je psán skutečně tónem vřelým,
praktickým. Právě roku uplynulého byl pře
ložen do jazyka polského. Překlad pořídil
dr. V. Galant, katecheta v Přemyslu. České
vydání vyšlo u R. Prombergra v Olomouci
a dlužno je znova doporučit! našemu čte
nářstvu, poněvadž se výborně hodí za po
můcku pro katechetů. T. Jež o něm píše
v 5. čísle» Dwutygodniku katechetyczného«
takto: »Katechetismus P. Spiraga je dílo
časové, originální, lidové v plném smyslu
slova, neboť s důkladností vědeckou spo
juje pěknou dikci, osvěcuje rozum a roz
něcuje zároveň srdce. Dílo to velké části
hodí se tudíž přemýšlení pro bohatost a hlu
bokost obsahu. V každé rodině katolické
by měl býti domácí knihou, z níž každo
denně by se mělo čisti. Kněží užívají tohoto
výborného komentáře, i sami mají z toho
prospěch a žákům nesmírně prospívá.
Promluvy. Na dotazy některých pp.
kollegů katechetů odpovídáme, že »Duchovní
promluvy k mládeži«, jež sepsal a svým
nákladem vydal Emanuel Cívka, katecheta
c. k. gymnasia v Slaném, nejsou v knih
kupeckém prodeji, nýbrž jsou k dostání
pouze u vydavatele dp. Em. Cívky v Slaném.
Cena 3 K i s poštovní zásilkou.

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

Kreslení při vyučování biblické dějepravě v I. třídě.
Píše VLADIMÍR HORNOV.

Ve »Vychovatelských Listech« poukázal A. Zamazal k důležitosti kreslení
při náboženském vyučování. Domnívám se, že článek jeho, jednající o kreslení
v hodině náboženské, nalezne živý souhlas všech zkušených katechetů. Podávám
zkušenosti nabyté kreslením při vyučování biblické dějepravě v první třídě.
Jest jisto, že pro mladého učitele bývá nejtěžším vyučování ve třídách
nejnižších. Zkušený jeden ředitel říkává: »Katechetu poznám.dle učení v první
třídě.« Tu platí: Ex ungue leonem! Na stupni elementárním třeba učiteli nejpeč
livěji dbáti všech pravidel vychovatelského a vyučovatelského umění, aby po
ložen byl dobrý základ a v duši dítěte probuzen byl zájem pro učení. A jak
snadno se stává, že zájem probuzen není a to z té příčiny, že nebylo dostatečně
použito prostředků, kterých poskytuje učitelská praxe a zkušenost. A který jest
tajemný prostředek, jímž nejjistěji budí se v duši dítěte zájem pro učení? Starý,
osvědčený prostředek — názor!
Ve »Stručném slovníku paedagogickém« (str. 1050) čtu: »Je zcela moudré,
že na nejnižšim stupni školské činnosti se počíná samostatným vyučováním ná
zorným, kterým se umožňuje přirozený přechod z nazírání domácího k nazírání
školsky účelnému, neboť jím budí a řídí se pozornost, bystří smysly, obohacuje
nitro o vzácnou a didakticky potřebnou látku, pěstuje se pamět a klade se spo
lehlivý základ k vlastnímu myšlení, jež činí způsobilým k soustavnému vyučo
vání. Pomůcky k názornému vyučování jsou: předmět sám, jejž nelze úplně
žádným jiným prostředkem nahraditi, vzorek či modeli, jenž skýtaje názor dle
všech tří rozměrů nejvíce se podobá předmětu, obraz čili illustrace, zvláště
barevný a diagram, kterým se znázorňují určité vztahy názoru i pojmů ab
straktních.«
»Názor jest nejvydatnějším a nejspolehlivějším prostředkem didaktickým.
Veškeré vyučování jest počíti názorem, t. j. každý nový učebný předmět jest žá
kovi k povšechnému vnímání smyslovému předložití. To platí zejména při vy
učování elementárním.
Ale princip názornosti platí rovnou měrou pro každý vyšší stupeň u vy
učování, neboť pojmy bez názoru jsou prázdné. Pokaždé, jak dí G. A. Lindner
(Paedagogium III. 529), když se při vyučování nové pojmy vyvíjejí, nová slova
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se předvádějí, má se učitel postarati o to, aby vysvětleny byly ony pojmy a tato
slova patričnými názory.«
Tážeme se, jak dbáno principu názornosti při náboženském vyučování na
stupni elementárním? Vypravuje se biblický děj, dle pravidel methodických zpra
covaný; principu názornosti učiní se dosti tím, že ukáže se dětem na konec obraz,
zobrazující určitou fási biblického vypravování.
Jest otázka, zda tím učiněno jest všechno, čím mohl býti vzbuzen zájem
dětské duše? Dnes, v »době názoru«, kdy elementární vyučování začíná buzením
zájmu dětí způsobem nejrozmanitějším, kdy tabule i stěny ozdobeny jsou kres
bami učitelovými a výběrem pomůcek nejrozmanitějším, bylo by vyučování ná
boženské bez zájmu, ba i snad někdy duchamorné, kdyby učitel náboženství
nedbal co nejsvědomitěji principu názornosti.
Obrazů k náboženskému, názornému vyučování jest málo, žalostně málo.
Biblické obrazy jsou malé, nevyhovující. Jsou to pravé popelky vedle ostatních
pomůcek učebných. Nad to pak zobrazujíce jen určitou dobu děje, budí v dětech
zájem slabý. Jak si pomoci? Třeba křídy, třeba kresliti.
Myšlenku, že by dětem na stupni elementárním měla se biblická dějeprava
znázorňovali obrazy na tabuli, vzbudily ve mně náslechy, které jsme měli při vy
učování hluchoněmých dětí v Hradci Králové za j· ředitele Berana. Prostý obrazec,
prostinká črta a jaký budila zájem! Jednoduchý nákres postupu dějového byl
malým hluchoněmým posluchačům, neznajícím písma a řeči, písmem a řečí zároveň.
Ach, ti jednoduší panáčkové s dvěma trojúhelníky (menší trojúhelník hlava,
větší tělo a pod tělem dvě pohyblivé nožky), jak dovedli sehráti nejpohnutější
scény z dějin biblických! A s jakým zájmem sledovaly děti (často slabomyslné)
biblický výjev, odehrávající se v jednoduchých črtách před očima jejich!
Tak názorně a zajímavě nutno vyučovati i dítky slyšící — zvláště na stupni
nejnižším, kde setkává se často učitel s jednotlivci úplně zanedbanými, s obzo
rem myšlení velice úzkým. V mínění tom jsem byl utvrzen, když viděl jsem na
cvičné škole c. k. paedagogia v Poličce, jak neobyčejná péče věnuje se při vy
učování kreslení jakožto pomůcce názorného vyučování. Pozoroval jsem, jak
jednoduché obtazce, provázené živým slovem, probouzejí v dítěti duševní činnost,
jak budí v něm pevné představy, jež s neobyčejnou živostí utkávají potom v jeho
paměti.
Rozhodnuto pro křídu — pro kreslení, jakožto pomůcku názorného vyučo
vání biblické dějepravy.
(Dokončení.)

Promluva na V. neděli po velikonocích.
Napsal prof. XAVER DVOŘÁK v Praze.

*Buďlež činiteli slova a ne posluchači toliko.«
Slova epištoly.

Už po několik neděl těchto velikonočních slyšíte krásná a dojemná slova
Kristova. Nedivno ! Loučit' se Ježíš se svými. Taková intimní chvíle, kdy se srdce
otvírá dokořán a zjevuje, co je v něm nejryzejšího.
Představte si to večeřadlo na hoře Siónu, kolem Krista hlouček apoštolův;
naslouchají naučení mistrovým upiatě, ani očí neodvracejí od jeho tváře, srdce
jejich se zachvívají, oči vlhnou. Jako jiskry slova Kristova zapadají do duší jejich
a zapalují všecku bytost.
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I nám je tak dojatě, když posloucháme krásné řeči Kristovy; zachvívá se
srdce, oči se chvilkami zalévají slzou; chtěli bychom položití hlavu svou na
jeho ruce, zaplakati sladkou touhou, býti cele jeho, býti jeho učedníky, jeho
dětmi.
Ale jak prchavé jest takové dojetí, jak rychle pomíjející taková pohnutá
nálada! Vyjdeme ven v rušný život, radosti světa rychle vytisknou ze srdce
pohnutí a zase jdeme tou zvyklou cestou všedního, nekřesťanského života. Jak
dobře, že v to zbožné dojetí zaznívá hlas epištoly dnešní jako hlas zvonu do
svítajícího rána jasně a určitě: »Buďtež činitelé slova a ne posluchači toliko!«
Ta naše lidská slabost! Těžko zapírati, že jsme byli posud více posluchači než
činiteli slova. A přece jak nezbytno býti jeho činiteli! Rozjímejme o tom vroucně
v této příhodné chvíli.

1. Drazí! Buďtež činiteli slova a ne posluchači toliko! Tof příkaz ne apo
štola, ale'samého Krista. Mluvil o tom tak často, i v poslední chvíli ještě když
shrnuje všecko učení své v jedinou větu, v jedno přikázání, pravil: »Nové při
kázání dávám vám, abyste se milovali vespolek, jako já jsem miloval vás. Potomť
poznají zajisté, že jste učedníci moji, budete-li míti lásku jedni k druhým.« Toť
jest tedy znakem učedníka Kristova — ne pouhé jméno křesťana, ale křesťan
ský život.

Toť jest, čím liší se nauka jeho božská od nauky fariseů: přikazují, ale
nečiní. A varuje Kristus od této cesty: Poslouchejte slov jejich, ale příkladu
nenásledujte.
Jen ty, kteří činili slovo jeho, jen ty přijímal k sobě láskyplně, jim odpou
štěl a milostmi zahrnoval. A nebylo jich mnoho 1 Sám to přiznává, an dí: »Mnoho
jest povolaných, ale málo vyvolených.« Zdánlivě těžké jho a břímě slova jeho je
odstrašovalo; — ale kdo je přijali a sklonili šij svou pod toto jho vznešené na
uky, našli utěšení a’ odpočinutí duším svým a poznali, jak sladké jest jho jeho
a jak lehké jeho břímě.
Ejhle, Maria Magdalena, v radostech světa vyrostlá, z posluchačky stala se
činitelkou slova jeho a od té doby nenalezla v ničem vyšší rozkoše jako sloužiti
Kristu — od té chvíle, kdy rozplakala se u nohou Ježížových v nejhlubší bolesti.
Kdy ponížila pýchu svou až ke službě děvky, utírajíc nohy Ježíšovy vlasy svými,
je líbajíc a drahou mastí mažíc, jak zářivý stal se její všechen život; zastkvěla
se všemi ctnostmi — světice.
Mnoho bylo iariseů mezi posluchači Kristovými, ale toliko jeden Nikodém,
který stal se z posluchače také činitelem slova Božího. A Kristus povyšuje ho
až na důvěrníka a přítele svého.

2. Jest třeba býti činiteli slova Božího a ne posluchači toliko; neboť jenom
život podle víry posilňuje nás proti všelikému nebezpečí hříchu a přivádí život
náš k dokonalosti.
Jak krásně naznačil to Kristus v podobenství o staviteli. »Kdo slyší slova
má a zachovává je, podobá se muži moudrému, jenž vystavěl dům svůj na skále.
A spadl příval, přišly řeky, váli větrové a obořili se na dům ten; ale dům ne
padl, protože stál na skále. Kdo pak slyší slova má a nezachovává jich, podobá
se muži bláznivému, jenž vystavěl dům svůj na pisku. I spadl příval, přišly řeky,
váli větrové a obořili se na dům ten. A dům padl a pád jeho byl strašlivý.«·
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Jen tak lze zachovati milost Boží, která jest láskou Boha. »Kdo přikázání
moje má a je zachovává, ten jest, kterýž mne miluje.«
Jen tak lze dojiti dokonalosti křesťanské. Ne myšlenka, ale dílo zvěstuje
umělce a tak v plnění slova Božího zjevuje se dokonalá mysl.
Znáte život sv. Antonína Velikého ?
Byl nejen posluchačem slova Božího: »Chceš-li dokonalým býti, prodej, co
máš, rozdej chudým a budeš míti poklad v nebi; pak přijď a následuj mne« ;
ale naplnil je do posledního písmene. Rozdal, co měl, a v chudobě a v samotě
žil do konce života svého. A Bůh rozmnožoval slávu jeho zázraky mnohými, že
i církev oslavila jej názvem »Veliký«.
Co učinilo Františka z Assisi velikým světcem církve? I on byl nejen poslu
chačem slova Božího: »Nemějte zlata ani stříbra ani peněz v opascích svých ani
mošny na cestě ani dvou sukní, ani obuvi, ani hole;« ale také on naplnil toto
slovo Kristovo do posledního písmene. Není v širém světě křesťanském-místečka,
kde byste nenalezli obrazu velikého světce Františka Serafínského.
3. A konečně, drazí moji! Skutky, toť cena věčného života, toť zlatý klíč
ke království zaslíbenému vyhnaným synům Evu. »Ne ten, kdo mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského, ale ten, který plní vůli Otce mého, ten jest,
kterýž vejde do království nebeského.«
Nevešly panny neopatrné do večeřadla svatebního, že neměly vzácného
oleje v nádobách srdce svého, že neměly dobrých skutkův! Ven byl vyvržen
služebník lenivý, poněvadž zakopal hřivnu do země; netěžil a zakopal a proto
měl díl v temnosti zevnitřní, kde je pláč a skřípení zubův.
Ale vešly panny opatrné, jejichž lampy plny vzácného oleje vydávaly jasné
a skvoucí světlo dobrých skutkův. A k pilným služebníkům, činitelům slova pravil
král laskavě: Vejděte v radost Pána svého!
Tak jednou věčný Soudce, až se zjeví k soudu poslednímu a rozdělí shro
mážděné národy v pravo i v levo, bude soudit a odsuzovat. »Pojďte vyvolení
Otce mého,« řekne těm po pravici, »a vládněte královstvím připraveným vám od
počátku světa.
Neboť lačněl jsem a dali jste mi jisti, žíznil jsem a dali jste mi piti....
Naplnili jste zákon, ^kterýž jsem dal ; kdo podá kalíšek vody studené bratru
svému nejmenšímu, neztratí odměny své. Slyšeli jste a konali a podíl váš jest
v blaženosti věčné.«
A řekne k těm po levici: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného,
který jest připraven ďáblu a služebníkům jeho. Neboť lačněl jsem, nedali jste mi
jisti; žíznil jsem, nedali jste mi piti........... Byli jste posluchači a nikoli činiteli
slova mého? »Kdo přijme některého maličkého ve jménu mém, měť přijímá!«
Slyšeli jste a nekonali a podíl váš je v zatracení.«
Nuže, drazí moji! Buďte nejen posluchači, ale také činiteli slova Božího.
Díváte se v zrcadlo, aby byla tvář vaše čistá na soudě lidu. Slovo Boží, toť
zrcadlo vaší duše; ukazuje vám nedostatky vaše. Když jste tedy pohleděli, ne
zapomeňte, jak jste vypadali, aby tvář vaše byla čista na soudě Božím.
Hleďte se připodobniti Bohu svému, ať tvář vaše jako slunce se zastkví,
ať pozná vás Kristus jako své učedníky, Bůh jako své děti, královské dědice
blaženosti své, protože jste byli činiteli slova a ne posluchači toliko, oklamávající
sami sebe. Amen.
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Promluva na VI. neděli po velikonocích.
Napsal FR. KALNÝ.

Ano, přichází hodina, že každý, kdo
vás zabije, doinnivati se bude, že by lim
Bohu sloužil.
Jan 16., 2.

Nikdo rád nevyznává svých chyb, zvláště jsou-li to velké hříchy, kterých by
jiní na člověku netušili. Toho používá pak zlý duch, aby pokud možno zabránil,
aby takoví hříšníci vykonali upřímnou zpověď a tak se očistili od svých hříchů.
Tak některé dítky ve své úzkostlivosti, která je zdržuje od upřímné zpovědi,
volají: »Ano, tento hřích by mohl býti oznámen, kdybychom se z něho zpoví
daly.« Avšak jak pošetilá je to obava! Oslavou sv. Jana Nepomuckého, jehož pa
mátku ve čtvrtek konáme, poučuje nás církev svátá, že tato myšlenka je zcela
neodůvodněna, že můžeme beze vší bázně všecky i nejtajnější hříchy svoje vy
znali. Proč? Poněvadž zpovědník jest povinen zachovali naprosté mlčení. Proto
budeme dnešního dne rozjímali několik slov o zpovědní mlčelivosti. Ukáži vám,
jak tato povinnost jest přísná, tak že kajícník v té věci nemá se zcela ni
čeho obávati.
1. Kněz nesmí nikdy nikomu nic ze zpovědi říci. Dejme tomu, že se zpo
vídá školní dítko. Zpovědník nesmí oznámiti hříchů tohoto dítka, které slyšel ve
zpovědi, ani rodičům, ani učitelům, ani jiným kněžím ; ono nesmí o těch hříších
mluviti ani s oním dítkem mimo sv. zpověď, vyjímaje případ, že by dítko samo
toho žádalo, aby snad bylo lépe poučeno k uvarování tohoto poklesku. Kněz
nesmí dáti na jevo ani pohledem, ani posuňkem, ani pokynem, ani slovem, že to
neb ono zná ze zpovědi.
'
A tato povinnost,· zachovali zpovědní tajemství, jest pro kněze tak přísná,
že jí nesmí přestoupili za žádnou podmínku; žádný biskup, áni papež nemůže
kněze této povinnosti zbaviti. Kněz musí raději vytrpěti nejhroznější muka a nej
hroznější smrt, než aby nejmenší věc oznámil ze sv. zpovědi. Dnešní sv. evange
lium nás o tom poučuje: »Ano přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, do
mnívat! se bude, že by tím Bohu sloužil.«
Dejme tomu, že byla provedena vražda. Domnělý vrah zpovídal sé jednomu
knězi. Věc přišla k soudu. Soudce se ptá onoho kněze, zdali dotyčný člověk
jest opravdu vrahem. V takovém případě nesmí kněz zcela nic oznámiti, nýbrž
musí zcela jednoduše odpovědět! : »Na tuto otázku nedám žádné odpovědi.« —
Kněz musí vytrpěti raději trest a vězení, než aby nejmenší zprávu vyzradil ze
sv. zpovědi. Tak jednal sv. Jan Nepomucký, takovou smrt podstoupil i blahpsl.
Jan Sarkander na Moravě. Od této mlčelivosti neosvobozuje kněze nic,- i kdyby
k vůli ní měl sebe větší škodu.
2. Povinnost zachovat! mlčení o všem, co kněz slyšel ve sv. zpovědi, je
zpovědníkovi uložena od církve . pod těžkým hříchem; církev zajisté nařídila:
»Kdyby se dal někdy duchovní ďáblem svésti a říkal něco ze zpovědi, budiž ze
svého úřadu sesazen a nechť celý svůj život trpí trest, aby činil pokání.«
Nikdy však nebylo slyšeti, že by bylo bývalo potřebí tak velkého trestu
užiti vůči některému knězi. Opravdu viditelná, ano podivuhodná jest ochrana,
kterou Bůh zařídil, aby tajemství zpovědní nikdy nebylo porušeno. Byli i kněží
nehodní, ano odpadli od církve — jestliže mezi apoštoly byl zrádce, není nic
.divného, že i mezi ostatními učedníky se našli někteří svého stavu nehodní —
a přece nevíme příkladu, že by byl i špatný kněz zrušil zpovědní tajemství.
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Před nějakým časem stal se jeden kněz choromyslným. Několik bezbožných
mladíků se ho v tomto stavu tázalo, z čeho se zpovídala jistá dívka. Všichni
byli zvědavi, co na duchu chorý odpoví. A jaká byla jeho odpověď? Odvětil
hlasem hrůzu vzbuzujícím: »Vy jste větší blázni než já.«
Sv. Jana Nepomuckého bezbožný král Václav všemožným způsobem, sliby
a hrozbami ponoukal, aby mu vyjevil, z čeho se zpovídala královna. Avšak sv.
Jan dal se raději o život připraviti, než aby vyzradil zpovědní tajemství; zemřel
jako vznešený a slavný mučedník zpovědního tajemství. Vizte, tak svátá a
přísná jest povinnost zpovědníkova, aby na vždy pomlčel o tom, co slyšel ve
svátosti pokání.
3.
. Nemohu se zdržeti, abych k tomuto bodu nepřičinil nějaké pozn
Jestliže kněz je přísně zavázán k mlčení o tom, čeho se dověděl ve zpo
vědnici, sluší se zajisté také, aby zachoval toto mlčení i kajícník, to je ten, kdo
se zpovídá. To je nejen slušno, ale i nevyhnutelně nutno. Tu může dítko ně
kterému slovu knězovu špatně rozuměti a řekne : »Zpovědník mi to řekl a není
to přece pravda.« Zpovědník však se nemůže brániti a nesmí říci : »Já jsem to
tak neřekl, nýbrž jinak.« Vůbec je zpověď něco tak svátého, že se nemá zataho
vat! do denního hovoru. Z hlouposti a nerozumu zajisté mluví takoví lidé, kteří
nemají nic pilnějšího na práci než prozrazovat! to, co jim kněz ve zpovědnici řekl
a ještě jiných se doptávají: »Co pak tobě řekl kněz?« Také nemá zde místa vý
mluva: »Já to řeknu pouze svému příteli, aby i on z napomenutí mého měl uži
tek.« Nic podobného! Chce-li dobrý přítel slyšeti, co by mu bylo k užitku, nechť
sám poklekne ke zpovědnici a doví se toho též.
4. Proto bez bázně a rády, milené dítky, používejte tohoto velikého dobro
diní, abyste očistily svoji duši od hříchu, zvláště až vyjdete ze školy. Tak mnoho
dítek, které byly ve škole opravdu vzorné a zbožné, zanedbávají sv. zpovědi,
jakmile opustí místnosti školní. A když vás vidím, bojím se o vás, že mnohé
z vás se rovněž zpronevěří tomuto přikázání, aby aspoň jednou za rok přistou
pily ke správě Boží.
Představte si, že byste zemřely ve smrtelném hříchu a nyní byste byly ve
věčném zavržení, obklopeny hrozným ohněm a velkými mukami, kterých jazyk
lidský vypsati nemůže. Kdyby někdo pak přišel a chtěl vás vysvobodit! z těchto
muk, zda byste to považovaly za malichernost? Nebyl by to spíše největší cíl,
k němuž dojiti byste žádaly? A nyní vizte! Jste-li rozhřešeny ve zpovědnici od
těžkých hříchů, děje se vlastně něco podobného; neboť kdyby nebylo zpovědi
a odpuštění hříchů, přišly.byste neomylně do věčného zavržení. Jestliže vám tedy
Ježíš ve sv. zpovědi ústy knězovými odpouští hříchy, je to zrovna tak, jako
byste byly vysvobozeny z věčného zavržení.
Pomněte dále, čeho nabýváte hodnou zpovědí. Před lety cestoval jsem vy
sokým pohořím, které sluje Apenninami, vypravuje jeden kazatel. A tu jsem
zavítal do odlehlého pohorského hostince. Hostinský, muž v nejlepších letech,
seděl za kamny a nemohl se ani hnouti. Naříkal si, když jsem se s ním dal do
hovoru, že jest pakostnicí ochromen na celém těle: a co jiní jdou vesele do
práce nebo se těší v přírodě, musí býti ve světnici samoten a často trápen vel
kými bolestmi a není mu možno, aby něco pracoval. Když jsem mu svoje póh>tování vyjádřil, sděloval smutně: »Milý pane, já jsem sám vinen svou chorobop.
Měl jsem vášnivou náklonnost k lovu a přese, všecky výstrahy jsem se jí ne-

Ročník X.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Strana 55.,

vzdal, až jsem byl uvržen do tohoto stavu, v jakém mne nyní nalézáte.« Co
myslíte, milé dítky”, kdybych byl tomuto muži mohl říci: Budeš opět úplně zdráv
a silen, prost všech bolestí, vesel jako před svou nemocí, jestliže mi slíbíš, že
na vždy potlačíš náklonnost k lovu — považoval by to za malichernost a neslíbil
by to s největší radostí a díky?
A nyní to srovnejte se svým duševním stavem. Těžkým hříchem jste po
zbyly zdraví, ano života své duše, všech pokladů Božích, milosti Boží. Ochuravěly jste na duši. Jediná pak platná zpověď vrací zdraví, život vaší duši, vaše
dřívější zásluhy, milost Boží.
A jestliže jste se uzdravily na duši, varujte se, abyste opět hříchem svého
duševního zdraví nepodlomily. Či myslíte na konec: Mohu se z toho opět zpo
vídat!? Takové dítko se rovná člověku, který lehkovážně skočil do vody a myslil:
»Však mne někdo vytáhne z vody« ; nebo takovému, který by se sám poranil
a řekl: »Což o to, lékař mi ránu opět zaváže a zahojí.« Nerouhejte se, abyste
se nepřesvědčily, že je hřích proti Duchu sv. opovážlivě na milosrdenství Boží
hřešiti. »Nemylte se, Bůh nebývá posmíván!« Amen.

Promluva na den svaté a nerozdílné Trojice Boží.
Napsat EM. ŽÁK.
>Ó hlubokosti bohatství moudrosti i vědo
mosti Boží!<
K Řím. 11., 33.

Velký prorok starozákonný Isaiáš, uvažuje o tajemství Boží podstaty, stojí
takořka jako poutník před branou věčnosti a tluče, vyprošuje si vstupu. Chce
zřítí Boží tvář. A když darmo čeká, že brána se otevře, naslouchá, zda zvuky
dají mu tušit, že tam v kraji nedostupném, v říši nekonečna vládne jiný život,
nepoznaný a nepochopitelný. A tu slyší vzdálené chóry zástupův, any pějí:
»Svatý, svátý, svátý, Hospodin Bůh zástupů.« A s touto zvěstí vrací se k lidu a
zapisuje, co slyšel u brány věčnosti.
V dnešním sv. evangeliu, nejstručnějším ze všech evangelií nedělních, spa
třujeme Ježíše, který jako příchozí z říše Boží sděluje svým věrným o Boží při
rozenosti, kolik snésti mohou. Mluví jasně o Bohu trojjediném, káže, aby křtem
svátým uvádějíce lidi v nové království Boží, činili tak: »Ve jménu Otce, Syna,
i Ducha sv.« A podivno, nikde Ježíš Kristus nevykládá, aby lidský rozum pro
nikl tuto pravdu. Zůstavuje v hlubokém tajemství ono prvé učení, které při svém
vstoupení do církve, takořka v její branách, má příchozí slyšeti o Bohu Otci
Synu a Duchu sv.! Tajemství nejsvětější Trojice Boží — tof základní článek víry
křesťanské, hluboký odkaz učení Spasitelova. A proto o tajemstvích viry dnes
jen stručné uvažujme.
1. Ať otevřeme náboženské knihy kteréhokoli národu dávnověkého, spatřu
jeme, že středem, kol něhož se kupí ostatní nauky, jest vždy nějaké učení roz
umem neproniknutelné, nepochopitelné. A není a nebylo náboženství, jež by ne
chovalo v sobě nauk tajemných. Tajemství je podstatnou každého náboženství.
— Staré náboženství indické mluví o trojici bohů, jež zve : Brahma, Višna, Šiva.
Číňané věřili dle nejstaršího svého náboženství v Boha v trojici a jednotě, Egyp
ťané, Peršané a všicci národové mají stopy Boží trojice ve svých poddáních. Ře
kové v říši svých bohů mají tři božstva nejpřednější: Zeva čili Jupitera, Poseidona-Neptuna a Hada či Plutona. Náboženství našich dávných slovanských předků
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mělo, jak známo, značnou podobnost náboženství indickému a perskému. Slo
vanský prabůh je Triglav, z něhož vychází Perun, Radhosť a Živa.
A co spatřujeme v těchto ctihodných podáních, jež každý národ dle svých
názorů si upravil? Dvě důležité a významné pravdy. Je v nich zřetelné doznání,
že Bůh je nepochopitelný, že jest i v jednotě své více osobný, a že marně rozum
lidský pokouší se proniknouti tajemství jeho bytí. A druhé: že všichni národové
mají týž původ, tvořili jedinou prvotní rodinu, neboť z jich náboženství na společný
jich původ bezpečně lze souditi. Slova bible o jednotě lidského pokolení a téže
společné víře všeho lidstva se tak zřejmě potvrzují.
A odkud vzali tito národové svoji víru v Boha víceosobného? Nelze vy
světlit! jinak, nežli že lidstvu tato pravda byla zjevena a z prvotního zjevení přešla
v dávné tradice národů. Zvláštní obrazotvorností a poesií národů byla ovšem různě
přetvořena a proměněna, až Ježíš znovu ji očistil a vrátil jí onen prostý, ale
přece tajuplný jas — na kolik jej rozum lidský může snésti —: Jeden Bůh ve
třech osobách.
2. Tímto učením o Bohu každý z nás již na prvém kroku do říše víry se
tkává se s tajemstvím. S učením, jež rozum nikdy nepronikne a nezdolá. — Ve
starých mythech dávných národů čteme o bojích titánů, bytostí nadlidských,
z bohů zrozených, kteří v společném boji chtí stéci Olymp, vypuditi bohy a
tam založiti své sídlo. Bible vypravuje nám o stavění věže Babylonské. Lidstvo
rozmnožené v milliony, pyšno svojí silou a uměním, chce stavětí město a věž,
jejíž vrch dosahoval by v samo nebe. Chce postavit: pomník své síly a pýchy,
který by vzdoroval i moci Boží. Ale Bůh překazil jejich dílo, »zmátl jich jazyky*,
t. j. pýchou opojeni utrpěli takové zmatení mysli a názorů, že ustati musili ve
svém díle. — V těchto dávných zkazkách jest však hluboké poučení pro všechny
věky. Duch lidský kdykoli se pokusí stéci brány věčnosti a pochopili tajemství
říše Boží, vždy odražen klesne k zemi zpět. Titanismus lidského ducha, který se
bude týčiti, aby tajemství říše nadpřirozené uchvátil, vždycky utrpí porážku a
a nikdy nedočká se vítězství. A proč to? Poněvadž člověk je tvor omezený ji
stými hranicemi poznání, za něž duch lidský marně se pokouší vstoupili. A když
tuto svoji nedostatečnost a slabost pozná, pak vždy říditi se bude slovy básní
kovými: »Největším štěstím myslícího člověka je vyzkoumat!, co se vyzkoumat!
dá, a tiše ctíti, co se vyzkoumat! nedá.«
Slavný filosof a přírodbzpytec našeho věku Dr. Martens, mluvě o záhadách
a tajemstvích světa, praví: »Přesným bádáním podaří se mnohé zjevy, dosud ne
poznané, pochopili a najiti zákony, které je vytvořily. Zákony vědy se spojí a
snad i zjednoduší. Ale tím hroznější bude dojem, kterým potom na nás budou
působiti záhady prvotné ve své gigantické velikosti a nedostižné vzdálenosti.«
A všechnu vědu lidskou přirovnává k pralesu, v němž člověk žije a namáhá se,
aby mýtěním houštin probral se ven, k novému světlu, k lepšímu světu. Ale
i když jednou poslední záhada padne a on z pralesa se dostane, shledá, že na
lézá se vlastně na ostrově, který je obklíčen nekonečným oceánem, přes kterýž
nelze mu dále. A člověku nelze, než uznati svoji slabost a v pokoře žiti tam,
kde místo Tvůrcem mu vykázáno.
A má-li tento svět své záhady a tajemství, pak přirozeno, že onen svět
víry, v němž duše lidská nalézá své štěstí a klid, má jich daleko více. Tajemství
víry, náboženství, toť jsou jako majáky, jež daleko v jiném světě jsou postaveny,
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ale světlem svým svítí až sem, na naši zemi, aby člověk nezapomínal, že jest
ještě jiný svět a jiný život, k němuž se bére. Tajemství viry! Jak veliké světlo,
jak veliká síla pro lidskou duši z nich vychází, chápe jen ten, kdo nikoli jen
rozumem, ale i srdcem, které v nich nalézá upokojení, dovede je přijímati.
Tajemství nejsvětější Trojice! Tof není záhada, jež dána je nám snad jako
záhady světa k proniknutí a prozkoumání, ale která nám mluví o Bohu nepo
chopitelném, o Pánu světa, »jenž přebývá ve světle nepřístupném.» Je nám dána,
abychom v uctivém mlčení klaněli se Nepoznanému, a nikoli abychom v pýše své
snažili se Hospodina pochopiti. Tajemství nejsvětější Trojice! Nezjevil tuto pravdu
tajemných hloubek Spasitel, abychom hleděli hloubky ty jako snad hloubky da
lekých moří změřiti, ale aby úcta a posvátná bázeň před Bohem ještě více v naší
duši vzrostla. Nechápe je rozum, ale přijímá je srdce věřícího člověka. A tou
měrou, jakou láska a ctnost v duši člověka se vzmáhá, tou měrou roste i jeho
víra, tou měrou, jakou hřích neb zlá vášeň se rozmáhá v jeho nitru, poklesá
i jeho víra. — Svátek dnešní vyniká zvláštním podivným kouzlem mezi všemi
církevními svátky. Má posíliti naši víru v tajuplnou bytost a působnost Boží,
víru v ochranu a pomoc Boží, v jeho prozřetelnost, která bdí nad námi.

V staré legendě ze života sv. Felixe Noly se vypráví, že když prchal před
svými nepřáteli, uchýlil se v rozvaliny domu, aby uchránil svůj život. Ale z da
leka bylo jej v úkrytu viděti. Tu Felix učiniv kříž, zvolal: »Bože trojjediný, buď
mi ochranou!« A tu prý náhle pavouk s podivuhodnou rychlostí utkal pavučinu
tak hustou, že vrahové, kolem jdouce, Felixe nenalezli. A dověděv se o tom z úst
jeho biskup sv. Paulinus z Noly, pravil hluboká slova : »Kdo v ochranu Boha
trojjediného se poroučí, tomu i dílo pavouka stane se zdí spasnou; kdo však na
Boha zapomíná, tomu i kamenná zeď bude jen slabou pavučinou.« Amen.

Promluva při prvním přijímání dítek.
Napsal JAN PRIEHER.

Kdyby k vám přišli poslové nějakého krále a jménem jeho pozvali vás ke
svatební hostině, byly byste tím zajisté velice potěšeny. »Král zve nás k hostině,«
tak volaly byste v překvapení svém, »král chce nás míti u stolu svého! Jaká to
pro nás čest, jaké štěstí! Jak dobrotiv jest král náš! Kterak jej za to milujeme!«
A hle! štěstí takového, ano mnohem většího dostane se vám ve skutečnosti dneš
ního dne.

Nač byste u krále pozemského neodvážily se ani pomysliti, to činí vám král
všech králů, Pán nebes i země, vtělený Syn Boží. Zve vás k duchovní hostině,
při ní sám sebe podává vaší duši za pokrm. Kéž byste štěstí to jak náleží po
znaly a pochopily!
Při sv. přijímání spojuje se Pán Ježíš co nejúžeji s naší duší, tak že platí
o nás jeho vlastní slova: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm.« Jeho nejsvětější tělo spojuje se s naším tělem, jeho nejdražší krev pře
chází do naší krve, jeho nevinná duše posvěcuje duši naši, a tak děje se v nás
proměna, jež činí nás Pánu Ježíši podobnými, povznáší nás k bytostem nadpo
zemským. Pán Ježíš proniká celou naši přirozenost, tak že můžeme zvolati se
sv. Pavlem: »Žiji sice, ale ne já, nýbrž žije ve mně Kristus.«
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Sv. přijímání oslabuje v nás zlé žádosti a tak chrání nás, abychom do hříchu
neupadli. Mnohým a těžkým pokušením vystavena jest ctnost člověka. Tělo vábí
ke zlému, svět láká a duch zlý ustavičně strojí úklady. Kdo ochrání vás, milé
dítky, v tom těžkém boji? Kdo posilní vás, abyste zvítězily nad nepřáteli spasení
svého? Ježíš nabízí vám pomocné ruky v nejsvětější svátosti. Chce vám býti
ochráncem v nebezpečí, posilou v pokušení, útěchou v křížích a protivenstvích.
Budete-li často a hodně přijímati jeho nejsvětější tělo, dostane se vám milosti,
že ochabne vaše náklonnost ke zlému a na místo ní zavládne v srdci vašem od
hodlanost k dobrým skutkům a ctnostem křesťanským.
'
Sv. přijímání působí v naší duši jako jarní slunce v přírodě. V zimě jest
všude tak pusto a mrtvo, jako by země v smrtelný spánek byla pohřížena. Sotva
že ale slunce na obloze výše vystoupí a jeho paprsky počnou tepleji hřáti, ihned
probouzí se celá příroda k novému životu. Šedé mraky a mlhy prchají, led taje,
pole a luhy počínají se zelenati. Jarní kvítky probouzí se ze svého zimního spánku
a radostně otvírají vonné kalíšky své. Stromy jsou plny květu a v ratolestech
jejich provádí ptactvo milé svoje zpěvy. Všude spatřujeme nový život, odevšad
ozývá se radost a plesání. A co v přírodě činí slunce, to v srdci našem působí
sv. přijímání. Vtělený Syn Boží je tím sluncem, jež vysílá do srdce našeho vřelé
paprsky a své milosti, zahřívá je a tak probouzí v něm vyšší, nebeský život.
Brzy roztaje ledová kůra vlažnosti a zlých náklonností a duše počne vydávati
květy zbožných myšlenek a ovoce ctností a dobrých skutků. Lidé, kteří často a
zbožně tělo Páně přijímají, pociťují radosti, o nichž hříšníci nemají ani tušení.
Svatý mír vládne v srdci jejich; a míru toho nepozbývají ani tehdy, když neštěstí
na ně doráží, když zármutek a soužení je svírá. Již na zemi okoušejí částečně
oné blaženosti, jež očekává je v nebesích.
Když slavný missionář francouzský Britaine řídil sv. missii v městě Lyonu,
súčastnil se celé pobožnosti důstojník, který od mládí svého vedl život hříšný a
nekajícný. Ale přesvědčivými řečmi onoho missionáře byl tak dojat, že s velkou
lítostí přijal sv. svátosti. Po přijímání přišel do sakristie a vyznal přede všemi
přítomnými: »Král celé Francie nemůže při všech svých pokladech a radovánkách
býti tak šťasten, jako já nyní jsem. Nikdy v životě svém nezakusil jsem tak čisté
radosti, jako nyní pociťuji.«
Při sv. přijímání uvede vás Pán Ježíš do řady svých bojovníků. Chce, abyste
pod praporem jeho bojovaly naproti hříchu a ďáblu, abyste mu sloužily dobrými
skutky a ctnostným životem. Každý vojín musí hned při svém povolání složití
přísahu věrnosti, musí přislíbiti, že bude neohroženě bojovati proti všem nepřá
telům vlasti a bude-li toho třeba, že i život položí za panovníka svého a za vlast
svou. A podobného slibu žádá od vás Pán Ježíš, váš nebeský velitel; žádá ho
právě dnes, poněvadž chce se ujistiti o věrnosti vaší, prve než přijme vás do
řady duchovního vojska svého. Již na křtu sv. slíbili kmotrové jménem vaším,
že chcete všemu věřiti, co Bůh zjevil a čemu církev sv. učí. Tehdá ovšem byly
jste ještě nemluvňátka a nevěděly jste ani, co se s vámi děje. Nyní ale jste již
vyučeny ve sv. náboženství, rozeznáváte dobré od zlého a můžete samovolně se
rozhodnout! buď pro dobré anebo pro zlé, buď pro Boha anebo pro ďábla. Vy
znejte tedy: »Věříte-li v Boha Otce . . . «
Víra vaše neměla by žádné ceny, kdybyste podle ni nebyly živy, kdybyste
jí r.eosvědčovaly skutky svými. Kdo sice věří, ale při tom vede hříšný život,
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hlásí se věrou ke Kristu, ale skutky svými následuje ďábla. Jsem přesvědčen, že
nechcete býti zrádci takovými; a proto očekávám, že s ochotou a plným pře
svědčením obnovíte i druhou část slibu křestního. Slibte Pánu Ježíši, že co nejpeč
livěji se budete varovati každého hříchu a tak zřeknete se všeho společenství
s duchem zlým. Povězte tedy: Odříkáte-li se ducha zlého i skutků jeho?

V slibu tomto zalíbení nejvyšší zajisté má Otec váš nebeský, avšak i my
všichni, jimž blaho vaše leží na srdci, těšíme se z něho upřímně a zvláště milí
rodičové vaši hledí na vás okem plným radosti. Oniť zajisté neméně nežli vy na
dnešní den se těšili, protože vás milují nade všecko na světě, protože vaše štěstí
jest i jim štěstím a radostí. Za všechnu svoji péči a práci, již pro vás od ma
ličkosti vaší podnikli, nežádají si ničeho toužebněji, než aby uviděli vás hodnými
a šťastnými. Nyní právě slíbily jste veřejně a slavně, že se budete pečlivě varo
vati všeho zlého, že vždy chcete býti hodnými a zbožnými křesťany. Plňte slib
ten věrně po celý svůj život a nikdy se od něho neodchylujte! Tak nejlépe se
zavděčíte Pánu Bohu i svým milým rodičům, připravíte si zde na zemi klidný a
spokojený život a zasloužíte si blaženosti nebeské.

A nyní připravte se již, abyste přijaly Spasitele svého! Přijměte jej do srdce,
ozdobeného živou věrou, hlubokou pokorou a plamennou láskou! Plny víry vo
lejte s králem Davidem: >Onť zajisté Bůh můj a Spasitel můj.« Plny pokory rcete:
»Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou.« Plny lásky dodejte: »Ježíši
můj, tobě živ jsem, Ježíši, tobě umírám, Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.«
Amen.

Illustrovaný katechismus polský.
Byv upozorněn na tuto knížku, objednal jsem si ji z Tarnova z knihku
pectví G. Gebetnera a spol. Byl jsem katechismem tím mile překvapen a řekl
jsem si hned : Kéž bychom měli podobnou knížku též v jazyku českém. Z kate
chismu toho dýše život. Mluví k rozumu, k srdci i k obrazotvornosti. Katechis
mus náš český proti tomuto vyjímá se jako nějaká mathematická příručka, kde
samá poučka, vzorec definice, mluvíť výhradně k rozumové stránce člověka.
Vždyť i vyučování ve škole má míti vtištěny tři hlavní známky: Ut Veritas
doceat, moveat, placeat.
Na tomto základě jest vytvořen katechismus biskupa Likowského. Pravdy
náboženské podávány ve způsobě otázek a odpovědí jako v katechismu schvále
ném biskupy rakouskými. Přidány tam jsou krásné příklady z Písma sv., z prak
tického křesťanství, ze života církve a světců. Při každé příležitosti tam pěstován
moment vlastenecký. Celý katechismus protkán citováním případných nábožen
ských písní. Dítě odnáší si porozumění písní, které zpívá v kostele, z vyučování
náboženského. Ten moment zdá se mi, že se ve škole dnes přechází na škodu
pobožnosti dítěte. Jestliže katecheta si té věci nevšimne, zpívá mládež slova,
kterým mnohdy nerozumí.
Předností rozhodnou jest, co nyní prohlašuje moderní vyučování za svoji
vymoženost, co však bylo již dávno v praksi církve učící, totiž vyobrazení.
Podivno! Církev vždy hájila používání obrazů, obrazy vyučovala, ale posud
aspoň v našich českých katechismech vyobrazení neshledáme. Jest tu konflikt
najednou se starou tradicí církve, i s moderním vyučováním. Dítě v první třídě
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má šlabikár s obrázky, sotva postoupí a začíná lámati slova nemecky, má zas
v ruce učebnici s vyobrazeními atd. A nedivme se, že pohlíží na katechismus
zvláštním pocitem a když vyjde ze školy, vícekráte se do katechismu ani nepo
dívá; Jak se stává katechismus přítulnější, jsou-li tam vyobrazení, upoutá i nej
většího nedbalce I
Otázka ta šťastně jest rozluštěna ve zmíněném katechismu. Celá řada vy
obrazení ze Starého i Nového zákona, obrazů historických, zejména z dějin
katolické Polsky, znázornění obřadů mše sv., udílení svátých svátostí. Netřeba
připomínat!, jaký instruktivní dosah má takové vyobrazení. Na př. první sv. při
jímání, zaopatřování nemocného, svěcení kněžstva atd. Myslím, že kniha podobná
by konala v rukou českých dětí dobrého apoštola nejen ve škole — ale i v rodině.
Katechismus posavádní byl by podkladem a rozšířil by se jenom na té
myšlence, na které jest založen onen zmíněný katechismus polský. Při nynější
ohromné produkci obrázkové, snadno vhodná vyobrazení, zejména co se tkne
křesťanských a katolických dějin českých, by se zaopatřila.
Kéž by se nejdůstojnější úřady církevní ujaly té myšlenky a dosavadní
katechismus oživený by se octl v rukou české mládeže.
S.

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku. Spolek katechetů v král,
českém pořádal dne 17. dubna o 2. hod.
. odpolední výborovou schůzi, jíž se účastnili
tito členové: Bečvář, Hrudka, Janáč, Konopník, Pihler, Rotta, Roudnický, Slavíček,
Žák a Žundálek, jako host pak kol. Strnad.
Omluvili se kol. Balcar a Košák. Jednatel
kol. Slavíček přečetl oznámení nejd. kníž.
arcibiskupské konsistoře pražské, jímž Jeho
Eminencí potvrdil volbu prof. Em. Žáka za
předsedu katechetského spolku. Jednáno bylo
o závazné účasti dítek při průvodu na sv.
Marka a o křížových dnech, poněvadž stará
nařízení o náboženských cvičeních nebyla
zrušena. K budoucímu svazu katolických
spolků i náš spolek přistoupí a vyslal tam
předsedu a jednatele jako delegáty. Jednatel
navrhl objednati některé odborné knihy. Pro
redakci Katechetské přílohy usneseno objed
nati Christlich paedagogische Blätter, jakož
i mnichovské a kemptské katechetské listy.
Kol. Pihler uvolil se podávati zprávy o zá
važnějších věcech v těchto listech. Po té
dále jednáno o krocích, které jednatel kol.
Pihler, Rotta i ostatní učinili ve prospěch
uskutečnění našich spravedlivých požadavků.
Zprávy tyto byly přijaty s uspokojením. Po
té zodpověděny došlé dotazy, načež schůze
o 5. hodině byla skončena.
Pohřebné po katechetech. Není vý
slovně v novém zákoně zemském ustanoveno,

----

že i po katechetech se má vypláceti pohřební
kvartál osobám, jež dosloužili katechetovi do
smrti. Byl podán rekurs k správnímu soudu a
tento zcela spravedlivě rozhodl, že náleží i
osobám, které katechetovi sloužily do smrti.
Tak bylo zcela spravedlivému požadavku vy
hověno. Podobně se má věc i s pohřebním
kvartálem po katechetech na střed, školách.
Zlaté jubileum papežovo. Padesáti
letá památka kněžství sv. Otce připadá na
18. září 1908. S dovolením papežovým po
řadatelé slavnosti se rozhodli, aby se toto
jubileum oslavilo teprve dne 14. listopadu,
v 24. výročí posvěcení jeho na biskupa.
Revise katechismu. Podobně jako u
nás, tak i chorvatští katecheté nemálo si
stěžují na nynější svůj katechismus, který
není přiiuěřen vývoji dětské duše a není
také ve všem správný. Bylo o tom mnoho
psáno ve veřejných listech. Co se hluboce
zakořenilo, možno však jen pomalu vymýtiti.
Tato otázka však u Chorvatů úplně dozrála,
neboť katechetský spolek chorvatský, který
byl nedávno založen, pracuje k tomu ze
všech sil, aby se ustavil odbor pro revisi
katechetismu. Za dva až tři roky bude nový
katechismus hotov; i v ostatních nových
příručkách náboženských se pilně pracuje.
Tak v Chorvatsku. U nás by bylo rozhodně
také potřebí ustanovili podobný odbor pro
revisi katechismu.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praxe
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Promluva na II. neděli po sv. Duchu.*)
> Pravím pak vám; že žádný z mužů těch, kteří
byli pozváni, neokusí večeře mé.* Luk. 14., 24.

Dnešní podobenství, jež v evangeliu jsme vyslechli, nás hluboce dojímá,
jak nevděčně se chovali pozvaní hosté k zámožnému muži, jenž vystrojil hostinu.
Pozvaní neuznali za hodno, aby se k tak významnému dni dostavili; avšak trest
je stíhá v zápětí: »Pravím pak vám, že žádný z mužů, kteří byli pozváni, ne
okusí večeře mé.« — Člověkem tím myslí se Bůh, velikou večeří pak církev
Kristova. Lidé hříšní, kteří oddávají se lakomství a rozkoším tohoto světa, neokusí
večeře Hospodinovy, to jest nebudou účastni blaženosti nebeské, protože nevděčně
odmítají dobrodiní Hospodinovo. Podobně chovají se i dítky k svým rodičům,
když nevděkem splácejí nesčetná dobrodiní, která rodičové dítkám prokázali.
S hory Sinai Bůh oznámil lidu israelskému desatero svých přikázání. Na
dvě kamenné desky je vryl a dal Mojžíšovi, aby na ně nikdy nezapomněli. Na
prvé desce byla tři přikázání. A ta se týkají povinností, které máme k Bohu. Na
druhé desce pak bylo napsáno sedm ostatních přikázaní a ta se týkají povinností
k bližnímu. Za povinnostmi, které máme k Bohu, ustanovil Bůh nejdříve ony,
které máme ke svým rodičům. Tím pak Bůh dokázal, jak znamenité je to čtvrté
přikázání a jak mnoho váží před jeho obličejem. Čtvrté přikázání Boží pak zní:
»Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.«
Proto chci vám dnes dokázati: Co 4. přikázaní dítkám zvláště poroučí.*
Poroučí, že dítky mají prokazovali rodičům úctu, lásku a poslušnost, je
ošetřovali, jim pomáhati v duchovních i tělesných potřebách a za ně se modliti.
a) Dítky mají tedy nejdříve prokazovali svým rodičům úctu. Moudrý
a slavný papež Benedikt XIV. byl synem chudého pastýře. Když se stal papežem,,
rozhlásilo se po Římě, že jej navštíví jeho chudá matka. Mnoho lidí šlo jí na
proti, aby přijali matku papežovu důstojně a tak v matce poctili syna. Avšak
matka se oblékla příliš krásně, a to se právě nelíbilo papeži, který prohlásil;
To není moje matka, já neznám té vznešené paní. Moje matka je příliš chudičká,
aby se mohla tak obléci. Matka nevěděla, co počíti. I vrátí se domů, obleče se
do svých obyčejných šatů jednoduchých a znovu se vydá na cestu do Říma.
Nyní zvolal papež: »Ano, to jest moje matka a nikdo nectí více matky jako já.«
í

*) Dle slovinského od biskupa Ant. Slomška.
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Po těch slovech objal svou chudičkou matku u přítomnosti všech a políbil ji.
To nám přikázal sám Bůh, an praví: »Kdo se Hospodina bojí, ctí rodiče a svým
představeným jako Bohu slouží. Skutkem i slovem i se vší trpělivostí cti otce
svého, aby jeho požehnání přišlo na tebe a dokonce při tobě zůstalo; požehnání
otcovo upevní dítkám domy, matčina kletba pak je ze základů vyvrátí.« A sv.
Pavel napomíná dítky: »Cti otce svého i matku svou, to jest první přikázání,· aby
se ti dobře vedlo na zemi a abys dlouho živ byl.«
A kterak prokazují dítky svým rodičům úctu ? Když o svých rodičích dobře
mluví, myslí, k nim se zdvořile chovají, s nimi slušně hovoří, starají se o jejich
čest a dobré jméno, když je omlouvají, jich hájí, jich slabosti přikrývají pláštěm
křesťanského milosrdenství a snášejí také jejich chyby, které mají staří lidé. Starý
Tobiáš poučoval svého syna a dal mu spasitelné napomenutí: »Synu můj, po
slouchej slov úst mých a zachovávej jich pevně ve svém srdci. Když vezme Bůh
duši mou k sobě, pochovej tělo mé. Matku svou měj v uctivosti po všechny dny
života svého.« To mladý Tobiáš věrně plnil, a Bůh mu požehnal již na tomto
světě, jak sám byl slíbil.
b) Dítky mají prokazovat! svým rodičům lásku. To jest přirozené přikázání,
vepsané hluboko v srdce každého člověka. Kdo by svého otce a své matky ne
miloval? Takový člověk, který by toho nečinil, byl by horší nežli zvěř. Pomysleme
si, jakou lásku mají rodiče ke svým dítkám, co nocí jest matce probdíti k vůli
dítku, co nemocí a žalu přestáli; pomysleme, co starostí má otec, aby své dítko
vychoval a zaopatřil, jak jest se mu namáhati, aby sám sebe, svou manželku
a své dítky uživil. O, kde by se našlo ono nevděčné dítko, které by svého otce,
své matky nemilovalo a nesnažilo se odvděčiti se jim a odměniti za velikou lásku
a dobrotivost, kterou mu prokázali?
c) Povinností dítek je také prokazovat! poslušnost ve všem, co není proti
přikázáním Božím. Sv. apoštol Pavel nařizuje: »Dítky, poslouchejte rodičů ve
všech věcech, nebo to jest libé Pánu.« Dobrým příkladem pravé dětské posluš
nosti jest Isák, který byl svého otce poslušen tak, že by se byl dal přinésti i jako
oběť Bohu, kdyby byl anděl toho nezabránil. Dítky mají tedy poslouchat! svých
rodičů rády, radostně a rychle, když jím něco nařídí. Již na očích jim mají poznati, co by měli rodičové rádi od nich. — Jen tehdy by jich nesměli poslechnout!,
kdyby jim něco poroučeli, co jest proti přikázáním Božím. Tehdy mají se dítky
rozpomenout! na slova Písma sv., že člověk má více poslouchat: Boha než lidí.
Ale křesťanští rodičové zajisté nebudou naváděti svých dítek ke krádeži, lži nebo
k jiné nedovolené věci! Chraň Bůh!
d) Dítky mají svoje rodiče podporovat!. To je povinnost, kterou každé hodné
dítko bude konati radostně. Dokud jsou dítky malé, podporují rodiče svoje dítky
když pak dorostou, mají svým rodičům jejich práci odplatiti; mají je podporovat!,
jim pomáhati zvláště v jich slabosti, v stáří a nemoci jim státí po boku, s nimi
laskavě jednati a ulehčiti jim poslední dni jich života. K tomu napomíná Duch
sv., který praví: »Moje dítě, pečuj o svého otce v jeho stáří a nermuť ho, dokud
žije.« A sv. Ambrož radí: »Živ svého otce a vydržuj svoji matku. I když vy
živíš svou matku, nenahradil jsi jí přece utrpení, které pro tebe snášela, ty ji
nenahradíš potravy, kterou tobě dávala, když tě mateřskou láskou kojila ; ty jsi
jí tím nenahradil hladu, který pro tebe vystála. Pro tebe se postila, pro tebe
trpěla nouzi, pro tebe plakala; a ty bys nyní ji nechal trpět nedostatku ? Ó synu,
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strašný soud si připravuješ, nebudeš-li živiti a nepostaráš-li Se o svoji matku!«
Podivuhodné příklady nám zanechali egyptský Josef a mladý Tobiáš, jak máme
také my laskavě pečovati o svoje rodiče a jim pomáhati.
Nejlepší příklad, jak dítky mají svým rodičům prokazovat! úctu, lásku a po
slušnost, máme na Pánu Ježíši, který byl poddán své matce P. Marii a svému
pěstounu sv. Josefu a ještě na smrtelném lůžku svém, na kříži, odevzdal stařičkou
matku svou v ochranu svého nejmilejšího apoštola, sv. Jana.
Buďte tedy, milé dítky, rovněž poddány svým rodičům, ctěte, milujte je,
poslouchejte jich a podporujte je v jich obtížném stáří. Pak zajisté nevyplní se
na vás hrozba, že neokusíte večeře Hospodinovy, nýbrž budete jí účastny na
věky. Amen.

Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.

»Přibližovali se k Pánu Ježíši
publikáni a hříšnici, aby ho slyšeli. <
Luk. 15. 1.

V životě velikého světce z Assisi, sv. Františka, čteme, že kudy šel, všudy
rozséval svoji velikou, všechny objímající a nikoho nevylučující lásku. Plachá zvěř
neprchá před ním, ptactvo neuletá. Slunce nazývá bratrem, hvězdy sestrami; vše,
co v přírodě spatřuje, je mu tvorem Božím, a on ke všemu má jen jeden cit
sdílné, upřímné lásky.
Spasitel, jak v dnešním sv. čtení se vypravuje, dávno před tím překonal
tento zjev. »Přibližuji se k němu hříšnici a publikáni, aby ho slyšeli«. Neboť hřích
obyčejně prchá před ctností, jako noční zvířata hledají svá doupata, když slunce vychází.
Již přítomnost spravedlivého vyvolává tichou výčitku v duši hříšníka. Odtud onen
útěk nepravostných před vznešenými osobami proroků. Ale svatost Ježíše Krista
nepálila a nevyčítala; jako znavení hledali hříšníci útěchy a ulehčení v blízkosti
jeho osoby. Vyhledávali Ježíše; byl lékařem duší, byl jako ten, který hledal a
spasil ty, kteří již upadali v záhubu.
A v tom právě se jeví ona veliká láska Spasitelova, že nepohrdal nízkými,
trpícími, nevyhýbal se těm, kterým svět již znamení hanby vtiskl v čelo, ale je
hledal, povznášel a vracel k lepšímu, čistšímu životu. A o této lásce k lidem níz
kým a trpícím, o soucitu k nim dnes krátce uvažujme.
1. Když touha, zvěděti co ony kamenné pomníky dávnověkého Egypta
v sobě chovají, vedla badatele k tomu, že otevřeli pyramidy, nalezli tam vedle
balsamovaných mrtvol faraónů též četné hyeroglyfické nápisy. A na jednom
z papyrusů byl tento nápis: »Nesměj se nikdy před tím, kdo pláče.« Přirozený
cit vede nás k tomu, abychom měli úctu a šetrnost k tomu, kdo trpí. »Plačte
s plačícími«, volal Spasitel. A v Homeru čteme, že král Alkinous kázal pěvci
ihned umlknouti, jakmile znamenal, že Odysseus jeho písní byl dojat k slzám. —
Ano, drazí přátelé, tím ukazujeme, že máme smysl pro bolest bližního, a osvěd*
čujeme svůj soucit.
Ale to jsou příklady a slova dávných dob. Nemáme příležitost denně, ve
všedním životě osvědčovat! týž soucit? »Život jest nepřétržitá řada příležitostí,
abychom prokazovali a osvědčovali lásku«, praví Hilty. (O štěstí.) Neudá se vám
i v denních stycích tak jednati? Přijde do školy váš spolužák, jemuž umřel někdo
z jeho drahých nejbližších. Není to krásné, když jeho druh soucitně k němu se
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přiblíží a projeví, že bolest jeho duše není mu lhostejná? Či snad někdo se stydí
svůj soucit projeviti ? Nikoli, okáže právě svoji vyspělost duševní, když soucit svůj
nezapře, nepotlačí, ale veřejně ukáže.
Stane se, že spolužák pokárán pláče a se stydí. Je to kruté a nízké, když
druhý, chtěje mu ukázati, že není tak citlivý, dovede se mu smáti. Ano ten
úsměv prozrazuje mnoho, všechnu jeho mravní otupělost a hrubost, nedostatek
lásky. — Udá se nám nejednou, že setkáme se s lidmi truchlícími, oblečenými
v šat smuteční. Jich bol ä zármutek můžeme takořka čisti v jejich líci. Co nám
káže slušnost? Který je tu první požadavek vzdělání ? Abychom měli ohled na
stav jich duše. Každé slovo veselí je jenom uráží a bodá.
A tak ve všedním životě denně , naskytuje se každému hojně obyčejných
a drobných příležitostí, kdy má osvědčiti svůj soucit s trpícím, zarmouceným.
Či máme čekati, až udá se něco velkého, co i v nás vzbudí hrůzu a otřese duší
do základu ? Až požár, povodeň dokonají dílo zhouby, teprve se má v nás ozývati soucit? Nikoli. Ty všední, denní události jsou to, na nichž nejlépe ukazu
jeme, že máme cit pro svého bratra. A právě tyto drobné služby lásky a soucitu
jsou toho nejlepším měřítkem, na kolik jsme soucitu schopni. Nečekejme, až zvon
chrámový nebo zvuk trubky bude svolávati pomoc, ale je potřebí, aby v srdci
našem hlas soucitu se ozval i při obyčejných trudech života.
2. Ježíš přijímá hříšníky a obcuje s nimi. On vzdoruje předsudkům doby,
nedbá hlasu fariseů, kteří se nad tím pohoršovali, ale věnuje jim svoji lásku.
»Člověka učinil Bůh, chybu učinil člověk. Miluj tedy, co učinil Bůh, totiž člo
věka, a měj v nenávisti, co učinil člověk, totiž chybu,« praví sv. Augustin.
Anglický spisovatel Oscar Wilde v dobách svého rozmařilého života měl jen
smysl pro svoje radosti a rozkoše, cit lásky k nešťastným byl mu cizí. A život
přece ho naučil této lásce. Když pro své výstřednosti byl odsouzen do káznice
a zde dlel mezi nešťastníky, v duši jeho ponenáhlu ozýval se soucit. Chápe bo
lest jiných, poněvadž sám bolest pociťoval. A ve své kníže, kterou sám »epi
štola in vinculis et carcere« jmenuje, praví: »Jak podivuhodná je soustrast! Dě
kuji každého večera Bohu, ano na kolenou mu děkuji, že mi dal poznati sou
strast. Přišel jsem do žaláře se srdcem kamenným a nemyslil jsem než na své
zábavy; ale nyní srdce mé je zdrceno. Přišla soustrast do mého srdce; ta sou
strast, jež je tím největším a nejkrásnějším na světě.« (De proíundis.)
Soucit k hříšným nám také velí, bychom nikoho neodsuzovali, nikoho přísně
neposuzovali. *Kdo jsi bez viny, hoďprvní kámen,» volal Spasitel. Ale vždy, kdy
slyšíme o hříchu, hrubém provinění člověka, uvažme, zda my v těchže okolno
stech neklesli bychom právě jako on. Soudí se tak lehce; jako kamenné krupo
bití dopadají přísná slova naše na hlavu provinilce. Ale kdo z nás má záruku,
že zítra či později stejně nepoklesne? A byl to muž, který hluboko vnikl v duši
člověka a výborně znal život, který vždy, když uzavřený vůz s provinilci jel cestou,
smekl smutně, jako by kol něho pohřeb se ubíral, a dojat žalným pohledem sle
doval povoz, až zmizel v bráně žaláře. »Nesuď a nebudeš souzen,» znělo dlouho
v jeho duši.
Středověká legenda vypravuje o světci, který za jasné letní noci šel na vzdá
lený, osamělý hřbitov, aby se tu pomodlil za ty, na něž nikdo z živých nevzpo
mínal. Hodina prchala za hodinou a on stále se modlil. Ale když v půlnoci měsíc
staré kříže svým stříbrným světlem osvěcoval a všechna světla v oknech daleké
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dědiny pohasla, tu náhle otevřela se hřbitovní brána a on spatřil, kterak tiše se blíží
zástup andělů. Jich bílá roucha skvěla se v světle měsíce a zástup stanul před
zapadlým, rozpukaným náhrobním kamenem. Zde rozhoupali své kaditelnice, jako
by stáli před Božím oltářem. A potom šli dále a stanuli u hrobů, na nichž kříže
byly polámány a nakloněny a nebylo na nich ni jména zesnulých. Konečně
brali se tam, kde v koutě hřbitova jen kopřivy vysoko rostly a nebylo hrobů
zapadlých již znáti, a pak tiše zas odcházeli.

Andělé modlí se na hrobech lidí zapomenutých! Krásná, hluboká to my
šlenka! Ale z té legendy vyrůstá otázka: »Máme snad my žijící choditi chladně
a lhostejně kol těch živoucích zapomenutých a odstrčených? Nesluší se, abychom
měli pro ně aspoň měkké, soucitné slovo, přátelský pohled? — Spatříme člověka
stiženého nějakým neduhem, chorobou, člověka-mrzáka. Kdo hledí udiven najeho
neduh nebo defekt, ten ho svým pohledem zraňuje, bodá. Soucit nám velí, aby
chom přehlédli zúmyslně, co jej rmoutí, a ni pohledem nedali najevo svůj údiv.
I to je soucit, je to almužna srdce.
Slova prchají, zmírají již na rtech mluvícího. Ale upřímné slovo soucitu, jež
bližnímu jsem dali, to on nese si s sebou vděčně životem dál, vzpomínka na
ně v srdci jeho nikdy neumírá. Slova soucitná jsou jako květinový věnec, který
jsme položili na čerstvý, otevřený hrob jeho bolestí. Amen.

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

> Všecko opustivše, šli za nim.t
Luk. 5., 11.

Spasitel rád prodléval na zelených březích jezera genezaretského. Lid, v ry
bářských chatách bydlící, byl dobrosrdečný, nezkažený — jeho srdce rádo a
ochotně otevíralo se božské pravdě svátého evangelia. Z prostého tohoto lidu, jehož
duše byla jako hladina jezerní, čistá, nezkalená, vyvolil si Pán i své apoštoly.
Písmo sv. o nich praví: »Všechno opustivše, šli za ním.« Dějiny nám vypravují,
jak tito prostí mužové galilejští proměnili tvář země, kolik srdcí naplnili světlem
Kristova evangelia, kolik duší zušlechtili a posvětili.

M. j., bylo to svátou povinností apoštolů získávati Bohu duše nesmrtelné.
Jest to však i povinností naší! ».Milovati budeš bližního svého jako sebe,« přikázal
nám Pán. Víra naše učí, že v přikázání tom na místě nejpřednějším jest povinná
láska k nesmrtelné duši našeho bližního. Duch svátý v knize Sirach (17., 12.)
praví: »že Bůh jednomu každému doporučil bližního svého.« A čím plníme —
a každý z nás plniti může — tento vznešený apoštolát Kristův v rozvířených po
měrech doby přítomné? Odpovídám: Poctivým, ideálním křesťanským životem!
1. Dobrý, příkladný život jest živou, volající knihou, která upoutává zraky
všech. Špatný čte v ní odsouzení — tiché sice, ale v hlubinách duši otřásající;
dobrý čte v ní posilu a útěchu; nerozhodný mocnou pobídku, aby nezůstával
státí na cestě poloviční, nýbrž aby se rozhodl celým srdcem a duší svou pro
dobro a ctnost. Pán Ježíš napomínal učedníky: »Tak svěť světlo vaše před
lidmi, aby viděli vaše skutky dobré a velebili Otce vašeho, jenž jest v nebesích.«
(Math. 5., 16.)
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Jak mnoho dobrý příklad mezi lidmi způsobiti může, o tom poučuje nás
sv. Jan Zlatoústý, který píše: »Dobrým příkladem více lidí se obrátí, než zázraky,
bez příkladného života lidí spravedlivých všichni hříšníci by zahynuli.« Slova tato
napsal muž, který svými ohnivými, duchaplnými řečmi obracel tisíce duší, který
výmluvnými rty ovládal celý Cařihrad. Ovládal ho však proto, že síla jeho slova
byla výsledkem jeho svátého života. On to byl, který maje pro hájení práva a
spravedlnosti býti poslán do vyhnanství, zvolal: »Nebojím se ztráty důstojnosti,
ani ztráty majetku, nelekám se ztráty přízně nejvyššího dvora. Jediná jen ztráta
mohla by mne učiniti nešťastným a to jest: ztráta čistého svědomí před Bohem?«
A za slovy těmi následovaly skutky, které dokazovaly, že slova jeho jsou ži
votem, že jsou odleskem ohně v duši hořícího.
Jak velikou tedy odměnu získáme si, jestliže sami příkladně živi jsme! Sv.
František Saleský krásně praví: »Velice jest si vážiti těch, kteříž příkladným ži
votem svým rozšiřují království ctnosti na zemi. Takoví lidé jsou neskonale blaho
slaveni ; neboť ukázavše zářícím příkladem svým lidstvu cestu spravedlnosti, stkvíti
se budou jako jasné hvězdy na věky.«
2. Jak mocně působí příklad, jak jedna ideální, nadšená duše vtiskuje ráz
celému pokolení, svědčí život a působení apoštola a buditele české Moravy professora Dra. Sušila, jehož stoleté narozeniny slavila před nedávném (1903) celá
slovanská rodina.
Co znamená jediný tento muž v národním a osvětovém probuzení! Jeho
ryzí život, jeho nadšená a obětavá práce učitelská a spisovatelská vychovala na
sta apoštolů, kteří pokračovali tam, kde on přestal, řídíce se jeho heslem život
ním: »Církev a vlast, ty v mojich milují se sestersky ňadrech — každá půl,
každá má srdce celé!« V době, v níž počínal Sušil na Moravě činnost svou,
pracovalo se v Cechách již dosti čile na národním probuzení. Jungmann a Palacký vyvíjeli plodnou a úžasnou činnost. R. 1824 zazářila na nebi slovanském
Kollárova »Slávy dcera«. Na Moravě však — jak psal Chmelenský roku 1837
z Olomouce k Palackému — »všechno ještě u velikém dřímání se nalézalo.«
A v této době národního ponížení mluví nadšený apoštol Sušil k svým poslu
chačům a praví: »K čemu by nám Bůh byl dal tak výtečné muže, jako byli a
jsou Dobrovský, Jungmann, Šafařík, Palacký? Patrno, že chce národem naším
ještě nějakou vznešenou úlohu v dějinách lidstva provésti.« — »A kdyby se
všichni svého národa zřekli, já se ho nikdy neodřeknu. Dlužno vždy pracovati
a Bohu nejisté osudy zůstaviti. Souzeno-li nám v nerovném boji zahynouti, tedy
alespoň čestně, jako Juda Makabejský se zbraní v ruce padneme!« K těm, kteří
cizí kulturou a mocí oslněni, chýlili se ku straně odnárodnené, říkával pln svá
tého rozlorlení: »Nesluší se pohrdati chudičkou matkou a přidržeti se macechy.«
Jeho nadaný žák, pozdější vyšehradský kanovník Kulda, mluví o jeho přednáš
kách, dovozuje: »Láska k národu, jeden z nejhlavnějších požadavků budoucích
vychovatelů lidu jest jeho nejkrásnější ozdobou, nejskvělejší dar Boha, kterou
plápolá a tak oživen jest, že celý národ nosí ve svém čistém a nezištném srdci.«
A tato láska, obdivuhodná láska k lidu, z něhož vyšel, vyvádí Sušila z učebných
síní v době prázdninového oddechu mezi venkovský lid, aby blízek jeho srdci
naslouchal hlaholu jeho písní a jejich zvukem budil národní život tam, kde dosud
byl v mrákotách. Kdo neznal by sbírky Sušilových národních písní? Na nich za
ložena česká hudba. Je známo, co vyčarovali Křížkovský a Dvořák z národních
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písní moravských. Je známo, v jaký údiv přivedly cizinu. Slavný hudební kritik
německý Chrysander počítá sbírku Sušilovu k nejvýtečnějším toho druhu. Jest
známo, kolik nadšených sběratelů probudil Sušil dílem svým, co skvostů zachoval
národu, co duší zušlechtil něžnou, čistou písní slovanskou.
Jak lapidárním písmem zaznamenán jeden obětavý, příkladný život v knize
národa! —
Jako křesťané máme legendy svých světců, martyrologia, t. j. knihy mučed
níků, jako Čechové máme životopisy svých velikánů, abychom na srdci těchto
gigantů lásky a naděje učili se věřit, doufat, pracovat a se obětovat.
Řekové vodili své děti k Thermopylám. Pohled na průsmyk posvěcený krví
hrdinů Leonidových stačil, aby nadchl mladé duše k následování. — Příklad
těch, kteří před námi bojovali, kteří krví a životem svým Bohu a vlasti sloužili,
nemůže nechati chladným srdce, v němž neuhasla dosud poslední jiskra lidskosti.
Národ, jehož mládež propadla materialismu a požitkářství, ztrativší víru v Boha a
v ideály — propadá zkáze.
Končím příkladem z učitelské činnosti Sušilovy. Stalo se, že jeden ze žáků
jeho byl v práci liknavým. Sušil vážně mu pravil: »Víte, kdo byl sv. Servulus ?
Povím vám to. Byl žebrák. Neměl peněz na knihy a nebyly by mu ani platný,
vždyť ani čisti'neuměl. Víte, co udělal? Za to, co vyžebral, dával si předčítati
Písmo sv., až je celé uměl a mohl pak i jiných poučovati. — Vy máte všeho, co
potřebujete, a jste tu, abyste se vzdělal a vzděláním svým jiným prospíval. Jak vám
bude, až octnete se před soudem Božím se svátým Servulem. On žebrák —
a vy ... ?«
M. j., kdo má býti jako vzdělanec jednou vzorem jiným, povinností jeho
jest, aby prací, vzděláním a mravností ucelil vlastní svoji povahu. Proto napomíná
sv. Pavel žáka svého Tita (2., 7.): »Ve všech věcech sebe samého vydávej za
příklad dobrých skutků, v učení, v neúhonnosti, ve vážnosti.« Řídíce se dle těchto
slov získáme si lásku u Boha i u lidí. Největší odměnu dá každému vlastní svě
domí, když při pohledu nazpět do cejého života budou ho vítati vzpomínky na
chvíle, kdy ze skutků jeho dobrých šířilo se světlo lásky a ctnosti do srdcí
všech lidí, s nimiž žil. Amen.

Promluva na neděli V. po sv. Duchu.
Napsal XAVER DVOŘÁK.

>Nebude-li hojnější spravedlnost vaše
nežli zákonnikův a fariseův, nevejdete
do království nebeského.<
(Mat. 5., 20.)

Nejmilejší! Jaký hrozný ortel! A pomysiíme-li ještě z božských úst — tedy
spravedlivý a neomylný. Ohromeni naslouchali zástupové slovům Páně. Fariseové!
Zákonníci! Ti, které považovali za výkvět židovstva, za spravedlivé a svaté!
A hle, na soudu Božím nenalezli ani omluvy ani smilování.
Tito mužové, kteří v nejvyšších důstojnostech postaveni byli, sami vyklá
dajíce jiným zákon, čeho třeba k životu věčnému, cesty k nebi nenalezli. Svatost
jejich nebyla ani dostatečná.
Úzkostlivě ohlížíme se po životě svém kratičkém i dlouhém a tážeme v úzko
stech duše, jak bude asi s námi! Nalezli bychom my milosrdenství na soudě
Kristově?! A čeho žádá Kristus po nás, máme-li naději míti, naději života věč-
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nehol Pozorujme spravedlnost fariseův a zákonníkův a vysvitne nám, v čem
musí býti hojnější spravedlnost naše. Hle, to budiž předmětem našeho svátého
rozjímání v této krásné chvíli našeho shromáždění.

1. Nuže! Jaká byla spravedlnost fariseův?! Hle, takto vykládali sobě přiká
zání! Nezabiješ! Jenom kdo by zabil, hoden bude soudu. Vražda jim byla hří
chem, ale nikoliv závist, hněv, msta, zlořečení! A proto tolik nenávisti bylo v srdci
jejich, tolik zášti, tolik smrtelné mstivosti i proti Nejsvětějšímu. Ach, vzpomeňte,
jak stihali Krista, jak nenávist jejich na smrt jej vydala a msta jejich jej
ukřižovala.

Nejmilejší, jest možno tohle nazvati spravedlností? Jest možno, aby se nej
dokonalejší Bůh takovou spravedlností spokojil? Je možno, aby z takových spra
vedlivých skládali se zástupové oslavenců nebeských ? Ne, sami poznáváte, není
to možno; taková spravedlnost, která má jen čisté ruce, ale nikoli ústa, nikoliv
pohledy, nikoliv srdce. Takovou nedostatečností nemůže se Bůh nejdokonalejší
spokojiti — a proto nebude-li větší spravedlnost vaše, do nebe nevejdete.
Fariseové přinášeli Bohu oběti a kladli je na jeho oltář; ale v srdci jejich
byl hřích, byla nenávist, byla msta. Zevně Boha uctívali, ale vnitř přikázáními
jeho pohrdali. Co může se spokojiti Bůh takovou bohoslužbou? -Lid tento ústy
mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne — stěžoval si do nich prorok
i Kristus.
Na oltář dal přinesli, ale vedle položití srdce své čisté neb aspoň zkroušené
opomíjeli. Zdali chci já oběti a ne prvé, aby bylo posloucháno hlasu mého, dí
Hospodin.
Mohla-li se tato spravedlnost líbiti Bohu? Mohla-li tato spravedlnost koru
nována býti korunou slávy věčné? Ne — sami poznáváte, že to nelze.

Ale i to, co činili fariseové, činili k své cti, k své slávě, aby se povznesli
v očích svých krajanův. »Nebuďte jako fariseové, kteří dávají almužnu ve školách
a na rozích, aby vidíni byli od lidi, aby byli od nich ctěni. Amen pravím vám,
tím vzali již odplatu svou. Vyhledávali prvních míst ve shromážděních a v chrámě
stávali v předu. Milovali chválu svou, nikoliv chválu Boží a prvé než zapálili
kadidlo Hospodinu, dávali zapalovat kadidlo chvály sobě. A jejich pýcha došla
až tam, že jeden z nich pozval Krista k stolu svému a domníval se, že jej poctil
pozváním svým. Ne Bůh jeho, ale on Boha svého! Jaká neskonalá pýcha!

Může-li tato spravedlnost plná pýchy a hříšné sebelásky líbiti se Bohu, jenž
dal napsali: Pyšným se protivím, pokorným dávám svou milost?! Ne, sami po
znáváte, že to nelze. Ano, nebude-li hojnější spravedlnost vaše, než fariseův a
zákonníkův, do nebe nevejdete.
2. Čeho je tedy potřebí spravedlnosti křesťanské?
Miláčkové moji! Každý, kdo se hněvá na bratra svého, hoden bude soudu.
A kdož by mu řekl »racha«, hoden bude rady. A kdož by mu řekl »blázne«,
hoden bude pekelného ohně. Tak Kristus! Nuže! Rcete, odkud vycházejí vraždy,
ne-li ze srdce hněvivého ? Odkud vraždy, ne-li ze slov zlých ? Odkud vraždy,
ne-li ze msty a zlořečení? Ach, nestačí ulomiti květ bylině jedovaté, třeba ji vytrhnouti i s kořenem. Ne, nestačí jen ruku čistou uchovati, ale i ústa, pohled
i srdce, odkud vycházejí slova lásky a slova zlá, pohledy milosti i pohledy záští.
Chceš-li býti čistý, celá bytost tvá musí býti čistá.
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A bude-li se taková spravedlnost Ubiti Bohu?! Ta-li otvírá nebe? Čistí
Boha viděti budou! Učastníš-li se svaté oběti, svaté bohoslužby, prvé očisti srdce
své. Očisti je buď svátostnou lázní pokání — a nemůžeš-li, slzami vroucí lítosti.
Srdcem zkroušeným Bůh také nepohrdne. Pak přijme Bůh obět tvou, neboť oči
Páně plné milosti na spravedlivé a uši jeho k prosbám jejich.
Nebo kdo chce viděti dobré dni, zdržuj jazyk od zlého a rty jeho ať ne
mluví lsti, uchyl se od zlého docela a čin dobré.
Přinesl obět Kain a Bůh na ni neshlédl, nebo srdce jeho bylo plno záští;
a přinesl obět Ábel a Bůh shlédl na ni^se zalíbením, neboť jako oheň s nebe tak
bylo čisté srdce jeho a vůně modlitby jeho neplazila se po zemi, ale Vstoupala
jako vonný dým přímo k Hospodinu.

Kdo takto spravedlnost činí a Bohu slouží, naleznou spasení věčné, jejich
jest království a oni synové království. A skutky vaše musí hledati cti Boží a ne
cti a slávy vaší. Když dáváš almužnu, ať neví levice, co činí pravice, aby bylo
známo jenom Bohu a on odplatí tobě. Modli se a posti v skrytu, aby známo bylo
jenom Bohu, a on odplatí tobě. Chceme-li Boží odplatu, musíme Bohu sloužiti.
Horlivost domu tvého ztrávila mne, kéž můžeme říci podle Ježíše. Jako ta svíce
na oltáři ztravuje se, plamenem svým míříc vzhůru k nebesům, tak mířiti mají
skutky naše, jimiž láska zažehuje srdce naše, vždy k výsostem Božím, ke cti a
slávě Boží. Tak svěť světlo vaše, aby lidé slavili Otce vašeho, kterýž jest v ne
besích — a ne vás.
Nuže, přátelé moji! Taková musí býti spravedlnost vaše, dokonalá, ne ze
vnější, ale i vnitřní a vždy směřující ke cti a slávě Boží. Tak bude žiti Kristus
ve vás, kterého jste oblekli na křtu svátém. Tak posvětíte ho v srdcích svých.
A Bůh jednou otevře brány svého království před vámi a korunu nevadnoucí
vtiskne na hlavu vaši, abyste kralovali s ním jako synové jeho nejmilejší na věky
věkův. Amen.

Promluva na VI. neděli po sv. Duchu.
Napsal J. VANIČEK.

Víra — jediná útěcha ve strasti.
Jak příjemný jest život, jak krásná země, jásá kvetoucí jinoch, vesele zpívá
dívka, oba vycítí vše kol sebe krásné, růžové; jich netísní starost, neskličuje zár
mutek, jen radost s radostí se střídá, mohou upřímně zvolati: korunujme se růžemi, prve než-li zvadnou. (Moudr. 2, 8.)
Však běda! Vonné květy těšících radostí vadnou tak rychle, žhavý úpal
je spálí, bouře poláme, příval odnese. Zvadlé, suché, bez vůně, bez krásy roznáší
je vítr po zemi. Rychle a neočekávaně, v bujném veselí, prostřed zpěvu a nej
lepší zábavy přichází zkáza, záhuba. Dívka kvetoucí zdravím, vynikající krásou
i půvabem zakládala si na kráse svých bělostných rukou, při hostině svými pěk
nými prsty chopila několik třešní a chlubivě pravila: Jak krásně se hodí ta červeň
k mé bělosti! A za nedlouho tato marnivá dívka onemocněla, zchudla a byla
nucena ty ruce své, které zatím krásy pozbyly, pro almužnu vztahovali, aby
hlady neumřela.
Není třeba býti melancholikem ani podivínem a na vše černě se dívati,
abychom poznali, že by se zklamal hrozně, kdo by v životě hledal jen růže, jen
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radosti. Trhej růže a trny zbodají tě, pij med sladký z kalichu života a na konec
pocítíš jen hořkost, nazývej život krásným, veleb a opěvuj, však najdeš v něm
i ty údolí slzavé, vynášej radosti jeho, ale neupřeš, že v něm i dost strastí, dost
bídy. Člověk jen krátký žije čas a naplněn bývá mnohými bídami. Vzchází jako
květ a uvadá, přechází jako stín a nezůstává v témž stavu. Tak přiznal veliký
trpitel Job (14. kap.), když s výše blaha a štěstí klesl v bídu. Byl bohatým kní
žetem a jest ubohým žebrákem, byl šťastným otcem a neštěstí uloupilo mu jeho
dítky, byl zdráv a sílen, teď plný bolesti, ran, povrhel lidí. Jaký bídný osud, jak
hrozné neštěstí!
Co těšilo onoho nešťastného Joba, nevinného trpitele v hrozné bídě? Na
zemi nenalézal útěchy. Jeho přátelé mu jen vyčítali, za tajného hříšníka prohla
šovali, jež Boží spravedlnost stíhá, ba i manželka nešťastnému se smála a jeho
zbožnou důvěru tupila, že tak bolestně mu odměněna. A právě tato víra ho
povznášela, víra byla pevnou oporou jeho slabosti, jedinou útěchou v bídě.
»Vím, že Vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze země vstanu a zase
oblečen budu koží svou a v těte svém uzřím Boha svého. A uvidím ho, svýma
očima spatřím jej. Ta naděje složena v lůnu mém.« (Job 19.)
Nevěrče, pochybovači! Kde najdeš ty útěchy, až dnové zlí přijdou na tě,
pryč ulétne tvé štěstí, tvůj blahobyt, jen nouze ti zbude, až zdraví v nemoc,
bohatství v bídu, čest v potupu, radost v zármutek se změní, až život tvůj ku
hrobu se schýlí? Řekl v srdci svém: půjdu a požívati budu dobrých věcí, užívati rozkoší. I vystavěl jsem si domy, založil vinice, vzdělal zahrady, najal slu
žebníky, nashromáždil jsem zlata a stříbra a nábytku králů, převýšil jsem bohat
stvím všechny. Čeho žádaly oči mé, neodepřel jsem jim, ani jsem nebránil srdci,
aby neužívalo všeliké rozkoše. Ale jak jsem se ohlédl na všecky své skutky,
své práce, hle, uzřel jsem ve všem marnost a trápení ducha a že nic netrvá pod
sluncem. Obrátil jsem se k světské moudrosti, učenosti, ale shlédl jsem, že i to
marnost jest.« (Kaz. 2.) Hleďte, upřímné přiznání muže, jenž stál na výši pozem
ského blaha, velikosti a moci, jenž velkou učeností slynul — přiznání moudrého
Šalomouna, jež mu trpká zkušenost vynutila a jež budoucím pokolením jako
výstrahu zaznamenal: marnost nad marnost a všecko marnost. (Kaz. 1.)
Věru, je-li naděje naše na tento život omezena, jsrr.e nejnešťastnější ze
všech lidí, ba více, i ze všech tvorů. I zvíře musí trpěti, ale daleko ne tolik jako
člověk, jenž nad ně vyvýšen, jím vládne. Zvíře trpí jen na těle, člověk i na duši
a nejsou duševní útrapy nejbolestnější, r.ejhorší! Zvíře necítí bolesti tak hluboko,
ježto nemůže o ní uvažovati, přemýšleti jako člověk. Zvíře padá tupě, nevědomě
v klín přírody, z níž vyšlo. Člověk však obdařený rozumem a sebevědomím,
myslí příliš mnoho na svou bídu, chce znáti její příčinu, její konec; a jak velkou
trýzní stává se i nejmenší utrpení myšlenkou, jež bez ustání mučí. Co ze mne
bude, jak to se mnou skončí, kdo mi pomůže toto břímě nésti.
K těmto otázkám dává správnou odpověď pouze víra, jež učí, odkud utr
pení na svět přišlo — z hříchu, k čemu vede — k věčnému životu, jak je snésti
můžeme — podle příkladu Pána Ježíše a s jeho milostí.
Trpíš a hledáš útěchy ve svém utrpení! Vzdycháš, ach, proč mě potkala
tato nehoda? Proč chce osud, abych já byl nešťasten? Nemluv tak, ubohý. Ná
hoda, osud nejsou útěchou, nedovedou rány zhojiti, ani hádanky života rozluštili.
Jen víra, že Bůh nejvýš moudrý vše řídí, ve své moudrosti a lásce uznal za
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dobré to neb ono na tebe dopustiti, tš raniti, aby zhojil. Bůh neraduje se ze zá
huby žijících, on život všeho života, smrti neučinil (Moudr. 1.), ale hříchem smrt
prišla na svět. (Rím 5.) Věř a poznej hřích svůj.
Trpíš a hledáš útěchy v utrpení! Ach, kdy skončí tato strast? Kdybych
raději přestal žiti, abych již přestal trpěti! — Nerozumný. V tom hledáš útěchy;
že toužíš násilně utrpení skončiti. Nemůže z něho věčná muka vzejiti? Snad ne
věříš v život za hrobem, ale víš jistě, že žádné věčnosti není? Což kdyby přece
život jiný byl! Věř tomu a nezoufej, jen v této víře najdeš útěchu.

Ubohý, pohleď k nebi a slyš slovo útěchy, jež ti víra šeptá: Toto nynější
kratičké a lehké soužení naše působí v nás převelmi velikou váhu slávy
věčné. (2 Kor. 4., 18.) Utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí slávě, jež se
zjeví na nás. (Řím 8., 17.) Ani oko nevídalo........... (1. Kor. 2., 9.) Jaká vzne
šená útěcha skrývá se v těcho slovech víry. Vytrvej, ubohý — krátká bolest,
věčná sláva. Blahoslaveni lkající, neboť potěšeni budou.
Nemysli si však, že víra jen slova útěchy podává — vlévá ti i milost, jež
v utrpení sílí, ukazuje ti nejdokonalejší vzor trpělivosti, jenž tě prakticky učí,
jak trpěti. Všechna učenost, moudrost světská jak ti pomůže v hodině bolesti?
Dává ti nejvýš krásné myšlenky, pěkné přípovědi mravné, chlubné íráse, slova
jen slova — ale dáti i sílu, moc, abys mohl dle těch frásí jednati. Ach, lehčeji
se něco pěkného řekne, než vykoná.

Ve víře však nalézáš toho, jenž nejen učil velkomyslně, šlechetně, ale dle
učení i jednal, sám trpěl, nejbolestněji trpěl a tímto utrpením milost ti zasloužil,
abys i ty trpělivě a záslužně mohl trpěti.
Ubohý, vzhlédni k Ukřižovanému, vidíš Boha člověka, jenž všem ubohým
volá: Pohleďte a vizte, je-li bolest jako bolest má. Trpíš nezaviněně, hle, ani on
neměl viny na sobě. Trpíš na těle — na něm nebylo zdravého místa od hlavy
k patě. Trpíš na duši — jeho duše k mrti zarmoucena. Jsi pronásledován —
kdo měl více nepřátel a ukrutnějších než on ? Jsi opuštěn od přátel — i jej všichni
opustili. Jsi zoufalý, bez útěchy — on opuštěn na kříži umírá. Trpíš velmi
mnoho a příliš dlouho. — On trpí nevýslovně od svého vtělení do posledního
dechu. Opravdu, není strasti, není bolesti, v níž bys neměl předchůdce, příklad,
těšitele, mocného Vysvoboditele. Hleď, vše to dobrovolně pro tebe trpěl, aby ti
milosť zasloužil, bez níž bys nedovedl trpěti.

Mohutná síla, sladká útěcha víry ! Kdo by se nedivil ? Jak vznešeným, podivu
hodným jeví se člověk trpící, jenž křesťansky trpí, sílen vírou trpí. Viděls někdy
upřímně věřícího na smrtelném loži? Radím ti, jdi k umírajícímu a přesvědčíš se
brzy o síle víry — s malomocí nevěry.

Když blíží se smrt, když marnost světa poznávají ti, kdo celý život jím
zaslepováni bývali, když duše ustavičně jen smyslnými city poutaná z pozem
ských pout pozvolna se vybavuje, vyššího života blízka jest a hrůzou věčnosti
se zachvívá — zjevuje se víra se vším požehnáním, se vší božskou útěchou.
Trpělivost vlévá při nejpalčivějších bolestech, tichou odevzdanost, klid, mír, jež
i bolestnou tvář zjasňuje, když byl chléb andělský umírajícího na cestu k věč
nosti posilnil, když sv. olej jeho slabé údy k poslednímu zápasu posvětil. Pojď
a viz! — To působí víra, katolická víra. Mnozí život v nevěře strávili a ve
smrti k útěše církve se vrací, po ní touží jako i Voltaire. Když tohoto arciotce
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nevěrců jeho matka se tázala, má-li si víru zachovali, odpověděl syn: jest jistější
jako katolík umřití, ale pohodlnější jako nevěrec žiti.
Pamatuj, co tisícové potvrdili zkušeností! Ještě nikdo nelitoval na smrtel
ném loži, že věren byl víře pravé, ale mnozí hořkými slzami oplakávali, že v leh
komyslném mládí se nevěře v náruč vrhli. — V nevěru, pověru klesají lidé ve
dnech radosti, štěstí, zdraví, blaha, kdy nepotřebují útěchy, ne však v bolesti,
ve smrti, kdy pouze pravá víra jim pomoci a útěchy skýtá. — V květu života
mnozí se víře zpronevěřili, poněvadž se v nevěře pohodlněji žije. Na konec života
vrací se však lítostivě k víře, poněvadž se v ni klidněji umírá.
V Kristu, ve víře jeho duše naše nalézá svůj pokoj, útěchu nejvyšší, vznáší
se vysoko nad všechnu strast života až k srdci Božímu, v jehož lásce spočívá
klidná, silná a šťastná. Kéž tento sv. pokoj, láska Kristova, jež z víry plyne,
uhostí se v srdcích našich, kéž je posilní a potěší, abychom s Bohem žili na
zemi, v Bohu došli pokoje věčného. Amen.

* ****

-«g> RŮZNÉ ZPRÁVY, -to---Veřejná přednáška katechetského
spolku v Záhřebu. Nově založený katechetský spolek v Záhřebu účastní se pilně
osvětové práce veřejné. V místnostech ka
tolického kasina přednášel 5. května Vilém
Ivanek o Wassmannovi a jeho názorech
o theorii evoluční. Velmi jasně dokázal, za
jakých podmínek theorie evoluční se shoduje
s positivně křesťanskými názory. Četné obe
censtvo vyslechlo napjatě vývody předná
šejícího.
Nový kurs katechetsko-paedagogický
v Mnichově. Katechetský spolek mnichovský
koná přípravné práce ku pořádání nového
kursu katechetsko-paedagogického, který se
bude v brzké době konati.
Jednotné zpovědní zrcadlo. Mnichov
ský spolek katechetskýjednal ve dvou schů
zích o zpovědním zrcadle. V únoru měl
o tom přednášku farář Becker, v dubnu sou
kromý docent dr. Gottler. Tento vyslovil se
rozhodně pro jednotu zpovědního zrcadla
s odložením všech malicherných zvláštností.
Týž projevil názor, že zpovědní zrcadlo nemá
býti probíráno teprve před zpovědí samou,
nýbrž vždy, když se jedná o svátosti po
kání. Toto stanovisko je zajisté správné.
Jan Panholzer. Dne 30/3. t. r. zemřel
Jan Panholzer, farář u sv. Vavřince ve VídniWahringu. Před 30 lety založil »Christlich
pädagogische Blätter,« jimiž udržoval vědomí
nutnosti křesťanské školy v Rakousku; byl
to jediný katolický list školský. Vydal hojně

odborných školských spisů. Jeho dílem je
též nová biblická dějeprava pro obecné ško
ly. Vydal též kritického průvodce literaturou
pro mládež, přispěl k tomu, že ze školních
hnih byly odstraněny knihy, které obsaho
valy útoky proti náboženství a církvi. Dů
kladnou a zdravou kritikou rakouských čí
tanek přispěl k přepracování jich. Přepra
coval též Felbingerovu knihu methodickou
a vydal životopis Felbingerův a Kindermannův. Jeho spisy jsou souhrnně vydány
v 5. svazku Herderovy paedagogické bi
bliotéky.
Chorvatsko-slovinský katechetský
kurs. »Kršcanska Škola« z hodnověrného
pramene se dovídá, že letos v době od 1.
do 15. července bude se konati v Záhřebě
první chorvatsko-slovinský katechetský kurs
po příkladě kursu vídeňského, solnohradského
a mnichovského. Týž list vyzývá svoje stou
pence, aby agitovali k hojnému obeslání to
hoto kursu, který zajisté bude ke cti kate
chetského stavu i národa chorvatského
i slovinského. Podaří-li se tento sjezd, bude
vydána zvláštní kniha o celém kursu.
Arcibiskup zakládajícím členem
katechetského spolku. Záhřebský arcibi
skup, dr. Josip Posilovió, přistoupil za za
kládajícího člena nově zřízeného katechet
ského spolku chorvatského v Záhřebě a za
slal celý obnos zároveň s arcipastýřským
požehnáním; také vyjádřil přání, aby ve
spolku zavládl nejčilejší život.

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

Kreslení při vyučování biblické dějepravě v I. třídě.
Píše VLADIMÍR HORNOV.
(Dokončení.)

Jak snadno zapamatují si děti pořad stvoření světa, naznačený v 6 jedno
duchých obrazcích na tabuli načrtnutých. — Kresby bílou křídou zdály se jedno
duché. Snadná pomoc. Vezmeme křídy barevné. Modrá naznačí nebe, jezera,
řeky, význačný oděv; žlutá naznačí: slunce, měsíc, hvězdy, aureoly světců, ko
runy králů, roucha andělů; zelená: stromy; červená: oheň, satana, rány, roucha
význačných postav; bílá: cesty, domy, náčrty postav. — Laciné pomůcky (asi
za 60 hal.) Jak rozmanité a zajímavé črty rostou přede mnou. Celá tabule mění
se několika jednoduchými kresbami v oživené jeviště, na němž odehrávají se
dramatické výjevy biblické.
Lehce překonáváme obtíže Starého zákona. Dospíváme k Novému zákonu.
Jak zobraziti na tabuli Pána Ježíše, Pannu Marii? Všechny ostatní postavy·
lze znázorniti způsobem nahoře uvedeným. Pána Ježíše a Pannu Marii třeba
znázorniti způsobem odlišným. Vystřihuji přiměřeně velikou postavu Pána Ježíše
a Panny Marie z barevného obrázku a připevňuji kde třeba na tabulovém
nákresu.
Jak navěsti děti, aby obraz a s ním i vypravování v pamět pevně si vští
pily a trvale zapamatovaly? »Děti, kdo to dovede nakreslit!?« Nejdříve hlásí
se několik nejčipernějších, ostatní ohlížejí se nejistě jeden na druhého. »Pro
pilné žáčky mám připravené pěkné obrázky!« Většina rukou je vzhůru. »Já to
nakreslím, já také!« »Ještě jednou si dobře obraz prohlédněte, abyste si ho za
pamatovaly!« (Při tom vytknou se hlavní body děje.)
Budoucí hodinu při vstoupení do třídy třepají se čtvrtky ve vzduchu. —
Dětské kresby! — Usměješ se jim! Ach, nesměj se! Volné kreslení. Zastav se
nad kresbou a dej si vypravovati. Z jednoduchých svých črt čte malý kreslíř
celý děj a jak věrně! Při tom však jeví se též jeho individualita. Z kresby i vy
pravování poznáváš povahu dětí. Učíš a učíš se.
Každou hodinu stávají se kresby dokonalejšími. I nejméně nadaní dodají
si odvahy a přinesou s nesmělým pohledem svůj náčrtek. Před vánocemi mají
už náčrtníky a považují to za svoji školní povinnost, aby doma si nakreslily,
co ve škole při náboženství jim na tabuli bylo nakresleno. V druhém pololetí
přináší téměř celá jedna polovina illustrace prováděné tužkami barevnými.
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Na stupni elementárním jest náčrtník dětem učebnici. Dle něho doma snadno
opakují. Biblický dějepis utkvívá v souvislosti v jejich paměti.
Pomocí těchto názorných kreseb a jejich dětské reprodukce dociluje se také
toho úspěchu, že děti v brzku naučí se souvisle vypravovali. Jednoduché črty
nahrazují otázky učitele. Dítě drží svou kresbu v ruce. Vypravuje — zastaví se
— vypravuje dál. Připadá mi to vždy, iako když dítě učí se choditi. Zadívá se,
zadívá — rozběhne se — první pokus se podařil, — vyhrálo. Šťastný úspěch
jednoho posiluje také druhé, méně odvážné.
Tímto způsobem může učitel náboženství podporovat! svého kollegu svět
ského učitele. Hodina náboženství jest i věcným učením.
Poukázal jsem na kreslení jakožto pomůcku názorného vyučování při učbě
biblické dějepravy ve třídě první.
»Ale princip názornosti platí rovnou měrou pro každý vyšší stupeň u vy
učování, neboť pojmy bez názoru jsou prázdné.«
Jak zajímavým stává se učení náboženství na vyšším stupni vhodnými
diagramy, obrazci a přehledy. Katechismu, liturgice, dějepisu, nelze učiti zajímavě
bez vhodného použití křídy.
Zkušený paedagog mi pravil: »Učitel, který se bojí křídy, není dobrým
učitelem ! «
Moderní methodika vede učitele k tomu, aby naučil co nejvíce ve škole.
Názorné vyučování jest cesta k tomu. Až přesvědčení to prorazí si cestu, pak
ustoupí nadbytečné memorování, ubíjející ducha náboženství — zdravá tato reakce
bude snad působiti také na potřebnou úpravu našich učebnic, jejichž reforma
jest více než nutná.
Snahu po zavedení kreslení — zvláště na stupni elementárním —jest vítali
jako důležitý krok ku reformě náboženského vyučování vůbec.

Promluva na neděli VII. po sv. Duchu.
Víra — světlo s nebe, milost Boží.
Upravil J. VANIČEK, katecheta v Dobrušce.

Credo, věřím ! Chápeme význam toho slova, cenu víry? Víra — nezvratná
jistota v labyrintu pochyb, pevný základ ctnosti, útěcha ve strasti. Prohlédáš až
k příčině věcí a tážeš se, odkud béře jistotu bezpečnější nade vše lidské myšlení,
odkud bohatství ctnosti, proti níž rozumová morálka suchou stepí, odkud nevy
čerpatelná útěcha, jež v každé bolesti sílí? Otázky samy naznačují, že víra jest
cosi vyššího, co k naší nízkosti se sklání, cosi nadzemského, co zemi s nebem
pojí, cosi božského, jež podpírá lidskou slabost. Víra jest nebeské světlo, jež svítí
ve tmách duše, símě, z něhož nejkrásnější ctnosti vzkvétají, síla, jež jímá rozum,
sílí vůli, srdce rozněcuje, víra — od Boha vlitou ctností, milostí. Čím oko tělu,
tím rozum duši. Oko má schopnost vidéti, nevidí však, není-li světla. Ani rozum
nepoznává Boha, neosvěcuje-li ho Bůh, slunce duší, jestli vůli nepodporuje, člo
věka k sobě nepovznáší. Nikdo nemůže přijíti ke mně, leč Otec, který mne poslal,
přitáhne jej. Jan 6., 44. Srovnejme povahu víru a poznání rozumového, jakého
přesvědčení poskytuje víra a jakého rozum.
Víra mluví jistotou, jež každou pochybnost vylučuje. Poznání rozumové
nechává v hloubi duše vždy jakousi pochybnost. Víra nepozbývá síly protidů-
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vody, lesklými sofismaty. Rozumové poznání mnohdy při nepatrné námitce ko
lísá, drobí se, mizí. Víra uchvacuje celého člověka a proniká v nejvniternější
taje jeho bytí, života. Poznání rozumové zůstává v rozumu, omezuje se na vzne
šené myšlenky a idee. Víra jest jasna, dává teplo a nadšení, přináší pokoj, blaho,
štěstí, potřeby člověka zcela upokojuje. Poznání rozumové neuspokojuje, člověka
chladným zůstavuje, duši smutnou, prázdnou i nešťastnou činí. Víra, třebas ob
sahovala tajemné pravdy, pronáší je jasně, určitě, jistě s přesvědčením ne
změnitelným. Poznání rozumové zdá se ’jen býti jasným, vznáší se však v tem
ných, neurčitých představách strachujíc se, aby se mu podrobné vynálezy zase
nerozplynuly. Víra jest povahou činná, pudí k dobrým skutkům, jež jsou její
ovocem. Poznání rozumové bývá nečinným, hřejíc se ve světle svém samolibě
a pyšně.
Víra přenáší sílu i na jiné, zachvívá i získává prostými slovy. Poznání roz
umové podává jen domněnky, zřídka přesvědčení hledíc mnohými slovy důkazů
a výmluvnosti zastříti chabost myšlenek. Uznejme bez předsudků, že jest veliký
rozdíl mezi božskou vírou a lidským poznáním.
Odkud tato přednost víry, její jistota, jasnost, hloubka, životní síla, teplo,
nadšení, strhující moc a panství? Ovoce milosti je to, vyšší působení Boží. Lidská
snaha k tomu nestačí.
Pozoruj učence, jenž pole vědy vzdělává, jak se namáhá, mnohé knihy
pročítá, dlouhá léta spekulací rozum napíná, aby několik pravidel moudrosti našel,
několik mravních zásad si osvojil, nějaký ten problém si ujasnil. Abys víry
nabyl, netřeba ti než míti dobré srdce, jež cítí potřebu vyššího zjevení, uznává
ochotně slovo víry, které mu Bůh sám nebo někým zvěstuje — náhle, v oka
mžiku bývá člověk poučen o nejvyšších pravdách, přesvědčen, jasným světlem
osvícen, proti němuž poznání rozumové jen mlhou temnou.
Samaritáné zvěděli od ženy, že Messiáš jest blízko. Žádostiví spásy hledají
Spasitele, nalézají, slyší, a toto poslouchání přivádí je k víře, Ježíše jako Spasitele
světa pozdravují a uznávají. Mnozí věřili v něj pro jeho řeč. Sami jsme slyšeli
a víme, že tento jest právě Spasitel světa. Jan 4., 41., 42. Učenec, chce-li pře
svědčit! o pravdivosti svých tvrzení, přívržence získati, musí nauku svou mno
hými důkazy podepříti, soudy, závěry činitiajen od některých dochází souhlasu.
Posluchači nechápou jeho vývodů, zásady jeho jen z části přijímají, po svém
smyslu si je vykládají a škola jednoho filosofa dělí se v tolik stran, kolik žáků'
zakladatel měl. — Apoštolově, až na sv. Pavla lidé neučení, káží zcela prostě,
vypravují, co viděii, co slyšeli a mnozí věřili slovu jejich. I filosofové, kteří dříve
se pohrdlivě smáli, dychtí slovo kříže podruhé slyšeti — a věří. Sk. 17. (Sv. Pavel
v Athénách.)

Kdo by neviděl působení vyšší moci? Ano víme, že v prvních stoletích, kdy
na mladé símě víry milost Boží hojně padala a srdci ochotně byla přijímána, ne
bylo zjevem vzácným, že zástupy pohanů, kteří nebyli zevrubněji poučeni o kře
sťanství, vidouce sílu víry, jež v křesťanských mučednících slavně triumfovala,
touž milostnou mocí osvíceni křesťany se prohlašovali, vyznavači Krista, a tuto
víru hned pečetí své krve potvrzovali. Jaké světlo zazářilo v duši jejich, jaká
jasnost rozptýlila tmy pohanských předsudků, jaká síla je uchvátila! Toť vítěz
ství, jež přemáhá svět víra naše.
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Po ovoci poznáváme strom, z účinků soudíme na přiměřenou příčinu. Jsou-li
účinky víry božské, jest i víra božská. Namítnete, že při nynějších křesťanech
skvělých potěšitelných účinků víry nespatřujeme, o jakých nám vypravují doby
dřívější. Přiznávám, jsou mnozí, kteří mají z křesťanství jen jméno, ne víru.
Avšak najdete ještě dnes v lidech náhlé, podivuhodné zjevy, jež o božské síle
milosti víry svědčí, zvláště porovnáme-li tyto účinky s účinky nevěry. Po
zoruj na př. člověka, jenž špatnou četbou, zlou společností a p. o víru přišel.
Jeho hlava plná pochyb, vše jest mu nejisté, klamné, křesťanství a náboženství
vůbec zdá se mu předsudkem, bajkou. Mizí mu všechna pravda, mizí i rozdíl
mezi právem a bezprávím, mezi dobrým a zlým, ponenáhlu oddává se hříchu,
vždyť nečeká nadzemské odměny, nebojí se trestů Božích. Čas utrácí leností,
hrou, rozkoší všelikou. Vážného zaměstnání nesnese, namáhavá práce mu hroz
ným břemenem, modlitba budí odpor. Chce jen užívati, ze života se těšiti, ne
střídmost, rozmařilost, prostopášnost, výstřednosti smyslné jej strhují. Pustým ži
votem jmění promarnil, jest v nouzi, z níž podvodem, klamem bližního chce si
pomoci. Kolik provinění, kolik hříchů! Co jej aspoň jednoho uchrání? Nešťastný
ten vidí, že nelze mu takto žiti. Bída, hanba nutí přemýšleti. Avšak hřích stal
se mu návykem, jenž jej železně poutá. Kdo zlomí moc jeho? Lenost je zvykem,
nestřídmost zvykem, nestoudnost zvykem. Nuže, řekneš, ať si pročte nějakou
soustavu osvícené morálky a pozná ošklivost svých provinění, ať navštěvuje di
vadla, jež výstřelky ducha času sžíravou satyrou potlačují, ať čte romány, jež
přece tak vzdělávají, tak poutavě k srdci mluví a pozná neslušnost svého cho
vání. Nerozumný!
Má toto všechno dosti síly, jej k lepšímu přivésti, jej zcela přeměniti? —
A tento nešťastný, zbloudilý vrátí se k víře, již láska matčina byla v duši jeho
vložila. Obraz matky jeho zbožné, věřící na mysli mu tane, výroky nábožné, jež
od ní, od svých vychovatelů byl slyšel, jež ničím nedaly se potlačiti, křesťanské
pravdy, vážné i milé, jako hrůzou zachvívající a plné naděje, mocněji v duši se
ozývají, jej k víře nakloňují, která dny dětství a mládí štěstím zlatila. Myslí na
věčnost, v níž by v tomto stavu nechtěl vejiti, na soud, před nímž by s takovou
vinou jistě neobstál, na peklo, místo trestů a zděšení, jemuž nekající neunikne —
zadívá se na kříž, s něhož mluví k němu láska Boha člověka, jenž pro hříchy
naše umřel, abychom my živi byli, a hle, dojat, lítostí zdrcen, kleká, líbá v slzách
(prvních, jež od dávného času pláče) rány Ukřižovaného, spěchá ke knězi, vy
znává s bázní, ale i s důvěrou vinu svou, srdce Bohu upřímně otvírá — a tato
jediná zpověď, upřímná, úplná působí změnu, nad níž peklo trne, jíž svět ne
chápe, jež i jemu nemožnou se zdála. Následuje obrat ve všem životě, náhlá,
úplná změna smýšlení a jednání člověka. Láme pouta hříšných zvyků, kácí modly,
jimž celé srdce věnoval, vzdaluje se nebezpečných společností, přátel a v krátkém
čase z lenocha přítel práce, z nestřídmého vzor střídmosti a sebezáporu, z rozkošníka obraz čistých mravů.
Druhové hříchu táží se udiveně, odkud to? Toť síla milosti, působení víry,
jež více může nežli rozum, zde je moc Boží.
Jen chtějte, chtějte vznésti se nad hřích toho světa a s pomocí modlitby,
s pomocí Boží začněte žiti život čistých srdcí a spatříte Boha a radovati se bu
dete z vítězství víry, jež svět přemáhá. Amen.
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Promluva na VIII. neděli po sv. Duchu.
O Ježíši Nazaretském.
Čemu věříte o Kristu, sám Spasitel tázal se kdysi svých apoštolů, čí jest
syn? A řekli, jest syn Davidův, jest syn tesaře Josefa. Syn Boží jest, pravil Petr
a někteří s ním. Kdo jest Kristus, otázka velmi důležitá. Jak si ji zodpovíme, od
toho závisí naše štěstí na zemi i na věčnosti.

Jsme křesťané a křesťanem býti znamená v Krista věřiti, v Krista doufati,
Krista milovati, ctíti, následovati.
Co praví dějiny o Kristu? Zprávy o něm jdou až k prvním lidem. Kristus
jest Vykupitel a o Vykupiteli věděli již první lidé. Má potříti hlavu hada, satana,
nejmocnějšího tvora. Musí býti tedy mocnější všech tvorů. Budoucí Vykupitel má
býti syn jisté ženy, tudíž i pravý člověk. Tedy Bůh člověk má svět vykoupiti.
Časem obraz Vykupitelův lidu vždy jasněji zjevován. Proroci víc a více o něm
zvěstují, až posléze máme určitý, jasný obraz Vykupitelův. Praví o něm, že zrodí
se z rodu Davidova, z Panny čisté, že v Betlemě bude jeho kolébka, až bude
berla odňata od Judy, až uplyne 69 letotýdnů od rozkazu, aby vystavěn byl Je
rusalem. Budoucí Vykupitel přinese lidu radostnou zvěst, bude činiti divy, vjede
vítězně do Jerusalema, bude zrazen za 30 stříbrných, posmíván, bičován, žlučí a
octem napájen, ukřižován, roucho jeho si rozdělí. Spočine v hrobě boháčově,
vstane z mrtvých a panovali bude od moře až k moři.
Srovnejme, co dějepis zcela zaručený o Vykupiteli praví a co evangelia
zvěstují o Ježíši — a uvěříme, že Ježíš Nazaretský není nikdo jiný než zaslíbený
Vykupitel, jehož jméno Emmanuel, Bůh s námi. Proto sám Ježíš Kristus vybízí,
zpytujte Písma, tať svědectví vydávají o mně.
Pozorujme mravní karakter Ježíše Krista. Pohanští mudrcové Plato, Cicero
vymyslili si v duchu obraz spravedlivého, mudrce v pravém smyslu, napsali, jaké
má míti dokonalosti. Ale nemohli na nikoho ukázati, jenž by v sobě spojoval
všechny dokonalosti, všechny ty karakterní známky a vzdali se naděje, že by kdy
takový na světě se objevil.
V Ježíši Kristu září nám vzor dokonalého, spravedlivého, mudrce plnou
měrou. Pozorujíce ho, vstupujeme jako do velkolepé svatyně. Divíme se i žas
neme, ale cítíme se tajemně k němu poutáni, že nelze nám od něho se odlou
čili, tolik duševní ušlechtilosti, mravní vznešenosti překvapuje nás ve vší nejsvětější osobě Ježíše Krista.
Člověk vzdělávaje se v tom neb onom oboru, nabývá v něm odborné zna
losti, dokonalosti. Lidé liší se podobou, duševními schopnostmi i mravním chara
kterem. Ideál člověka vidíme v Ježíši Kristu. Jest všechno ve všem. Co velikého,
šlechetného v bytosti lidské mysliti si lze, v nejkrásnější harmonii v Ježíši spo
jeno. Není jen nejhlubším myslitelem, nýbrž i mužem činu. Má schopnost veliké
vykonati a zároveň projevuje účast, lásku v každé bídě a žalu, ve všem stejně
veliký, stejně dokonalý ve velkém i v malém, ve slově i skutku, v životě i smrti.
Čím jest svatost tvorů proti jeho svatosti? Největší světci ztrácejí se před ním
jako hvězdy hasnou před sluncem. Jediný může říci, kdo z vás mě viniti bude
z hříchu.
Hledají proti němu křivých svědků, aby ho odsoudili. On jediný odsouzenec,
o němž soudce veřejně svědčí, já na něm žádné viny nenalézám. V celé jeho
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bytosti není nic odpuzujícího, nic ctižádostivého, ale ani žádné slabosti, hříšné
povolnosti. Snižuje se k malým, chudým, k nemocným i hříšným, ale zcela roz
hodně potírá pýchu a zlobu mocných a pokrytců. Horlí pro pravdu a právo a
má zároveň i ohledy a trpělivost. Jest pokorný a skromný, ale nelichotí nikomu.
Vždy týž vznešený, svátý klid v duši, ustavičný souhlas slov a skutků, osvobo
zení od vášní — v pravdě charakter bez vady a hany. I David Strauss, dříve
professor protest, náboženství, pak nevěrec, jenž mnoho rouhavého napsal o Pánu
Ježíši, musil přece doznati, nad Krista v náboženství, v nejdůležitější věci, nikdo
nikdy nevynikl. Podobně doznává i rouhač Renan, a musí doznati každý, třeba
byl pro svoje zlé svědomí nejhorším jeho nepřítelem. Slunce neuhasíš, pravdy
nepotlačíš. Ježíš vysoko nad lidi povznesen, jest odlesk věčného Otce, v něm
přebývá všechna plnost božství.
Zkoumejme učeni Kristovo. Tento bude mnohým ku pádu a mnohým k po
vstání v Israeli a bude znamením, jemuž bude odpíráno. Toto proroctví zbož
ného Simeona shledáváno až dodnes pravdivým. Proč nalézá Ježíš tolik odporu
ve světě? Že srdce lidské zkaženo a bojí se praktických důsledků křesťanské
víry. Je-li Ježíš Syn Boží, jest i učení jeho božské, pravé a zavazuje všechny.
Jsme-li křesťané, jest povinností naší křesťansky žiti. · To však odporuje neváza
nosti lidského srdce a hned již začíná se odpor proti Kristu a jeho učení. Ale
dosud se nepodařilo ani jedinké slovo Kristovo dokázati nepravdivým.
Kdo však hlásal učení tak vznešené, nepřekonatelné, zda nestojí vysoko
nad člověkem? Kolik již bylo na světě nesčetných učenců, filosofů a filosofických
nauk, jež od lidí do nebe velebeny — a dnes již nejsou, nebo jsou jen pro
posměch. Učený pán dnes odsuzuje, co včera jiný namahavě byl vymyslil. Vše
lidské pomine. Co z Boha jest, potrvá vždy pravdivé a požehnané. Co pořídili
všichni velcí myslitelé svým učením? Odvrátili nějaký národ, ba jen obyvatele
malé vesnice neb aspoň jednu malou rodinu od modlářství, přivedli ji k poznání
pravého Boha. Tak pěkně píší o svém bohu, tolik toho umějí krásného říci
o svém povznešeném náboženském cítění a výsledek — žádný. Zcela jinak jest
s naukou Kristovou.
Jest prosta, všem přístupna a přece veliká, božská ve výsledcích, jichž do
cílila. Slova Kristova vrývají se v srdce, jsou, mečem dobře broušeným, jenž hlu
boko vniká. Kristus učí jako ten, jenž moc má. Jímá rozum i srdce. Nikdo nikdy
tak nemluvil jako on. Jemu otvírají se srdce vznešených i prostých, vzdělaných
i nevzdělaných, třeba byli dlouho poutáni světem a hříchem. K rozšíření svého
učení nevolí si Kristus mužů učených, nýbrž chudé, nevzdělané rybáře galilejské.
A jemu a apoštolům zdařilo se, co nemohli všichni učenci světa. Kristus a apo
štolově obrátili svět, dobyli srdcí lidských. A křesťané byli tak přesvědčeni, že
milliony jich obětovaly jmění i krev za víru svátou, nesčetné milliony křesťanův
klaněly se Kristu jako Bohu a Vykupiteli, k vůli němu bojovali s náruživostmi
svými a ve víře a naději v něj i umírali. — Odkud měl Ježíš toto učení, které
neslýchaný převrat v životě i srdcích způsobilo. Neměl ho ze žádné školy, ani
z ducha času, jak z nezvratných důkazů patrno a zbývá jediná odpověď, Ježíš
měl své učení z nebe, je to nauka božská a Kristus je Syn Boží.
Kristovy skutky \ Věřte mým skutkům, když mně nevěříte, odkazoval Kristus
své nepřátele na to, co činí. Nepřekonatelná jest jeho nauka, nedostižitelné jeho
skutky, že životopisec o něm píše, všechno dobře činí, chodil dobře čině. Má
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lítost se zástupem hladovým a zázračně rozmnožuje chléb. Vidí nemocné u svých
nohou, má soustrast a uzdravuje je. Potkává hříšníky, kteří dobré jsou vůle,
stává se jim lékařem a odpouští hříchy. Přichází do domu smutku, rodiče pláčí
nad mrtvolou své dcery a probouzí zemřelou k životu. Vidí pohřební průvod,
nesou mrtvolu jinocha, vidí slzy matčiny, laskavé jeho srdce dojato, vzkřísil mlá
dence. Není nemocného, aby mu nepomohl, není bídného, aby se nad ním nesmiloval, není hříšného, aby mu neodpustil. A když celý den lidem sloužil, strávil
noc modlitbami.
Veliké věci vykonal živ jsa, větší umíraje. Umírá se slovy »dokonáno jest«.
Není to výraz slabosti, nýbrž vítězství. Trpěl více než jiní a přemohl více než jiní. Pře
mohl smrt a kdo ji přemohl, celou přírodu přemohl, jež smrti podrobena. Jemu jako ví
tězi slouží všechno tvorstvo jako pánu. Poroučí bouři i vlnám, nemocem i smrti a po
slouchají ho. Jako Otec činí, činí i on. Jeho skutky božské skutky. Není jen osvícen
od Boha, nýbrž s Otcem jedno. Je-li Bohem, pak jistě v Ježíši božství se zje
vilo. Jest viditelný obraz neviditelného, odlesk jeho velebnosti.
To dosvědčují i pravdivé dějiny, apoštolově i církev se vší svojí láskou, obětmi,
boji a utrpeními. Mužové nejučenější a nejšlechetnější vždy si ho vážili. Mysl
osvícená vzdává Kristu čest jako Bohu, pyšně od něho se odvrací jen hlava
prázdná, srdce zbloudilé. Kristus vyznal před soudem, jsem Kristus, Syn Boží a
uzříte mě přicházet! s mocí a velebností. Zůstaňme mu věrni a láska jeho svátá
jest i ohněm našemu srdci.
Nuže, s vírou srovnejme i život svůj a Ježíš bude světlem našemu rozumu,
lékem našich ran, silou naší duše a v nebi slavnou naší odměnou. Amen.
J. Vaniček.

Promluva na konec školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.

Edgar Poe v jedné ze svých fantastických povídek líčí člověka, který žije
na voru, jenž pluje na široké, jen mírně, tiše tekoucí řece. Zde za dne chytá
ryby k výživě, tu zas z lýka robí si oděv a ze dřeva zdvihá stan, v němž hledá
úkrytu proti nepohodě. Ve dne stále něco pracuje, za noci odpočívá. Vůkol pa
nuje klid a jen vor skoro nepozorovaně stále sune se ku předu, den za dnem,
rok co rok, ponenáhlu, ale stále dál. A člověk pluje a nepozoruje, že vlas jeho
zbělel a tvář povadla. Břehy vroubící řeku stále víc a více se rozestupují, člo
věka nezajímá víc život vůkol, a když konečně břehy zmizely a plavec na širém
moři se ocitá, tu uléhá, zavírá oči a — zmírá.
V obraze tom líčí básník život člověka, jeho starosti a práce, jeho snahy a
touhy. Vor, který jest jeho domovem, značí čas; moře, v něž pomalu pluje, jest
symbolem věčnosti. A vor stále pluje, ať již člověk pracuje či odpočívá, jako
ten čas stále prchá a nezastavuje se, bez ohledu, zda člověk ho použil či pro
marnil, ať pracoval či po léta zahálel v hříšné lehkomyslnosti. »Hora ruit,« volal
básník. Dnové letí kvapem za sebou, měsíce prchají, léta plynou. — A právě
v těchto dnech uplyne zas jeden školní rok a blíží se vám čas odpočinku, od
dechu po skončené práci celoroční.
1. Kdybychom měli míry, abychom mohli změřiti, kolik na vědomostech,
na poznatcích, kolik na vlastní zkušenosti, vzdělání a zušlechtění vám přibylo,
vím dobře, že by výsledek byl velmi různý a rozmanitý. Každý získal podle svých
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vloh a podle svého přičinění. Ale tolik je jisto: po celý život ponesete s sebou
vzpomínku na tento ústav, a v duších vašich vždy budou patrny stopy našich
slov. A dej jen Bůh, aby vzpomínka vaše byla vždy radostná — a ohlas našich
slov trvalý a silný!
Snad mnohé slovo, nejedna rada upadne na čas v mysli vaší v zapome
nutí; ale proto přec v duši zůstane a potrvá. Neboť často ve chvíli, kdy člověk
si ani toho neuvědomuje, ožívá a hlásí se k životu. Vydá svůj užitek, byť člověk
si ani nevzpomenul, že to bylo slovo jeho učitele — snad dávno již zesnulého
— které stalo se rádcem a ukazovatelem na další cestě života. Proslulý vycho
vatel Raumer krásně dí: »Je to moudré zařízení Boží, že pamět naše je veliká
duševní zásobárna, v níž všichni vzácná zrna pro dalekou budoucnost můžeme
uchovati. Nezkušený se domnívá, že jsou ona zrna pravdy na vždy mrtva; ale
moudrý často se přesvědčí, že v příhodnou chvíli jich skrytá síla životní se pro
budí a ona stanou se vzpruhou šlechetného činu anebo aspoň uchrání člověka
od nejedné pošetilosti.«
»Schola — fabrica culturae.« Škola jest v prvé radé dílnou vzdělanosti.
xAle jenom té pravé vzdělanosti, která život zpříjemňuje a povznáší člověka nad
všechnu sprostotu a kal všednosti, která šíří své světlo a teplo nejen v srdci ji
nochově, ale i v okolí, na lidi, s nimiž se stýkáte, tak aby pobyt jich v blízkosti
vaší byl jim milý a vzácný. Pravé vzdělání jako magnet jiné má k nám vábiti;
a je to nejsmutnější svědectví, když jiní o člověku, který má se za vzdělaného,
řeknou: »On je nesnesitelný.« Takové slovo zní jako ortel soudcův; je to smutný,
ale přece určitý a jasný soud o neušlechtilosti a nevzdělanosti člověka.
A proč tak dím? Poněvadž jednostranné vypěstění té či oné schopnosti člo
věka považuje se za vzdělání, ale v pravdě daleko jím ještě není. Poněvadž na
hromadění vědomostí toho či onoho oboru nejednou dává si jméno vzdělání, ale
není jím, není-li s vědomostmi spojena ušlechtilost srdce a jemnost mysli. Každá
učenost, která člověka činí pyšným, v obcování s jinými nepříjemným a hrubým,
je falešným vzděláním, jako zas naopak člověk jemných mravů a plný ušlechtilých
názorů jest vpravdě vzdělaným, byť vědomosti jeho nepřesahovaly školní čítanku.
2. Stará řecká báje vypráví o titánu Prométheovi, který Diovi na Olympu
ukradl oheň a přinesl jej lidem. Stal se tak dobrodincem lidstva, zakladatelem
jeho technické kultury, která by bez ohně nebyla ni možná. Ale Zeus ztrestal
odvážného Prométhea, že jej Hefaistem dal přikovati na Kavkaz a rozkázal, aby
mu denně orel játra užíral.
V pověstech národů je málo bájí, které by tajily tak hluboký smysl jako
mythus o Prométheovi. Prométheus vlastně zosobňuje všechno lidstvo v jeho
stálém úsilí, vyrvati dary nebesům a sílu zemi a všechno si osvojiti, všeho se
zmocniti. Jsou však jisté hranice poznání i síly, za něž člověk odvážiti se ne
může bez trestu. A tragická vina· Prométheova spočívá v tom, že za hranice
lidské síly směle se odvážil. »Příliš bohatě chtěl’s lidstvo obdarovat,« praví dle
Aischyla Hefaistos k Prométheovi, když jej ke skále přikovává.
A tak i věda, která chce stůj co stůj své hranice překročiti, stává se ne
jednou lidstvu osudnou. Člověk zapomíná na svoji omezenost a ve své pýše chce
se týčiti až k sídlu Nepoznatelného. Zapomíná své odvislosti jako titán, bouřící
se proti vládci Olympu. — Sv. Pavel varuje křesťany před touto pýchou vědy.
Mluví »de scientia, quae injlat«^o vědě, která nadýmá.

Ročník X.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA.

Strana 81.

Hluboký jeden myslitel pravil, že člověk je znepokojován dvojí zvědavostí:’
malichernou a důležitou. První zvědavost obrací člověk k tomu, co se děje vůkol
něho. A člověk získává poznatky, které poutají, povznášejí ducha jeho, ale nikdy
cele neuspokojují. Zvědavost důležitá vztahuje se pouze k jedinému předmětu:'
k cíli člověka. Prvou zvědavost upokojuje věda, na druhou dává odpověď víra.
A tak každý člověk, který je si vědom lidské slabosti, dívá se na svět dvěma
očima: okem víry a okem vědy, jež se doplňují a podporují, a není jako onen
mythický obr Polyfem, který jedním okem uprostřed čela se nalézajícím všechno
pozoroval. Ano, drazí přátelé, důkladné vědomosti s pevnou, ušlechťující věrou
spojovati, v tom záleží všechen zdravý, souladný vývoj člověka.
John Ruskin kdysi řekl: »Člověk projde vlastně čtyřmi školami, které jej
vzdělávají. Je to styk s lidmi, vlastní zkušenost, zdravá jeho četba a slovo Boží.
Vy vlastně chodíte do všech současně. Až jednou dospějete, zbudou přece v pod
statě své všechny ve škole života, v níž každý až do svých šedin stále se učí.
Ale jedno dějiny dosvědčují: že je to hluboká, živá víra náboženská, která jest
nejlepší podporou a základem všeho vyššího snažení a zřídlem všech ideálů. Kde
té není, tam šíří se jen hrubé požitkářství, nízké sobectví a prospěchářství. A kdo
si uchoval víru čistou a pevnou, zůstane vždy věren svým ideálům, za každých
okolností, tak jako bílá labuť vždy zůstane labutí, byť ji nepřátelé zahnali na ne
čisté kalužiny.
3. Vrátíte se ke ‘svým rodičům, pod rodný svůj krov. Přineste tam, drazí
přátelé, vroucí lásku a něžnost k jich starostlivým srdcím! Svým lásky
plným pohledem, polibkem, tou či onou maličkostí, pozorností, drobností projevte
jim svoji lásku! Takovým jednáním, které přec nežádá žádných obětí, jako byste
zlato sypali v srdce svých drahých. — Ukazujte všudy ve svém okolí svým
chováním, že se lišíte od jinochů, věkem vám rovných, svým vzděláním a jemností!
Svoje vzdělání neukazuje člověk tím, že se blýská množstvím cizích slov, po
nichž nikdo se ho netáže. Ale je celá řada drobností; v řeči, v chování, v chůzi,
v přicházení a odcházení ze společnosti, které prozrazují buď jemný mrav či
hrubost člověka. A ti, kteří vás po celý rok školní delší čas téměř ani neviděli,
ti nejlépe dovedou posouditi, na kolik jste prospěli ne tak ve vědomostech, ale
v mravech a ušlechtilém jednání.
Jděte šťastni vy, drazí přátelé, na prah samostatnosti, kteří tyto síně opustíte
na vždy, a vraťte se šťastně vy, kteří dále budete zde pracovati na svém vzdě
lání! Slavnostní zvuky vroucích díků, jež zahlaholí: »Te Deum laudamus«, buďtež
především slavností vděčných srdcí k Bohu, dárci života i síly, buďtež ale též
chvílí, kdy vzájemné pásky důvěry a přátelské mysli mezi vámi a námi jen znovu
se utuží, posílí a posvětí! Amen.

Co nám vypravují evangelisté o Kristu Pánu?
Napsal FR. JIRÁSKO.

Chceme-li někoho póznati, nejlépe učiníme, když se obrátíme na ty, kteří
osobu nám v mlhách zahalenou stále mají na očích ; pozorují každý její krok,
slyší každé její slovo. Chceme-li poznati, kdo Kristus byl, nutně třeba nám obrátiti
se na sv. evangelisty, z nichž dva byli apoštolé (sv. Matouš a sv. Jan) a dva
průvodci apoštolů (sv. Marek provázel sv. Petra — sv. Lukáš — sv. Pavla). Nuže
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nahlédněme do sv. evangelií, ptejme se těchto věrohodných svědků, co soudí,
o Kristu Pánu. Svatí evangelisté líčí nám Ježíše jako Syna Božího, jako Boha
člověka.
Lidé z nejbližšího okolí nazývají Ježíše Synem Božím. Petr vrhá se mu
k nohám a praví: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.« (Mat. 16., 16.) Marta volá:
»Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého, kterýž jsi
na tento svět přišel.« (Jan 11., 27.) Ježíš slyší ten zvláštní název »Syn Boží« a
přijímá jej, jako král přijímá hold svých poddaných. Ježíš, který učil: »Učte se
ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,« přijímá tento název,nic se tomu
nediví, ani tomu neodporuje.
Ano Ježíš blahoslaví ty, kteří ho synem Božím nazývají. »Blahoslavený jsi
Šimone, synu Jonášův; neboť tělo a krev nezjevili toho tobě, ale otec můj, kterýž
jest v nebesích. I já pravím tobě, že ty jsi Petr, na té skále vzdělám církev svou
a brány pekelné jí nepřemohou.« (Mat. 16., 17.—18.) A netoliko že přijímá název
Syna Božího, netoliko že blahoslaví ty, kteří jej tak nazývají, Ježíš sám si jej
přikládá a vyzývá ty, jež chce spasiti nebo uzdraviti, aby ho tak nazývali. Uzdra
venému od slepoty praví: »Věříš-li v Syna Božího?« A uzdravený dí: »Kdo jest
Pane, abych v něho věřil?« A Ježíš pravil: »1 viděl jsi ho, a kterýž mluví s tebou
ten jest.« A uzdravený padnuv klaněl se jemu.« (Jan 9., 35.-38.)
Po uzdravení člověka třicet osm let nemocného, protivenství činili židé
Ježíšovi za to, že to učinil v sobotu. Ježíš pak odpověděl jim : »Otec můj až
dosavad dělá ijáť dělám.« Tedy židé tím více hledali ho zabiti; že netoliko rušil
sobotu, ale že i otcem svým nazýval Boha, rovného se čině Bohu. Tedy odpo
věděl Ježíš a řekl jim : »Amen, amen pravím vám, nemůžeť syn ničeho sám od
sebe činiti, jediné co uzří, že činí Otec; neb cožkoliv on činí, to činí podobně
i syn.« (Jan 5., 16.—19.)
Na slavnost posvěcení chrámu Páně, v třetím roce veřejného svého půso
bení meškal Ježíš v chrámě v síni Šalomounově. Tu obstoupili ho židé a řekli
jemu: »Dokudž duši naši držíš? Jsi-li ty Kristus, pověz nám zjevně.« Odpověděl
jim Ježíš: »Mluvím vám a nevěříte. Skutkové, kteréž já činím ve jménu Otce
svého, ti vydávají svědectví o mně, ale vy nevěříte, nebo nejste z mých ovcí.
Ovce mé slyší hlas můj a já znám je a následují mne, a já život věčný dávám
jim, a nezhynou na věky, aniž je kdo vytrhne z ruky mé. Otec můj, což mi dal,
většíť jest nade všecko a žádný jich nemůže vytrhnout! z ruky Otce mého. Já
a Otec jsme jedno. Tedy chápali židé kamení, aby jej ukamenovali. Odpověděl
jim Ježíš: »Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám z Otce svého, pro který z těch
skutků mne. kamenujete? Odpověděli jemu židé: »Pro dobrý skutek tebe neka
menujeme, ale pro rouhání a že ty jsa člověk děláš se Bohem. (Jan 10., 24.—33.)
V souhlase s těmito výpověďmi osvojuje si Ježíš moc hříchy odpouštéti.
K šlakem poraženému, kterého spustili nosiči otvorem ve střeše k nohám
jeho, volá: »Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.« (Marek 2., 5.) 1 Magdaleně,
která v domě Šimona larisea nohy mu pomazala, dí: »Odpouštějí se ti hříchové.«
(Luk. 7., 48.)
Ježíš přikládá si vlastnosti, které jenom Bohu jsou vlastní na př. věčnost.
O slavnosti Stánků v třetím roce svého veřejného působení pravil Ježíš
k židům: »Amen, amen, pravím vám: Bude-li kdo zachovávat! řeč mou, neuzří
smrti na věky.« Tedy řekli židé: »Nyní jsme poznali, že zlého ducha máš. Abra-

Ročník X.

KATECHETSKÄ PRÍLOHA

Srana

83.

ham umřel, i proroci a ty pravíš: Bude-li kdo zachovávali řeč mou, neokusí
smrti na věky. Zdaliž jsi ty větší, nežli otec náš Abraham, kterýž umřel? I pro
roci zemřeli. Kým sebe samého činíš.« Odpověděl Ježíš: »Oslavují-li já sebe sám,
sláva má nic není: jestiť Otec můj, kterýž mne oslavuje, o němž vyprávíte, že
Bůh váš jest a nepoznali jste, ale já jej znám .... Abraham, otec váš, rado
val se, aby viděl den můj: i viděl a radoval se.« Tehdy řekli jemu židé: »Pa
desáti let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl!?« Řekl jim Ježíš: »Amen, amen
pravím vám, prve nežli Abraham byl, já jsem.« Tedy chápali kamení, aby házeli
na něho. Ježíš pak se skryl a vyšel z chrámu. (Jan 8., 51.—59.)
Po uzdravení člověka třicet osm let nemocného žádal Ježíš výslovně božské
pocty \ »Aniž pak Otec soudí koho, ale veškeren soud dal Synu, aby všichni
ctili Syna, jako ctí Otce; kdo nectí Syna, nectí Otce, jenž ho poslal.« (Jan 5.,
22., 23.) Tato pocta byla mu často prokazována a Ježíš jí neodmítá, ale
přijímá ji.
Ježíš učil jako ten, kterýž moc má.— jako Bůh. Jak lehko bylo mu vyu
čovat!. Nepotřeboval přemýšleti, bádati, zkoumali. Před ním ležela všecka pravda
jako otevřená kniha. Nikdy si v ničem neodporoval, ani sebe neopravoval. Sám
nikde se neučil, jak sami židé vyznávají řkouce: »Kterak umí tento Písmo neučiv
se?« (Jan 7., 15.)
Jednal jako Bůh. Nejcennější u člověka jest jeho povaha — charakter.
Charakterním nazýváme člověka, který zvykl si ovládati plně svoji vůli a říditi ji
vždycky k čestnému cíli. Charakterem nazýváme člověka, který jak mluví, tak
také jedná. Pravý Israelita, v němž není lsti — jak se vyjádřil, o Nathanaelovi
Ježíš Nazaretský. Bohužel že takových charakterů jest velmi málo. I při povaze
nejcharakternější narazíme na odpor mezi slovem a skutkem. Shledáme světlo
a stín! Jinačí theorie a jinačí praxe!

---- < RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze Spolku. Dne 26. června konala se
o 5. hod. Členská schůze v místnostech spol
kových za četného účastenství. Zahájil ji
předseda prof. Em. Žák, který odevzdal
k jednání žádost jednoho zkollegů pražských
ve příčině kroků, aby při příštím zvýšení
příbytečného učitelstva pražského nebyl činěn
žádný rozdíl mezi svobodnými a ženatými
příslušníky tohoto stavu. Usneseno vypra
covali příslušné memorandum a zasiati je
městské radě i okresní školní radě pražské.
— Jednatel kol. Slavíček obšírně pojednal
o dalších krocích k uskutečnění našich po
žadavků. Byly pak zodpověděny různé do
tazy, na které jednatel tazatelům odpoví. —
Vnitřní záležitosti spolkové byly též před
mětem rozhovoru ; byl též ustanoven program
práce pro budoucí školní rok. — Schůze
účastnil se též kol. Smítka, zástupce kate
chetů diecese česko-budějovické.

----

Valná hromada katechetského spolku
chorvatského koná se dne 8. Července v Zá
hřebu s tímto pořadem : O 9. hod. mše sv.
v kostele sv. Kateřiny, v 10 hod. pořádek
valné hromady v dvoraně král, učitelské školy,
pozdrav předsedy dr. Ladislava šl. Jambrekovice, zpráva jednatelská o práci správního
výboru. Odpoledne o 4. hodině se proberou
volné návrhy. Valná hromada svolána do
Záhřebu na výslovné přání mnoha členů,
kteří přijedou ke katechetskému kursu.

První chorvatsko-slovinský paedagogicko-katechetský kurs v Záhřebe.
Od 8. do 13. července bude se konati v Záhřebě první chorvatsko-slovinský paedegogicko-katechetský kurs po příkladě kursů
v Mnichově, Solnohradě a ve Vídni. Arci
biskup dr. Josip Posilovič převzal protekto
rát nad kursem a zahájí jej světící biskup
dr. Ivan Krapac. Katechetský kurs, který
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pořádá mladý katechetský spolek, je důka
zem silného života tohoto nadějného spolku.
Pořadatelé dali si mnoho práce a doufají, že
i účast a výsledek bude odpovídati těmto
neúmorným snahám.

boženství sektáře anglického, který staví na
vlastní autoritě a jejž vlastní theorie dle jeho
doznání nemůže uspokojili.

Program chorvátsko - slovinského
katechetského kursu v Záhřebe. Na

chetského spolku mnichovského dne 8. dubna
přednášel Mořic Keller o výkladu obtížných
slov při vyučování náboženském. Tohoto
jest potřebí i při methodě psychologické.
Některé příručky zanedbávají tohoto důle
žitého bodu a to je zajisté jejich stinnou
stránkou. Podal také přehled výrazů, které
vysvětlení potřebují. Pečlivá příprava na vy
učování náboženské i s této stránky se jeví
býti nezbytnou.

tomto kursu budou přednáseti pp.: prof. dr.
Lad. Jambrekovič o církevních dějinách
vůbec a na středních školách zvláště; prof.
dr. Fr. Barac o moderní katolické apologetice vůbec a na středních školách zvláště;
prof. Ferdo Božie o harmoniu vyučování
na středních školách -vůbec a nauky ná
boženské s vyučováním klassických jazyků
zvláště; msgr. prof. dr. Mirko Dovranič
v církvi katolické, praktický výstup ve 4.
třídě zemského sirotčince v Josipovci, s roz
hovorem. Prof. Ferdo Heffíer o pedagogickokatechetských kursech jinde a u nás; o druzích
katechetských method ; o koncentraci věrouč
ného učiva na nižších školách a o upotře
bení zásady appercepční; o logicko-analytické
methodě zvláště; o formálních stupních
vůbec a u náboženského učiva zvláště;
v zkrácených formálních stupních při nauce
náboženské; které milosti uděluje Duch
sv., praktický výstup s rozhovorem ; o paedagogicko-katechetských disciplinách na boho
slovecké fakultě v Záhřebě a v jiných semi
nářích chorvatských; o biblických obrazích
a jich upotřebení; o našich věroučných učeb
nicích pro nižší školy obecné a methodický
výklad· katechismu podle této osnovy; didak
tický postup na venkovských školách čtyřtřídních (12 přednášek); učitel Štěpán Šmidt
o cestách vyučování vůbec a o analytické
a synthetické methodě zvláště; o akroamatické a eromatické methodě; učitel Miloslav
Galovič o pozornosti; o sdružování poznání;
učitel Vilko Popovič o appercepci.

Katechismus přírodního náboženství.
Národně-demokratické »Slowo polskie« uve
řejnilo dne 24. prosince 1906 katechismus
Anglického učence pro rodiče, učitele i mlá
dež, v němž sir Piver Lodge, přírodopisec,
sestavuje v 20 obšírných odpovědích mlhavé
náboženství přírodní. Překladatel doložil tato
slova: »Podávám tento katechismus v celém
rozsahu a obracím naň pozornost zároveň
jako na vzešlý výkvět anglosaské všestranné
kultury a jako na dokument, z kterého ro
diče, učitelé i mládež mohou s prospěchem
čerpati.« To značí, že by podle zdání tohoto
překladatele bylo nejlépe opustiti pravdu ka
tolickou, založenou na Bohu a přijmouti ná

Vysvětlení obtížných slov při vy
učování náboženském. Na schůzi kate

Papež a katolický institut v Paříži.
Sv. Otec zaslal francouzskému episkopátu list,
v němž jedná o vyšším vzdělání. Ke konci
měsíce nechť se biskupové sejdou v Paříži,
aby dle obyčeje dosavadního přijali zprávu
o pokroku ústavu, nad nímž mají protekto
rát. Sv. Stolice přiznává, že jest nyní stav
nesnadný, poněvadž vláda mu pak odňala
jeho příjmy. Avšak sv. Otec nechce, aby
mládež francouzská utrpěla škodu. Jest potřebí
přinésti největší oběti a ústav podle nyněj
ších potřeb doplniti. Dlužno postavili kathedru proti kathedře k potlačení nevěry. Bi
skupové nechť tam posílají co největší počet
nadaných kleriků, aby se učili filosofii a
theologii. Sv. Otec přiložil k listu 100.000
franků. Založeny byly dvě nové stolice totiž
pro počátky křesťanství a pro dějiny nábo
ženství.

Náboženské vyučování na italských
obecných školách. Dne 13. května roz
poutal se v italské sněmovně zuřivý boj.
o náboženském vyučování na školách obec
ných v Itálii. Poslanec Bartolini žádal, aby
v každé obci byl ustaven odbor, sestávající
z otců rodin, kteří by o to pečovali, kdyby
se obec zpěčovala, aby ji přinutili, aby dala
užívati jiné obecní místnosti, kde by ve vol
ném čase se vyučovalo náboženství. Kdyby
nechtěla obecní rada platiti výloh za toto
vyučování, nechť příslušný odbor vybojuje
na ni aspoň volné místnosti k nábožen
skému vyučování. »Osservatore Romano«
odpovídá na tento návrh, že rodiče mají právo
žádati, aby obec platila výlohy náboženského
vyučování. Jsou-li v menšině, avšak alespoň
čítá se jich 30, mají právo na volnou míst
nost, ale výlohy musejí hraditi sami. V každém
případě však nechť dozírají na náboženské vy
učování a paralysují vliv nevěreckých škol
ních inspektorů.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

SRPEN 1907.
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Biblická otázka a náboženské vyučování ve škole.
Od čtvrtstoletí, dovozuje »Katechetische Monatschrift« v 7. č., stojí biblická
otázka v popředí bohosloveckých rozprav. Nejedná se tu o učené pojednání o té nebo
oné knize biblické nebo o nové výklady jednotlivých biblických textů, nýbrž otázka se
týče celé bible a je zásadní, vztahuje se totiž na pravdu a hodnověrnost bibli
ckých udání o světských věcech, t. j. o takových, které nenáleží k nauce víry a
mravů, nýbrž k vědám světským, na př. přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hvě
zdářství a j. Podnět k této otázce dal stále rostoucí počet výsledků vědeckých
studií, které jsou v rozporu s biblickými údaji. Dříve hleděli vykladatelé bible
takové rozpory smířiti s Písmem sv., jsouce přesvědčeni, že každý jistý poznatek
vědy s dobře vyloženým biblickým textem se musí shodovali, poněvadž nemůže
pravda pravdě odporovali.
Od pětadvaceti let však byl navržen nový prostředek, aby bylo možno všecky
útoky světských věd odraziti a mezi nimi a Písmem sv. učiniti mír na věčné časy.
Nejjednodušší prostředek by ovšem byl býval, kdyby se byla óbmezila pravda
a hodnověrnost bible na nauku o víře a mravech a kdyby se byla připustila
možnost omylu ve všech ostatních jejích údajích ; avšak tato zásada narazila na
výslovné rozhodnutí učitelského úřadu církevního a zdála se býti nesrovnatelnou
s inspirací spisovatelů knih Písma sv. Proto byla vynalezena jistá cesta, která měla
udržeti pravdu biblických údajů a božské inspirace Písma svátého v plném právu.
Nová methoda, které se po prvé užilo při dějepisných knihách Starého zá
kona, záleží na třech podmínkách: 1. Jest činiti rozdíl mezi absolutní a relativní
pravdou vypravování; absolutní pravda jest její úplný souhlas se skutečností,
relativní pak jest ona pravda, která je vlastní každému z různých způsobů vy
pravování. Jako takové způsoby vypravování jest rozlišovat!: parabolu, vypravo
vání na dějepisném základě, avšak k didaktickému účelu, staré a náboženské
dějiny podání volnému, ne přísně dějepisném, volné a epické vypravování, při
němž není pouze podání zpracováno volně, nýbrž také obsah umělecký jest upra
ven, lidové tradice, které obsahují dějiny v přirozené, nenucené podobě, konečně
prorocké a apokalyptické vypravování, které líčí události symbolicky. U každého
z těchto nesmí se požadovat! stejná pravda, nýbrž pouze pravda, která odpovídá
literárnímu způsobu; to budiž všeobecně platný stylistický zákon.
2. Jest nutno zevrubněji určili lidskou stránku inspirace, to jest míli zřetel
na to, co inspirovaný původce knihy přináší proti činnosti sv. Ducha, na jeho
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, lidskou individualitu a nedostatečnost, odvislost jeho myšlenek a řeči od jeho
doby a okolí. Ze tento požadavek jest oprávněn, vysvítá z encykliky Lva XIII.
»Providentismus« ze dne 18. listopadu 1893.
3. Otázky o skladatelích a pořadatelích, době vzniku a dějinách inspirova
ných knih nejsou podle své povahy a s určitým omezením theologické, nýbrž
otázky světských věd, jejichž rozřešení přísluší vyšší kritice. To jest jednomyslné
učení křesťanského starověku.
Tato nová, exegetická methoda, kterou nejdříve sestavili ve Francii Lenormant, Lagrange, Loisy a j., našla jako v jiných zemích i v Německu své stou
pence, jako byli prof. Peters v Paderbornu, jesuita F. von Hummelauer; ale
potkala se také s odporem. Byli to hlavně jesuita L. Fonck, prof. v Innomostí,
který proti tomuto výkladu napsal spis: Der Kampf um die Wahrheit der hl.
Schrift seit 25 Jahren, farář dr. L. Hugo, který napsal Katholische Exegese unter
falscher Flagge a j.
V těchto spisech názory volného směru jsou podrobeny přísné kritice a
uvádějí se tam velmi závažné důvody proti nim: nedostatek důkazů pro tato
tvrzení, zakrnění dogmatického pojmu inspirace, odpor proti církevní tradici, ne
porozumění papežských výnosů, přeceňování moderních kritiků a znehodnocování
katolických úspěchů v biblické exegesi, příliš velké komesse racionalistické vědě,
ohrožení Nového zákona a j.
Zastanci této nové školy se přirozeně brání proti těmto námitkám. Tak zuří
boj a v theologických časopisech nalézáme ozvěnu těchto bojů.
Otázka je v plném proudu a bude ještě dlouho trvati, než se vykristalují
pevné, neochvějné zásady z těchto sporů, poněvadž církevní učitelský úřad do
nich nezasahuje rozhodujícím způsobem, když k tomu není nucen příliš smělým
a nebezpečným tvrzením jednotlivých novotářů.
V akademických přednáškách jest ovšem nutno vysvětlit! tuto novou theorii,
která je dosud hypothesou a to s obou stanovisek; avšak nebezpečno by bylo
zaváděti tyto nejisté výklady na středních školách. Mládež je příliš nakloněna
dáti za pravdu theoriím, které jí dopřávají větší volnosti, než dosavadní vážnost
výkladu dovoluje, zvláště když taková theorie se považuje za vědecký pokrok.
Nerozeznává rozdílu mezi názory a návrhy, které se podávají vědeckému rozho
voru a mezi jistými výsledky, které vyplývají z něho.
Ze v náboženském vyučování na obecné škole, zvláště v biblické hodině
nesmí býti užito nové exegese, není třeba dovozovat! katechetovi, který má svátou
povinnost, aby mládež vychoval v pevné víře v nauky a události božského zje
vení, jak je obsahuje Písmo sv. Dítku mají býti všecka vypravování biblická
stejně pravdivá a hodnověrná; proto musí se od nich vzdáliti veškerá narážka,
jako by mezi nimi byl rozdíl co dějepisné pravdy. Při nauce o inspiraci má se
položití hlavní váha na neomylnost Písma sv., tak aby slovo Písma mu bylo
slovem Božím. A proto netřeba rozváděti otázku, kolik který skladatel knih
Písma sv. přispěl k sepsání lidskou mocí. Kritické poznámky o skladatelích,
stáří a dějinách biblických knih vůbec nepatří do vyučování na obecné škole;
dítěti úplně stačí věděti, zda knihy ty jsou nazvány podle skladatelů nebo obsahu.
Katecheta nechť vyloučí ze školy všecky sporné otázky, neboť má přednášet!
učení církve a nikoli pochybné hypothese.
R.
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Řeč na svátek Mariánský. (Maria — matka chudých.)
Napsal EM. ŽÁK.
^Duše chudých spaseny učinia
Žalm 71., 13.

Kdo bedlivé si všimne svatyň a poutnických míst, jež zasvěcena jsou Matce
Boží, tak jak je po celém křesťanském světě rozptýleny nalézáme, tomu zajisté
jest nápadno i okolí a lid, jenž takořka ve stínu těchto Mariánských Stánků žije.
Neboť jsou to zpravidla kraje tiché a jako oddálené od širokého proudu života,
lid prostý a chudý, který krajinu, jejž posvětila úcta k Matce Boží, obývá. Matka
Boží jako již v tichém a chudém Nazareté, tak i nyní jako by se vyhýbala ruchu
světa a volila za Stánek svůj kraj zmlklý, za přátele své nejbližší pracovitý lid
chudý. Naše Svatá Hora, Stará Boleslav jsou toho dokladem. I v Lúrdech, po
svátném místě světovém, nebylo jinak, dokavad sláva Matky Boží nevdechla nový,
čilý život v hluboké ticho této krajiny. Maria miluje ticho venkova, voli lid
chudý za stálého strážce svých posvátných Stánků.
Tak dnes, drazí přátelé, v duchu vás chci vésti k patě vysokých Tater,
do uherského Slovácka, kde mezi pracovitým, nuzným, těžce zkoušeným lidem
má Matka Boží svůj skrovný trůn. Snad Slováků neznáte. Ale znáte dobře jich
děti, ty opuštěné, chudé dítky Slovače, jež s nepatrným zbožím drátěným jdou
od města k městu. Mají doma pod Tatrami svého otce i matku, a přece jsou
siroty, odkázány na dobročinnou lásku cizích. Chudoba je pudí z domova dříve
ještě, nežli dorostly. Musí se živiti jako to z teplého hnízdečka vyhozené ptáče,
když rodná půda nemůže je uživiti. Nuž tito Slováčkové mají také svoji Marián
skou svatyni, jakou je nám Sv. Hora. Jmenuií své poutnické místo: Staré Hory.
V biskupství Bánsko-Bystřickém jest toto místo, jež je cílem poutí zbožných
Slováků. Prostý, ale čistý a úpravný chrám Matky Boží má tu na hlavním oltáři
sochu Bohorodičky, jež stojíc na půlměsíci, v ruce drží Boží Dítko.

Lid si vypráví, že socha tato, vzácné starobylosti, má stále živou a svěží
barvu a tvář Matky Boží často prý měnívá svůj výraz. Zbožným zjevuje se
s úsměvem na tváři a se zrakem, jejž naplnila spokojenost; hříšníkům ukazuje
tvář přísnou a nespokojenou, a těm, kteří trpí, září tvář její výrazem nejhlubší
soustrasti a potěšujícího pohledu. — V tomto zbožném podání, drazí přátelé, vi
díme všechnu tu vzácnou prostotu smýšlení a upřímnost slovanského, nezkaže
ného lidu. Duše jeho ukazuje se v jeho zraku a věří, že každý v jeho modrých
očích čte jeho viny i útrapy. Proto vidí v soše Matky Boží jako v zrcadle, zda
s ním je Maria spokojena čili ne. Jak vroucí, dětinná to víra! Jaká prostota a
upřímnost myslí!

A není neděle, aby blízký lid nespěchal ke své Matce Marii; není marián
ského svátku, aby procesí z dalekých krajů nevinula se silnicí s tklivým zpěvem
jako ty všechny písně slovácké, potěšit, posílit a povzbudit se u svojí Starohorské
Matičky. Vždyť jde tu chudý ku své Matce — jak lid Marii Pannu rád nazývá.
— A o tom, že Maria je pravou matkou chudých dnes na chvíli rozjímejme.

1. Vypravujte bohatému o své chudobě, sytému o hladu a starostech, jež
nouze a nedostatek přináší — a on vás nepochopí, protože nouze nepoznal. '
Uvěří vám snad, dá podporu, ale necítí s vámi. Vyličte tomu, kdo je stálým
miláčkem štěstěny, štěstím takřka pronásledován, o svém neštěstí, svých sklama
ných nadějích, otevřte mu svou duši, zoufalstvím zmítanou, a on vám neporo
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zumí, protože nezkusil, jak hořkým hostem jest zármutek. Ale povídejte chu
dému o své chudobě, nešťastnému o svém neštěstí, a on vám stiskne soustra^tně
ruku, protože vzpomene na vlastní svoji chudobu a neštěstí. Bude cítiti s vámi
a řekne: »Bratře můj, i já byl nešťasten, a kříž, který nyní neseš, i já jsem
nesl na Golgotu svého utrpení!« A tak jenom ten, kdo sám zakusil, dovede
cítiti s jiným.
A nyní vzpomeňte na Matku Boží, Marii: jí chudoba byla dána do vínku
královského. Ona, potomek slavného rodu Davidova a Šalamounova, rodu, který
poklady země shromažďoval u svých nohou, neměla ničeho. Její soujmenovkyně
nosily kdys čelenku královskou na svých hlavách. Jí byla korunou jen její ctnost
a stálá čistota. Její pramatky nejdražšími vonnými mastmi pěstily své ruce, ona
znala jen tvrdou práci domácí. Žila chudá, oddána starostem o skrovnou do
mácnost. — A proto chápeme, proč s chudými dvojnásob cítí. Když v skrovné
domácnosti její příbuzných v Káni, při svatebním ruchu, ukazuje se nedostatek
vína, a rozpaky, jež prozrazují v nevčas chudobu snoubenců, jeví se na jich
tváři, ona prvá poznává toho příčinu. Plna důvěry nachyluje se k Synu svému
a prosebně mu šepce: »Nemají vina.« Přimlouvá se za ně. — Nevidíte, drazí
přátelé, v celém jejím životě a v tomto jednání vroucí soucit Matky Boží k chu
dým a strádajícím ?------V životopise sv. Kateřiny Sienské se vypravuje, že když v Sieně rozmohl
se hlad a bída, sv. Kateřina denně pekla chléb a donášela chudým. A svolala
své družky, jež jí v namáhavé práci pomáhaly. A když sv. Kateřina, znavena
prací již umdlévala, tu náhle spatřila vedle sebe bělostnou postavu dívky, jejíž
tvář zářila jako tvář anděla. A neznámá tato dívka chápe se těsta, hněte a válí
a donáší chléb k peci. Pomáhá světici, aby v práci své neopozdila se za jinými,
čilejšími. A všechny družky sv. Kateřiny žasly, že světice tolik práce mohla
zastati. A sv. Kateřina jen v duchu děkovala Spasiteli, že jí dal za pomocnici
svoji Matku — Marii, ochrankyni chudých.
A jděte dnes, milí přátelé, po nízkých světničkách, temných koutech, v nichž
naši chudí bydlí. Najdete doupata a v nich lidi zmořené, zapadlých očí a vybled
lých tváří, jež slunce Boží nikdy nezlíbá. Stěny bez obrázku, světnice jen s nej
nutnějším nářadím. To je domov bídy. Ale spatříte-li na stěně obrázek Kristův
nebo obrázek Bohorodičky, — byť i chudoba tu byla stálým hostem jako v tesař
ské chýši Nazaretské, jesť tu přece trochu radosti a jasu. Sídlí zde chudoba, ale
chudoba ctihodná, chudoba, jíž Ježíš sňal s čela znamení hanby a opovržení.
Jest tu i v skrovných poměrech odevzdanost a spokojenost, neboť Maria, matka
chudých, tu rozlévá sv. mír a klid. A nad krovem tím stále znějí slova Spasite
lova: »Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.«·
Vejděte v příbytky chudých; a spatříte-li v nich obrázek Bohorodičky, po
znáte, že v těch srdcích, jež uctívají svátou matku Páně, sídlí ctnost, stud a
pracovitost. Ale kde není smyslu pro úctu k Marii Páně, tam není ctnosti, není
úcty k ženě. Onde je chudoba počestná, zde nestoudná bída, neštítící se žádného
hříchu a nepravosti.
2. Maria je ochrankýní chudých. A jaké naučení z toho plyne, drazí přá
telé, nám? Abychom i my věnovali chudým a nuzným lásku. Maria provázejíc
s několika zbožnými ženami Ježíše a apoštoly na jeho cestách, pečovala o skrovnou
jich domácnost. Jim připravovaly tyto ženy s Marii, matkou Boží v čele, oděv
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i prosty pokrm. A tak měly i ony podíl a zásluhu na apoštolském díle Páně. —
Nuž věnujte i vy srdce své chudým a strádajícím! »Tot jest náboženství pravě
a neposkvrněné před Bohem: navštévovati sirotky v soužení jejich,« volá svátý
Jakub. Proto může-li který křesťan bezpečně doufati, že dojde spasení, jest to ten,
za něhož se denně chudina modlí. Modlitby a díky jejich otevírají ruku Boží,
a strhují požehnání nebes na toho, kdo jim věnoval svůj pohled, soustrastné
slovo, kdo s almužnou dal mu též trochu lásky.
Proto sv. Ferdinand říkával: »Raději chci bojovati proti celé armádě, nežli
proti kletbě chudé stařeny.«
Polská legenda o matce Boží vypravuje, že žil kdysi jeden muž, prostá a
poctivá duše. Byl pokorný k Bohu, dobročinný k lidem, s hladovým rád rozdělil
se o chléb, chudému dal šatu svého půli. I potkal jednou v poli ubožáka, který
chabým krokem, shrben jako strom, jenž k zemi již se chýlí, bral se cestou.
Vida kmeta, tázal se muž: »Kam jdeš, dědoušku?« »Do hrobu,« zněla odpověď
vetchého chodce. »Tam jdeme všichni od kolébky,« pravil muž; »hrob neuteče,
má chata je blízko, nuž pojď a odpočiň si u mne.« I uvedl neznámého do své
chýšky, pohostil jej a poskytl mu lůžko. A když stařec z rána chtěl se dále
bráti, pravil k svému hostiteli: »Jsem sluhou mocné, vzácné Paní, Matky Boží.
Nemohu sám odvděčit se tobě, však od ní odplatu ti zjednám hojnou, až k ní
se vrátím po své pouti.« A po těch slovech neznámý poutník ubíral se dále.
Za nějaký čas šel Ježíš se sv. Petrem kol rolí milosrdného hostitele. Pozvedl
ruku a požehnal jim. A role vydala úrodu, aby v lásce a míru mohl požívati
daru Božího se svou rodinou. A Maria u Boha Otce vyprosila mu dlouhý věk,
aby mezi svými spokojeně mohl žiti i tu pozdní jeseň svého života. Stalo se tak.
A když smrt jej konečně nalezla, vidouc jej klidně odpočívajícího, usmívajícího
se na své pravnuky, pravila k němu: »Člověče, kdes vězel? Vždyť hledám tě už
bezmála sto roků.« A tiše, bez jediného vzdechu vzala kmeta s sebou.
Drazí přátelé! I naše cesta života — je pout ke hrobům. Radosti a veselí
života prchnou, pominou tak, jako blednou hvězdy, když slunce vychází, a co
nám usnadní a ulehčí cestu tam od hrobu k soudné stolici Páně? Jen dobré
skutky, jež jsme vykonali. Tam zlato pozemské nemá ceny, tam nejvíce platí
díky chudiny. Slzy, jež jsme usušily, budou démanty na šatě, v němž před
stoupíme před svého soudce. Maria jest matkou chudých. Nuž prosme i ji, aby
v nás svým příkladem roznítila lásku a soucit pro všechny trpící. Mějme vždy
milosrdný pohled a otevřenou ruku pro všechny chudé, — jako Ježíš sytil
hladové zástupy. — A díky chudého svolají požehnání na naše hlavy. —
Amen. —

Co nám vypravují evangelisté o Kristu Pánu.
Napsal FR. JiRÁSKO.
(Dokončení.)

U Ježíše však jeví se podivuhodná harmonie mezi theorií a praxí, mezi
jeho řečí a jeho jednáním.
Ježíš při každé příležitosti zdůrazňuje požadavek, že zachovávání přikázání
jest nejdůležitějším bodem v životě člověka, »to jediné potřebné« opakuji opět a
opět, že má panovati vždycky soulad mezi theorií a praxí, mezi učením a živo
tem. Právě proto, že u Ježíše Nazaretského takový soulad byl, nenáviděli ho
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saduceové a fariseové a pronásledovali jej. Byli pobouřeni ve svém nitru tímto
požadavkem, »aby slova a skutky se kryly,« neboť u nich život byl v odporu
s tím co hlásali. Slyšme Ježíše je proto kárajícího: »Běda vám bohatým, nebo
již máte potěšení své. Běda vám, kteříž jste nasyceni, nebo lačněti budete. Běda
vám, kteříž se nyní smějete, nebo kvíliti a plakati budete.« (Luk. 6., 24 etc.)
»Běda vám, zákonníci a fariseové, pokrytci, kteříž dáváte desátky z máty
a z kopru a z kmínu a opustili jste, co těžšího jest v zákoně, soud a milosrden
ství a víru. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěli. Vůdcové slepí, kteříž
cedíte komára, velblouda pak polykáte.« (Mat. 23., 23. etc.)
Takovéto nesrovnalosti u Ježíše nebylo. O tom svědčí jednání vysoké rady
židovské. Jen nemožnost nalézti aspoň zdánlivý právní důvod k usmrcení Ježíše,
přinutila Kaifáše, že vzal Ježíše pod nejslavnostnější přísahu, kterou Ježíš potvrdil,
že jest Synem Božím a tak víru svých učedníků v něho jen upevnil. Ježíš před
očima svých nepřátel vždy jednal důsledně dle zásad jím hlásaných a mohl proto
každou chvíli se jich tázati: »Kdo z vás mne může viniti z hříchu?« Ježíš vždy
velebné a důstojné jednal. Kdo z lidí nedal se někdy strhnouti k nějakému ne
prozřetelnému jednání. Jak zpyšní člověk uchvácen náhlou radostí, chvilkovým
štěstím! Jak klesá a malomyslní člověk, když na bedra jeho ulehnou celou tíhou
balvany zármutku, potupy! Kdo nemusil někdy nějakého nerozvážného slova,
ukvapeného svého skutku litovati? A Ježíš nikdy nelitoval, co řekl, co vykonal
a vždy jen důstojně jednal. Sláva světa ho neomámila, potupou světa nezmalomyslněl. Vždy jen důstojně jedná. Nebyl třtinou větrem se klátící, podléhající
chvilkovým dojmům. Ani Jidáš, který ho zradil, skvrny na něm nenalezl. Hodil
bídnou mzdu nepřátelům Ježíšovým k nohám s výkřikem: »Zhřešil jsem, zradiv
krev spravedlivého.«
Pilát, který odsoudil Ježíše na kříž, přiznává: »Nevinen jsem já krví spra
vedlivého tohoto.« Lotr na pravici zastává se Ježíše proti svému spolulotru a
svědčí o Ježíši: »My zajisté spravedlivě trpíme, ale tento Ježíš nic zlého
neučinil.«
Ježíš stojí jako maják v bouři proti všem nepřátelům svým a volá: »Kdo
z vás mne může viniti z hříchu?« A bouře umlká. Všechny námitky proti Kristu
činěné prchají při těchto slovech jako příšerné stíny a tmy ho neobsáhly — ví
tězně volá sv. Jan, miláček Páně.
Jeho skutky svědčí o tom, že byl Bohem.
Nesčetné zázraky, kterých ani největší nepřátelé upříti nemohli. Tak, když
vzkřísil Lazara, volali: »Patrně zázrak učinil.« Pán Ježíš činil rozličné zázraky,
na př.: proměnil vodu ve víno a dvakrát nasytil tisíce lidí několika chleby; vy
mítal ďábelství a utišil bouři na moři; uzdravoval pouhým slovem nemocné všeho
druhu, křísil mrtvé a sám vstal slavně z mrtvých. (Veliký katech.) — Tím vším
ukázal, že jest všemohoucí.
Pán Ježíš předpověděl, že ho Jidáš zradí a Petr zapře, že bude ukřižován
a vstane z mrtvých, že vstoupí na nebesa a sešle Ducha svátého, že bude Jeru
salem zbořen a mnoho jiného. (Vel. katech.) — Tím vším ukázal, že ví takové
budoucí věci, které nemůže nikdo věděti, leč Bůh sám — že jest tedy vševědoucí.
Ježíš miloval nekonečnou láskou i nepřátele své, miloval i ty, kteří ho
ukřižovali. Modlil se za ně: »Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí.« Při jeho
utrpení prozařovalo jeho božství, jako slunce ozlacuje okraje mraku jej zakrý
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vajícího. A tím leskem, tím zlatém byla láska Ježíšova k jeho úhlavním nepřá
telům. Takové lásky svět ještě neviděl! Před Ježíšem znali lidé lásku jen k těm,
kteří jím dobře činili, pro ostatní platilo: »Oko za oko, zub za zub«. A Ježíš
této lásky k nepřátelům žádá i na nás: »Ale já pravím vám, milujte nepřátele
své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteříž vám protiven
ství činí a utrhají vám, abyste byli synové Otce svého, jenž jest v nebesích.«
(Mat. 5., 44., 45.)
Ježíš sám pro sebe žádá lásky, která náleží jenom Bohu. »Kdo miluje
otce a matku více nežli mne, není mne hoden.« A přece rodiče jsou po Pánu
Bohu největšími našimi dobrodinci. Ježíš staví se výš, než jsou rodiče, staví se
na trůn Boží a jest si jist, že té lásky také dosáhne. »A já až budu povýšen,
všechno potáhnu k sobě.« A věru, Ježíš přitáhl k sobě sta, ba tisíce osob, které
obětovaly, obětují a obětovati budou pro Ježíše všecko.
Obraz sv. Františka Serafínského, který stojí na kouli a přitahován pravicí
Krista ukřižovaného tulí se k svému Mistru — reprodukuje se v tisícerých po
dobách v životě mužů, žen i dětí. Missionáři a řeholnice, kteří věnují se z lásky
k Ježíši Kristu nemocným, mučedníci, kteří s radostí, se zpěvem na rtech kráčeli
na popraviště, učenci jiné víry, kteří opouštějí ovšecko, co svět velikým nazývá
a tulí se k opuštěnému Kristu, biskupové a kněží francouzští, kteří opouštějí tučné
prebendy, nádherné paláce a spokojují se s malou světničkou a chudým soustem
— ti svědectví vydávají o pravdivosti slov Kristových : »A já když budu povýšen,
všechno potáhnu k sobě.« Ježíš jest pánem srdcí lidských, v tom jeho nadpřiro
zená síla — síla Boží.
Svaté evangelium líčí nám Ježíše ne jako filosofa, učence, ale jako Syna
Božího, Boha.
)
*

Příhodný věk k první sv. zpovědi.
Farář F. Huck vydal před dvěma lety u Herdera ve Frýburce nemálo pra
ktický spis již v šestém vydání: »Der erste Bussunterricht.« Mfínsterský katechetský měsíčník uvádí z něho v čísle 5. letošního ročníku hlavní myšlénky, jež
tuto svým čtenářům podáváme k úvaze a rozhovoru.
O věku, který pro první přijetí svátosti pokání má býti pravidlem, jeví se
v odborných spisech a pojednáních velký rozdíl v názorech. Mínění se rozchá
zejí, rozhodujíce se pro pátý až dvanáctý rok životní, případně také pro dobu
prvního sv. přijímání.
Velmi časný návod ke zpovědi doporučoval sv. Karel Boromejský a instrukce
udělená zpovědníkům papežem Benediktem XIII. na základě lateránské synody
z roku 1725. Také v životopise různých světců se vypravuje, že již v útlém
dětství přijali svátost pokání. Vésti dítky k první sv. zpovědi teprve krátce před
prvním sv. přijímáním bylo zvykem v rakouských diecesích, jak ze školních naří
zení Felbigerových jest pozorovati.
Rozhodujícím všeobecným církevním předpisem jest 21. kanón IV. sněmu
lateránského z roku 1214, který předpisuje, že každý věřící, když dospěl k rozeznávacím letům, alespoň jednou v roce musí se ze svých hříchů zpovídati. Z vý
*) Užito: P. Alois Krejčí'. »Dějiny církevní.« Dr. Eduard Krausz: Lehr und
Lesebuch tür den Katholisch. Religionsunterricht in den oberen Klassen des Gymnasiums
und verwandter Lehranstalten. 1. Allgemeine Glaubenslehre. Wien. 1905.
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kladu, který římský katechismus (II, 5., 44.) dodává k tomuto předpisu, zdá se,
že vysvítá, že rozeznávacími lety nemá se rozuměti první čas života, v němž
rozum se probudil pouze ke schopnosti spáchati lehký hřích, nýbrž věk, v němž
dítky následkem svého duševního rozvoje mohou se dopustiti těžkého hříchu
(dolus, scelus, jak jej římský katechismus nazývá).
Kdy tato možnost nastává, není možno všeobecně rozhodnouti, neboť rozeznávací schopnost jest podmíněna přirozeným nadáním, vzděláním duševních sil
a náboženským vychováním. Tyto podmínky vyskytují se však jak jednotlivě
o sobě, tak ve spojení s časem, místem a osobou v rozličném stupni. Proto dle
názoru spisovatelova není možno ustanoviti pro první sv. zpověď normálního
věku, který by měl platnost pro dítky celého světa a proto také příslušná cír
kevní nařízení mohou míti pouze místní povahu. V tomto smyslu dlužno roz
uměti předpisům biskupů a synod; nerozhoduje se v nich všeobecně o otázce
věku, nýbrž upravují jej případně dle skutečných poměrů, hlavně dle poměrů
školních. Tyto výnosy nepředpisují určitého věku pro připuštění, nýbrž označují
spíše rok, před nímž a po němž nemají dítky býtí vedeny k první sv. zpovědi.
Tak v diecesi bamberské se nařizuje, aby se tak dělo »ne před osmým rokem«,
v diecesi fuldské a mohučské »nejpozději od dokončeného osmého roku«, pro
kolínskou církevní provincii je přísně zakázáno odkládati tuto povinnost přes de
vátý rok a pro diecesi sekavskou má se tak činiti nikoli před sedmým rokem a
nikoli po osmém nebo devátém roce životním.
Také bývá určen školní rok, ve kterém vyučování k první sv. zpovědi má
se konati, tak ve Špýru třetí, v Pasově třetí nebo čtvrtý, v Mnichově, Frýburce,
Rottenburku, Sv. Havle čtvrtý.
Velkého rozdílu mezi těmito církevními nařízeními neshledáváme; rozdíl se
vysvětluje spíše zařízením škol a s tím spojených učebných osnov pro nábo
ženské vyučování.
Vezme-li se třístupňové rozdělení obecné školy v Německu za podklad, bude
v Prusku pravidlem, že na spodním stupni (1. a 2. školní rok) se celé vyučování
děje učitelem a teprve na prostředním stupni se odděluje biblická dějeprava od
katechismu, což opět přináleží knězi. Pro oba tvoří převážně dějepravné vy
učování spodního stupně vhodný a potřebný základ a již z didaktických důvodů
nebylo by si přáti, aby toto biblické vyučování nebylo rušeno a obtěžováno zvlá
štním vyučováním o svátosti pokání. Na spodním stupni musejí si dítky také
zvykati na duchovního katechetu a tento potřebuje delší doby, aby poznal schop
nosti žáků a poměry domácí, než započne tak důležitou přípravu ke sv. zpo
vědi. U nás ovšem většinou vyučuje kněz již od prvního školního roku nábo
ženství, tak že tento důvod odpadá, ale přece činiti tak velkých nároků na scho
pnosti dětské. A proto doporučuje se vyučování k první sv. zpovědi započíti ne
na začátku třetího školního roku, nýbrž přeložiti je až na konec roku, a to tím
spíše, poněvadž k prvnímu sv. přijímání dítky se připravují v době postní.
U nás z pravidla tato příprava děje se na konci čtvrtého školního roku.
Co se týče trvání zpovědního vyučování, jest asi správná praxe, která po
číná se vzdálenější přípravou dítek velmi záhy a bez prostřední přípravu omezuje
na takovou dobu, která je dosti krátká, aby dítka neunavovala, ale také dosti
dlouhá, aby dítkám bylo možno vštípiti hluboké přesvědčení o důležitosti véci,
kterou podnikají.
fž.
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První sv. přijímání nej krásnějším dnem v životě.
Volný sloh, který se nyní pěstuje na školách, dává nahlédnout! plně do
dětské duše. Z prací žákyň II. třídy měšťanské školy v P. vybral jsem tyto tři
ukázky, které svědčí o vynikajícím působení prvního sv. přijímání.
*
*
*
Každému zanechávají uplynulé dni jeden krásný den. I já mám mnoho
veselých i smutných uplynulých dnů. Za krásný den svého života mohu počítati
den svého prvního sv. přijímání. O náboženské hodině ohlásil nám velebný pán,
že půjdeme k sv. přijímání. Náležitě se připravivši, očekávala jsem sv. přijímání
s velikou dychtivostí. Krásný ten den nastal. Avšak dni ty nebyly stejné. Dro
bounce pršelo, co mě však pranic nezarazilo. S tlukoucím srdcem přistoupila
jsem k sv. přijímání. Po skončených obřadech dostaly jsme každá obrázek, který
chovám jako nejdražší památku. Mám mnoho krásných dnů, ale ten jest nejkrásnější. Často vzpomínám na první své sv. přijímání.
J. B.
*
*
*

Za nejkrásnější den svého života pokládám den, kdy poprvé přistoupila
jsem ke stolu Páně. Již dávno těšila jsem se na ten den. Připadlo to jako oby
čejně na první neděli po velikonocích, která se také nazývá Bílá. V sobotu před
touto nedělí byla jsem u sv. zpovědi. Zbývající část dne byla jsem plna úzkosti,
abych se nedopustila hříchu. Konečně dočkala jsem se večera a uléhala jsem
s blahým vědomím, že zítra přistoupím k prvnímu sv. přijímání. Když jsem se
ráno probudila, spatřila jsem na věšáku nové běloskvoucí šaty, které jsem měla
obléci. Ač věděla jsem, že nesmím snídati, nebyla radost má zmenšena. Okolo
9. hodiny oblékla jsem se do nových šatů, na hlavu připiala svěží myrtový vě
neček a ubírala jsem se do kostela.
Před kostelem u kříže stálo mnoho známých dívek, též do bělostných šatů
oblečených. Přistoupila jsem k nim. Najednou rozhlaholily se zvony na věži a
my jsme spěchaly do kostela. Tam zpívaly jsme a při přijímání přistoupily jsme
také my. Ostatek dne strávila jsem vesele.
A. N.

*

*

Ke dnům, na něž ráda vzpomínám, náleží den prvého sv. přijímání. Již
dávno před přijetím svátosti té těšila jsem se na dobu, kdy i mně bude dovoleno
přistoupiti ke stolu Páně. Konečně přiblížil se krásný tento den.
Dne 15. května 1903 vykonala jsem tehdy po druhé sv. zpověď. Tento den
jsem prožila v modlitbách. Druhý den jsem vykonala ranní pobožnost, oblékla
jsem se v nový bílý šat, který mně maminka k tomu dni dala šiti a tak čista
na těle i na duchu, s myslí pobožnou přistoupila jsem ke stolu Páně. Hluboko
v pamět zaryl se mi obraz, který skýtaly dívky, oděné v bílý šat a kolem oltáře
seřazené. Po nábožném přijetí nejsvětějšího těla Páně a po ukončené mši svaté
nastoupily jsme cestu k domovu, nesouce si každá pěkný obrázek, dar to dů
stojného pana faráře. Milou tuto vzpomínku na prvé mé svaté přijímáni chovám
dosud u velké vážnosti.
A. L.

MM
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Katecheta v poměru k mládeži středních škol.
Na sjezdu polských katechetů pojednal dr. A. Podwin o poměru katechety
mládeže středních škol. »Dwutygodnik katechetyczny i duszpasterski« v 10. čísle
uvádí hlavní myšlenky tohoto referátu, z něhož nejdůležitější věci vybíráme. Toto
pojednání má pro naše poměry tím větší cenu, poněvadž právě ústřední spolek
českých professorů stará se o to, aby náboženství bylo prohlášeno za předmět
nepovinný a tak aby byl zničen vliv náboženství i katechety na studující mládež.
Stanovisko katechetovo jest jedním z nejvážnějších, ale také nejobtížnějších,
neboť katecheta nedoznává často podpory od těch činitelů, kteří jsou povinni jej
podporovali, to jest se strany domu, společnosti i spoluvychovatelů.

Dům zřídka kdy rozvíjí v dítku život nadpřirozený, zřídka kdy staví mu před
oči křesťanský ideál, o jakém mluví úvod do katechismu, ale slovy i životem učí
egoismu, hledati pouze vlastního prospěchu. Dítko bývá také lhostejno při ná
boženských hodinách, považuje snad náboženské ideály za prospěšné, ale za ne
možné ku provedení u lidí světských ; sebepřemáhání, obětavost, posvěcení, utrpení
jsou mu cizími. Do školy přichází často s předčasně vyvinutým rozumem, ale za
to s neupravenou vůlí, je příliš dráždivý, pravý citlivůstkář, ale se srdcem málo
rozvinutým vzhledem k velkým a svátým citům; kde pak je ideál malý, jest
i člověk malý. V takové duši pak těžko uvésti v soulad nadpřirozené pravdy se
životem a na tom právě závisí veškerá cena výchovy; neboť hoch vidí úplný
rozvrat mezi životem a theorií (podvod, neposlušnost, vzdorovitost, klam, přestu
pování postů, znesvěcování neděle a dne svátečního), učí se zavčas kompromissům
se svědomím, což ho připravuje k náboženské lhostejnosti a mravní volnosti.
Škola ve svém dosavadním ústrojí především učí, ale nevychovává. Ředitelé
škol zhusta starají se o náboženské vzdělání a vychování, avšak u ostatních
učitelů vidí hoch časem touž náboženskou obojetnost, jakou viděl v domě. Ne
ustálá zevnější agitace a všeobecný nenáboženský, ne-li protináboženský ruch .
ethický zaslepuje hocha k podobnému jednání.

Z takových okolností katecheta má úlohu missionáře, který má miti vliv na
mladé duše, posvěcovat! je a posilňovat!. A to je věc nemálo obtížná, neboť jedná
s hochy rozumu ne správně vyvinutého, chorobného kriticismu, zkrátka s mlá
deží slabé vůle.
Katecheta musí působiti na celou duši, na rozum, srdce i vůli. Samo vy
učování všeho neprovede. Nestačí býti dobrým professorem, ale třeba doplniti
nedostatky domácího vychování, paralysovati zde zevnější vlivy a obrátiti duše'
k Bohu. Takový katecheta je dobrým, který dokázal, že ideál jím hlásaný se
stává ideálem mládeže. Prostředky k tomu udává vzor Krista Pána, dobrého
pastýře.

Horlivost o spásu duše jest nejvážnější podmínkou. Horlivý katecheta nepřednáší suše, obojetně, nýbrž učí nadšeně. Jinak mládež se ho začne báti a méně
si ho vážiti ostatních professorů. Práce ho zajisté nebude obtěžovat!, poněvadž
jest pouze stupněm k zdokonalení duchovního života dítek.
Tato horlivost vysvítá z milosti Boží a spojuje se s láskou k mládeži tak,
aby práce pro mládež a mezi ní byla katechetovi nejmilejší věcí. Bez této vlast
nosti by kněz neměl býti katechetou. Nechť spojuje v sobě lásku otce a matky
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a touží po všem dobrém pro mládež, nechť živě zajímá se jejich štěstím i ne
štěstím a dává to na jevo žákům.
Tato láska má bytí mužná, nikoli slabá, která netrpí od žáků žádných ne
přístojností, má rozuměti mladému věku tak dalece, jako kdyby katecheta mezi
mládeží omládl. Tato láska má býti srdečná v jednání i v tóně řeči, má odpou
štět! urážky, neboť jinak se utvoří u žáků zarytost; má býti lahodná a zdržovati
se křiku a surovosti, má býti skromná bez protekcionářství nebo bez stálé nálady
imponovat! žactvu svou hodností, učeností. Povahu katechetovu nechť zdobí
horlivost, láska, naprostá svědomitost v povinnosti.

Při tom potřebí katechetovi mnoho taktů a opatrnosti, ne sladké, nýbrž
mužné, neboť nesmí se dáti žáky klamati. Opatrnost je zbraň výborná, neboť ne
toliko pomáhá k vítězství, nýbrž posiluje přemoženého. 1 nejsprostší žáci stanou
se upřímnými a řádnými a celá třída bude na straně katechetově.
Prostota a upřímnost bez směšných přídavků získají katechetovi žáky, kteří
jsou obyčejně bystrými pozorovateli. Pravda zase plodí pravdu. Nechť každý žák
ví, co katecheta o něm soudí, ale k horším žákům není potřebí býti jiným než
k lepším, nýbrž nad nimi pracovati tiše Na všecky otázky přednesené mládeží
dlužno odpovídat! pokojně a upřímně, aby se neobraceli o vysvětlení k jiným.
Není dobře stavětí se, že katecheta všecko ví, co se mezi mládeží děje a málo
vyzvídati; tak si získá důvěru a doví se více. Musí se vyhýbati inkvisitorskému
tónu, nepřijímat! vědomostí o žácích od žáků, nechytat! mládeže při přestupcích
a nedonášeti jich řediteli nebo professorum, nýbrž v případě potřeby sám napo
menout! a míti na žáka vliv, vyjma přestupky všeobecně zlé. V takovém případě
není dobře snižovati trest přílišným milosrdenstvím ; podobně není dobře míti vliv
v každém případě na mírnou klassifikaci, nýbrž jedině, je-li slušná příčina, neboť
by se tím podporovala beztrestnost a lenost.

Katecheta má znáti svoje žáky a za tím účelem pečlivě pozorovat! a co
nejméně se vyptávati. Třeba věděti, kdo čeho dobrého nebo zlého je schopen,
kdo jest agitátorem v třídě a kdo může proti němu pracovati a tak zavčas se
zažehná nejedna bouře. Je třeba viděti každou změnu v každém žáku a mocí zlo
potlačiti v zárodku.

Katecheta má též podati mládeži duchovní pokrm. Náboženské hodiny mu
mají býti nejmilejšími; mimo práci mají býti odpočinkem. Již při vstupu do třídy
dlužno na se vžiti laskavou, přátelskou tvář, přednášet! se zápalem a nadšeně,
neboť takto získáváme zájem žáků. Takové také mají býti exhorty.
Při zkoušení více na tom musí záležeti, aby každý žák spíše všecko znal,
než aby dostal špatnou známku. Mládež má býti přesvědčena, že zapsati špatnou
známku jest katechetovi nepříjemno. Není dobře klassifikovati příliš přísně ani ne
příliš mírně. Nedostatečné známky z náboženství ve vyšších třídách při konečné
klassifikaci mají býti považovány za malum necessarium. Doporučuje se proto
v běhu, místo aby byla dána špatná známka povzbuditi žáka, aby se naučil látce
ještě jednou. V nižších třídách špatná známka působí dobře, nevidí-li žák v tom
osobní nepřízně katechetovi.
(Dokončení.)
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RUZNE ZPRÁVY.
Spolek emeritů katolického kléru
V Vídni. V roce 1906 přistoupilo ku Spolku
emeritů 70 katolických knězi s pojištěním
úhrnem 30.343 K, 9 pojištěných členů ze
mřelo a 6 pojištěných stalo se invalidními
před uplynutím doby karenční (pěti, resp.
desíti let pojištěni); tito obdrželi statutární
odbytné. Koncem roku 1906 bylo 1618
právoplatných pojistek úhrnem 800.366 K
ročního důchodu. Příspěvků zaplatili v roce
1906 pojištění členové 97.215 K. Příjem
z úroků obnášel za rok ten 23.602 K. Od
bytného a podpor vyplaceno roku toho
9396 K. Hlavní fond vzrostl během roku
1906 o 87.000 K a obnášel koncem roku
okrouhle 553.325 K. Fond režijní páčil se
na 37.614 K a fond bezpečností na 44'874
korun. Jmění spolkové koncem roku 1906
činilo 641.800 K. Z toho jest část610.000
korun uložena v pupilárně jistých cenných
papírech a deponována k vůli úplné bez
pečnosti u c. k. priv. úvěrního ústavu pro
obchod a průmysl ve Vídně. Předsednictvo
Spolku emeritů osvobodilo ve smyslu do
tyčného usnesení od 1. června 1907 kaž
dého katolického duchovního, který do roka
po vysvěcení za člena spolku se přihlásí,
od placení zápisného. Stanovy a sazby za
sílá bezplatně na přání ředitelství »Spolku
emeritů«, Vídeň-I., Rengasse 13. (Janushof.)

Katechetský kurs v Solnohrade r.
1906. »Schola Salisburgensis« vydala v čísle
10. péčí Šebestiána Dannera zprávu o katechetském kursu minulého roku o 200 str. 8°
za K 2'50 v komissi u Antonína Pusteta
v Solnohradě. Na 5. až 20. straně popsán
jest průběh celého sjezdu, od str. 21. do
konce jsou doslovně uvedeny skoro všecky
přednášky a účelné pokusy přednesené na
tomto sjezdě. Jsou to: Eising o pěstování
katechetiky v Solnohradě, dále učebný pokus
o všudypřítomnosti a vševědoucnosti Boží
s kritikou; Kundi o problému kursu a katechetské praxi, o kázeňských prostředcích ka
techetových a dále katechese o svátostech,
o křtu; dr. Abfalter o zjevení a Písmu, zjevení
a inspirace, inspirace a neomylnosti; dr. Obermaier o stvoření podle bible a přírodopisu;
P. Rosler p konfesijním rozlišování při nauce
náboženské; dr. P. Tibitanzl o významu kře

sťanské nauky o společnosti pro katechetu.
Přednášky jsou pojaty s různého stanoviska
a jsou nestejné ceny; hlavní jejich význam
jest pro praxi.
Kreslení při nauce náboženské.
Z péra prof. Hornova jsme uveřejnili zda
řilou studii o kreslení při náboženském vy
učování v prvních třídách. O tomto před
měte pojednal katecheta Hartmann na jedné
z posledních schůzí katechetského spolku
v Mnichově. Nejdříve podal ukázku literatury
o této věci. Dr. Kerschensteiner, Das Zeichnen
im Religionsunterrichte, Mnichov (Gerber)
1905; Dr. James Sully, Untersuchungen
über die Kindheit, přeložil dr. J. Sfimpfl,
Lipsko 1 897.; Dr. Siegfried Levinstein, Kinder
zeichnung bis zum 14. Lebensjahre, Lipsko
1905. Probral všeobecné paedagogické, psy
chologické a kulturně-dějepisné stanovisko
předmětu, zkoumání a výsledky studia, mluvil
o rozdílu nadání hochů a dívek, o počátku
perspektivních názorů u hochů v sedmém
roce, u dívek v desátém. Tímto kreslením
se podporuje názornost, zvyšuje se zájem,
oživuje se celé vyučování. Ve venkovských
školách možno takto tiše zaměstnat! dítky
jiného stupně a zaokrouhlit! vyučování;
katecheta ušetří též mluvidel. Řečník vyvrátil
námitky proti tomuto učebnému prostředku,
jako by tím dítky byly naváděny ku hraní,
jako by se tím ztrácel drahocenný čas a
vyzval přítomné, aby tohoto prostředku hojně
užívali ku prospěchu dobré věci.
Časopis pro děti psán dětmi. V Záhřebě byl těchto dní založen časopis pro
děti, jejž požadují a do něhož píší opět
žáci obecných škol. Vydává jej Milan Fabijanovič, učitel cvičné školy v Záhřebě s ná
zvem »Gjački nepredak« (Žákovský pokrok).
Žáci musejí psáti sami, bez cizí pomoci. Jiný
jim může pouze dáti látku, ale při spiso
vání nesmí pomáhati. Je to zajisté krásná
myšlénka, aby mládež již v obecné škole
se cvičila v náležitém vyjadřování myšlének.
Nastane tu zajisté závodění mezi mládeží,
která se již zavčas vycvičí pro další práci.
Bylo by dobře, aby i středoškolská mládež
podobně se cvičila a měla svůj orgán. U nás
začal tuto myšlénku pěstovat professor V.
Müller v »Českém Jinochu«.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze

ZÁŘÍ 1907.
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K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Katecheta v poměru k mládeži středních škol.
(Dokončeni.)

Závažným jest udržení kázně i stejné a spravedlivé jednání se všemi. Pře
stupky školní dlužno trestati bezohledně a nechce-li katecheta užiti trestu, má
kárati rozhodně a nestrpěti nikterak odporu.
K pojednání o aktuální věci možno přerušit! hodinu na chvíli, neboť nevysvětlí-li věci katecheta, mládež si jí mimo hodinu náboženskou dobře nevysvětlí.
Cíl práce, to jest blaho duševní, ospravedlňuje tuto rozmanitost.
Dobrota a rozhodnost jsou nejlepšími podmínkami u katechety při hodině.
Exhorty mají býti krátké a nemají býti pohanou pro jednotlivé žáky nebo
celou třídu. Jest prospěšnější žáky povznésti než ohromovali, neboť to odpuzuje.
V případě neslušného chování nemá se žák napomínat! v kostele, nýbrž ve škole.
Když žák neodevzdal lístku zpovědního, třeba to vyšetřili mezi čtyřma očima,
neboť žák přestává býti hrdinou. Dobře jest nabádali žáky k mimořádným úko
nům náboženským, ale nesluší se jich kontrolovali, aby tak nebyla dána příle
žitost k pokrytectví.
Mimo školu třeba míti otevřené dvéře pro mládež. Rozmluva mezi čtyřma
očima působí na výchovu lépe než vyučování ve škole, neboť se působí na rozum
i na srdce, pozoruje se vliv každého slova i možno nedostatky ihned doplniti.
Za půl hodiny možno druhdy mladého heresiarchu napravili, podobně jde-li
o otázky politické nebo společenské.
Při velkém počtu žáků třeba znáti alespoň nejvážnější individuálnosti, které
mají vliv na jejich kollegy; když se tyto překážky zdárné výchovy překonají
mimo školu, je zdárný výsledek práce na polovici zajištěn. Kde jsou dva kate
chéti, není dobře vybírati si žáky teprve od páté třídy. Je potřebí znáti také
generalie žáků; neboť chování jich také závisí na příbytku a na okolí. Není
možno však čekati, až žáci sami přijdou ke katechetovi, ale třeba dopřáli jim
příhodné chvíle a s druhé strany se vystříhali nedelikátnosti. Je třeba radovati
se z radosti žáků a sdíleti s nimi zármutek a nelitovat! ztráty času, který se vě
nuje mládeži, neboť život katechetův náleží žactvu. Je třeba jednati přátelsky
a zachovati tajemství ve všem, v čem se svěřil důvěrně žák katechetovi.
Při vycházkách se žáky kněz méně získá než světští učitelé, neboť žáci se
k němu snadno příliš důvěrně chovají, proto třeba opatrnosti a mnoho taktu.
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Styk se-žáky na poli čistě společenském jest nejisté ceny, neboť z toho
vzniká podezření, že někteří žáci katechetovi prozrazují tajnosti, povstává i nechuť
a nedůvěra. Lépe působí rozmluvy mezi čtyřma očima, neboť takto katecheta
není společníkem v rozmluvě, nýbrž vystupuje jako otec nebo přítel. Při tako
výchto rozmluvách se ukazuje dobrá, prostá mysl mládeže. Takto nevázaná dů
věra potrvá často celý život, o čem svědčí příklady. Ve společnosti stojí kate
cheta mimo školu a mládež milovaná si vede svobodněji. Zajisté jest u nás
nedostatek styku s mládeží ve společnosti i se strany kněží, odtud mezi křesťan
stvím a velkou částí intelligence se rozvírá propast.
Zpovídati žáky může katecheta, když ho o to prosí a mají k němu nejpl
nější důvěru. Do práce se žactvem třeba především vložiti co nejvíce horlivosti
a lásky; bez nich i nejznamenitější methody didaktické nedosáhnou cíle.
Referent prohlásil ke konci, že mluví jedině o tom, co sám zažil a jeho
vývody jsou zajisté individuální; jiní katecheté mají beze vší pochyby jiné zku
šenosti a názory, které třeba vytříbiti.
Když zpravodaj dokončil svou přednášku, rozpředla se o závažných bodech
jejích živá debata, které se účastnili četní přítomní katecheté, vyjadřujíce své
názory a podávajíce své zkušenosti, jež tuto celkově podáme.
Bylo doporučeno dílo »Homo Dei«, kde dobře jest vystižen ideál kněžský.
Stěžováno si na nevděčnost žáků, jakož i hrubost, která nutí druhdy katechetu,
aby užil přísných trestů. Pro neprospěch klassifikace nebývá vždy příznivou.
S žactvem není snadno se sblížiti, neboť školní přestávky jsou příliš krátké na
to a mládež nerada chodí do bytu katechetova. A dáti rozkaz k návštěvám
vzbudilo by v žáku obavu. Časem možno promluviti s mládeží na ulici. Byla
vyslovena rada neučiti tónem dogmatickým a nepodezřívati žáka hned z nevěry,
když podává námitky. Když se žák táže ironicky, třeba laskavě působiti více na
vůli než na rozum. Duchovní správcové by měli větší měrou se věnovati mlá
deži- Dlužno dbáti ve výchově na podněty nadpřirozené a vychovávat! charaktery.
Celá hodina náboženská nemůže býti rekreací, nýbrž pouze nějaká její část.
Varováno bylo též od všelikého protekcionářství, které zhusta zavádí k ne
spravedlnosti a nemístné mírnosti. Aby ledabylost při modlitbě byla odstraněna,
má se počkati okamžik, až se žáci utiší. Má se žákům vštěpovat! návod, jak by
byli šťastni, kdyby zachovávali zásady náboženské. V té dobře působí mariánské
družiny studentské, kde se též pěstuje náboženská četba. Na konci roku není
radno studentu dáti z náboženství známky nedostatečné, poněvadž pětkami ho
nepřivedeme k polepšení; s jiné strany však byla obhajována zasloužená špatná
známka z mravů, zvláště není-li samotna. Bylo by též na čase, aby katecheta
prohlédl knihovnu školní, zda snad odtud nehrozí nějaká zhouba. Studenti zajisté
budou též konati dobrovolné úkony náboženské, bude-li je k tomu jejich učitel
nabádati. Účastní-li se katecheta práce v dobročinných spolcích, na př. ve spolku
sv. Vincence, doví se mnoho o mimoškolních poměrech žáků svých a setká se
s nimi při návštěvě chudých. Dobrým svazkem mezi katechetou a studentstvem
je též národní vědomí, na něž má se dávati důraz. Byla též vyslovena stížnost,
že katecheté poměrně mají málo paedagogického vzdělání a taktu ; proto třeba
vlastním úsilím tento nedostatek nahraditi. V náboženské hodině nechť katecheta
často, ano vždy užívá svých vývodů ku praktickému provádění náboženských
pravd.
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Bylo též poukázáno k tomu, aby katecheté se chápali vedení vzdělávacích
kroužků studentských, které se dělí na odbor filosofický, historický a přírodní.
Toto sebevzdělání studentské bude takto vedeno duchem křesťanským. Katecheta
nechť si založí vlastní knihovnu odbornou i zábavnou a půjčuje studentům při
měřené spisy. Zakládá-li si katecheta příliš na tom, že je c. k. professorem a vystupuje-li také podobně, nezíská si tím nikterak sympathií. Vzhledem k lekci,
které žák neuměl, osvědčuje se práce, zapíše-li si ji katecheta a znovu příslušného
žáka z téže látky zkouší, poněvadž takto žáka donutí, aby se lekci zanedbané
naučil. Aby studenti se opět sblížili se svým farářem, možno žáky někdy dispensovati od školních cvičení náboženských a žádati, aby si přinesli potvrzení od
faráře, když se účastní takového úkonu ve farním kostele. Tím se také poskytne
faráři příležitost, aby mohl vykonávat! vliv na studenty. Zvláště o prádninách by
farní duchovenstvo mělo věnovati svou pozornost studentstvu, což by zajisté
vydalo nemálo hojného ovoce.
r-

Promluva na počátku školního roku.
Napsal EM. ŽÁK.
»Synu, přijímej učeni od mladosti své,
a až do šedin nalézali budeš moudrost.«
Sirach. 6., 18.

První úder zvonu, který ozval se v těchto dnech naší školní budovou, byl
prvním znamením k další práci na vašem vzdělání. Jako onen zvuk ranního kle
kání, jež pozdravuje příchod nového dne, vyzývá křesťany k modlitbě, s níž mají
práci denní počíti a ji takořka posvětiti, tak prvý hlas zvonu volal nás, abychom
vzývali Ducha svátého, Osvětitele a Posvětitele, by práci naší žehnal, a my všichni,
učitelé i žáci, úkolu svému cele mohli dostáti.
A my jistě ničeho více si nepřejeme, nežli aby tento božský Dárce pravé
moudrosti roznítil naše srdce, bychom vždy s radostnou tváří v budovu tuto
vcházeli, zde svorně v lásce a pokoji společně pracovali, a s potěšujícím vědomím,
že úlohu svoji jsme splnili, vždy z ní vycházeli. »Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,* prosíme v hymně k Duchu sv. »Rozžehni světlo po
znání v našich smyslech, vlej lásku v naše srdce.« A když těmito vzácnými dary
nebe vyzdobí naše nitro, pak jistě práce naše ve škole bude radostná, užitečná,
požehnaná.
1. V Písmě sv. se vypravuje něžná a významná událost ze života Spasite
lova. K Pánu Ježíši přistoupil kdysi mladý muž, který chtěl se státi jeho učed
níkem. Prosil Krista Pána, aby mu dovolil ještě domů se vrátiti a rozloučit! se
se svými domácími. A Spasitel mu řekl: »Žádný, kdo položil ruku svou na pluh
a ohlédá se zpět, není způsobilým ku království Božímu.* Ježíš mluví tu, jako
obyčejně, v podobenství. Kdo chce pole řádně zorati, musí stále upírati zrak
svůj na půdu, do níž klade rádlo. Kdo tak nečiní, ten pluhem snadno narazí na
kámen nebo na skálu, pluh zničí a pole nevzdělá.—I vy, drazí přátelé, musíte jednati jako onen moudrý rolník. Stále míti na zřeteli své krásné povolání, svůj
cíl, pro který sem jste přišli, a pak jistě budete pracovati bedlivě a vytrvale.
Jste mnozí vrženi takořka bez dozoru a snad i bez vedení do velikého
města. Tisíc různých předmětů láká a dráždí vaši pozornost a svádí od pravého
cíle: od studia. Bylo by pošetilo, kdybych vám řekl, abyste si jich nevšimli, ježto
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slepí se zavřenýma očima ulicemi jiti nemůžete. Ale musím vás upozorniti,
abyste se nedali svésti, strhnouti, abyste nezapomněli, že studium, souměrné vzdě
lání rozumu a ušlechtění srdce, je vaším hlavním a jediným cílem a toho vždy
pamatovali. — Žijete uprostřed lidí nejrůznějších společenských vrstev, nejrůzněj
ších zájmů, názorů a vzdělání. Snadno může se i vám přihoditi, že pod přátel
skou tváří setkáte se s nejjistějšími nepřáteli své budoucnosti. Proto volám:
buďte opatrní ve volbě svých přátel a důvěrníků! Není nebezpečí většího pro
mladou, nezkušenou mysl, nežli špatní přátelé. A toto nebezpečí skrývá se často
tam, kde ho člověk ani netuší; snad v nejbližším sousedství, pod krovem, který
obýváš, nejednou i v domácnosti, ve které žiješ. Nejeden jinoch za své zničené
naděje, svoji ztracenou cestu životní, za svůj smutný stav pozdější v trpkých
vzpomínkách hořce se vděčí svým nejbližším sousedům.

Před tím nejprve přátelsky i otcovsky vás varujeme. Odstraňte z nitra svého
vše, co by vaši mysl strhovalo na jiné cesty. »Zorejte sobe úhor a nerozsívejte
do trní,* volal Jeremiáš (4., 3.) k lidu svému. V mladém člověku je jako v mla
dém stromě. Vše raší a bují. »Plamen přirozenosti hoří prudčeji, útoky vášní
jsou mocnější, ale rozum dosud sláb, schází mu zkušenost, rozvaha, potřebné
sebeovládání.< (Sv. Jan Zlat.) To, drazí přátelé, mějte na mysli, a pak sprave
dlivě uznáte potřebu kázně, důvěrně podřídíte svoji vůli rozvaze a zkušenosti
naší, a rádi chopíte se přátelské naší ruky, která vás chce véstí k vrcholům
vzdělání.

2. O velikém učiteli israelském Hilelovi se vypravuje, že pocházel z ne
smírně chudé rodiny. Toužil po studiu, ale marně žádal slavné učitele své doby,
aby jej přijali do počtu svých žáků. Neměl, aby jim mohl zaplatiti. Ale co učinil?
Aby slyšel jejich řeči, sedával před otevřenými dveřmi, mimo síň učební, za
větru, deště a nepohody, aby aspoň tak jejich přednáškám mohl naslouchati.
A vytrvalostí svou překonal všechny překážky, a vynikl tolik nad jiné, že všichni
Israelité Hilela mezi přední své učitele čítají a do dnes s úctou a vděčností vzpo
mínají jeho moudrosti. — Vy, drazí přátelé, máte ke svému studiu všechnu pří
ležitost. Prostranné síně, hojnost pomůcek, značné pohodlí. Važte si jich a užijte
času svědomitě! — —
Člověk obyčejně teprve tehda je se svým stavem spokojen, když ohlédne
se kol sebe, srovnává své poměry s jinými a shledá, že jiní jsou hůře na tom
než on. Vzpomeňte svých sourostenců, kteří se věnovali řemeslům, průmyslu a
obchodu. Tažte se jich, kolik oni musejí pracovati a se namáhati, a uslyšíte, že
daleko více než vy. Či snad chcete poukázati na několik těch šťastných, kteří
v zděděném blahobytu bezstarostně mohou žiti, bez bázně o svoji budoucnost?
O nezáviďte jim! Neznají zase té radosti, které okouší člověk ve chvíli odpočinku;
radosti bez předchozí práce je brzo omrzívají, záhy se přesycují, nečinnost ducha
i těla způsobuje tížící a bolestnou nudu. Jsou, jak slavný filosof dí: sami sebe
sžírající — popravčí sebe sama. — Pravá radost života jest jen tam, kde je uži
tečná, namáhavá, přirozené síly člověka vyžadující činnost.

Vlašský spisovatel Edmonde de Amicis ve svém spise: »Cuore* (Srdce) líčí
tklivou scénu z první hodiny ve škole. Učitel Perboni, starší, osamělýmuž přijde ke svým
žákům, a tu vážným, ale předobráckým hlasem k nim promlouvá takto: »Po celý
školní rok musíme býti pospolu. Nuž hleďme, abychom ho dobře užili! Já nemám
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vlastní rodiny; nuž, buďte vy mojí rodinou! Nemám nikoho na světě kromě vás.
Vy máte býti mými syny, naše škola budiž jako jedna rodina.«
S týmiž přátelskými, oteckými slovy vítáme vás i my v těchto síních. Ne
přinášíme vám jen své vědomosti a zkušenosti, ale i svoje srdce. I my buďme
tu jako jedna rodina! Vzpomínka na rodiče vaše, ať blízké či vzdálené, kteří na
vaše studia tolik obětují, na jich lásku, na ty naděje, které do vás kladou, budiž
každodenní vaší vzpruhou k další a radostné práci! Vzpomínka na drahou matku
budiž stráží a oporou vaší duše ! Ona budiž strážným andělem vaší mravní bez
úhonnosti a počestného života!
Přineste nám vstříc tu ochotnou důvěru a upřímnou lásku, s jakou my
k vám přistupujeme, a pak úkol náš, s Boží pomocí, se zdaří. »Když se ruka
k ruce vine, pak se dílo podařiy zpíváme v naší rakouské hymně. Nuž, oddejte
se hned zpočátku upřímně a vážně svému krásnému úkolu, a potom svátý Duch
moudrosti a rozumu, síly, umění a nábožnosti usídlí se ve školních síních k ra
dosti naší i k prospěchu vašemu. Amen.

Promluva na XVII. neděli po sv. Duchu.
»Milovali budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého.*
Mat. 22., 37.

Abychom Boha milovali z celého srdce svého, jak nám dnešní evangelium
nařizuje, jest potřebí věnovati službě Boží veškeré síly tělesné i duševní a pěstovati ctnosti, které by nám jednou dopomohly k věčné blaženosti. Mezi četnými
jinými ctnostmi vyniká v té věci zvláště střídmost, o níž vyslovil se jistý církevní
učenec: »Střídmá strava přináší užitek jak duši, tak tělu.« Dnes chci vám proto
. vysvětliti, jakým způsobem prospívá střídmost duši.
1. Jest nepochybno, že ti, kteří střídmě žijí a se postí, bývají zvláště mocně
chráněni od Boha v pronásledování a pokušení.
Tři israelští mládenci byli pro svou tělesnou krásu, s kterou spojovali také
mravné chování a neobyčejnou znalost lidských a božských záležitostí, povoláni
ke dvoru krále Nabuchodonosora. Král zároveň poručil, aby jim bylo ke stolu
totéž předkládáno jako jemu samému. Mládenci však se báli, že by byli nuceni
jisti jídla, která jim zapovídá zákon Boží a proto prosili svého vychovatele, jemuž
byli odevzdáni: »Nechť se nám dává zelenina k jídlu a voda k pití.« (Dan. 1.,
12.) Se svou vroucí prosbou byli přese všecky obtíže vyslyšeni. Co bylo odměnou
střídmosti? Po deseti dnech ukázaly se obličeje jejich lepší a tlustší nežli všech
jiných mládenců, kteří požívali pokrmu královského. Ale ještě více! Král ve své
zpupnosti dal postaviti zlatou sochu, aby se jí lidé klaněli; však tito tři mládenci
se vzpírali tak učiniti a svoliti k modloslužbě. Bylo jim vyhrožováno, avšak zůstali
pevnými v odporu proti hříchu. Tu byli na rozkaz králův hozeni do pece, která
byla hrozně vytopena, tak že byli zachváceni ohněm i mužové, kteří tam mlá
dence házeli. Avšak jaká podivuhodná věc se stala? Vypravuje se, že jistý kámen
má vlastnost, že ho oheň nikdy nezačerní, nýbrž že se stává v ohni ještě jas
nějším a čistším. Podobně byli tři mládenci v odměnu za svou střídmost a zdr
ženlivost uprostřed plamenů od tak sžíravého živlu uchráněni, že dokonce zpí
vali a jásali. Anděl Boží jich chránil v hrozném žáru. Jak velice tedy prozřetel
nost Boží opatruje střídmé a zdrželivé lidi, tak že s nimi dokonce i veliké
zázraky činí.
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2. Člověk je však hříšníkem a nezasluhuje, aby Bůh ho chránil, nýbrž
spíše trestal; avšak pamatuj si, že není lepšího štítu, který chrání proti hněvu
Božímu, leč střídmost. Vezmi si příklad na králi Achabovi. Naboth, měšťan israelský, měl vinici, která hraničila s palácem královským. Král žádal koupili tuto
vinici a tím rozšířili svou zahradu. Naboth však jako rozvážný muž nechtěl se
dědictví otcovského zbaviti, poněvadž to zákon Boží zapovídal; bylo to dovoleno
pouze v největší chudobě. Avšak byli objednáni nešlechetní lidé, kteří obvinili
Nabotha, že se rouhal Bohu a nařídil, aby nevinný muž byl ukamenován. Jak
ukrutný to čin! Když pak král vkročil do vinice, která se nyní stala jeho ma
jetkem, vstoupil mu do cesty prorok Eliáš, obžaloval jej pro jeho hanebný skutek
a hrozil mu trestem Božím, že Achab s celým svým potomstvem je zasvěcen
záhubě. Jak odpověděl král k této hrozbě ? Roztrhl svá roucha, opásal se kajícím
pásem a postil se. A hle, brzo po té mluvil Hospodin k Eliášovi: »Neviděl jsi,
jak se Achab ponížil přede mnou?« Protož, poněvadž se ponížil pro mne, neuvedu
toho zlého za dnů jeho, ale za dnů syna jeho uvedu to zlé na dům jeho.«
(3. Král. 21., 29.) A nebyl by trest zastihl Achaba, kdyby nebyl dále hřešil proti
všemocnému Bohu.
A ty, milé dítko, urážíš Boha nespravedlivostí, nestřídmostí, rozmařilostí a
jinými přestupky. Nebojíš se trestu Božího jak zde na zemi, tak na věčnosti ?
Nepozoruješ, jak blesk rozhněvaného Boha nad tvou hlavou se zdvihá? Vezmi
útočiště k postu, a budou ti tresty ne-li úplně odpuštěny, tedy alespoň zmírněny
a odloženy. Jak mnoho lidí by bylo nešťastno na duši i na těle, kdyby tímto
prostředkem se nebyli zachránili od pomsty Boží.
3. Důvod pak, že střídmost krotí hněv Boží, tím, že činí člověka schopným
k velké lítosti, k vážnému rozjímání o božských věcech a ke zdokonalení v ctnosti.
Volám opětně za svědka Eliáše. Za času, když veliký hlad se rozmohl v zemi
israelské, odebral se na poušť a u potoka Karitu jej živil krkavec, který mu při
nášel ráno a večer chléb a maso, tak že ostatní obyvatelé říše se musili více
postiti než Eliáš. Když pak nouze poněkud pominula, upadl Eliáš v nemilost
u královny Jezabel, tak že usilovali o jeho život. Proto znovu uprchl na poušť
a k smrti unaven a na mysli kleslý vrhl se pod jalovcový keř. A hle, anděl
Boží mu přinesl chléb na popeli pečený a když ho prorok požíval, byl tak po
silněn, že mohl čtyřicet dní a nocí dále putovati až k hoře Boží.
Srovnejme službu krkavcovu se službou andělovou: oba živili Eliáše, avšak
s tím rozdílem, že mu krkavec přinášel dvakrát denně nejlepší chléb a maso,
kdežto anděl mu předložil jen postní chléb. Odkud to? Proč byl krkavec ochot
nější než anděl? Neměl anděl tolik moci jako krkavec? Nikoli! Krkavec bohatě
pečoval o proroka, aby tento poznal, jak velké bohatství dává Bůh svým slu
žebníkům v nouzi, anděl však přinesl pouze jediný chléb, aby připravil Eliáše
k cestě na horu a k patření na Boha. Chceš-li tedy vystoupili na vrchol nej
vznešenější víry, nejspolehlivější naděje a nejvroucnější lásky, zkrátka, chceš li
jednou patřiti na Boha, může se tak státi jen největší střídmostí. Proto právem
dovozuje sv. Cyprián: »Kolikkoli světců známe, nečteme přece nikde, že by byli
dospěli tak daleko bez postu ; nepodnikli nic velkého, aniž by se byli připravili
k tomu postem !
Sv. Jakopon užíval pelyňku jako koření, aby krotil svoji žádostivost, a
dospěl konečně tak daleko, že obětoval Bohu veškerou touhu po vzácných jídlech.
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Jednou byl trápen zvláště touhou po drahocenném pokrmu i připravil si jej, ale
nechal jej státi, až se pokrm zkazil.
Kdykoli sv. Romuald byl váben žádostí po nějakém vzácném jídle, dal si
je sice připravili a také je dával k ústům a k nosu a říkal: »0 žádostivosti, jak
velice by ti chutnal tento pokrm. Avšak na mou věru, nedostaneš ho.« A pak
jej odnesl ke kuchaři. Podle zásad naší doby bychom myslili, že stateční mu
čedníci křesťanští se připravovali k poslednímu boji a k cestě na smrt bohatými
pokrmy a drahými nápoji. Nikoli, naopak, v den, kdy měli býti mučeni, nevzali
do úst ani nejmenšího sousta jídla, aby tím méně byli přemoženi hroznými
mukami.
Tážeš li se tedy, milé' dítko, proč se ti nedaří modlitba, proč nemáš chuti
do kostela, do učení, proč nechceš trpěti bolesti, považ, zdali není důvodem to
hoto neúspěchu okolnost, že příliš hovíš svému tělu. Zbožná vdova Judit zachrá
nila rodné město Bethulii právě střídmostí, kdežto vůdce nepřátelského vojska
Holofernes právě nestřídmostí přivodil záhubu nejen sobě, nýbrž i celému vojsku.
Buďte tedy přesvědčeny, milé dítky, že bez střídmosti a zdrželivosti v jídle
a pití nepřemůžete pekelného Holoferna, nezkrotíte svého těla, nebudete užívati
ochrany Boží a nedojdete blaženosti věčné. Proto napomíná nás sv. Petr: »Bratří,
buďte střízliví a bděte« (1. Petr 5, 8.) Amen.
Upravil Fr. Hanuš.

Promluva na XVIII. neděli po sv. Duchu.
Doufej, synu, odpouštějí se tobě hřichově tvoji.
Mat. 9., 2.

Těmito slovy- potěšil dobrotivý Spasitel dnou stiženého, kterého k němu
přinesli. Božský Mistr ve své vševědoucnosti dobře věděl, že nemoc pocházela
od hříchu a jestliže příčina nemoci bude odstraněna, přestane i nemilá nemoc.
Všeobecně se má za to, že příčinou této nemoci byla nestřídmost, která ubohého
člověka sklátila na lůžko, z něhož mu nebylo možno povstati. Máme tu tedy
odstrašující příklad, jak zhoubně působí nestřídmost na tělo. Abychom se uvarovali
podobného osudu, budeme uvažovati o tom, kterak prospívá střídmost tělu.

1. Člověk jako bytost jest uprostřed mezi andělí a zvířaty; s andělí má spo
lečný rozum, se zvířaty pak pokrm. Jistý žebrák jednou takto dovozoval Alfonsu,
králi aragonskému. Stěžoval si totiž, jak jej jistý věřitel bez ustání trápí; neuplyne
ani dne, aby ho neupomínal a nepronásledoval. A kromě toho pochází tento
dluh od rodičů, kteří mu nic nezachovali. Král měl soustrast s ubohým člověkem
a tázal se: »Jak pak se jmenuje tento neodbytný věřitel?« A tázaný odpověděl:
»Ach, to je můj žaludek; toho nemohu upokojiti soustem, které denně vydělám.«
Král se usmál vtipnému nápadu tohoto člověka a bohatě jej obdaroval.

Přes to, že jsme dlužníky tohoto nemilosrdného věřitele, který denně činí
své nároky, přece musíme zachovávat! míru ve svých dávkách, které mu splá
címe. Co se týče množství pokrmů, jest nám dbáti na nezbytnost a nutnost;
sám Bůh dal kdysi pokyn v té věci svému vyvolenému národu. Když Israelité
třicátého dne po svém východu z Egypta strávili všecko maso i všecku mouku,
kterou s sebou vlekli, zmocnila se jich lítost, že jsouce poslušní rozkazu Božího,
unikli svému otroctví. Proto jim seslal Bůh mannu, která padala ve značném
množství za noční doby z nebe a nařídil zároveň: »Ať nasbírá jedenkaždý z něho
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(chleba), jak mnoho stačí k jedení, gomor (t. j. míru, která vážila asi osm liber)
na jednohokaždého člověka« (2. Mojž. 16.,17.) Proč asi byla rozdělena manna
tak pečlivě na jednotlivé dni? Na to odpovídá jistý vykladatel Písma: »Aby snad
silnější nesbírali z nemírné chtivosti více, než potřebovali a tak by slabší byli
připraveni o svůj pokrm.«
Ach, jak by bylo dobře, kdyby taková střídmost v jídle a pití byla vždy
zachovávána I Nechť požívá tedy každý tolik, kolik potřebuje, nikoli však, co by
rád požil, aby snad nikdo nežil v přebytku, kdežto jiný trpí nedostatek.

2. Co se týče jakosti pokrmů, nemají býti připravovány příliš drahocenně
ani nemají býti příliš hledanými. Podle názoru řeckého mudrce Platona jest nedůstojno bytosti oddávati se radostem stolním; tím spíše jest nedůstojno křesťana,
aby podobně jednal. Římský císař Augustus požíval z pravidla pouze trojí jídla,
jen za mimořádných okolností poněkud více. Nikdo by se nebyl odvážil předlo
žití císaři Theodosiovi ryby z dalekých končin nebo vzácného ptáka. Také Římané
nelibovali si v lepších časech ve vzácné přípravě pokrmů. Když jednou jistý
Markus Antius sepsal kuchařskou knihu a senát se toho dopátral, musily býti
ihned všecky opisy její spáleny a spisovatel její unikl smrti jen rychlým útěkem.
Sv. Řehoř Langreský opovrhoval všemi pochoutkami; jeho nejdražším pokrmem
byl ječmenný chléb a do vína mísil tolik vody, že mělo sotva příchuť vína.
Milé dítky, následujte tedy takovýchto příkladů střídmosti. Víte, které jest
nejlepší koření pokrmů? Práce! To vyslovil sám Bůh, když k Adamovi prohlásil:
»V potu tváři své jisti budeš chléb svůj« (1. Mojž. 3., 19.) Sv. Řehoř Nysský
podotýká k těmto slovům: »Bůh tedy předpokládal pot, poněvadž dodává po
krmům nejlepší chuti.« Této zkušenosti se dožil také císař Theodosius II. Když
jedenkráte unaven byl lovem a odloučil se od družiny, přišel k poustevníkovi;
i pohostil jej tento chlebem, vodou a olivami a císař musil doznati, že za svého
života i dosud nikdy ve svém paláci s takovou chutí nejedl.

3. Jest nade vši pochybnost zjištěno, že střídmost nemálo přispívá k pro
dloužení života, poněvadž vzdaluje od člověka většinu nemocí. »Z mnohých po
krmů bude nemoc,« tvrdí Duch sv. v knize Sirachově (37., 33.) A podobně mluví
též lékaři a učí tomu rovněž každodenní zkušenost. Když člověk příliš mnoho
jí a pije, žaludek nemůže toho množství stráviti; a jí-li člověk dříve, než všecko
bylo náležitě stráveno, porušují se tím tělesné výkony. Zachová-li však člověk
pravou míru v jídle a pití, podporuje se tím zdraví tělesné. Tak pohanský filosof
Plato uvádí ve svém spise o státu různé nemoci, které za časů Homérova
nebyly vůbec známy a které se objevily teprve za času Platonova. Mudřec udává
za důvod, že dříve se jedlo pouze jednou denně, nyní však se tak děje dvakrát.
A Laertius vypravuje, že Sokrates zůstal ušetřen moru, který zuřil v Athénách,
jen pro svou střídmost.
Leč proč uvádím příklady tak dávné, když Duch sv. sám nás o této pravdě
poučuje dosti jasně: »Kdo střídmý jest, prodlouží si život« (Sírách 37., 34.)
Pravda těchto slov se také osvědčila významným způsobem v životě svátých a
světic Božích. Sv. Jakub Mladší nejedl celý život svůj masa a nepil vína, dožil
se 96 let a nezemřel nějakou nemocí, nýbrž byl zahuben židy. — Sv. Antonín
živil se na poušti pouze vodou a chlebem, k čemuž přidával teprve v nejvyšším
věku svém trochu zeleniny a dočkal se 105 let věku svého. — Sv. poustevník
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Pavel živil se na poušti jen datlemi a vodou, po čtyřicátém roce svém pak jen
chlebem a tak činil až do svého 115. roku.
Nemluvím o sv. Pafnutiovi, Hilarionovi, Makariovi, Arsemionovi, Simonu
Stylitovi, kteří požívali jen chleba, zeleniny a vody a při tom se ještě týdně
postili a přece se dožili 80, 90 i více let. I v poslední době máme významný
příklad toho na zesnulém papeži Lvu XIII., který velmi střídmě jedl a pil a dožil
se 91 let života svého přes to, že jeho tělo bylo chorobné a slabé.
Kdyby střídmost nepřispívala sama k dlouhému životu, musila by býti
opravdu nazvána odměnou, kterou dobrotivý Bůh dává lidem za střídmý život.
Je tedy nesprávné, když někdo tvrdí, že zbožnost a střídmost podvrací zdraví.
Jak velký hluk tropí nevěřící, když někde jen se vyskytne domněnka, že si někdo
zkrátil život špatně pochopeným a přepjatým umrtvováním a odříkáním. Velmi
málo lidí kleslo do hrobů, které jsou na celém světě, přemrštěným odříkáním,
ale za to velmi mnoho nestřídmým jídlem a pitím. Děje se jim podobně jako
Israelitům na poušti, kteří si zošklivili mannu a reptali. Tu vyplnil Bůh jejich
přání a poslal jim velké množství křepelek, které chytali a žádostivě jedli. Mnozí
z nich však zaplatili svou nenasytnost náhlou smrtí, tak že bylo nazváno toto
místo hroby žádostivosti.
Žijte tedy, milé dítky, střídmě. Vyvarujete se nemocem a ušetříte rodičům
hojně starostí i žalu. Prodloužíte si takto život a můžete tím více dobrých skutků
vykonati a zásluh pro nebe si získati. Střídmost se vám takto stane klíčem, který
vám otevře bránu nebeskou. Amen.
Upravil Fr. Hanuš.

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

-Mnoho jest povolaných, ale málo
vyvolených.*
Mat. 22., 14.

Jsou dvě slova, která se stala heslem naší doby: Osvěta, t. j. vzdělání, a
svoboda. V nich se takořka sbíhají všechny snahy a práce ducha lidského; ony
ukazují lidstvu cestu do budoucího ráje, který lidstvo hledá. A obě hesla lidstvo
spojuje tak, že vidí jediné v osvětě bezpečný prostředek k mravní svobodě. Vzdě
láním ducha má člověk vybaviti se z pout nevolníka, z pout vlastních žádostí,
a státi se svobodným, sebe sama ovládajícím.

A sledujeme-li tuto snahu lidstva, osvětou čili vzděláním dojiti pravé svo
body, vidíme, že všichni spějí za tímto cílem. Jsou dnes výjimkou již lidé, kteří
by netoužili po vědomostech. Analfabeti, lidé bezgramotní skoro vymírají. Ale
k oné pravé lidské svobodě, k vědomí vlastní své důstojnosti, jak málo jich do
spívá ! Platí tu věru závěrečná slova Spasitelova v dnešním sv. čtení: »Multi šunt vocati,
pauci autem electi — mnoho je sice povolaných, ale málo vyvolených.*
A odkud to, že mnozí na cestě za svobodou, za svojí vlastní důstojností
tak často zabloudí? — Obyčejně proto, že slovo: »vzděláni-osvěta* chápou příliš
jednostranně a úzce. Domnívají se, že vzdělaným jest, kdo má jisté množství
vědomostí, poznatků, jež při každé příležitosti dovede uplatniti. Proto ustávají na
tom, když zbystřili rozum a obohatili pamět; a tak vystupují na cestu života
v klamném domnění, že již jdou připraveni, silni, pojištěni proti všem nebezpečím,
jež hrozí, a že nemohou se minouti cílem.
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Nuž v čem pravé vzděláni, v plném svém obsahu záleží, dnes krátce uva
žujme.
1. Slovo naše: »vzděláni« již svým složením ukazuje, že je to snaha po
vznést! se vzhůru, do výše. Jest to touha, vystoupit! na vyšší stupen, státi se
dokonalejším. Kdo však chce se povznésti, musí se snažiti, všechny své síly a
vlohy povznésti výše, je vytříbit! a zušlechtiti a nikoli jen po jedné stránce spětí
výše a ostatní schopnosti a síly zůstavit! dole, nízko, ve stavu barbarském. Kdo
ten tu či onu schopnost duše své vzdělal, vytříbil, ale ostatní zanedbal a zůstavil
ve stavu původní nedokonalosti, ten vlastně se nevzdělal harmonicky. Je jako
jen, kdo jen jednou nohou vybavil se z bahna, co zatím druhou ještě v něm
vězí. K pravému vzdělání náleží, aby člověk nejen zbystřil svůj rozum a pamět
potřebnými a užitečnými vědomostmi obohatil, ale by také ušlechtil vůli svoji,
aby vždy klonila se k dobrému a vznešenému a odvracela se od všeho, co jest
nízké a sprosté, aby i cit svůj k lidem a ke všemu tvorstvu zjemnil.
Vědomosti, drazí přátelé, nejsou jedinou známkou vzdělání. Kdo svojí vůlí
zůstal při tom hrubý a nízký, bezcitný a tvrdý, ten nemá nároku zváti se vzdě
lancem. — Nejednou spatřujeme lidi podivuhodných vědomostí, ale při tom hrubé
a bezcitné. Jsou to lidé jednostranní, ti nichž jejich úctyhodné vědomosti Um
křiklavěji se odrážejí od jich nezušlechtěné vůle a nevytřibeného citu.
Jeden ze souvěkých spisovatelů líčí mladého hocha, kterého otec, chudý
řemeslník poslal do města na studie. Vypravuje, kterak hoch opravdu ve škole
prospíval, ale když domů přišel, byl stále k otci chladnější a upiatější. Lásk}' a
oddanosti k rodičům v jeho nitru ubývalo. A s láskou ubývalo i úcty k otci,
prostému řemeslníku. Za to však požadavků synových na otcovy peníze, těžce
vydělané, rok od roku bylo více. Ba dospělo to tam, že syn s otcem již ani nepohovořil, s ním společně jiti se ostýchal, ba za své poctivé rodiče se styděl.
Studovaný syn stal se v rodině příčinou rozvratu; až tu otec, zklamán ve svých
nadějích, propukne v hořká slova: »Ach, to nynější vzdělání není pro chudé!«·
Rozum se vzdělal, ale srdce zkamenělo, ustydlo a všechna láska z domácnosti
vyprchala.
Divíte se, že otec po těch trpkých zkušenostech pojal nedůvěru k vzdělání?
Nedovedl rozeznávat! mezi pravým vzděláním a vědomostmi: nevycítil rozdílu.
Pravé vzdělání jevi se v ušlechtilém, jemném chováni ke každému, s nimž se stý
káme. Každé slovo, které v pravdě vzdělaný pronáší, každá prosba, kterou vy
sloví, třeba i k služebníku, nese známku ušlechtilosti a jemnosti, má známku
skromnosti, ve které se nad jiné nevypíná a nevynáší.
2. Pravé vzdělání nejeví se v učených řečech, ale daleko více v jemných
způsobech. Edmonde de Amicis ve své pěkné knize »Srdce* vypravuje o otci,
který synu svému dává následující poučení: »Měj v úctě veřejnost a ulici! Vy
chování národu posuzuje se hlavně dle toho, jak se chová na ulici. Všudy, kde
najdeš hrubost na ulicích, najdeš ji i v domech. — Odměřuješ-li kroky a způ
soby své v domě soukromém, tím více máš tak činiti na ulici, která je domem
všech. Vždycky, kdykoli potkáš vratkého starce, ženu s dítkem v náručí, mrzáka
o berlách, muže břemenem zkřiveného, či člověka ve smutek oděného, ustup jim
šetrně s cesty. Máme ctíti stáří, bídu, lásku mateřskou, máme míti v úctě nemoc,
práci a namáhání, zármutek. Po každé, vidíš-li někoho, že za ním jede vůz, upo
zorni ho; je-li to dítě, odveď je stranou, pláče-li kdo o samotě, zeptej se ho, co
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mu schází. Upustí-li stařec hůl, či těžce obtížený člověk část břemene, pomoz
mu je zvednouti. Perou-li se dva chlapci, rozděl je; sváří-li se dospělí, hleď se
od nich vzdáliti a nedívej se na divadlo hrubé surovosti, jež uráží a otupuje
srdce. A ubírá-li se kde mezi stráží člověk zatčený, nepřipojuj k sprosté zvěda
vosti zástupu i zvědavost svoji; vždyf je to snad člověk nevinný neb nešťastný.
Ustaň v řeči a zábavě, když potkáš pohřební průvod; však jednoho dne vyjde
i z tvého domu. Dívej se s úctou na všechny děti z ústavů, v řadách za sebou
chodící: na slepé, němé, sirotky a opuštěné. Vždyť je to řada nešťastných, kteří
volají po soucitu a útrpnosti lidí. A má-li kdo odporné neb směšné vzezření neb
znetvoření ať ve tváři či někde na těle, chovej se, jako bys ho neviděl, abys nerozdíral jeho bolest a nerozmnožoval jeho rozpaky.« — V těch krásných slovech
ukazuje nám bystrý spisovatel, jak celou řadou drobných projevů ukazuje člověk,
na kolik je vpravdě vzdělaný a ušlechtilý.
Pravá vzdělanost, založená na učení Kristově, jeví se vždy jako projev
lásky a soucitu s lidmi, a nikoli siláckými výkony nebo obdiv vzbuzujícími vědo
mostmi. Odtud i »člověk neučený, nejjednodušši křesťan, v němž evangelium
přemohlo všechno sobectví a materialismus je vskutku člověkem vzdělaným, po
něvadž křesťanství dává jeho myšlení, řeči i skutkům pravou míru a odstraňuje
vše surové a sprosté.« (Willmanň.) »Odi profanum,* volá básník. Kdo znovu a
znovu ukazuje zálibu na sprostém a nízkém, ve svém chování rád napodobí ne
vzdělaného a voli jeho výrazy, ten ukazuje, že daleko není vzdělaným ; prozra
zuje povahu nízce založenou. Platí o něm slova Turgeněvova: »1 když dáš žábu
na zlatý trůn, ona přece jen vždy skočí do bahna.«
Řečtí umělci sochy, které zdobily zdi chrámové vysoko v jich průčelí, pra
covali s takou důkladností a pečlivosti, že i zadní část postavy, již vůbec nebylo
lze viděti, prováděli s takou přesností jako stranu přední. Činili tak ve své víře,
že pracují pro bohy, jichž oči všechno vidí. — Bůh náš prohlédá srdce a ledví
člověka, a hledá pravou ušlechtilost nikoli jen na vnějšku, ale v nitru každého
člověka. Pravé křesťanské vzdělání znamená zušlechtění celého člověka; je oním
evaugelnim kvasem, který přetvořuje a zjemňuje ve všech směrech lidské nitro.
Amen.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Katolický sjezd uherský o škole.
Dne 27. srpna konala se druhá schůze ka
tolického sjezdu maďarského v Pečuchu. Ka
novník poslanec Černoch pojednal v ní o
právech církve na školu, která jsou odvěká
a proto nezadatelná. Professor Goicseni žá
dal volného katolického vyučování, které by
osvěžilo katolického ducha. Předsedou sjezdu
byl ministr vyučování hrabě Apponyi, který
dával důraz na uherského národního ducha
ve vyučování a ve víře. Kdy přestanou
jednou katolíci uherští tak stranicky zata
hovat! národnost do náboženství a nedopřá
vat! nemaďarským národnostem svobodné

—

nauky náboženské v jich mateřském jazyce,
jak Spasitel nařídil?
Modlitba v starodávném Římě. O
tomto thematě rozmlouval dr. Kazimír Morawski, professor klassické filologie na kra
kovské universitě ve svém inauguračním ho
voru na počátku školního roku 1906—7.
Význam »religio«, který označuje náš poměr
k Bohu, jsme přijali od Římanů Někteří Ří
mané odvozovali tento výraz od slova »re
ligare«, vázati. Ačkoli toto odvození není
jazykoslovně oprávněno, přece nejpřiměře
něji označuje poměr Římanů k bohům. Ná
boženství bylo Římanům opravdu něčím, co
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tisíci sponami váže člověka a jej obtěžuje.
Dokonce i v modlitbě, která je jádrem po
měru člověka k Bohu, náboženství vázalo
Římany v pouta. Říman nesměl z hloubi
srdce svého mluviti s bohy výrazy a po
vzdechy přiměřenými jeho potřebám, prosbám
i citům. Úřední náboženství nařizovalo přísně
určené formule k modlitbě. Modlitba nebyla
úkonem zbožnosti, nýbrž formálností, kterou
bylo potřebí důkladně vyplniti, chtěl-li člo
věk u bohů něčeho dosíci. Ve slovech těchto
formulí byla jakási kouzelná moc, která vá
zala bohy, že musili vyslyšeti modlitbu. Po
něvadž bylo zvláště důležito, aby byly v těchto
formulích dány bohům příslušné názvy a
oslovení, proto římští pontifikové z opatrnosti
se modlili na př. takto : »Juppiter optime maxi
me sivequo alio nomine te appellari volueris.«
Podobné zkostnatělé formálnosti v modlitbě
se nacházejí u všech pohanských národů.
Teprve Kristus Pán osvobodil nábožen
ství a modlitbu od těchto pout. Křesťanská
modlitba není vázána na nesmyslné mrtvé
formule. Modlitba Páně je nejvznešenější
píseň ke slávě Boží, přiměřená pro každého
a pro všecko. Avšak též beze slov se mů
žeme modliti vzdechy, které sv. Pavel jme
nuje »gemitus inenarrabiles«. Také naše prá
ce, konáme-li je k slávě Boží a ku prospě
chu bližního, jsou modlitbami, provázenými
»nevyjádřenými vzdechy.« Každé dílo a
podnik, započatý a provázený takovými city,
je šlechetnou modlitbou. »Laborare est orare«,
pracovali jest modliti se, zní staré přísloví.
»Vezměme si jej za heslo v novém letě práce
pro duše naší mládeže a našeho národa,«
končil učený a věřící professor svůj inau
gurační hovor.
Katolická encyklopedie anglická.
V Novém Yorku vyšel první svazek obšír
né a vědecky spracované anglické katolické
encyklopedie »The Catholic Encyclopedia«
u firmy Robert Appleton Company. Spolu
pracovníky jsou nejlepší katoličtí spisovatelé
angličtí z Ameriky i Evropy. Hlavními re
daktory jsou Charles George Herbermann,
professor latiny v městské kolleji v Novém
Yorku, Edward Aloysius Páce, professor fi
losofie na katolické universitě ve Washing
tonu, Condé Benois Pallen, Homos J. Shahan,
professor církevních dějin na katolické uni
versitě ve Washingtonu, John J. Nynne
T. J., redaktor »The Messenger.« Všech
spolupracovníků je tři sta. Encyklopedie
bude obsahovat! 15 svazků a bude státi
225 dollarů. Vydáním tohoto díla bude ne
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málo poslouženo katolickým Angličanům,
kteří byli většinou odkázáni na protestantské
a židovské encyklopedie.
Svatá země židům. Clevelandští židé
zamýšlejí založiti odbor »Jewish Colonial
Trust« židovského svazu osadníků, který
svého času uvedli v život za tím účelem,
aby získali Palestinu židům. Společnost má
300.000 podílníků, kteří upsali 10 millionů
dollarů. Definitivně se bude jednati o zalo
žení odborů na příštím všesionském sjezdu.
Od této kolonisace nelze mnoho očekávati.
Před lety stěhovali se tam ruští židé v ce
lých tlupách, ale turecká vláda nehleděla na
toto osazování příliš příznivě. Žid je pijavka
a jako takový nemůže žiti mezi svými kra
jany, a to tím méně, poněvadž ho rolnictví
nebo chov dobytka nic netěší, v obchodní
příčině pak Palestina pozbyla všeho významu.

Katechetská konference. V Německu
je ve větších městech zvykem, že se schá
zejí kněží jednoho nebo více děkanství každý
měsíc jednou, obyčejně první pondělí v mě
síci, tu a v té, tu v oné farnosti. Účelem
těchto schůzí jest, aby se kněží cvičili v katechisování theoreticky i prakticky. Po každé
se zvolí jiný referent, který probírá ve
škole na nižším nebo vyšším stupni určenou
látku. Každého roku se takto probéře jeden
oddíl katechismu, na př. v nižších třídách
život Ježíšův, ve vyšších nauka o katolické
církvi. Po dokončené katechesi, která trvá
obyčejně půl hodiny, bývají dítky propu
štěny a počne se živá debata o přednášce,
o methodě a j.; jejím účelem jest vyšetřiti,
kterak by se dala látka nejIfRFtčeji a nejlépe
vysvětlili. Při společném obědě se pokračuje
v rozhovoru o různých katechetských otáz
kách, o různých případech z duchovní
zprávy, o nových literárních dílech a p. Ne
bylo by něco podobného též u nás možno ?
Je toho zajisté velmi třeba.
Židovská encyklopedie. V 12 velkých
svazcích vyšla v letech 1901 —1906 v No
vém Yorku a v Londýně anglicky psaná
encyklopedie o židovstvu: »The Jewish
Encyclopedia« Celé dílo má 8572 dvousloupcových stran s 2464 obrazy a je v technické
příčině na výši doby. Obsahuje pak vše, co se
týče židovstvaod prvních časůažponaše doby.
Zvláště pro dobu Kristovu má dílo také pro
křesťanské učence velikou canu, poněvadž má
mnoho biografické, historické a statistické látky,
která nebyla dosud uveřejněnanebo byla těžko
přístupnou.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze

ŘÍJEN 1907.
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Promluva na XX. neděli po sv. Duchu.
Královský úředník šel k němu
(Ježíši) a prosil ho, aby sestoupil
auzdravi) syna jeho. Jan4, 46—47.

Obraz v dnešním evangeliu nám ukazuje dvě hlavní osoby, Spasitele na
šeho a královského úředníka v službě krále Heroda. Dohromady je svedla péče
o těžce nemocného syna. Úředník hledá pomoci u Pána Ježíše, Pán Ježíš pak
hledá příležitosti, aby ubohému lidskému rodu pomáhal na duši a na těle.
Ode všech, kteří u něho hledají pomoci, žádá božský Mistr víry a důvěry
ve svou Boží moc. Od víry závisí vyslyšení: otci, syna ďáblem posedlého na
úpatí hory Tábor prohlásil to výslovně: »Můžes-li věřiti, všecko jest možné vě
řícímu.« (Mar. 9, 22). A dvou slepců v Kafarnaum se tázal: »Věříte-li, že vám
to mohu učiniti?« A když mu to potvrdili, dotekl se jich, řka: »Podle víry vaší
staniž se vám!« (Mat. 9, 28.-29.) A podobně dal královský úředník na jevo
velkou víru; neboť jinak by nebyl přišel sedm hodin daleko z Kafarnaum do
Kány Galilejské. Proto Ježíš vyslyšel jeho prosbu a potěšil ho: »Jdi, syn tvůj je
živ«, to jest zdráv, není se ti třeba více báti o jeho život. Na cestě se pře
svědčil, že našel v Ježíši laskavého ochránce a lékaře. Touž laskavost a totéž
milosrdenství prokazoval Pán Ježíš k nemocným a činí tak do dnešní doby.
1. Pročítáme-li všecka čtyři evangelia a probíráme-li všecky zázraky, které
Spasitel učinil, nenajdeme téměř okolnosti, která by nesvědčila o jeho dobrém,
milosrdném srdci. Většinu zázraků svých učinil nemocným, tak že sv. Matouš
(8., 17.) právem mohl naň vztahovat! slova proroka Isaiáše: »On vzal na sebe
mdloby naše a nesl neduhy naše«.
Tak laskavou péči k ubohým nemocným Kristus Pán nařídil také svým apo
štolům a učedníkům, tuto svou péči odkázal církvi takřka jako dědictví. Když
poslal dvanáct apoštolů a pak také 70 učedníků na zkoušku před sebou kázat,
»dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali a aby uzdravovali všelikou
nemoc i všeliký neduh« (Mat. 10., 1.). A přímo jim nařídil: »Nemocné uzdra
vujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, zlé duchy vymítejte.« (Mat. 10., 8.)
A apoštolé skutečně tak činili »a mnohé zlé duchy vymítali a mazali olejem
mnohé nemocné a uzdravovali je« (Mar. 6., 13.). Když pak Spasitel odešel na
nebesa, nevzal s sebou zázračné moci, nýbrž ji odkázal apoštolům a církvi
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svaté, jak již dříve byl slíbil, řka: »Tato pak znamení následovat! budou ty,
kdož uvěří: Budou ve jménu mém zlé duchy vymítati, na nemocné budou ruce
skládati a ti se dobře míti budou.« (Mar. 16., 17,—18.). A skutečně krátce po
nanebevstoupení Páně sv. Petr uzdravil chromého od narození u dveří chrámo
vých (Sk. ap. 3., 6.); ano věřící i »na ulice vynášeli nemocné a kladli je na
ložích a na nosidlech, aby, když by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil někoho
Z nich a aby byli vysvobozeni od nemocí svých. (Sk. ap. 5., 15). Podobně
čteme, že i ostatní apoštolově nemocné uzdravovali. »1 nemalé divy činil Bůh
skrze ruce Pavlovy, tak že i šátky a pásky s jeho těla na nemocné nosívali
a odstupovaly od nich nemoci a zlí duchové vycházeli.« (Sk. ap. 19., 11.—12.).

A že v katolické církvi vírou bývají nemocní uzdravováni, jako za časů
apoštolských, o tom svědčí každý poutní kostel; mezi mnohými jmenuji pouze
Lúrdy, které den co den jsou svědky uzdravení, o nichž komise zvláště
k tomu konci sestavená, nemůže nic jiného prohlásit!, než projevit!: »My si ne
můžeme těchto uzdravení vykládati vědeckými prostředky a jest očividno, že se
nestala přirozeným způsobem«.

2. Avšak taková náhlá, podivuhodná uzdravení jsou přece jen řídkými vý
minkami v přirozeném řádu světovém. Nemocí a nemocných však nikde ne
schází. A proto Spasitel náš odkázal nemocným přirozený prostředek k uzdravení
neb alespoň k ulehčení a potěše. Je tó duch milosrdenství, které nám vložil tak
důtklivě na srdce, neboť blahoslavil ty, kteří milosrdenství činí, neboť oni milo
srdenství dojdou. A nařídil nám tak výslovně: »Buďte milosrdní, jakož i Otec
váš milosrdný jest.« (Luk. 6., 36.). A podle toho rozkazu napomíná sv. apoštol
Jan své posluchače: »Synáčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem, ale
skutkem a pravdou« (1. Jan 3., 18.). Mezi skutky tělesného milosrdenství vyniká
zvláště návštěva a ošetřování nemocných. A že také tato okolnost bude rozho
dovali u soudu posledního, víme z úst samého Spasitele: »Pojďte požehnaní
Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným od ustanoveni světa; neboť...
nemocen jsem byl a navštívili jste mne.« (Mat. 25., 34. a 36.). A těm, kteří
skutků tělesného milosrdenství nekonali, řekne: »Odejděte ode mne zlořečení,
do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu a andělům jeho. Neboť. . . jsem
byl nemocen... a nenavštívili jste mne« (Mat. 25., 41. a 43.). Nevíte-li, kdy?
Vždycky, když jste k vůli mně navštívili nemocného spolužáka nebo známého,
neboť »pokudž jste to učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste
to učinili.« (Mat. 25., 40.).
Těmito naukami, sliby a hrozbami Spasitel ve své církvi budil a udržoval
již přes devatenáct set let ducha milosrdenství k nemocným, neboť povinností
církve jest pokračovat! v díle spasení. Tento duch milosrdenství vystavěl na ti
síce nemocnic; ten duch vzbudil a nadchl tisíce lidí obého pohlaví i z nejvyšších kruhů lidské společnosti, kteří všecko opustili, rodiče, příbuzné, majetek,
celý svět a svátými sliby jej připoutali k posteli nemocných. A tito milosrdní
bratří a sestry slouží nejen znamenitým lidem, nýbrž i žebrákům, které na
cestě najdou, nejen trpělivým lidem a dobrým katolíkům, nýbrž také neobyčejně
podrážděným nebo v nejvyšší míře surovým a nevděčným neduživcům a to
křesťanům i nevěřícím, katolíkům i jinověrcům. A snad tito andělé lásky k bliž
nímu činí tak snad ze zištnosti? Ó, kdo by mohl vážně něco takového tvrditi
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o osobách, které si vyprosí, čeho potřebují pro nemocné, které ve službě této
si kazí zdraví a uléhají předčasně do hrobu.
Kdo nadchl tyto muže, tyto dívky tak velkou láskou k trpícímu lidstvu?
Kdo jiný, než Ježíš Kristus sám, který tímto duchem milosrdenství pojistil ne
mocným polepšení zdraví, nebo alespoň ulehčení a útěchu.
Spasitel však staral se též o duši nemocných a ustanovil k jich záchraně
zvláštní svátost, poslední pomazání a tím dokázal ještě větší lásku k nemocným.
Sv. Jakub napomíná křesťany; »Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve
a ať se nad ním modlí, mažíce jej ve jménu Páně a modlitba víry uzdraví
nemocného a polehčit jemu Pán a jestliže jest ve hříších, budou mu odpuštěny.«
(Jak. 5., 14. a 15.)
Sv. Jakub nemluví tu jen o odpuštění hříchů po přijetí této svátosti, nýbrž
také o tělesném uzdravení, které se ovšem děje přirozeným způsobem. Ale
někdo by mohl namítnout!: Proč pak často umře nemocný, když přijal tuto
svátost? Je to dílem následek špatné přípravy, kterou nemocný přijme tuto
svátost. Jestliže tak činí nemocný bez živé víry, bez pevné důvěry, bez odda
nosti do vůle Boží, bez pobožnosti, vlažně, z donucení, nebo na polo mrtev, pak
ovšem není možno se nadití uzdravení. Jednak také umírá i svátostmi zaopa
třený nemocný, protože uloženo jest každému jednou zemříti. Hranice našeho
života 'sou také hranicemi působení svátého oleje.
Milé dítky! Odkaz Spasitelův, totiž duch milosrdenství k nemocným a svátost
posledního pomazání náručí, modliti se k Ježíši, kterým nám dokazuje svou lásku
nejen za doby našeho zdraví, nýbrž i v nemoci. Odplácejte mu tedy tuto lásku
tím, že rády budete ošetřovat! nemocné rodiče, bratří, sestry, že budete navště
vovat: nemocné spolužáky a známé, abyste je potěšili ve dnech utrpení ; zvláště
však pečujte, zvláště až dorostete, aby vaši těžce nemocní dali se též zaopatřili.
Není třeba se obávati, že by nemocný se zalekl, neboť jedná-li se o duši, třeba
jednati vážně a v čas. Doporučuji vám k následování slova poctivého muže,
který se svými domácími učinil tuto úmluvu: »Mým srdečným přáním jest,
abychom se všichni jedenkrát viděli na nebesích; proto chci tomu, kdo by z nás
onemocněl, zavčas připomenout!, aby učinil pořádek s Bohem. To učiniti jsem
povinen již z lásky k vám. Naopak zase žádám, že také vy podle úmluvy
mne upomenete na to a mne zavčas dáte zaopatřit! sv. svátostmi.« Amen.
Fr. Flamtš.

Promluva na neděli XXL po sv. Duchu.
Napsal EM. ŽÁK.
tTak i Olec můj nebeský učiní vám, jestliže neod*
pustíte jeden každý bratru svému ze srdci svých.*
(Mat. 18., 35.)

V životopise sv. Rosy Limánské čteme, že v zahradě, do níž hledělo okno
její klášterní celly, usadil se skřivan a po celý čas zpíval své jásavé žalmy. Svě
tice se zálibou naslouchala sladkým jeho zvukům a kdysi pravila: »Zpívej, ty ne
únavný pěvče, chválu Bohu, Stvořiteli světa\ Já však, jakož se sluší, chci zpívati
Bohu, Vykupiteli světa.« A v nadšení jala se zpívati vznešený hymnus ke cti
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Pána Ježíše. Pěla o jeho lásce k lidem, o jeho milosrdenství k hříšníkům, o ve
likém, vznešeném odpuštění, jímž zahrnoval své nepřátele.
Kristus — Vykupitel! Nejsvětější učitel lásky, nedostižný příklad smířlivosti,
vzor odpuštění nepřátelům! Vše, co největšího, co božského spatřovali filosofové
v jeho učení, vše, co nadlidského v jeho řečech, vrcholilo vždy v jeho chováni
k nepřátelům. A z dnešního sv. evangelia opět zaznívá jeho veliké přikázání:
»Odpouštějte, promíjejte těm, kteří vám ublížili! Marně hledáte slitování u Boha,
nejste-li sami ochotni odpustiti svým dlužníkům!« — Proto uvažujme krátce,
o křesťanské smířlivosti.

1. Kdo z vás bedlivěji pozoroval na obraze hlavu Zéva Otrikolského, s tím
hrdým čelem, mohutnou kšticí a přísnými tahy ve tváři, zajisté mohl znamenati,
co Winckelmann o něm napsal, že hlava tato má v sobě rovněž tolik z hlavy lvovy
jako z hlavy lidské. A kdybys jí dolní část zakryl, věru bys nepoznal, zda to
hlava lva či člověka. — Odkud to, že starší umělci v rysy svého nejvyššího boha
vryli tolik tvrdosti a krutosti? Zobrazili svým dlátem ducha své doby snad lépe,
než dovedli to staří básníci svým perem. Vtiskli v rysy svého díla stopy ne
skrotné, řekl bych zvířecí síly, vášně a hněvu. A vizte naproti tomu obraz
»Večeře Páně,« jak nesmrtelný Leonardo Ježíše Krista svým štětcem tu vytvořil.
Kolik lásky a mírnosti dýše s této tváře, kolik smířlivosti! Zdá se vám, že ty
mírně rozpiaté ruce jsou ochotny přivinouti k srdci Ježíšovu i samého Jidáše,
který tam v pozadí již upřádá svoji zradu.
V těchto obrazech, drazí přátelé, je význačně vystižen rozdíl mezi tvrdým,
nesmiřitelným duchem pohanstva a mezi láskou a smířlivostí křesťanskou. Ono
zná jen železné, mrazivé právo, dle něhož dlužník, jenž dluhu nemůže splatiti,
má býti za otroka prodán, nebo i dokonce rozčtvrcen a mezi věřitele rozdělen;
ono raději strpí, aby svět zahynul, nežli aby jen jediné písmeno studeného zá
kona nebylo vyplněno. Kristus Pán jinak hlásal. Nad spravedlnost staví lásku;
odpouští, promíjí, zapomíná křivd učiněných. Chce, aby láska rodičů k dítkám,
vrozená a každé oběti schopná, rozlévala se na každého, kdo je slabý; chce,
aby bratrská láska poutala všechný lidi k sobě, poněvadž všichni jsou dítkami
téhož nebeského Otce.
Jak tato smířlivost je základním rysem křesťanského náboženství, toho nej
lepší doklad spatřujeme na vojevůdci a státníku španělském, vévodovi z Alby.
Tento železný muž, který uměl nepřátele císařovy přemáhati a s nevyrovnatelnou
věrností k svému panovníkovi každý úkol, jejž mu tento uložil, na se vzal, ne
rozuměl jedinému umění: jednati s láskou, mírností a smířlivostí. Neznal
odpouštěti, uměl jen vinníky odsuzovali a trestati smrtí. Byl zjevem neobyčejným,
důstojným starých válečníků pohanských. Kdyby žil ve starověku, všechen sou
časný i budoucí svět byl by jej oslavoval jako hrdinu. Jeho neštěstím bylo, že
se narodil o 2 tisíce let později. Ale v té době i jeho současníci s hrůzou od
vrátili se od něho. A to je nejlepším znamením, že duch času velice se změnil.
Vanul již teplý dech učení Kristova, jenž káže poshověti, prominouti, odpustiti.

2. Drazí přátelé! Modliti se ve chvíli, kdy duše člověka dovede se povznésti
od prachu země az k trůnu nebes, není těžkým. Vždyť nežádá to žádného pře.máhání. Slitovat! se nad nuzným, jehož bída tě dojala, z jehož pohledu jako by
sám Kristus k tobě hleděl a prosil, není nesnadným. To vše jest tak čistě lidské,
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přirozené. Ale odpustili tomu, kdo nám ublížil, udusiti v sobě myšlenku na od
vetu, nesevříti pěst ve hněvu, ale otevřití dlaň a podati ji na usmířenou, to jest
skoro nadlidské, to znamená: přemoci vrozenou touhu po odvetě — a jednati po
příkladě Kristově.

Vypravuje se, že i divá šelma sladkým zvukem hudby dá se skonejšiti, že za
pomene své divokosti a naslouchá jako ochočený beránek. Ale jedva lahodící
zvuky utichly a dotkl jsi se jí na citlivém místě, již je podrážděna. Veta po její
tichosti! Vrozená zuřivost se probouzí a ostrý dráp, dříve ukrytý, zabodá se do
těla toho, kdo ji pobouřil. — Nejinak, drazí přátelé, bývá i s člověkem. Lahodná
slova, přátelské projevy, jej obměkčí a zjemní. Je pln ochoty a laskavosti ke
svému bližnímu. Ale dotkni se ho jediným slovem — a stará, dosud nepohaslá
náklonnost hlásí se k právu. Hněv, nenávist, nepřátelství vyrůstají a jako jedovatí
hadi ozývají se z jeho nitra.

Ale člověk snad se rozpomene své lepší stránky, potlačí nevoli a dovede
se smířiti. Ale pozorujte; kterak to smíření vyhlíží! Ruce se sblíží a tisknou, ale
srdce stále jsou daleko, ústa mluví přátelská a vlídná 'slova, ale na dně duše
stále ještě je ta kyselost a hořkost. O drazí přátelé! To není smíření, to není
odpuštění, o němž Kristus Pán mluvil. To je pouhá společenská forma, jež za
haluje nemalou míru neupřímnosti, ba lstivosti, ale není to smír křesťanský,
pravý, upřímný.
S dojemnou tklivostí líčí Tolstoj ve svých drobných povídkách lásku pro
stého, zbožného lidu ruského k spolutrpícímu. Jediné slovo prosícího: »Bratře,
smiluj se nade mnou, pro Krista!« působí, že prosebníku ničeho se neodpírá.
Pro Krista prošiti znamená: vejménu jeho prošiti, znamená, že ten, kdo jest jeho učed
níkem, kdo křesťanem se zove, má se rozpomenouti na své spasení, má vzpomenouti, že jen milosrdní k lidem i Ježíšova milosrdenství dojdou. Odtud svátý
Augustin krásně dí: »Milosrdenství střeží brány pekelné, nevpouštějíc nikoho, kdo
konal skutky milosrdenství.« Jen ten, kdo sám je ochoten odpouštěti, učiněných
křivd zapomenouti, může dle slov Spasitelových doufati, že i jemu bude od
puštěno.
Drazí přátelé! Uvykněte mezi sebou pravé křesťanské snášenlivosti a smíř
livosti. Vzpomeňte v duchu dnešního evangelia, jak často ten či onen z vás do
volával se již odpuštění od svých rodičů, a to ne v maličkosti, ale u věci dů
ležité a dalekosáhlé! A oni rádi odpustili a zapomněli na tak mnohý zármutek,
který jste jim způsobili. Vždyť láskajejich rychle zapomíná učiněných křivd. Nuž,
druh druhovi neumí již odpouštěti? Chce snad někdo podobati se nemilosrdnému
služebníku, který nedovedl odpustiti spoluslužebníku svému? — »Člověk nikdy
není vznešenější nežli když za odpuštění prosí anebo sám odpouští,« praví Jean
Paul. »Člověk ze srdce odpouštějící podobá se mušli, jež svoji perlu dává tomu,
kdo ji nožem zraňuje a otvírá.« (Korán.) Nuž, hleďte této křesťanské ctnosti přivykati! V ní jest vrchol vítězství člověka sama nad sebou, a kdo dovede od
pouštěti, je ze všech Kristu, Spasiteli svému, nejbližší a nejdražsí. Amen.
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Promluva na XXII. neděli po sv. Duehu. (Posvěcení chrámu).
Dnes stalo se spaseni domu tomuto. Luk. 19., 9.

Spasitel náš, který přišel hledati, co bylo ztraceno, podle vypravování sv.
Lukáše přichází k celníku Zacheovi a jeho příchod přináší nejkrásnější účinek.
Hříšník se obrací. Nespravedlivý celník vstává a volá k Pánu: »Aj, polovici
statku svého, Pane, dám chudým ; a oklamal-li jsem koho v čem, navrátím čtveronásob.« Plným právem mohl tedy Kristus Pán při svém vstoupení do domu
Zacheova zvolati: »Dnes stalo se spasení domu tomuto.«

Dnes konáme památku posvěcení tohoto našeho chrámu Páně, památku na
den, kdy Pán poprvé do tohoto domu zavítal, aby zde přebýval v nejsvětější
svátosti, aby jej učinil svým domem, domem spásy. Také v našem chrámu Páně
mají od onoho šťastného dne platnost slova Kristova; »Dnes stalo se spasení
domu tomuto.« Proto budeme v přítomné hodině -uvažovati o tomto výroku
Kristově vzhledem k našemu stánku Páně. Tvrdím : Náš chrám Páně jest domén
milosti a ukáži, pokud jest domem milosti a jaké povinnosti z toho pro nás
vyplývají.
1. Bez Krista Pána není spásy, není vysvobození. Bez něho by veškeré
lidstvo zde na zemi úpělo v poutech hříchu a v jeho následcích a na onom
světě by na ně čekala neúprosná kárající spravedlnost Boží, aby je navždy
zavrhla. Než nebe se smilovalo nad nešťastnou zemí; jednorozený syn Boha
Otce přišel na svět pln nekonečné lásky a milosrdenství: stal se člověkem a vy
konal požehnané dílo naší spásy jako Bůh a člověk svým životem, působením,
utrpením a smrtí na zemi. A co působil, vykonal a trpěl v nekonečné lásce své
spasení lidstva, není obmezeno jen na několik let, co Spasitel žil na zemi, ne
vztahuje se pouze na úzké hranice země židovské, kterou posvětil a poctil svou
přítomností: žije dále ve všech věcech až na naše časy.

Přinesl slovo pravdy s nebe na zemi, ukázal je v městech a vesnicích,
v chrámě, na horách i v údolích, na zemi i na vodě ; zvěstoval je, aby nevě
domé poučil, hříšníky napravil, spravedlivé posilnil, hříšníky potěšil. Dle jeho
rozkazu nesli je apoštolově a jejich nástupci až do posledních končin světa;
a tisíce, ano miliony lidí od té doby obětovalo svůj život pro víru.

Toto slovo Boží nezaniklo, ještě dosud doráží k našim uším. Místo, kde nej
slavněji a nejdojímavěji bývá hlásáno, jest zajisté místem spásy, je to náš
chrám Páně.
Kristus Pán zemřel za nás na dřevě kříže. Svou krví, svými zásluhami
chtěl usmířiti neskončenou spravedlnost Boží, chtěl zaplatiti náš dluh, chtěl nám
získati milost, abychom dosáhli věčné blaženosti. Avšak nebylo na tom dosti.
Spasitel chtěl krvavou obět na Golgotě obnovovali nekrvavým způsobem až na
konec světa, chtěl skutkem provésti proroctví Malachiášovo (1., 11.): »Nebo od
východu slunce až na západ veliké jest jméno mé mezi národy: a na každém
místě zapaluje se a obětována bývá jménu mému obět čistá: nebo veliké jest
jméno mé mezi národy, praví Hospodin zástupů.« Chtěl, aby skutkem se stalo
slovo jeho vlastní: »Aj, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání světa.«
Nuže, kde je tento oltář Nového zákona, na kterém Beránek Boží bývá
obětován jako stálá obět vzývání, prosby, díků a smíření. Zde je tento trůn mi
losti, na kterém sídlí Kristus Pán ve dne v noci: »Pojďte ke mně všichni, kteří
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unaveni a obtíženi jste a já vás občerstvím.« V kostele, v. našem chrámu Páně,
není tedy náš chrám opravdu domem spasení?
Obětí Kristovou připravuje se nám pravý poklad milosti, který přenáší se
do naší duše svátými svátostmi. Svátosti se pak udělují v chrámě. Když dítko po
prvé spatřilo světlo světa, bývá křtem sv. znovuzrozeno jako dítko Boží, stává se
chrámem Ducha sv., dědicem věčné blaženosti — v kostele. Když pak dítko
ztratilo milost křestní, když jednalo proti Bohu a zasloužilo věčného zavržení,
dochází odpuštění a milosti svátostí sv. pokání — v kostele. Stůl Páně jest
prostřen, tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista se podává, božský Spasitel
spojuje se nejúžeji s námi, aby se nám sám daroval s tělem a krví, božstvím
a člověčenstvím; a to všecko, co pro nás učinil a trpěl, ve svátosti oltárni —
v kostele.
Když se křesťan rozhodl do stavu manželského s jeho četnými obtížnými po
vinnostmi, vyprošují si snoubenci potřebných k tomu milostí ve svátosti stavu
manželského — v kostele. A když náš pozemský život se chýlí ku konci, kněz
spěchá k vůli nám ještě jednou do kostela, aby nám přinesl chléb života věč
ného a pomazání nemocných a umírajících a nás takto posilnil na cestu do
věčnosti. Když pak naše duše odloučila se od těla, zvěstují tu zvony kostelní
příbuzným a známým, kteří zůstali na živu a vyzývajíce je k modlitbě za naši
ubohou duši. Brzo po té opět zaznívají zvony kostelní, to je naše zvonění
pohřební. Od zasypaného hrobu volají naše příbuzné a známé k oltáři Páně,
kde obět Nového zákona se koná za pokoj naší duše. A když odpočívá tělo
v hrobě a nad ním kříž již dávno zpráchnivěl, když naši příbuzní na nás dávno
zapomněli, na jednom místě přece se na nás vzpomíná, v kostele, u oltáře, kde
kněz každého dne se modlí: »Pomni, o Pane, na své služebníky a služebnice,
kteří nás předešli se znamením víry a v pokoji odpočívají.«
Je tedy pravda, že kostel jest dům spasení; jest místem, kde spasení se
nám téměř výslovně poskytuje. Je to svaté místo, z něhož se proudí požehnání
v životě i smrti, zde i na věčnosti.
2, Jaké povinnosti tedy z toho plynou pro nás? Musíme hleděti, abychom
se účastnili tohoto spasení. V kostele se zvěstuje slovo Boží, proto máme po
vinnost, abychom mu pilně, pozorně a uctivě naslouchali, je na sebe vztahovali
a v životě zachovávali.
V kostele se slouží obět mše sv. jako nekrvavá památka krvavé oběti na
na kříži. Syn Boží sám sestupuje s nebe na oltář, aby se položil do našich
rukou jako ustavičná obět. Nikoli, není mnoho, poroučí-li se církev svým dítkám
pod těžkým hříchem, aby v neděli a ve svátek byly nábožně přítomny na celé
mši svaté.
V kostele se udělují sv. svátosti. Myslím tu hlavně svátost pokání a oltářní.
Jak nekonečně laskavým a milosrdným k nám ubohým ukázal se býti Spasitel
náš tím, že ustanovil tyto prostředky, aby mohl dojiti milosti. A proto není na
tom dosti jen jednou za rok se zpovídati a přistupovali ke stolu Páně, nýbrž
musíte přijímati hodně tyto svatosti vícekrát za rok, nejen v době školní, nýbrž
i až ze školy vystoupíte.
Milé dítky! Život rychle prchá. Vždy za osm let vystřídá se tu nové
žactvo a za několik desítiletí bude nové pokolení do tohoto nového chrámu
vcházeti a z něho vycházeti a účastní se kázání, mše sv. a jiných bohoslužeb
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ných úkonů. My však budeme již mrtví a státi před soudnou stolicí Boží,
abychom vyslechli rozsudek pro celou věčnost. Jak asi bude náš rozsudek
zníti? Podle čeho budeme souzeni? Náš kostel je domem spasení, v němž nám
Bůh nabízí všecky milosti. Zavržen bude, kdo tyto milosti od sebe odmítá nebo
jich zneužívá. Dům Boží bude tedy rozhodovat! o naší věčnosti. Požehnání nebo
kletba, život nebo smrt jest vám dána k volbě. Nuže tedy, volte život. Amen.
_ .
■ Fr. Kalný.

Promluva XXIII. neděli po sv. Duchu.
Neumřela dívka, ale spi. Mat. 9., 24.

Božský Mistr právě učil v Kafarnaum, když se k němu přiblížil Jairus
a prosil ho: »Má dcera právě umřela, přijď, polož svou ruku na ni, a bude živa.«
Ježíš, útěcha všech opuštěných a zarmoucených odešel ihned do jeho domu.
Dům byl naplněn plačícími; všichni pěli žalostné písně. Ježíš vstoupil mezi ně
a zvolal: »Neumřela dívka, ale spí.« Zdali vševědoucí božský Mistr nevěděl, že
umřela? Kdo by mohl něco takového mysliti? Proč tedy prohlásil: Dívka spí?
Použil toho výrazu ze dvou příčin. Jednak chtěl ukázati svou všemohoucnost,
že jest mu jedno mrtvého .jako spícího probuditi, jednak pak proto, aby dokázal,
že smrt jest opravdu pouze spánkem.
Rozjímejme dnes tedy i my o smrti jako o spánku·, pak zajisté nebudeme
se smrti příliš báti, dobře budeme užívali života a s těmi, kteří umřeli, budeme
dobře zacházeli.
1. Kdyby smrtí bylo vše skončeno, pak bychom se ovšem musili smrti báti.
Zlosyn by byl naplněn hrůzou, poněvadž jeho zločinnosti konečně jest postavena
meze. Spravedlivý by se musil báti tím více, poněvadž by věděl, že nedostane
ani na tomto ani na onom světě odměny. Ano, kdyby nastal konec vší naší práce,
když síla naše je zlomena, když duch se obrátí do tmy zapomenutí, když slabým
okem naposled budeme pohlížeti na tuto zemi, když naposledy podáme svým
rodičům, bratřím, sestrám ruku a zvoláme poslední »s Bohem«, aby pak naše
tělo na vždy leželo hluboko v hrobě, jedním slovem smrtí kdyby vše bylo skon
čeno, pak ovšem bychom se smrti musili obávati, pak slovo smrt opravdu by námi
musilo otřásti v nejhlubších útrobách. Kdyby smrt byla tím, jak si ji představují,
pak bychom se musili opravdu uleknouti, kdybychom slyšeli umíráček nebo vi
děli nějakou rakev.
Než Kristus jmenuje smrt pouze spánkem. Jak úctyplná jest tato myšlenka
pro nás, že smrt jest pouze krátkým odpočinkem. Když človek klidně leží ve
své rakvi, zemdlen pracemi tohoto života, je to zrovna tak, jako když poutník
dlouhou cestou umdlen si odpočine ve stínu stromů. Když položí mrtvého hlu
boko do země, je to zrovna tak, jako když člověk se uzavře do temné světnice,
aby tam snáze a klidně odpočíval. Když zvoní hrana, je to jako hlas zvonu,
který dělníku za večera dává znamení, aby zanechal díla. Když se zesnulému
dítku zapěje u otevřeného hrobu žalostná píseň, bude to zrovna tak, jako když
matka u kolébky zapěje, aby tím sladčeji odpočívalo. A když mu na hrob po
loží ozdobné růže, je to zrovna tak, jako kdyby spícímu dítku na hrob dali růže,
aby se jimi potěšilo, až se probudí.
Smrt je tedy spánek, nic jiného než spánek. To jest pouze odpočinek od
dlouhé chůze, kde se zapomenou všecky bolesti, všecka utrpení, kde se člověk
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vzdálí od světa, aby tím lehčeji odpočíval. Zdali se tedy, milé dítko, budeš báti,
když vidíš mrtvého, zda se budeš báti, když jdeš na hřbitově podél hrobů, zda
se ulekneš, když potkáš kněze, který nese velebnou svátost k umírajícímu?
2. Poněvadž smrt je spánek, je třeba života dobře užívali. Když rozprostře
temná noc svá křídla na zemi, odpočívá na tisíce lidí klidně a sladce, avšak ne
všichni. Lakomec nemůže spáti; strach, že mu někdo ukradne peníze, nedá mu
pokoje. Lenoch, který posedá celý den bez práce sem tam, nemůže spáti, po
něvadž jeho tělo nepotřebuje odpočinku. Bezbožník, který za dne se dopustil
mnohé nepravosti, nesmí, poněvadž jeho svědomí jej hryze a pálí jako řežavé
uhlí. Nečistý člověk, který se celý den obíral špatnými myšlenkami a žádostmi,
nemá klidné noci. Noc mu staví před oči jeho hříchy, tak že ustrašen se častěji
vzbudí. Nespravedlivý člověk, podvodník vyskočí kolikrát s lože stále a stále má
před očima křivdu, hřích.
A naopak, jak klidně odpočívá dítko, které po celodenním učení si uléhá
k odpočinku. Takovému dítku je spánek skutečně odpočinkem, neboť nabude
v noci nové síly, aby se druhého dne opět vesele a zdrávo vrátilo k svému dílu.
Každý člověk si přeje, aby aspoň jedenkrát klidně odpočíval. Avšak otaž se,
jaký je tvůj život a já ti snadno odpovím, jaký bude tvůj smrtelný spánek. Ni
koli krásné pomníky na hrobech, nikoli drahocenné věnce, nikoli hluboký pláč
u rakve, vše to nedá zesnulému kýženého odpočinku. Jestliže jste vyplnily zde
na zemi, milené dítky, své povinnosti, budete klidně odpočívat! na hřbitově. Ano,
jestliže jste zdvihaly často své oči proti nebi k pobožné modlitbě, tehdy budete
míti pokoj a klid. Jestliže jste měly milosrdné srdce, jestliže jste těšily opuštěné
a. zarmoucené, země vás nebude tížiti, nýbrž bude vás lehce přikrývat! jako lehký
oděv. Krásná jsou slova, která často čteme na hřbitovech: »Mír a pokoj jeho duši!«
Dej Bůh, aby také naše duše jedenkráte tohoto pokoje došly.
3. Smrt je pouze spánek, proto musíme s mrtvými dobře zacházeli. Spí-li
někdo v rodině, všichni mají se na pozoru, aby mu nerušily spánku. Když spí
dítě v kolébce, pomalu a tiše se blíží matka, aby neprobudila svého andílka.
Jestliže stojí vděčná dcera u lože nemocného otce a když vidí, že sladce spí
zapoví všem hlasitě hovořiti, aby se milovaný otec nevzbudil. A když přijde na
návštěvu příbuzný otcův, matčin a stěžuje si, že několik nocí již řádně nespal
a když na několik okamžiků usne, jak rodiče dbají, aby ho dítky neprobudily.
Tedy spících necháme v klidu a vynasnažujeme se, abychom jim ten klid za
chovali. Tak žádá láska k bližnímu, jestliže nám ještě v srdci nevyhasla. Zajisté
jste byli přítomni, milí žáci, když nesli k poslednímu odpočinku otce nebo matku;
pozorovali jste, jak dítky nedaly se upokojiti. Najdete však i takové dítky, které
reptají proti Prozřetelnosti božské a volají: Proč mně Bůh vzal dobré rodiče?
Povězte jim, že rodiče je opustili pouze na krátký čas, že se s nimi po krátkém
čase zase shledají. O, kdyby člověk neměl této naděje, musil by opravdu zoufati. Najdete také bohužel lidi, kteří dokonce své příbuzné a uobrodince proklí
nají, že jim odkázali malé dědictví. Povězte jim, že takoví mrtví spí, a že jich
nesmějí ze spánku buditi. Slyšeti budete, že se o leckom ještě dlouho nepěkně
mluví, kdo již dávno odpočívá v hrobě. Ó, povězte jim, že mrtví již nic necítí
a že jim není třeba ještě házeti kamení do hrobu.
Co pak učiníme, když vidíme, že naši rodiče, bratří, sestry, příbuzní již
dlouho, dlouho odpočívají ve smrtelném spánku. Tehdy, drazí moji, jednejte tak,
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jako činí milá matka, když kolébá své nevinné, spící dítko. Přemýšlí, co bude
z jejího dítka a nejrůznější myšlenky jí prolétají hlavou; a nepřeje si ničeho
toužebněji, než aby její dítko bylo šťastno. A za štěstí svého dítka se modlí.
Ó modlete se také vy za ty, kteří spí na hřbitově, za ty, kteří se již v tomto
životě nevzbudí. Jest prospěšno za mrtvé se modliti, neboť naše modlitba jest
uložena na nejlepší úroky.
A ke konci se opět obraťme ke Kristu Pánu! Ukázalť nám smrt jako spánek.
Pečujme tedy, abychom se na tento spánek důstojně připravili. A když nám
jednou zmizí poslední hlas z našich úst, pak nechť přijmou andělé naši duši do
nebeského ráje. Amen.
j, b.

Promluva ke svátku všech věrných dušiček.
Napsal EM. ŽÁK.

Kterýsi francouzský novellista, v jedné ze svých fantastických povídek, vy
práví toto. Mladý muž vstoupil na jeden z pařížských hřbitovů, aby navštívil
hrob svého zesnulého přítele. A když jej nalezl, zamyslí se, vzpomíná zašlých
dnů mládí, kdy vesele pospolu žili, přemítá, jak život kvapně plyne, až v těchto
vzpomínkách usedne opodál hrobu a usne. A když se probudí, spatřuje za bílé
měsíční noci, že sv. pole je oživeno tajemnými postavami. Hroby se otevřely;
mrtví opustili své poslední lože. A každý z nich spěchá ke svému pomníku či
kříži, jejž nad jich hlavou postavila láska příbuzných, a čte si jeho nápis.
»Zde odpočívá starostlivý otec, nezapomenutelný své rodině, jež jej oplakává.«
Tak čte jeden z probudilých. A jedva přečetl, jde na cestu a hledá, až nalezne
pohozenou střepinu. A nyní vyškrabuje nápis a píše místo něho : »Zde odpo
čívá otec, na něhož synové nevzpomínají, ale vesele a bezstarostně utrácejí, co
jim zůstavil«. — A jiný zase čte: »Zde odpočívá muž o obec zasloužilý, člen
toho a toho spolku. Blaho obce bylo mu nade vše; památka jeho bude trvati
na věky.« A zase jde, vymazává nápis a píše: »Já jsem se o obec nestaral,
osobní prospěch byl mi nade všecko, na škodu obce hleděl jsem se jen oboha
covali.« — A jinde vidí útlou postavu jinocha, jenž jde ke svému kříži a čte:
»Zemřel v rozpuku mládí. Jako ulomená ratolest spadl, v nevyzpytatelné vůli
Boží vytržen z pilné práce svého sebevzdělávání.« I ten jde a opravuje nápis:
»Za nocí jsem se toulal po hospodách. Po jedné toulce přivodil jsem si zápal
plic a umřel.«
A tak všichni z hrobů vstávají a opravují nápisy svých hrobů. Maří, co
jim láska příbuzných napsala na hrob k jich chvále, a píší ryzí a plnou pravdu.
Drazí přáteté! V tomto fantastickém výjevu je skryta velká, ale i těžká
pravda života; hluboké poučeni pro nás. Ukazuje nám lidi, jak stojí na soudě
Božím. Kreslí je tak, jak jsou ve skutečnosti, kdy všechna přetvářka vlastní
i cizí chvála jako mlhy před paprsky slunečními zmizely, a člověk tu stojí ve
světle pravdy Boží. — —
l .V těchto dnech, kdy všechna příroda takořka usíná, kdy list za listem jako
zmírající motýlové dolů padají, slavíme památku svých drahých zesnulých. Na
vštěvujeme jich hroby; v mysli ožívají naše vzpomínky na ně a láska naše se
k nim ozývá tím mocněji. Pravda, je zraněna, rozbolněna, že jsme je ztratili;
ale je též skonejšena a posílena důvěrou v budoucí shledání. Svátek všech sva·
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tých, radostný, pozdravující ty, kteří žijí štěstí neprchající, stálé a nezkalené v říši
nadzemské, a tklivý den dušiček, připomínající nám duše trpící za viny, které zde
neodpykaly, duše očišťující se, toť jsou dva svátky, jimiž projevujeme víru
v osobni nesmrtnost, v další nadpozemský život těch, kteří zesnuli.
V ostatní dny výroční, jež církev zasvětila svým jasným, velkým vzorům
křesťanského života, vzpomínáme spíše skutků a ctností našich křesťanských
světců. Připomínáme si jich nesmrtnost mravní. Zesnuli, ale jejich ctnosti žijí,
jich příklad září nehasnoucím světlem do všech věků, jich díla, která vykonali,
mluví k rám o nich doposud. Tuto nesmrtelnost mravní maje na mysli, praví
Horác: »Non omnis moriar«, Svými pracemi žijí dosavad Sofokles, Aischynes,
Demosthenes, Cicero, Seneka, Mojžíš, Dante, Milton a všichni ti velcí du
chové,· geniové péra, štětce či dláta, kteří vytvořili díla, jež přečkávají věky
a jako vzácný odkaz dědí se z pokolení na pokolení.
Ale prví dni listopadové zasvěceny jsou osobní nesmrtelnosti zesnulých.
Vzpomínáme jich dalšího života, k němuž tento život pozemský byl jen přípravou
a podkladem. A není to učení výhradně křesťanské, ale je to víra všelidská,
vrozená lidské přirozenosti, že člověk smrtí nezmírá celý, ale že duchem žije
dál, že hrob jest jen branou, jíž vchází člověk v novou říši, v říši světel, jasného
poznání pravdy, co zde na zemi jest jen jako přítmí.
2 . Důkazy přesvědčujícími, jež každý člověk rád a ochotně přijímá, dokazuje
rozum lidský nesmrtelnost duše. Již staří filosofové Sokrates, Plato, Aristoteles,
Pythagoras, Seneca, Cicero ukazují, že když tělo se rozpadá a vrátí se v zemi,
z níž vzato jest, duch, který je oživoval, uvolněn a prost vší pozemskosti, béře
se v říši duchů, v kraj, jejž oko smrtelníků nikdy nedohlídlo. Ale tím je rozum
lidský u konce svého badání. A člověk Ocitnuv se u této pravdy, stojí tu jako
pocestný, který po obtížné cestě, plné námahy, dostoupil vrcholu vysoké hory.
Nemá dalšího výhledu, nevidí v kraj, jejž toužil shlédnouti. Jen čeká, až prudké
zavanutí větru roztrhá mlhový závoj, aby se jeho očím ukázalo panorama, jehož
krásu tuší, ale viděti jí nemůže. Ale slunce, jež ozařuje naše kraje, osvítiti onu
říši zesnulých nestačí, tam nedopadají jeho paprsky. Světlo rozumu shasíná
před její branami. Jediné víra, zjevení Boží nás poučuje, jaký život čeká duše
spravedlivé a jaký osud připraven zatvrzelým, nekajícím hříšníkům. *Buh odplatí
každému podle skutků jeho.* —
Vzpomeňte hlubokého podobenství Ježíšova o bohatci a chudém Lazarovi.
Je vzato z obecného života; událost, jež se tu před našima očima skoro denně
opakuje. Člověk bohatec, milovník nádhery, měkce a skvěle se odívající, bez
útrpnosti pro chuďasa ranami pokrytého, hladem umírajícího, který sedí u jeho
dveří. Bohatec nelítostnější nežli ten pes, který líže jako by ze soustrasti rány
onoho ubožáka. A proti bohatci chuďas, jehož údělem je zima, hlad, malomo
cenství, který by dovedl klnouti Stvořiteli, kdyby důvěra v Boží spravedlnost
a budoucí odplatu jej neposilovala.
Když tento příběh slyší malé děcko, které ještě nechápe společenské roz
díly života, věřte, že jeho dušička plesá, že Lazar za své strádání je odměněn,
a bohatec za svoji tvrdost a bezcitnost potrestán. Jeho cit mu praví, že Bůh
tak dobře učinil, jeho soucit pro spravedlnost je upokojen. A ten cit v přiroze
nosti naší kotvící, ten je bezpečný soudce a nemůže býti sklamán. Ten nám nej
lépe svědčí, že tak jistě, jako je spravedlivý Bůh, musí býti místo, kde křiklavé
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rozpory a bezpráví musí býti vyrovnávána, kde každý vezme dle své skutečné
zásluhy, bude odměněn dle svých skutku.
František z Borgie, jmenovaný císařem Karlem V. místokrálem v Katalonii,
když r. 1539 císařovna Isabella, pověstná svou krásou, v Toledě zemřela, byl
pověřen od císaře službou, aby mrtvolu její s čestnou stráží doprovodil do Gra
nady a tam v královské hrobce uložil. Vévoda z Borgíe učinil; tak a když rakev
měla býti do hrobky uložena, měl ještě totožnost králové mrtvoly zjistiti. Víko
otevřeno; ale jak se vévoda podivil! Ta krásná andělská tvář byla téměř
k nepoznání změněna. Pohled na mrtvou císařovnu výmluvněji ho poučil o pomíjejícnosti všech věcí pozemských, nežli snad sta nejlepších kazatelů.
Navštivte i vy hroby svých drahých v těchto dnech! Jste jim to povinni;
láska a vděčnost tak velí. I ten hrob promluví k vám o marnosti všeho pozem
ského, ale cit spolu vám řekne, žc nadejde jednou chvíle shledání. Hodina naší
smrti bude tou chvílí. »Spočinout! jednou ve chvíli smrti po boku drahých přátel,
jest nejsladší myšlenka, kterou člověk může míti, když se zamyslí za hranice
svého žití«, praví Goethe. Nuž přejte jim po dávném zvyku křesťanském svátý
mír, pomodlete se za jich spásu ! A tak vykonali jste svou křesťanskou povinnost
a poučili se tež nejlépe o prchajících létech a o vážnosti života vezdejšího.
Amen.

---- ’<> RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolek katechetů v království če
ském konal první svou členskou schůzi v
novém školním roce za četné účasti ve
středu, dne 25. září t. r. Přítomné srdečnými
slovy uvítal předseda prof. Emanuel Žák,
který vyzýval všecky, aby podle sil svých
přispěli k zlepšení našich poměrů katechetských jak duchovních, tak hmotných. Ne
přátelé sahají nám na školu a chtějí nábo
ženství ze školy vyloučili. Na katechetech
jest, aby svou prací a svým taktem doká
zali, že náboženství jest potřebné měrou
nejvyšší. Jednatel kol. Jar. Slavíček podával
zprávu o činnosti spolkové, zvláště vzhle
dem ku provedení našich požadavků. Bylo
usneseno zařídili další kroky v té příčině.
Sjezd slovinských katechetů. V Lub
lani ustavilo se »Društvo slovenskih katehetov«, které konalo 10. září svou první
valnou hromadu, s níž spojen byl dvou
denní praktický kurs katechetský, při němž
byly konány praktické výstupy, přednášky
a rozhovory. Účastníků bylo oba dni na
160, mezi nimi byli zástupcové všech slo
vinských biskupství. Úspěch sjezdu a kursu
byl dle souhlasných zpráv velký, poněvadž
větší účasti se ani na velkých sjezdech, na

----

př. ve Vídni, nedocílilo. Výbor katechetského
družstva se již také ustavil; za předsedu
byl zvolen zasloužilý katecheta, kanovník
Kržič, jednatelem katecheta A. Čadež.
Sjezd dalmatských katechetů. Organisace všude se provádí ve všech vrstvách,
proto není divu, že i kněžstvo a zvláště
katechéti se sdružují. Dne 4. září konal se
v Splitu v Dalmácii sjezd katechetů obec
ných i středních škol biskupství splitského,
šibenického, zaderského a hvarského za před
sednictví světícího biskupa Palunka. Kromě
toho účastnil se sjezdu diecesní biskup a
zástupce církevní v okr. školní radě msgr.
Moscovita. Jednalo se o tom, co a jak
mají činiti katecheté a které překážky od
stranili, aby jejich tak potřebná a vznešená
služba přinesla kýžené ovoce u svěřené mlá
deže. Mezi jiným bylo ustanoveno, aby do
roka ve Splitu se pořádala nová schůze, na
níž se prakticky ukáže, kterak se má vy
učovali, hlavně na středních školách, aby
bylo dosaženo nejlepšího cíle v náboženskomravní výchově. Začalo se tedy i v daleké
Kalmacii jako jinde pracovali k zlepšení ná
boženské nauky ve školách.

Knihbskárna družstva Vlasí v Praze,

LISTOPAD 1907.
ROČNÍK X.
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K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. ER. H. ŽUNDÁLEK.

Javůrkova Palestina s ptačího pohledu.
Je smutným, však zdá se pravdivým, že těžko býti doma prorokem. Nás
Čechy vábí jen cizina; co doma se zrodí, to považujeme za méně cenné, tomu
' nevěnujeme takořka žádné pozornosti.

Kdyby tak v časopisy naše zabloudila zpráva, že v cizině vydána byla
k vyučování biblickému nějaká mapa v takovém provedení, že i nejmenší a málo
nadaný žák jí porozumí, že výsledky při užívání téže daleko předstihují ony,
kde příběhy Písma svátého jen jako pohádky jsou vypravovány, tu by byla snad
mysl většiny duchovenstva zajímala se o práci tuto a hleděla ji získati pro školu
za každou cenu. Bohužel, jest autor práce takové Čech, vydal ji svým nákladem
reprodukcí ústavu českého a tak nehledě k ostatním zemím našeho mocnářství,
kde nalezla nejhojnějšího rozšíření i ve školách středních, více o mapě vědí
v Německu, Itálii, Norsku. Dánsku ba i v Americe, než duchovenstvo v ze
mích českých.
A přece je to dle úsudků odborníků kartografických dílo v kartografii tak
význačné, tak svérázné, že mu není rovného! Jeť sv. země zobrazena jako sou
stavná řada pohledů s. výše as 45° od západu, plastika půdy provedená barvou
jasné vystupuje a sama mluví, takže i malé dítě jako na pohlednici domova zde
celou zemi spatřuje a okamžitě bez výkladů mapě porozumí. To dosvědčují
všichni, kdož mapy užívají.
A ptáme se, kolik je českých škol, kde jak pro dobro věci samé, tak i pro
podporu domácí práce české mapu tu mají? Kolik je těch v posledních letech,
kde koupili si mapu Palestiny bez uvažování a nyní nechají ji v kabinetě
klidně odpočívati!
A přece jaká radost pro učitele, když může vypravování Písma sv. tako
výmto obrazem oživiti, poměry objasnili a žáčky do míst nám posvátných duchem
přenésti! Jaká radost, když při opakování spojeno tu vypravování děje s uka
zováním na mapě! Zkuste toho a nebudete nikdy více chtíti bez této mapy vy
pravovat! a poučovali. Jeť mapa ta důležitým článkem pro mladou vnímavou
mysl dětskou, neboť místním omezováním bujné a rozptylující se fantasie jednot
livců pomáhá soustředit! myšlenky k určitému podkladu věcnému, vybavuje při
spatření místa i děj sám a tak pomáhá mocněji otisknout! celek v pamět. Uží
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váme-li pouhých obrazů jednotlivých dějů neb míst, proč bychom neměli využiti
tak krásného obrazu země celé.
Co srozumitelnějšího může býti pro dítě, když vidí tu horu horou, údolí
údolím, jak lépe chápati může význam slov Písma sv. kde se praví: Panna Maria
stoupala do hor, Kristus sestoupil k Jordánu a pod. více.
A toho nemáme využiti při vyučování biblickém! A přece jak málo stará
se duchovenstvo o neobyčejnou pomůcku tuto, jak málo věnuje jí pozornosti a
spokojuje se s jakoukoliv mapou Palestiny, jíž při počátečním vyučování nelze
užiti! Jest ovšem chybou, že již v semináři neseznamují se pp. posluchači s dílem
tak eminentně důležitým; může-li se tak díti na universitách cizích, proč
ne u nás ?

Kdyby duchovenstvo důsledně žádalo pro školu Javůrkovou Palestinu, díla
to tak potřebného a svérázného, zajisté měla by ji každá česká škola. Odpor
proti zakoupení jejímu snadno by byl odstraněn poukazem na to, že mapy této
nejen při výkladu biblickém, ale i při zeměpisném každý světský učitel může jí
výborně s prospěchem užiti. Všichni referenti o mapě poukazují na to, že jsou
na ni soustředěny jako nikde jinde takořka všechny základní pojmy zeměpisné,
takže tím ušetří se kupování ideálních obrazů povrchu zemského a že jest víta
ným přechodem k mapám obyčejným. Užívá-li jí katecheta při výkladech, upra
vuje tím půdu ku zdárnému vyučování zeměpisnému v následujích letech
školních.

Pan řídící učitel AI. Sadílek praví z praxe o mapě toto:
»Naše škola má jmenovanou mapu, jíž jsem se zdarem užil při vyučování.
Reliéfní manýra mapy této se mi tolik zamlouvá, že neváhám podati o ní svůj
posudek ze zkušenosti. Je živým zrcadlem skutečného terrénu a náleží jí v methodách
znázorňovacích místo přední. Dovede ona vsuggerovat dětem jasnou představu o zemi ''
neznámé, nutíc nás, bychom methodou synkritickou při lekci geografické zbavili se
obavy, že vštípit můžeme dětem špatné představy o zemi pojednávané. Znamenitě
nás podpírá, chceme-li methodou dialogickou vnést do hodiny zeměpisné tepla život
ního a odestřít clonu života vnějšího, aby děti z plna porozuměly kulturním obrazům,
jež dobře osvětluje. Oč více otázek a námětů svých individuálně zbarvených může
tu žák sám podati nám než při mapách starého směru ? Mapa Javůrkova vyučování
geografické individualisuje. Kdo zkusil, jak eminentně dá se mapou tou obraz
krajiny zanalysovat, ten při své methodě analytické v zeměpise tak nutné, přáti si
bude, aby měl po ruce stále jen mapy stylu Javůrkova. Nová vymoženost a před
nost její, že hledí heuristicky žáky navnadit a jich čilost a zaměstnanost udržet.
Geografové praví, že mapa má být čítankou, v níž má žák živě číst útvary půdy.
Nuž, a chcete mít lepší čítanky než je tato ? Je to životní panorama zemské
znázorňujíc pravé kontrasty povrchu půdy i kontrasty života a smrti ruchu a
mrtvého klidu přírodního. Je nám učitelům na obecných školách vítanou posilou
a podporou při vyučování zeměpisném. Vezměme si cestopis korunního prince Rudolfa
a ličme dle něho žákům majícím obraz Javůrkův před očima a uzříme, že jim nikdy
tak neplanuly oči podivem a žárem dychtivosti, jak při této lekci, ježto je vedeme
nefalšovanou, pravdivou krajinou zplna se kryjící se slovy vypravovanými. Je úplnou
náhradou za obrazy ideálních krajin zemských, jakých užíváme ku vštípení země
pisných pojmů. Jsme tu ve výhodě, že se vyhneme nepravdivosti, které podlehnout!
musíme při cviku poznávacím i utvrzovacím v zeměpisných pojmech na smyšleném
terrénu. — Několik slov ještě o podniku samém. V cizině, najmě v Německu, zá
vodí nakladatelé o primát ve vydávání map plastických, u nás musí se odvážit
jednotlivec učinit první pokus, jsa při tom ještě vystaven na milost a nemilost před
sudkům a zaujatosti kupujících kollegů, kteří bagatelisují opravdu záslužný a
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podpory hodný podnik kollegův a přednost dávají méně vhodným cizím mapám
Palestiny. Mám za to, že by mapa Javůrkova nejen měla být všude v českých
školách jako první průkopník nových směrů kartografických, ale i v každém bytě
katechety, ježto svým ušlechtilým zpracováním pozdvihne výzdobu každého salonu.
Volám ke všem kollegům : Zbavte se starých map, odvržte staré šablony karto
grafické a pořiďte si mapu Javůrkovu do svého kabinetu zeměpisného, jejž tím
zmodernisujete a posílíte kollegu, který ve své snaze podat českým školám to
nejlepší se zdarem pokračovat bude !«
A jako tento, tak i ostatní řada posudků od odborníků kartografických
i od učitelů souhlasí v tom, že není ideálnější mapy pro nejnižší stupeň žactva.
Mapa provedena lOtinásobným barvotiskem na formátu 139X73 cm. a jest
v rámci sama skvostnou ozdobou každé síně duchovního. Cena její 14 korun
napiaté i olemované a 15 korun napiaté s lištami jest levnou. K tornu vydána
malá ve formáte 22JX15cm., též barvotiskem, jež hodí se výborně jako příruční
mapku ro ruky žákovy. Cena její 16 h na tenkém, 24 h na kartónovém papíře.
Schválena je jak c. k. ministerstvem i kníž. arcib. konsistoří v Praze. Objednávky
vyřizuje F. B. Skorpil, odborný učitel v Praze VII.-748 a poskytuje duchovním
značné výhody.
Končíme s vřelým přáním, by věnována byla dílu tomuto zasloužená po
zornost, aby nebylo v brzku školy, kde by mapy se zdarem nebylo užíváno.
Zájem náš toho vyžaduje.
■
R.

Promluva na XXIV. neděli po sv. Duchu. (IV. po Zjev. Páně.)
Upravil FR. HANUŠ.

>A aj, bouře veliká stala se na moři . . .
Ježiš pak spal.
Mat, 8., 24.

Nepřekvapuje nás nikterak, že Spasitel náš za bouře na moři klidně odpočíval,
kdežto učedníci jeho se třásli strachem : vždyť byl všemohoucím Bohem. Avšak
co máme činiti my ubozí lidé, když jsme zmítáni na bouřlivém moři pozemského
života tisícerým pokušením, nebezpečím a nehodami? Není naše úzkost a hrůza
odůvodněna? Z nebe hrozí, že spadnou na nás mraky jako balvany, že blesk
spravedlnosti Boží nás zahubí. Řekněte mi však, moji drazí, zda byste nepřijali
vděčně návodu, jak byste se mohli dáti do boje se všemi duševními bouřemi
tohoto světa? Slyšte jej tedy! Vyčtete jej z dnešního evangelia. Pohleďte na
Spasitele, který za bouře klidně odpočívá. »Ježíš, který spí,« dovozuje jistý učený
muž, »jest obrazem spravedlivého člověka, který se shoduje úplně s vůlí Boží
a o němž mudřec praví: spravedlivého nic nezarmoutí, cokoli jej potká.« Ano, je
tomu skutečně tak; dobré svědomí, to jest tajné umění, kterým člověk zůstane
klidným v největším protivenství.
Dej si, tedy, křesťanská duše, vylíčiti štěstí dobrého svědomí.
Když za dávných dob křesťanští vojíni táhli do boje, nosili u sebe posvě
cené předměty nebo svaté ostatky, aby se učinili nezranitelnými ve válečném
nebezpečí. Hle, tak vzácným ostatkem svátým jest ve všech tísních dobré svě
domí; o něm tvrdí sv. Chrysostom: »Činí pevnějším než diamant a zcela nepře
možitelným.«
1. Mezi všemi starými mudrci, kteří hleděli vyzkoumali základní zákony
přírody a lidského života, byl vždy spor názorů v otázce, v čem záleží pravé
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štěstí člověka. Někteří měli za to, že v pravdě šťastným je člověk bohatý, jiní
tvrdili, kdo užívá rozkoší tohoto světa, jiní, kdo dospěl slávy a důstojenství a opět
jiní považovali za šťastného, kdo jest učený a vzdělán. Avšak všichni se mýlili.
Otážeme-li se sv. Ambrože, rozhodne nám tuto otázku snadno; poučuje nás
takto: »Šťastným činí život člověka pokojné svědomí a neporušená čistota.« Kdo
hledá štěstí ve vnějších věcech, bývá trpce sklamán. Dobře nás o tom poučuje
Seneka: »Vnější radosti nenaplňují srdce: jsou příliš lehké a nepatrné a mizejí při
každém větru.«
A kdybys byl tak bohat jako Kroesus, tak vítězný jako král Alexandr, tak
mocný jako Xerxes, tak silný jako Herkules, tak moudrý jako Aristoteles a tak
výmluvný jako Cicero — nemáš-li dobrého svědomí, je všecko ostatní jen
prázdný stín. Čeho se nedostávalo Neronovi a Kaligulovi ze všeho, čeho srdce může žádati ? Vládli nad celým světem, bydlili v palácích, které byly zařízeny oslňující
nádherou; na jejich trůnech bylo jim dokonce obětováno jako bohům; nejhle
danější pochoutky, kterých mohla poskytnout! Itálie, Afrika a moře, byly jim
k službám: kdykoli se ukázali veřejně, ozýval se všude jásot a radostný křik.
A přece jejich štěstí nebylo ničím než obílená bída; neboť svědomí jim nedalo
pokoje, jejich srdce se třáslo stále úzkostí. Mohli sice zvětšiti počet svých vojínů
a strážců, avšak nemohli vypuditi ze srdce výčitky svědomí. Jak jistý římský
spisovatel vypravuje, byl Caracalla ve dne v noci ve velkém strachu, poněvadž
měl stále pocit, že podle něho visí jeho bratr, kterého nevinně zavraždil. Ukrutný
Nero nenalézal klidu, když dal zavraždit! svou vlastní matku; často vyskočil
náhle v noci s lůžka, křičel jako bez sebe a viděl stín své matky, který mu
neustále tkvěl před očima. O Kaligulovi svědčí římský spisovatel Suetonius, že
nemohl ani tři hodiny klidně spáti; myslil, že každý hukot moře, každé šelestění
větru jemu platí. Proto mu nebylo možno býti klidnu na nějakém místě. Stále
kráčel ve sloupoví svého paláce, jako by stále marně utíkal před svým žalobcem,
kterého nosil ve svém nitru. Hle, to jsou žalostná muka zlého svědomí. Kde nen
čistého svědomí, není také pravé radosti; všecko se.proměňuje v hořkost.

2. Jest pouze jediný prostředek proti těmto mukám, a to jest lítost a pokání.
Nemůže nastati zlepšení, dokud trn není vytažen zrány. Proto jest marna námaha
hříšníkův, aby uspali výčitky svědomí. Často mají za to, že našli takový pro
středek; vrhnou se do víru tohoto života. O samotě slyší hlas nepokojného svě
domí zřetelněji; proto vyhýbají se samotě jako strašidlu: veselými žerty a zpěvy,
nemírným jídlem a pitím a jinými zábavami hledí zapomenouti. 'Avšak čeho do
sahují? Rána v srdci se jen zakrývá, ale nehojí se; na okamžik zapomněli na
svou bídu, ale nezbavili se jí. Žebrák sedí u cesty a naříká; místo pomoci,
o kterou prosí, hraje rušná hudba nejveselejší kousky. Povzdechy chuďasovy
zanikají sice ve zvucích hudby; ale je tím ubožákovi pomoženo? — Nemocný,
jehož vnitřní orgány jsou úplně zaníceny, si představuje, že je zdráv. Žádá svých
šatů, jde se procházet, spěchá do zábavy; avšak uzdravil se již tím ? Nebo nebude
obavy ještě větší, nebude-li zadržen, že padne na cestě ? — Krajina kolem Neapole
jest pravý ráj a zdá se, že nádherný koberec je prostřen po okolních kopcích.
A přece pod touto pokrývkou, v nitru této krajiny, vře oheň, jehož kouř vystu
puje Vesuvem. Tak je tomu také u hříšníka. Ať je na venek obklopen leskem
a nádherou, přece nosí ve svém nitru peklo, jak sv. Bernard dovozuje: »Jako
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peklo jest hříšné svědomí.« I když se zdá býti vesel, jest uvnitř mučen; stud,
závist, hněv, pomstychtivost, nedůvěra a zloba jej bičují a pálí bez přestání.
Než — snad myslíte, že nepokojného svědomí mají se obávati jen ti, kteří
jsou od přirozenosti bázliví a úzkostliví ? Nikoli, nechť jest jejich neohroženost
sebe větší, zlé svědomí je přece znepokojuje. Nebyl Achab zpupný? A přece
u vědomí své viny se neopovážil pozdvihnout! očí svých k proroku Eliášovi!
A což Nabuchodonosor ? A přece klesl k nohám Danielovým! Nebyl Theodosius
mocným císařem? A přece poklekl před sv. biskupem Ambrožem! A podobně
hledal Vilém, vévoda aquitánský, milosti a odpuštění u sv. Bernarda. Nemá tedy
pravdy Menander, když volá: »Nechť je kdo sebe smělejší, zlé svědomí jej činí
nejbázlivějším člověkem.«
Ano, tato úzkostlivost přechází až do směšnosti. O Pisanderovi se vypravuje,
že byl tak úzkostlivý, že se bál i svého vlastního stínu; zlé svědomí činí člověka
ještě bázlivějším. Dějiny nám podávají doklady o tom.
Gótský král Theoderich odsoudil nespravedlivě šlechetného Symmacha
k smrti. Když pak jednou král při hostině viděl ležeti na míse hlavu ryby, od
vrátil polekán svůj obličej; měl za to, že vidí hlavu nevinně zavražděného. Krev
se mu zastavila hrůzou v žilách, tak že zemřel strachem. Císař Constantius dal
zabiti svého svého vlastního bratra Theodosia. Ve snu zjevil se mu mrtvý, oděn
jsa rouchem jáhenským. Podal císaři kalich se slovy: »Pij, bratře!« Tento sen
jej tak postrašil, že nevydržel ve svém paláci; i utekl se na Sicílii a tam zemřel
bídnou smrtí. Jak hrozným katanem je zlé svědomí! Kdo by chtěl popírati, co
tvrdí sv. Chrysostom : »Zlé svědomí jest matkou bázně.«
3. A naopak jak šťasten je člověk, který má dobré svědomí; je svoboden
a vesel. Nezávisí od cizí přízně. Bůh je pramenem, předmětem a cílem jeho ra
dosti. Proto jest povýšen nade všecky změny tohoto života. Dole v údolí sesku
pily se mraky. Na vrcholu hory stojí poutník. Vidí, jak pod ním blesky se kři
žují, slyší dunění hromu; avšak nahoře, kde stojí, je čistý vzduch a slunce
krásně svítí. Hle, toť obraz toho, který se těší pokojnému svědomí. Ať mu hrozí
tisíceré nebezpečí, pokušení, nemoci a nehody — nic mu nemůže uloupiti pokoje
a radosti srdce. A když vidí před sebou smrt, raduje se; neboť tato mu otvírá
cestu do říše, kde mu vyjde slunce života ve věčném jasu.
Pojďte do Říma a vizte svátého Servula u brány kostela sv. Klimenta, že
je to pravda. Mohl býti jeho vnější stav ještě horším ? Sv. Řehoř o něm vypra
vuje : »Byl žebrákem, zastiženým nejtrpčí chudobou, ochromen na všech údech.
Nevěděl, co je zdraví. Ležel na vozíčku a byl vožen po ulicích. Nemohl státí ani
seděti, ano ani se obrátiti a přijimati potravu náležitou měrou. Avšak větší než
tato bída byla radost jeho dobrého svědomí; proto zpíval si tak líbezně jako
dítko v lůně své matky. Prozpěvuje žil a prozpěvuje zemřel. Jako špatné svě
domí může učiniti nejšťastnějšího člověka nejnešťastnějším, tak dobré svědomí
činí i nejubožšího člověka nejšťastnějším.
Kdo by mohl vylíčiti všecko štěstí, které přináší čisté svědomí? Važte si ho
tedy! Kdo má dobré svědomí, může spáti s Kristem Pánem klidně za největších
bouří; je šťasten při všem neštěstí, neboť mluví sám k sobě: »Nebo kdy bych
chodil uprostřed stínu smrti, nebudu se báti zlého; nebo ty se mnou jsi,«
(Žalm 22., 4.) Amen.
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Promluva na XXV. neděli po sv. Duchu. (V. po Zjevení Páně.)
Podobno jest království nebeské člověku,
který nasel dobrého semene na poli svém.
Mat. 13., 24.

Muž, o. němž mluví dnešní evangelium, byl zajisté dobrým hospodářem;
i nepatrných věcí si hleděl, aby svého majetku nepoškodil. Snad se zdálo slu
žebníkům jeho, že jest příliš lakomý, když se bojí, aby se dobré zrno nepošlapalo a proto chtěl koukol vyhubiti až v době žní. Muž ten jednal zajisté velmi
moudře; neboť kdo si nevšímá malé škody, často upadá do škody velké.
Podobně je tomu i v životě duchovním. Dítko bojí se uraziti Boha hříchem
těžkým, ale malým hříchem jej uráží stále. Považuje za maličkost, když nepo
slechne rodičů nebo učitelů v čas, když při modlitbě nemá sebrané mysli, když
v kostele vede si nepobožně, když selže, aby se uchránilo od trestu, když sice
odpustí svému spolužáku, ale přece naň nechce mluviti.
Proto dnešního dne budeme uvažovati o tom, že i malého hříchu se máme
uvarovali, a to jednak k vůli Bohu, který bývá urážen, a jednak vzhledem
k člověku, který se stává slabším v přemáhání hříchů těžkých.
1. Dítko, které nedbá hříchů všedních, zapomíná na to, že uráží Boha,
svého Tvůrce. Bůh stvořil miliony hvězd a tvorů; všichni tito tvorové plní vůli
nebeského Pána svého, jen člověk vzpouzí se uposlechnout! svého Tvůrce; a
pomýšlí na to, že jedním pokynem může tento Tvůrce jej opět s tohoto světa
zahladiti.
Bůh jest naším nejlepším otcem; od něho máme nejen život, nýbrž i zdraví,
spokojenost, rozum a všecky ostatní dary přirozené i nadpřirozené. Dítko, které
v malém jest nevěrno svému dobrému otci, stává se nevděčným a nutí tak
svého nejlepšího dobrodince, aby od něho odňal ruku svou. A tak spěje dítko
k vlastní záhubě.
Bůh stal se naším Vykupitelem, který neostýchal se na sebe vžiti i nej
těžší pohanu a bolest, ano podstoupil za nás smrt kříže. A nám zdá se býti
obtížno sloužili věrně tomuto svému vysvoboditeli z pout věčné smrti. Kdyby
nás někdo zachránil od smrti, zajisté bychom všecko pro něho učinili, co
bychom mohli. A proti Spasiteli svému jednáme často beze všeho studu a od
plácíme se mu tak zlým za dobré.
Svatí dobře si toho byli vědomi, že i malý hřích se Bohu nelíbí a proto
raději trpěli největší muka, ano i smrt, než aby jej urazili nejnepatrnějším hříchem.
Sv. Kateřina Janovská jednou prohlásila: Kdybych byla v kotlu plném smůly a
kdybych se odtud mohla vysvobodit! jediným hříchem, raději bych tam zůstala
celou věčnost, než abych učinila tento hřích.
Vévoda parmský chtěl provésti jednou smlouvu, která byla pro něho velice
výhodná. Ale měl obavu, zda taková smlouva byla by dovolena a proto se tázal
několika zbožných učenců o radu. Tito odpověděli, že by to mohl býti nejvýše
všední hřích. »Pak«, odpověděl vévoda, »neučiním této smlouvy, neboť za žádné
peníze bych se nedopustil nejmenšího hříchu.«
A Hospodin sám trestal všední hříchy často velkými tresty, aby tak ukázal,
že na pohled nialé hříchy jsou zhusta velkou urážkou nejsvětějšího Boha. Když
anděl vyváděl Lotha, jeho manželku a dcery ze Sodomy, kterou chtěl spravedlivý
Bůh sírou zničiti, zakázal jim ohlížeti se, co se stane s městem. Sotva vyšli
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z města, začalo se hrozně blýskati a hřmíti a padala síra na celé město, které
uprchlíci opustili. A tu manželka Lothova, postrašena jsouc zjevy přírodními,
jakož i zoufalým voláním těch, kteří v městě zůstali, zapomněla na zákaz andělův
a v lehkomyslnosti své se obrátila k hořícímu městu. A chtějíc viděti to hrozné
divadlo, stala se sama podíváním hrozným, neboť, jak Písmo sv. dovozuje, byla
proměněna v solný sloup. A tak stala se věčným pomníkem výstražným pro ty,
kteří nejsou přesvědčeni, že často hřích, který se zdá býti malým, bývá trestán
velkou pokutou.
2. Člověk, který dopouští se bez ostychu hříchů lehkých, zvyká si pak
hřešiti, představuje si pak každý hřích nepatrným a nedovoluje hříchu, jak by
toho bylo potřebí. Kdybychom viděli sebe menší hřích v pravé podobě, musili
bychom se zaleknouti. Avšak takto nezřížená sebeláska považuje takový poklesek
za odpustitelnou chybu, za nedopatření, slabost. Rozum je zaslepen, svědomí
ukolébáno, smělosti přibývá tou měrou, jak bázně ubývá. A takto od malého
hříchu dospívá se k velkému provinění a hroznému návyku.
»Aj, obláček malý jako šlepěje člověka vystupoval z moře .... a byl déšť
veliký.« (3. Král. 18., 44.— 45) Všední hřích v té věci jest podoben obláčku pro
roka Eliáše, který za malou chvíli pokryl celé nebe a zavlažil všecka pole. Král
Achab když to viděl, ihned dal zapřáhnout! do vozu a odejel, aby ušel hrozící
bouři. Také my máme se vystříhat! nepatrného hříchu a nečekati, až vzejde
ohromný mrak, který již již bouři přivádí. Dlužno se varovati všedního hříchu
jako posla, který předchází hřích těžký. Učinil jsem smlouvu s očima svýma,
radí nám Job, aby nedopouštěl přístupu do duše mé obrazu, který by ji mohl
svésti ku hříchu. Malý hřích je zajisté jako jiskra, kterou může býti roznícen
celý člověk.
Zlý duch používá okolnosti, když člověk nebojí se hříchů malých a svádí
jej pak k hříchům velkým. Jedná zrovna tak jako lidé, o nichž vypravuje evan
gelium, že na hostině nejdříve nejlepší víno předkládají, aby hodovníci nepoznali
pak horšího, které se později předkládá. Zlý duch, jakmile nás opojil hříchy
všedními, kterých jsme nedbali a do kterých častěji upadáme, představuje nám
pak i hříchy velké jako zcela nepatrné a tak nás láká do svého osidla, z něhož
pak těžko se vybaviti.
Duše těch, kteří neodpykali všedních hříchů a časných trestů zde na zemi,
trpí v očistci muka, která jsou mnohem horší než všecka utrpení tohoto světa.
Kdyby tak člověk, který zemřel a snad se nachází v očistci, ještě jednou přišel
na svět a žil ještě několik let, co myslíte, zdali by se tak lehkomyslně dopouštěl
všedních hříchů, jako mnozí lidé činí? Nikoli! Takový člověk by se modlil
vážněji, zbožněji, připravoval by se lépe ke sv. svátostem, ani v žertu by nelhal,
nemluvil by ani o nepatrných chybách svého bližního, vůbec by méně mluvil,
ale za to tím více by pracoval, tím trpělivějším by byl ve snášení různých pří
koří, aby si časné tresty odpykal již zde na zemi.
Nepovažujte tedy nikdy všedních poklesků za maličkosti, zvláště ne tehdy,
když se staly zlým návykem a kroťte za včas své vášně. Buďte Bohu věrnými
ve všem, tedy i v malém ; pak vás jistě odměna velká, věčná nemine. Amen.
Fr. Kalný.
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Promluva na neděli XXVI. po sv. Duchu. ( VI. po Zjev. Páně.)
Napsal EM. ŽÁK.

* Podobno jest království nebeské kvasu, který
vzavši žena, zadělala do tři měřic mouky, až
zkysalo všecko.
Mat. 13., 33.

V středověku byla oblíbenou četbou lidu pověst o sedmi spáčích. Vypra
vovala, že sedm mužů přišlo na své pouti do jeskyně, v niž tvrdě usnuli.
Měsíce, léta, století táhla krajem, a oni se neprobudili. A když konečně procitli
a vyšli z jeskyně, s úžasem spatřili, jak veliká změna stala se na zemi. Neznali
již lidí, které viděli, nerozuměli jich řeči, všude spatřovali jiný kroj, jiný mrav
a cizí zvyky. Spatřili nové domy, nádherné budovy a neznámá díla. Plni úžasu,
nevědouce zda to klam či skutečnost, šli světem dál, protože nechápali změny,
která se udála za jich dlouhého spánku.
V lidové této středověké pověsti je skryta hluboká pravda, která ukazuje
na velikou proměnu, jež udála se v lidských názorech a mravech. A kdo způsobil,
že pod její vlivem i -»tvář zeme«· se změnila? — Novozákonný prorok, vypově
zený na ostrov Pathmos, sv. Jan ve své Apokalypsi vidí velebného starce. Tvář
jeho je jasná jako slunce, hvězdy krouží kol jeho hlavy. A kmet dí k Janovi,
Ecce nova facio omnia — Aj, všecko činím nové. Piš, neboť tato slova jsou prevérná a pravdivá.« (Zjev. 21., 5.)
Ježíš Kristus to byl, který svojí naukou proměnil smýšlení a mravy lidské.
Vrhl nový kvas, jako dnešní žena evangelická, v srdce lidská, který způsobil ve
likou proměnu, jakéž svět nikdy nebyl svědkem. Stal se zakladatelem nové, vyšší
kultury, pod níž, kamkoli ona vnikla, vyhynulo, co pohanstvím se zove. A o sv.
nauce Kristově jako základu nového, vyššího vzdělání dnes krátce uvažujme.
1. S obdivem sledujeme dávné pomníky vzdělanosti a umění starých národů.
Díla jejich literární: básnická, řečnická a dramatická jsou právem vzory, na nichž
všichni velcí .spisovatelé se cvičili. Památky jich výtvarných umění, hlavně sta
vitelství, jsou jako posvátnými poutními místy všech, kdo horují pro klassická
díla -starověku. Ale co marně hledáme v těchto ctihodných reliquiích starého věku
je vznešený, čistý, ideální pojem jediného Boha, nejsvětějšího a nejlaskavějšího.
Po čem marně pátráme v dílech velikých mužů starověku je láska ke všem lidem.
Láska k cizím, útrpnost k chudým, šetrnost k dítěti, úcta k ženě, jako rovnocenné
družce mužově, odpuštění a milosrdenství k nepřátelům, byla jim neznáma.
Obdivujeme jasnou mysl usměvavé Hellady, její zápal pro umění, a vše,
co nám se dochovalo, sbíráme jako vzácné ostatky velikých dob. Máme v úctě
sílu a pracovitost Římanů, jimž Prozřetelnost, jak již sv. Augustin praví, právě
pro tyto přirozené ctnosti dala za odměnu vládu nad celým známým světem, ale
té lásky vše objímající, zdvihající chudé a slabé, odpouštějící nepřátelům, marně
u nich hledáme. —
Manahan, kulturní historik anglický, vypravuje, kterak za svého pobytu
v Římě zabloudil kdysi k večeru k zříceninám Kolossea. Byla již jasná měsíční
noc, jež stříbrným světlem osvěcovala zbytky tohoto dávného divadla. Usedl zde
na přeražený sloup a zamyslil se. Duch jeho nesl se zpět v dávnou minulost,
kdy statisíce lidí se shromažďovalo na těchto místech, aby byli svědkem oněch
zápasů gladiátorských, bojů lidí se lvi a krutých výjevů, kdy starci, muži, ženy
a děti, křesťané vrháni byli hladovícím šelmám. A když rozpomněl se těchto vý
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jevů, upřel zrak svůj na kříž, který nyní tam, v zemi kdysi napojené proudy
krve sv. mučedníků křesťanských, uprostřed se vypíná. Viděl zde posvátné zna
mení toho, který všechny lidi miloval tolik, že za ně umřel, který učil lásce,
milosrdenství, odpuštění. A tu vzpomněl slov Ježíšových: »Já jsem slunce světa!
Ecce nova facio omnia.« Tehdy nejlépe, jak píše, poznal a cítil, jaké nové, ne
skonale vyšší a vznešenější názory dal Ježíš Kristus lidu, stal se zakladatelem
kultury nové, stal se milníkem věků. — —
2. Nejednou setkáváme se s tvrzením, že křesťanský názor vznikl jen dalším
postupem z názorů pohanských, že Ježíš Kristus silou svého geniálního ducha
již dříve stávající kroky kultury přejal a rozšířil.
Jisto je, že v dávném starověku kvetly jisté ctnosti přirozené, jež právě
proto, že k lidské přirozenosti náležejí, nutně přešly i v mravouku křesťanskou.
Ale základ křesťanské věrouky, víra v Boha, otce všech lidí, Boha lásky a od
puštění, byla nová, dříve neznámá pravda, kterou teprve Ježíš Kristus lidstvu
zjevil. »Jste všichni bratři, všichni dítky jednoho Otce,« tato fundamentální věta
naší mravouky žádným vývojem nemohla povstati z nenávisti k otrokům, k pře
moženým a barbarům.
Když strom věkem setlí a větrem je sklácen, když se rozpadá, je ovšem
dobrou půdou, y níž nové zrno roste rychle a v nový, nádherný květ se rozvíjí.
Ale ono zrno odjinud tam přišlo. — Z bahna, jež rozvodněné proudy řeky na
kupí, vypučí čistá, bílá lilie. Ale jen tehdy, když símě její do něho bylo vloženo;
bahno samo bylo jí kyprou půdou, ale onomu zrnu původ nedalo. — Tak bylo
i s učením Spasitele našeho, Ježíše Krista. On hodil naukou svojí takořka nové
zrno, nový kvas v duše lidské. Všeobecný mravní rozklad pohanství byl jí sice
úrodnou půdou, že nový život v nevídané kráse znovu se rozvinul, ale kvasem
tím bylo nové učení, nové názory.
V knihách římských filosofů: Seneky, Epikteta, Marka Aurelia shledáváme
se ovšem s názory čistě křesťanskými.
Církevní spisovatelé, věků po
zdějších, nalézajíce tak ušlechtilé zásady v knihách Senekových,' s radosti vo
lají: »Seneca semper noster — Seneka je vždycky náš.« Ale nezapomínejme,
že všichni tito mužové žili již za doby, kdy křesťanství již tu bylo. Jeho idey,
byť potlačovány, šířily se světem. Byly kvasem, který vnikl bezděky i tam, kde
pouhé jméno: křesťan budilo odpor a nenávist.
Voltaire, nepřítel církve, sám upřímně doznává: »Nikdo se nedomnívej,
že by byl pouhý rozum stačil k potlačení oněch všech výstředností, jež
vyvolalo pohanství. Čím dále, tím více oceňujeme šťastné výsledky evangelia.
Křesťan nikdy nezapomíná na dvě veliké věci: neštěstí snášeti a nešťastné těšiti . . .
Římané při všech svých přirozených ctnostech a dobročinnosti nedospěli tak
daleko, aby zakládali útulky k ošetřování chudých a nemocných občanů na
náklad státní. Nemocnice pro chudé byly neznámy dětem starého Říma. To pak
jest ke slávě náboženství zjeveného čili evangelia, že dalo pokolení lidskému pravou
svobodu a důstojnost.«
Staří Egypťané věřili o báječném ptáku Fénixovi, že z dalekého východu
jednou za 500 let přilétá do chrámu boha slunce v Heliopoli, a zde v hnízdě,
jež slunce svými paprsky zapálilo, se spaluje, ale z popelu jeho omladlý, nový
Fénix znovu zase vylétá k nebesům. Fénix byl jim obrazem všelikého obrození.
Ježíš Kristus tuto pravdu znázornil prostě kvasem, jenž nový život a kypění vy-
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volává. I jeho sv. nauka nemá býti mrtvým pokladem, ukrytým v srdci, ale životo
darnou, činorodou silou, vyvolávající dobré skutky a život. A tak pravým kře
sťanem ve smyslu evangelia dnešního jest jenom ten, kdo krásné nauky křesťanské
životem svým osvědčuje. Amen.

Promluva na XXVII. (poslední) neděli po sv. Duchu.
Napsal prof. VLADIMÍR HORNOV.
Nebot jako blesk vychází od východu a
ukazuje se až na západ, tak bude i pří
chod Syna člověka.
Mat. 24., 27.

Neděle poslední v roce církevním 1 — Kus břehu se utrhne, vlny jej nesou
dál. Hledíme za ním, jak zápasí — a ztrácí se ve vodách zkalených. — Kus
našeho života plyne oderváno vlnou času. Hledíme za ním a do duše přicházejí
vážné myšlenky. Římané stavěli na tržišti sochu Libithinu, aby prodávající a
kupující pamatovali na smrt. Čím svět a život, ne-li tržištěm, kde kupuje a pro
dává se to nejdrahocennější: čas! — Jak těžce dopadající údery hodiny dva
nácté zavznívají na tržišti světa slova dnešního evangelia. A krátký obsah jejich?
Smrt — konec náš! Nový život — naděje naše! Život poctivý — jediný
prostředek jeho dosažení.
1. Plato, nejmoudřejší všech mudrců řeckých, radil svým stoupencům, aby
konajíce někam cestu, bosýma nohama ji konali. Měli si tak připamatovati návrat
svůj do země, ze které člověk vzat jest. Konáme cestu, vážnou cestu, na jejímž
výsledku záleží blaho ne několika let, nýbrž celé věčnosti. A na cestu tu
Moudrost věčná dala nám napomenutí: »Pamatuj na věci poslední a nezhřešíš
na věky!«
Věci poslední!
Nesmazatelným dojmem působí na duši, vstoupíme-Ii na Karlštejně do
uzounké kaple, kde veliký císař Karel v posvátném třídenní velikonočním roz
jímal o předmětu, jehož obsah pro duši hlubokou jest nevyčerpatelný: o posled
ních věcech člověka! — Hermelín císařský v prachu tu spočíval před pravdou,
kterou krátce vyslovil Job: »Krátcí jsou dnové člověka a položil jsi meze jemu,
které nebudou moci překročeny býti. Vím, že smrti vydáš mne a v těle svém
uzřím Boha svého!«
»Krátcí jsou dnové člověka a položil jsi meze jemu!« Mocí temnou jde
chodec. Krajina jest hornatá, plná propastí a roklí. Sta chodců šlo před ním a
padlo do propastí. Neměli průvodce, který by je v čas varoval. Co stane se
s chodcem tím zbloudilým, jestliže nepotká duše, která by ho upozornila na
nebezpečí? — Kdo z nás může říci, zdali kraj ten nebezpečný není blízko již
položen cestě našeho života? Zda-li jako onen zbloudilý chodec nejdeme zasle
pení temnotou světa, nepozorujíce blízké propasti — barathrum mortis? »Bděte
a modlete se; neboť neznáte dne ani hodiny!« »Jako blesk vychází od východu
a ukazuje se na západ, tak bude příchod Syna člověka 1«
2. Ale jako temnou, mrákotnou nocí proráží úsvit jitra, zapuzuje temnotu
a probouzeje nový život, tak i z pochmurných myšlenek, jež v duši naší vzbu
zuje upomínka lidské Golgoty, probouzí mysl naši Dobroditelka, Matka, Těší-
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telka, kterou Bůh nám dal na cestu života: Křesťanská naděje! Kotva opírající
se o kříž !
»Po tmách naději se opět světla!« (Job 17.) Pravím kotva opírající se
o kříž! — t. j. o víru, jak ji chtěl Spasitel. »Ne, kdo mi říká Pane, Pane!«
Kotva opírající se o víru života, dosvědčenou skutky, ryzostí života, souhlasem
zásad víry a zásad života. — »Neboť jaká jest naděje pokrytce?« (Job 27.) —
volá Duch sv. v Písmě — »nevysvobodí Bůh duše jeho!« Jedině duše pronik
nutá Bohem může jako trpící Job volatí s důvěrou: »On bude Spasitel můj;
neboť nepřijdu před obličej jeho žádný pokrytec!« »Spravedlivého jestliže smrt
překvapí, v občerstvení bude«, praví Pán. Občerstvením, vysvobozením jest spra
vedlivému smrt v bolestech jeho !
Když Sokrates od učně svého Platona otázán byl, jestli rád a beze strachu
umírá, odpověděl: »V mládí jsem se přičinil, abych dobře žil; v stáří, abych
dobře umřel a poněvadž tudíž život můj byl ctnostný, očekávám smrt s radostí
a veselím! «
3. Život ctnostný, spravedlivý — toť tedy jediný prostředek, jímž zlomiti
lze osten smrti a překlenout! propast smrti a nového života.
Sv. Pavel volal: »Kde jest, o smrti, osten tvůj, kde jest o smrti vítězství
tvé?« Pavel milující Krista, oděný vírou v něho tak, jako zápasník štítem silným
a brněním ocelovým, může radostně, vítězně volatí: »Kde jest, o smrti, osten
tvůj?« Jest jako zápasník, který v závodech života zvítězil, přemohl protivníky
své, vášně a náruživosti a spěchá nyní pro odměnu 'svou. Konec jeho, jako
tichý západ hasnoucího slunce. Hledíme za ním a v duši naší roste touha,
modlitba, prosba úpěnlivá, abychom i my jednou tak klidně, tiše mohli odcházeti
za predhorí života a smrti, do krajů dálných, tajemných :

»Ať v západ můj, Červánek míru svítí — paprsek lásky s tvého kříže
— Kriste ! «
Veliký světec z Asisi, jehož život obětován byl Bohu a trpícímu lidstvu,
cítě konec svého života, pln pokory sklonil se před Ukřižovaným k zemi, děkuje
mu, že z vazeb tělesných k sobě ho volá. S duší plnou svaté naděje a touhy
modlil se žalm 141.: »Hlasem svým k Hospodinu volám: hlasem svým k Ho
spodinu pokorně se modlím.« Říkaje pak slova: »Vyveď ze žaláře duši mou,
abych oslavoval jméno tvé ; na mne čekají spravedliví .... « skonal u nohou
Ukřižovaného.
4. »Beati, qui in Domino moriuntur« — »Blahoslavení, kteří v Pánu umí
rají.« Slova tato zavznívají branou hřbitovní na pole svaté, kdykoliv vchází tam
nový obyvatel, aby odpočinul po bojích života.
V Pánu, s čistým svědomím umírati jest největším štěstím člověka. Neblahoslavil Pán Ježíš krále, bohatce; neblahoslavil slávu, moc, učenost; neblahoslavil sílu a velikost! — Toť jsou květy života, které vadnou pod dechem smrti,
jestliže korunou jejich zbožnost srdce, čistota a poctivost duše.
Dbejme toho, aby tato trojí koruna zbožnosti, čistoty a poctivosti zdobila
život náš a pak příchod Syna člověka bude nám dnem vítězství, post tenebras
lux — po temnotách světlem, světlem života a lásky v Bohu. Amen.
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-<> RUZNE ZPRÁVY.
Ze spolku. Dne 16. října konala se
důležitá schůze Spolku katechetů v králov
ství českém. Za předsednictví professora Em.
Žáka. Pražští katecheté obrátili se na spo
lek se žádostí, aby zakročil u městské rady,
aby katecheté při rozdělení drahotního pří
davku byli zařazeni do třídy první, jak dosud
zvykem i zákonem bylo uznáváno. Záležitost
ta byla projednána a osvětlena. Městská
rada usnesla se, jak později bylo sděleno,
nečinili rozdílu mezi ženatými a neženatými
osobami učitelskými a tak katecheté eo ipso
byli vřazeni do třídy prvé. Po vyřízení do
šlých dopisů a dotazů podal jednatel kol.
Slavíček obšírný referát o částečném splnění
našich požadavků sněmem království Če
ského, jakož i o krocích, které o té věci
byly podniknuty. Předseda poděkoval všem,
kteří o tuto věc se přičinili a prosil jich,
aby další organisaci věnovali své síly.
K nové biblické dějepravě. Vyšla
»Malá dějeprava bibl. Star, i Nového zá
kona« pro katol. mládež nižších tříd škol
obecných a nalezla svého kritika ve »Vy
chovateli.« Souhlasím s mnohými jeho ná
hledy, ale přece myslím, že těmi nižšími
třídami míněna jest nejen I. a II., nýbrž
také III tř., snad přece malý katechismus
musí míti podkladem malou bibl. dějepravu.
Nebudeme snad vykládati malý katechismus
na základě střední anebo velké dějepravy.
Dáno nám tím asi na srozumněnou, že v L,
II. a III. třídě vyložiti musíme z dějepravy
malé dle schopnosti jednotlivých tříd celý
obsah malé dějepravy. V druhé pak a třetí
třídě mládež již slabikuje, čte a mnohdy
i velmi dobře. A proč jim tedy bráti bibli
a názor z rukou? Sed sine ira et studio!
Kterak ty ubohé veršíčky se dostaly do zje
vení Božího? V katechesích ä la Mey-correctis corrigendis-by nalezly místa, alezcela
zbytečný jsou a nepřípustný v dějepravě. Obje
ktivně řečeno! Nechrne Simona v pokoji !
2. čl. Malé .bibl. dějepravy prý není bibli
ckým: Srovnej kn. Zjevení sv. Jana, hl. 12.
Jest tedy přece něco v bibli? Ano z logické
příčiny podržel jej i ten znamenitý německý
katecheta Mey a věnoval mu skoro 1 1 stránek.
(68. — 78. vyd. z r. 1895.) Srdínkova dě
jeprava má 184 článků, 52 vyobrazení, plán
města Jerusaléma, mapu, poloostrova Sinajského a mapu Palestiny a stojí 1 K. Panholzerova (z r. 1892) má 214 čl., 101 vy

obrazení, mapu Palestiny, středozemního
moře a 2 plány Jerusaléma a stojí pouze
44 krejcery. Proč to? Česká dějeprava ob
sahuje mnohem méně a jest dražší o 12
haléřů. Jaká bude asi cena české velké dě
jepravy? Ještě nějaký pokyn k budoucí
»Velké dějepravě,« t j. ku překladu. Účel
nějším než plán Jerusalema z nynější doby
byla by mapa poloostrova Sinajského, ovšem
musil by překladatel dle textu místo dopl
nili, dále zvětšiti mapu středozemí (kde hledati Španělsko při vypravování o Jonášovi.)
Seznam evangelií o nedělích a svátcích
v bibli Panholzerově jest u nás skoro nutný,
poněvadž knížka evangelií z rodin skoro
vymizela. Cena peněz v poznámkách, na př.
str. 90. (Panholzer), budiž dána v korunách
a haléřích, aby -zachována byla jednota ve
vyučování. Také illustrace t. j. aspoň jejich
počet, budiž zachován a dle výtek kritiky
buďtež opraveny. Pročítejme pilně Panholzerovu dějepravu, chyby pak a nedostatky
uveřejňujme, aby překladatel byl na ně
dříve upozorněn, neboť že voliti může aspoň
v illustracích, vidím z toho, že obraz archan
děla Michaela v biblické dějepr. Panholz.
z r. 1892 jest jiný než v malé .dějepravě
Podlahově. Promluvíme dříve — post festům
jest ovšem pozdě!
Křesťanské cvičení nebo Výklad
velkého katechismu pro dospělé věřící
od Jana Nováka, faráře v Broumovicích,
tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny
v Brně. Právě vyšel sešit 5. Cena sešitu
K 1'20. — Dp. farář pracuje s velikou pílí
o svém výkladu a poskytuje velikého vý
běru látky. Neodkazuje pouze, jak se mnohdy'
děje, na osobu typickou pouhým udáním
knihy' a verše, nýbrž podává krátce a zda
řile obraz již hotový. Nehledaným, prostičkým slohem vystihuje často biblickou dikci,
neskrblí citáty Písma, nepomíjí důkazu sv.
Otců, podržuje důkazy rozumu, oživuje ka
suistikou z dějin českých, slovanských i
světových a působí zdárně na rozum a
pamět posluchačů, vnikaje hravě do jejich
srdce a života. Se zdarem může i kate
cheta svoji samostatnou přípravu pro školu
doplniti a mnohými příklady obohatit! z vý
kladu Novákova. Některé části mají ovšem
ráz svých pramenů, ale celkem jest posavadní práce autorova nejen hodna chvály,
nýbrž i praktického použití. Dr. Karban.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze

PROSINEC 1907.
ROČNÍK X.
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K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Organisaee chorvatských katechetů.
Dne 9. července t. r. konala se v Záhřebě první valná hromada »Chorvat
ského katolického katechetského družstva«. Předseda pozdravil zvláště generál
ního vikáře, jako zástupce arcibiskupova a bratří Slovince, katechety z Dalmácie,
kteří přibyli na katechetsko-paedagogický kurs, jenž byl téže doby uspořádán.
Slovinec Smrekar vyslovil přání, aby se všichni seskupili k práci za věc Ježíšovu.
Dalmatínec Sass poukázal na důležitost práce katechetské zvláště za dnešní doby;
katecheté se mají tedy o svém povolání často radili.

Po té předseda mluvil o úloze katechetově:
»Úlohou katechetovou jest do nauky Ježíšovy uváděti malé, aby jí roz
uměli, zapamatovali si, zachovali a zachovávajíce ji, spasili svou duši. Jako
účelem celého lidstva, tak zvláště katechetského vyučování jest spasiti svou
duši. Než hledíme-li po světě, uvidíme, že všecko, co nás obklopuje, více pře
káží, než podporuje katechetu k dosažení tohoto cíle a konání této úlohy. Přiro
zenost lidská sama, která jest více náchylná ke zlu než k dobrému, dále pak
špatné příklady, špatná četba, všecko to působí, že dítě nezachovává ani oněch
naučení, kterým rozumělo a které si zapamatovalo a že se stará o všecko
spíše než o spasení duše své.
Proto musí dnes, kde jsou takové poměry, péče katechetova býti větší.
Musíme pomýšleti na způsob, kterak bychom učinili učení Ježíšovo pochopitel
nějším, srozumitelnějším, milejším; avšak musíme si pomýšleti i na způsob,
kterak bychom paralysovali špatné příležitosti, ve kterých se mládež nachází,
tak abychom vyplnili svou úlohu a dosáhli svého cíle.
Naše povinnost ' jest upraviti i svou práci i svůj život, abychom byli ne
mini dantes offensionem, to jest, aby nám nikdo odůvodněně nemohl nic
vytýkati; je třeba, abychom byli vzdělanými, abychom mohli o svém učení ra
tionem reddere, abychom mohli contradicentes redarguere. Toto poslední jest
velice důležité a na to upozorňuji vás zvláště. Nemysleme, že budeme ihned
dobrými katechety i když jsme třeba s vyznamenáním dokončili theologii, jestliže
jsme s úspěchem složili katechetskou zkoušku nebo přísné zkoušky k doktorátu.
Dokud žijeme, musíme stále pracovali, stále se připravovali. Svět jde rychlým
krokem dále a my nesmíme zůstati zpět. Musíme stále pracovali na katechet-
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ském poli, aby přednášky byly mládeži pochopitelnější a srozumitelnější a každý
beze vší pochyby uzná, že ono vyučování bylo úspěšnější, ke kterému se lépe
a svědomitěji připravil. Na poli katechetského vyučování vyrůstají různé methody,
které jsou založeny na výsledcích nových věd, zvláště psychologie. Z toho ne
následuje, že bychom musili každou methodu okamžitě přijmouti, ale jest po
vinností naší, abychom mohli býti v poznání takových method peregrini in Israel.
Omnia probate et quod bonům est, tenete. A především jest nutno, abychom
doplňovali své odborné vědomosti, znalost bohosloveckých nauk, poněvadž mů
žeme býti přesvědčeni, že tím budeme tím více imponovat! odpůrci, abychom znali
a to každý tím více, čím více najdou u nás znalostí odborných.

Družstvo převzalo do svých rukou »Kršcanskou Školu« a uspořádalo katechetský kurs, hlavně přičiněním' prof. Heffera ze Záhřebu.
Podle tajemníkovy zprávy družstvo bylo uvedeno v život 31. ledna 1907
a staralo se o zdokonalení listu hojnou měrou. Ordinariátům byly zaslány žá
dosti, aby doporučily nový katechetský spolek duchovenstvu, zvláště novosvěcencům. Družstvo oznámilo své založení družstvu středoškolských profesorů
a svazu učitelských družstev. Obě dvě korporace radostně přijaly toto oznámení
a prohlašují, že budou ochotně spolu působiti ke všemu, co by bylo na prospěch
vyučování a výchově ve škole. Výbor obrátil se na zemskou vládu a poslance,
aby měli na zřeteli přiměřené zvýšeni katechetského služného při návrhu no
vého zákona o učitelských platech. Zřízeny byly dva odbory, totiž školský
a pro revisi katechismu. V odboru pro revisi katechismu zasedají i dva zkušení
učitelé světští. Spolek má 8 zakládajících a 120 řádných členů.

Vítáme katechetský spolek chorvatský nejupřímněji a přejeme mu, aby se
dopracoval hojně úspěchů. Skvělý začátek byl učiněn katechetským kursem,
který se úplně zdařil.

Promluva na I. neděli adventní.
Sestavil EM. POLÁK, katecheta v Rokycanech.

Občas dočítáme se, že tam onde pořádán květinový bazar ve prospěch
dobročinného ústavu. Tak konán- byl českou šlechtou velikolepý bazar květinový
v místnostech Plodinové bursy v Praze ve prospěch »Růžencové výrobny«, t. j.
ústavu pro opuštěné a zmrzačené dívky. Dne 19. října t. r. zahájen byl zase na
Žofíně dobročinný »Růžový bazar« Filantropické družiny.
Tklivě přednesena byla slova Elišky Krásnohorské:
» .... A kdyby každé srdce, každá vůle
se posvětila v oltář Soucitu!
O jak by záhy na pouštích, kde osud
dal sirým putovati na zemi,
sad zkvétal a kde trní rostlo dosud,
svět celý obrůstal by růžemi!«
Básnická slova ta vystihovala celou myšlenku ušlechtilých snah dobročin
ných ústavů, myšlenku lásky k bližnímu a to k tomu nejmenšímu a nejchudšímu.
Právě pro ubohé dítky opuštěné, jimž nikdy nedostalo se tepla a světla lásky,
vykouzlen byl onen »Sen o růžovém sadě«, tato krásná parabola snah družiny,
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jež chce, aby vzkvetly rúže štěstí a spokojenosti tam, kde dosud šklebila se bída,
opuštěnost a stesk maličkých.
Růžový sen vykouzlen byl onoho dne jako mocná protiva odumírající tehdy
přírody ve veliké dvoraně Žofínské. Zatím co na luzném ostrově závěj povadlého
a zhrouceného listí věstila podzim, kouzlem plného léta oplýval velký sál žofínský, jehož bazarové stánky v podobě loubí propleteny byly růžovými květy všech
odstínů, barev a tvarů.
V nádherně vypravených místnostech uložena bohatá výstava nejrozmani
tějšího zboží, určeného ku prodeji ve prospěch sirot, hochů a dívek v útulcích
družiny vychovávaných. Předměty pochodící vesměs z darů skýtaly bohatého
výběru, příležitostného právě v době předvánoční.................
Milé dítky! Proč vám toto zde uvádím ?
Žijeme v době předvánoční, adventní, jsme takřka na prahu onoho velikého
dne štědrosti Boží. »Tak Bůh miloval svět, že svého syna jednorozeného dal,
aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.« (Jan 3., 16.)
Veliká láska Otce nebeského ukázala se nám, milosrdenství k padlému člově
čenstvu. »Jestliže Bůh k nám milosrdným byl, chce zajisté i tomu, bychom i my
cítili s bližním. A jestliže která doba v cirk, roku vybízí nás k štědrosti, soucitu,
jest to zajisté doba vánoční. Abych vzbudil ve vás onen cit milosrdenství, lidumilství, abyste pojistili si jednou poklad, kterého rez nekazí, chci dnes a v násle
dujících nedělích promluvili k.vám o almužně a to:
.1. že almužna jest velikým požehnáním pro toho, kdo ji přijímá;
2. že jest větším požehnáním pro toho, kdo ji dává; 3. s jakým
úmyslem se údíleti ma a kterak a komu ji projevovat! ; 4. o nesmy
slnosti námitek proti dobročinnosti a o odměně dobročinnosti.
Dnes tedy o tom, jak almužna jest velikým požehnáním pro toho, kdo
ji přijímá.
Drazí přátelé! Patřme do života vezdejšího. Hle, řada nepřehledná rozličných
nesnází, bídy a strasti se objeví nám v podivné své postavě na potomstvu Ada
mově. Jeden želí nad velikou ztrátou, kterou utrpěl, druhý běduje, že osočující
jazyk, zlí lidé, nevěrní přátelé vyrvali z duše jeho pokoj a blaženost. Zde zasa
dila neuprositelná smrt krvácející ránu milujícímu srdci, tam způsobily nešťastné
spojení manželské a nezvedené dítky trpké rozbroje. Ten žije v smutných okol
nostech stavu a povolání svého, jiný ubíhá při vší pilnosti v nedostatek a mnozí
zápasí ustavičně s nemocemi veškerého druhu. Do dnes platí výrok Spasitelův:
»Na světě budete míti nátisk.« »Dost má každý den svých trampot.«
Největší z nich je chudoba, nemající ani toho, Čehož potřebuje pro život
tento. Hlavně jsou to dvě věci, které chudobu, patříme-li na ni okem pouze
lidským, tak trpkou činí:
a) Především s chudobou spojena jest úzce bída a nouze. Boháč oplývá
statky vezdejšími a chuďas nemá, kam by hlavu svou položil. Potřeby naň dolé
hají, sil ubývá, bez porady, bez léku trpí, volá a nikdo nechce býti milosrdným
Samaritánem. Opuštěn stojí ve světě, hlad jej trápí, tělo na polo nahé zimou se
chvěje a žádná ruka štědrá se neotvírá. Otčiny nemá, bez přístřeší tráví léta svá
a má-li komůrku., ty holé, mokré zdi volají výmluvněji než slova: »Zde bydlí
člověk na nejnižším stupni bídy a nouze.« Zapomíná se, že i on je tvor a dílo
Otce nebeského.
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b) Nad to vše je chuďas často povrhelem v lidské společnosti. Pohlíží se
naň potupně, za nehodná se považuje — nepravím slov — ale i pohledu, což
jest ovšem velikým proviněním proti křesťanské lásce. «Byl jeden bohatý člověk,
který se obláčel v šarlat a kment a hodoval na každý den skvostně. A byl jeden
žebrák, jménem Lazar, kterýž ležel u vrat jeho pln vředů, žádaje nasycenu býti
z drobtů a žádný mu nedával; avšak psi přicházeli a lízali vředy jeho,« dí
Kristus. A takových lazarů jest dosud veliký počet a na mnoze se jim děje, jako
Lazarovi v podobenství.
Moji drazí! Zdaž nebolí chudoba velice?

2. Tomuto přesmutnému stavu, v jakém chudý člověk tráví dny života
svého, lze odpomoci zcela aneb aspoň částečně: dobročinností, almužnou. To
jest pramen žíznícímu, deštěm vypráhlému srdci, občerstvením zarmoucenému.
»Oko byl jsem slepému a noha kulhavému,« dí štědrý Job. Čiňme totéž! Valný
počet chudých lační po tom kousku chleba, kterým mnohý marně pohazuje;
valný počet nemocných práhne po té kapce vína, které by je posilnilo a jímž
mnozí plýtvají v nadutosti své.

Drazí přátelé ! Poznáte třeba jednou rodiny, které při vší práci v potu tváři
nemají, čeho nutně potřebují — poznáte matku-vdovu, — obklopenou kvílícími
dítkami, poznáte nemocného otce, který není s to aby pracoval a ničehož nemá
více, leč vroucí modlitbu milosrdnému Bohu tam na výsostech: »Otče náš!«
»Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!« — Poznáte snad osiřelé dítky, dny a noci
bídnému namáhání věnující, jen aby památku zvěčnělých rodičů svých v ucti. vosti zachovaly. Kdo z vás jednou bude moci, jdi a buď všem andělem strážným,
almužníkem v trudných dobách života a rozprostři opět lesk radosti něžné po
licích bledých, které za příčinou boluplných okamžiků již se odnaučily libému
úsměvu. Pomoz nevinnému, potlačenému, domáhej se jeho práva, buď mu rádcem,
obhájcem; kde se ti naskytne příležitost: a pak raduj se a patř na ty sladké
slzy a na tu nebeskou útěchu, s jakou ti vřelé díky projevují, jímž jsi se stal
pomocníkem, podporou!
3. Almužna přetrhuje a zamezuje též množství hříchů. Chudoba jest matka
pokušení, přestupků a nepravostí! Tažme se těch nešťastníků, kteří v žalářích
a trestnicích pro své nepravosti trpí a přesvědčíme se, že veliké procento svedeno
bylo k prostopášnostem chudobou. Kde panuje vůbec více lehkomyslnosti, nevá
zanosti, drzosti, krádeže a násilí, kde vypíná nepravost výše hlavu svou, ne-li
mezi lidmi chudobou sklíčenými, jsou-li ještě tak nešťastni, že náboženství ne
mají? A ta třída chudých, vydávajících duši nesmrtelnou u věčnou záhubu za
mrzký peníz, kteří aby tělo zachovali, pro pouhou výživu tělesnou hříchu se
dopouštějí nejhanebnějšího, jenž mezi křesťany, jak se sluší na svaté, ani jme
nován býti nemá.
Poskytneme-li chudému moudře pravé podpory, zachovali jsme tělo jeho
před záhubou časnou ; vysvobodili ctnost, zabránili hříchům, zachovali duši ne
smrtelnou od záhuby věčné. V té míře jaké svět chudého potlačuje a snižuje:
těší, povyšuje a ctí jej Spasitel, dokládaje: »Pokudž jste učinili jednomu z bratří
mých nejmenších, mně jste učinili.«

O jak veliké požehnání má dobročinnost, almužna, lidumilnost do sebe pro
toho, kdo ji přijímá 1
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Milé dítky křesťanské, bratří, sestry a spoludědicové Krista! pokud nám
dovoleno, navštěvujme, Krista léčme, Krista odívejme, Krista pohostinnú přijí
mejme, Krista ctěme — ne častováním, jako někteří, ani mastí, jako Maria, aniž
toliko pohřbem, jako Joset z Arimathie a Nikodém, aniž zlatém, kadidlem a
myrrhou, jako mudrcové: ale milosrdenství, lásku Pánu prokazujme skrze chudé,
poněvadž toho Pán více žádá než obětí a smilování naše tisíce tučných beránků
převyšuje, abychom odsud se odebravše, do věčných přijati byli stánkův! Amen.

Promluva na II. neděli adventní.
Sestavil M. POLÁK, katecheta v Rokycanech.

V cyklu o lidumilnosti pojednali jsme minulou neděli o tom, že almužna
jest velikým požehnáním pro toho, kdo ji přijímá. Poučme se dnes, že almužna
větším požehnáním pro toho, kdo ji dává.
Podporujíce chudé, domníváme se, že jsme veliké dobrodiní prokázali nu
znému a přec jsme tím svými vlastními dobrodinci. Těšíme se, že jsme zmenšili
bídu chudého a zapomínáme, tím právě že obohatili jsme svou chudobu a po
vznesli naději dle slov sv. Ambrože: »Milosrdenství dochází ovšem nuzného, ale
dík mzdy rozmnožené zůstává dárci. Pozoruj obilí, které se rozsívá v zemi:
zdaliž nepřináší spíše užitek rozsévači nežli zemi přijímající?
1. Almužna pravým způsobem udílená vymáhá dárci požehnání na statcích
vezdejších a chrání ho od chudoby. Sv. František Sal. praví: »Skoro nic není,
zač bychom více i tohoto pozemského požehnání nabývali, než za almužnu.«
Sv. Lev dokládá: »Neboj se, že milosrdnými skutky umenšeny budou tvé ve
zdejší statky.« V knize Přísloví čteme (19., 17.): »Jako na úrok půjčuje Hospo
dinu, kdož se smilovává nad chudým a on za dobrodiní odplatí jemu.« »Kdo
dává chudému, nebude míti nouze; ale kdo pohrdá prosícím, trpěti bude nouzi.«
(Přísl 28., 27.) — Bůh poručil Israelitům, aby toliko po šest roků vzdělávali role svá
vším právem tážeme se : Od čeho měli živi býti v sedmém roce, když ničeho nenaklidili ? Odpověď: Od hojnosti předešlého roku. Že ponechali žeň veškerou sed
mého roku, požehnal jim Hospodin v předešlém roce tak, že to, co sklidili, sta
čilo i pro rok následující. Sv. Jan »almužník« uzřel v 15. roce věku svého ve
snách pannu v nebeské kráse, která přikročivši k němu, pravila: »Jsem prvoro
zená dcera nebes! Chceš-li vstoupiti se mnou v přátelství, nalezneš u Boha mi
lost.« Světec osvícen duchem Božím, poznal v panně té — milosrdenství a při
slíbil jí věčné přátelství. Z rána ubírá se do chrámu, a tu mu vstoupí v ústrety
otrhaný žebrák sestárlý, zimou se třesoucí. Jan svléknuv svůj svrchní šat, da
roval jej chudému. I vstupuje do chrámu. U dveří stojí muž v rouše nádherném,
který hodiv světci 100 dukátův do klobouku, pravil: »Povždy, když udělil jsem
chudému almužnu z lásky k Bohu, bylo mi vše stonásobně nahrazeno.«
2. Almužna jest dále dostiučiněním za hříchy naše. Dle slov Písma sv. ne
stává před Bohem lepší náhrady nad almužnu; ona přikrývá lidské hříchy a ne
pravosti. Starý Tobiáš praví (4., 11.): »Almužna vysvobozuje od všelikého hříchu
i od smrti, aniž dopouští duši jiti do temnosti.« Jsme-li milosrdní, štědři k jiným,
milosrdenství prokáže též Bůh nám.
3. Almužna vymáhá dárci u Boha vždy největších milostí: útěchy, síly
v dobrém, poznání pravdy, přímluvy, zvláště pak blažené smrti. »Ze statku svého
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dávej almužnu,« praví Tobiáš (4., 7.) »a neodvracej tváře své od žádného chu
dého, nebo tak bude, že ani od tebe nebude odvrácena tvář Páně.« — Vším
právem tážeme se, proč .setník Kornelius, o němž Skutkové apoštolští vypravují,
že byl nábožný a bohabojný se vším domem svým, povolán byl do lůna církve,
aby pravdu poznal? Viděl u vidění anděla Božího a ten pravil mu: »Korneli,
modlitby a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.« Sv. Jeroným krásně
napsal: »Nepamatuji se, že bych byl kdy četl, aby zlý konec měl ten, kdo rád
milosrdné skutky konal. Takový má mnoho přímluvčích, a není možno, aby mo
dlitba tak mnohých byla oslyšána.«
Dr. př.! Almužna i mrtvé křísí! »V Joppe žila za času sv. apoštolův Tabitha. Byla plna dobrých skutkův a almužen, které činila. Roznemohši se, ze
mřela. Kteroužto umyvše, položili na vrchní síň. Že pak město Lydda bylo blízko
od Joppe, uslyševše učedníci, že by tam byl sv. Petr, poslali k němu dva muže,
prosíce: nemeškej přijití k nám. Tedy vstav Petr, šel s nimi; vedli jej na vrchní
síň a obstoupily ho všecky vdovy, plačíce a ukazujíce jemu sukně a šaty, kteréž
jim udělila Tabitha. Rozkázav tedy Petr všechněm vyjiti ven, poklekl na kolena,
modlil se, a obrátiv se k tělu, řekl: »Tabitho, vstaň!« Ona pak otevřela oči své
a uzřevši Petra, posadila se. A podav jí ruky, pozdvihl ji. A povolav věřících a
vdov, ukázal ji živou.« (Sk. ap. 9., 36—44.) — Proč vzkřísil sv. Petr Tabithu?
— »Pro její almužny.« — Proč jí podal ruky své ? — »Ona podávala ruky své
chudým.«
Nedivme se, přihlížejíce k takovému požehnání, jaké almužna do sebe pro
dárce má, že Ježíš Kristus, sv. apoštolově, sv. Otcové i církev sv. almužnu: do
bročinnost, lidumilnost opět a opět doporučují a vychvalují. K mládenci boha
tému praví Pán: »Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, rozdej chudým
a budeš míti poklad v nebi, pojď a následuj mne.« (Mat. 19., 21.)
Koruna všech výroků Páně o tomto požehnání jest tato: Mluvě Pán o po
sledním soudu, praví: »Tehdy dí král k těm, kteří na pravici budou: Pojďte, po
žehnaní Otce mého a vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa.
Nebo lačněl jsem a dali jste mi jisti, žíznil jsem a dali jste mi piti, hostem jsem
byl a přijali jste mne, nah jsem byl a přioděli jste mne.« Tehdy odpovědí mu
spravedliví, řkouce: »Pane, kdy pak jsme tě viděli lačného, žíznivého, nemoc
ného? A odpovídaje král, dí jim: »Amen, pravím vám, pokudž jste to učinili
jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili.«
Potom řekne i těm, kteří na levici budou: »Odejděte ode mne, zlořečení... nebo
lačněl jsem a nedali jste mi jisti« . . . a na výmluvu jejich dí: »Co jste neučiniliť
jednomu z nejmenších těchto, ani mně jste neučinili.« (Mat. 25., 34—46.)
Poznejme z toho, že mimo lásku, která každý dobrý skutek provázeti má,
ničeho záslužnějšího, konati nemůžeme, než když se dobročinnými osvědčíme
nouzi trpícímu bližnímu; tím připravíme sobě za hrobem stánky věčné.—------Velikým jest almužna požehnáním pro toho, kdo ji přijímá — větším však
pro toho, kdo ji dává. Vymáháf dárci požehnání Božího, chrání ho od chudoby
a nedostatku, činí zadost za hříchy a zjednává u Boha převelikých darů a mi
lostí. Hleďmež tohoto požehnání účastnými se státi! Dejme chudému zemi a do
stane se nám nebe; — dejme nuznému peníz a obdržíme království; almužnou,
lidumilností staneme se podobnými největšímu světa dobrodinci — Kristu sa
mému, kterýž ač chudý, přece byl bohatý — i my zbohatneme v chudobě své.
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Sv. Jan Zlatoústý praví: »Nesmírný užitek přináší peníz chudému udělený;
kdybys lidem dal jej na úroky, dali by ti ze sta: půjčíš-li chudým, navrátí tobě
Bůh stonásobně.« Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
Sestavil EM. POLÁK, katecheta v Rokycanech.

Poučujíce se o dobročinnosti, poznali jsme v předešlých dvou nedělích, jak
almužna zprošťuje bídy a nouze chudého. Zamezí množství hříchů a uchrání
tím i bližního duši od smrti věčné. Přesvědčili jsme se však dále, že i dárci sa
motnému vymáhá požehnání Božího, chrání od nedostatku, činí zadost za hříchy
a zjedná dobrodinci mnoho milostí.
Však přihlédněme dnes k tomu, s jakým úmyslem má se almužna udíleli
a ke komu, a jak má býti uspořádána.
a) Dokonalou jest milosrdnost, když se pokrm poskytuje lačnému, prve než
nuzný prosí; neboť není to dobročinnost dokonalá, která se prosbami vynucuje.
Následujme Boha svého, který slunci svému velí vycházeli na dobré i na zlé a
déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Hle, přichází déšť, prve než prosíme,
v noci sestupuje hojnost, když spíme — když ještě na loži trváme, z rozkazu
vychází den, živlové konají stráž; aniž že víme, vylévá se úroda. Nebe uštědúuje
a země plodí, po žních tolik skladů nevědouce obdržujeme; neprosíce, tak veli
kého užíváme zboží.
bj Almužna nebuď dále dávána s nevrlostí, aby zármutkem provázejícím
odměna připravená· nezhynula. Pak se udělí náležitě, když se s myslí veselou
poskytuje. »Veselého dárce miluje Bůh.« Báti se jest zajisté, aby chudý poskyt
nutého daru našeho buď s omrzením nepřijal aneb aby zhola propuštěn, smutný
a zarmoucený neodcházel. Pamatujme, že chudí poskytují nám vlastně příležitosti
ku spasení.
c) »Nechť neví levice tvá, co činí pravice tvá!« Pravicí vyrozumívá se láska
k Bohu, levicí marnost neb chtivost světská. Dáváš li almužnu pro lidskou
chválu, koná vše levice, pravice nekoná praničeho. Dáváš-li však, abys dosáhl
hříchův odpuštění, koná všecko pravice. Co je tedy: »ať neví levice tvá, co činí
pravice tvá« ? — Což dobrého činíš, čiň to z pravého milosrdenství, ne pro ně
jakou chloubu. Ničehož pro pochvalu nečiň, ničehož pro pověst lidskou, ale pro
samý život věčný.
Almužna jest semeno; semeno musí v zemi skryto býti a almužna musí
v skrytě udělována býti.
d) S nevolí pohlíží Bůh, když z podvodů kdo almužnu udílí. Z prací spra
vedlivých přikázal Hospodin dávati — z loupeží však nespravedlivých zakázal
udíleti. Když pak soudili počne, řeknou ti, kteří z loupeže žijí a z oloupení
chudých almužny udílejí: »Pane, zákony tvé jsme ostříhali a milosrdenství ve
jménu tvém prokazujíce, chudé jsme sytili, nahé odívali a cizince pod střechu
přijímali.« — Jimžto odpoví Bůh: »Co jste dali, pravíte; co naloupili. nepravíte.
Koho jste nasytili, pamatujete — proč nepřipomínáte těch, které jste oloupili?
Ti, jež jste oděli, radují se; ti, jež jste oloupili, běduji. Jež jste pohostinnú při
jali, víte — a mnohých, které jste z jich příbytků vyhnali, zapomínáte. Já jsem
přikázal milosrdenství prokazovat!: nepřikázal jsem podvodů a loupeží se dopouštěti.» — —
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2. Netoliko, kdo lačnému poskytuje pokrmu, žíznivému nápoje, nahému šatu,
cizinci přístřeší, nemocnému návštěvy, slepému vůdce, zarmoucenému útěchy,
pochybujícímu rady a čehokoliv jest mu třeba: nýbrž i ten dobročinnost proka
zuje, kdo promíjí ubližujícímu, kdo napravuje ranami a trestem, nad kým má
moc aneb nějakou kázní v uzdu ho pojímá a kárá — i on udílí almužnu, pro
tože prokazuje chybujícímu milosrdenství.
Bůh není ovšem přijímač osob, poněvadž všecko zná. My však jsme sice
všechněm milosrdenstvím povinni; avšak, jelikož je mnozí vyhledávají lstí a
bídu mnohdy jen přetvářejí, proto se štědřeji milosrdnost projeviti musí tam, kde
příčina jest zjevná, osoba známá, kde čas nutí.
Mnozí mají tu vadu, že by rádi uštědřili, ale bojí se, aby nedali tomu, kdo
toho nezaslouží. — Mnohem zajisté lépe pro ty, kdož pomoci zasluhují, též i ne
zasluhujícím uděliti, nežli ze strachu, abychom dobrodiní neprokázali nehodným,
také hodným milosrdenství odepříti. A sem, zdá se, náleží, co praví Písmo, že
»se chléb po vodě pouštěli má« (Kazat. 11., 1.), ten se ovšem nerozplyne, aniž
zhyne před spravedlivým těchto věcí Soudcem, ale tam se dostane, kde se všecko,
co našeho jest, ukládá a v čas příhodný se s tím opět shledáme, necht bychom
se jakkoliv jinak domnívali.
Abychom, dr. př., v dobročinění se nikdy nechlubili, slyšte, co psáno: «Když
učiníte všecko, což vám přikázáno jest, rcete: Služebníci neužiteční jsme; což
jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.« (Luk. 17., 10.) Aby snad někdy za vděk
učiněný nehledali jste odplaty u lidí, slyšte, co psáno: »Když učiníš oběd neb
večeři, nezvi vždy toliko přátel svých, ani bratří svých, ani příbuzných, ani sou
sedův bohatých, aby snad zase oni nezvali tebe, a měl bys odplatu.« (Luk. 14.,
12.) Abyste neposkytovali příliš pozdě, co má rychle uděleno býti, slyšte, co
psáno: »Dvakrát dává, kdo rychle dává.« Abychom příliš skoupě neuštědřili, kde
více třeba, pamatujte, že psáno: »Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žiti bude.« (2.
Kor. 9., 6.) »Aby dobročinnost naše někdy nebyla porušena zasmušilostí, vzpo
meňme vždy, »že veselého dárce miluje Bůh.« (2. Kor. 9., 7.)
Náklonnost dává jméno skutku: jak od koho vychází, tak se též cení. Do
konalou jest dobročinnost, když kdo skutek svůj mlčením ukrývá, potřebám jed
notlivých osob tajně pomáhá a jejž ústa chudých a ne vlastní vychvalují. Svatý
Jan Zlatoústý praví: »Oněch pochval si zasloužili hleď, jež všelikou řeč přesa
hují i všeliký důvod. Uslyšíš zajisté: »Služebníče dobrý a věrný; že jsi nad
málem byl věrný, nad mnohem tebe ustanovím ; vejdiž v radost Pána svého.«
(Mat. 25., 21.) Amen.

Promluva na IV. neděli adventní.
Sestavil EM. POLÁK, katecheta v Rokycanech.

Jestliže v minulé neděli slyšeli jsme, s jakým úmyslem almužna udílena
býti má, ochotně a rychle a ne pro chválu lidskou, a jestliže poznali jsme již
ke komu a jak má býti uspořádána, poznejme ještě dnes na konec k svému
poučení, jaké nemístné bývají námitky proti dobročinnosti a uvažme o odměně
za milosrdnost.
1. Mnohý namítá, že nemůže almužnu dávati, řka: »Nejisto, co se budoucně
stane, nedostatku, jenž by nás časem tlačiti mohl, předejiti sluší.« — Tomu od
povídáme: Avšak mnohem nejistěji jest, zdaž nastřádaného pokladu užiješ; po
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kuta pak nejistá není, kterou nelidskost mravů tvých očekává. Mnozí se sice
postí, modlí, pro milost kajícně vzdychají, nuzným však ani haléře neposkytnou.
Co prospívá těmto ostatních ctností konání? Proto království Božího nedosáhnou,
tudíž praví i Pán: »Snázeť jest velbloudu skrze ucho jehly projiti, než-li boha
tému vjíti do království nebeského.« (Mat. 19., 24.)
O jaká to nemístná výmluva! Ty se bojíš, abys při svém uštědřování snad
sám k posledu s nouzí se nesetkal? Než, kdypak nalezl se který spravedlivý při
nedostatku potřebné výživy? Vždyť psáno jest: »Nebude sužovali Hospodin hla
dem duše spravedlivého« (Přísl. 10., 3.) Eliáše krmili na poušti krkavci. A onomu
v jámě zavřenému a v loupež lvům danému Danielovi Bůh se o oběd postaral.
A ty se trudíš, že při tvých almužnách a zásluhách od Boha potřebné výživy
se tobě nedostane? Sám Pán osvědčuje k zahanbení pochybovatelův a malověrců
ve svém Evangeliu a praví takto: »Hleďte na ptactvo nebeské, žef nesejí, ani
žnou, aniž shromažďují do stodol a Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy dražší
nejste, než-li oni?« (Mat. 6., 26.)
b) Ačkoli chudí přicházejí ke dveřím a prosíce, úpěnlivě volají, přece mnozí
almužny odepírají, vymlouvajíce se »že nelze všem prosícím zadost učiniti« aneb
»že jsou sami chudí.«
Nebojmež se úbytku na jmění v těch vydáních, kde sama štědrost velikým
jest skutkem, aniž se může dobročinnosti nedostávali, čeho by udílela, kde Kristus
i sytí i sycen bývá. Ve všelikém takovém skutku má prostřednictví ruka ona,
jež chléb lámajíc zveličuje a rozdávajíc množí.
Byť i kdo sebe chudším byl, přece nedostatek za výmluvu předstírali ne
může, jakoby neměl odkud dáti, jelikož předpisem Spasitelovým přikazuje se nám
třeba »číši studené vody podati nuznému«. (Mat. 10., 42.) Neboť jestliže nic ne
majíce, toho laskavě poskytujeme, věru odplaty nepostrádáme. Ostatně, více-li
můžeme a nouzi předstírajíce méně udílíme, neklameme chudého, nýbrž Boha,
před nímž svědomí ukrýti nemůžeme.
Velikost almužny nezáleží na velikosti daru, nýbrž na ochotnosti dávají
cího. Co, lakomče, odpovíš jednou Soudci svému ? Stěny přikrýváš a člověka
nechceš odíti. Koně skvostnou přikrývkou zdobíš a pohrdáš bratrem svým, kterýž
v hadry jest oděn. Jaká bude nám výmluva? Kristus nám nebe slibuje — a my
mu ani chleba nepodáváme. On slunci velí nad námi vycházeli a vše stvoření
nám v službu podrobil, — a ty ani nahého neoděješ, ani v dům svůj ho přijmouti nechceš.
Drazí přátelé! Jaká to tedy mělkost obyčejných námitek proti dobro
činnosti !
Naproti tomu, o jak veliká je odměna za milosrdnosť!

2. Jako kmen vinný jilmem se podepírá, právě tak boháč modlitbou chu
dých podporu dostává. Ten strom zdá se býli neužitečným, ale přece vinnému
kmenu slouží, jenž na něm roste a drží jej, aby tím více ovoce donesl. Jestliže
nahého odíváš, sebe samého v spravedlnost obláčíš. Když cizince pod střechu
uvedeš, nuzného přijmeš, zaopatřit tobě přátelství svátých a slávy věčné. Není
to milost nepatrná?
Věci tělesné rozsíváš a sklízíš duchovní. Soud Páně obdivuješ sv. Joba se
týkající! Obdivuj jeho ctnost, an mohl říci: »Oko jsem byl slepému a noha kul«
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havému. Byl jsem otcem nuzným, kůře beránků mých zahřívaly bedra jejich.
Venku nebylo chudého, dvéře mé byly otevřeny káždému příchozímu. (Job 29.,
15.) Blažený ovšem, z jehož domu nevyšel chudý prázden. Aniž jest kdo bla
ženějším nad toho, kdo se smilovává nad nouzí chudého a nad nehodou ne
mocného a bídného.

V den soudný obdrží spasení od Pána, jejž svého milosrdenství bude míti
dlužníkem.

Jaká to bude sláva přátelům chudých, jaká velevzácná i slastí plná chvíle
pro každého, když pán jakožto přehlížitel lidu svého, těch — zásluhám a do
brým· skutkům našim — přislíbených odměn rozdávat! bude! Tu ze štědrosti
Jeho za pozemské nebeských, za dočasné věčných, za malicherné veleslavných
se nám dostane statků. Tu nás Kristus Otci nebeskému představí, věčným a ne
smrtelným životem nás podělí, do ráje opět dovede a dle věrných i pravdivých
slibů svých nám otevře bránu nebes.
Zde na zemi obstaráváme s úsilím žeň dobrých skutků, ale ve věku bu
doucím s radostí její výnos kliditi budeme dle toho, co psáno jest: »Ti, kteří se
slzami rozsívali, s prozpěvováním žiti budou«. (Žalm 125., 5.) V takovouto mzdu
dobře činíce doufejme, aby snad někdo z nás nebyl pokoušen tou myšlenkou,
že by řekl: Milosrdnost prokazuji — a čeho se mi za to dostalo ?
Sv. Aug. praví: »Bezpečně rozsívej, žeň tvá přijde později, přijde váhavěji,
ale až přijde, konce míti nebude.«

Dokončili jsme úvahy z lidumilství. Lidé za nynějších časů jsou velmi
opatrní a hledí se proti všelikým neštěstím, nehodám zabezpečit!. Aby bouře ne
učinila velikou škodu, blesk by neuhodil, upevňují hromosvody. Proti ohni,
krupobití pojišťují majetky své v pojišťovnách a p. Proti tomu nelze ničeho
namítati. Jen nezapomínejme pojistili se též pro stany věčné ....
»Buďte milosrdní jako i Otec váš milosrdný jest«, volá Spasitel (Luk. 6.,
36.) a sv. Jakub dí: »Soud bez milosrdenství tomu, kdo neučinil milosrdenství.«

Dobročinnost jest tedy naše povinnost!
Nic tak neoznačuje křesťana jako milosrdnost; věřící a spolu i nevěřící ni
čeho neobdivují tak, jako když nás spatřují almužen rozdávat!. A věru v mnohých
věcech máme i my milosrdenství třeba. Neboť i my voláme k Pánu : »Smiluj se
nad námi podle velikého milosrdenství svého!« (Žalm 50., 3.) Amen.

Promluva před svátky vánočními.
Napsal EM. ŽÁK.

V touhách a nadějích, jež se upínají k blížícím se svátkům vánočním, v ruchu
a shonu, který prolamuje zimní klid a jeví se všude na ulicích, stále zaznívá slovo:
* Ježíšek«. Chvíle narození Páně! A sotva kdo si vzpomíná, že v předvečer svá
tého Božího hodu, o štědrý den slavíme též památku svých prarodičů, Adama a
Evy. Stojí tu jeho představitelé jednotného lidského pokolení, jako jeho zástup
cové, kteří tak neblaze byli rozhodli o osudu svém i svých potomků. Vypovězení
obyvatelé ráje se blíží první k jeslím betlémským, chtějí poklonit se tomu, který
jim byl již přislíben a na nějž čekalo lidstvo po celá tisíciletí. — —
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Hluboká legenda východní vypravuje, že když byli vypuzeni z ráje, z místa
svého dřívějšího štěstí, brali se i oni, vedeni citem svým, v budoucí vlast národu
židovského, v zemi Palestinu. Zde žili, protože věřili, že odtud vzejde lidstvu
nová spása. Zde umřeli v sladké naději na Vykupitele. Umírajíce slyšeli prý i oni
zpěv andělů, hlásajících vykoupení, a pochováni byli tam, kde jednou Kristus
Pán za spásu lidstva svoji duši vydechne, u paty budoucího jeho kříže na
Kalvárii.
V předvečer Božího narození církev sv. je staví takořka mezi první, kdo
vítají příchod Ježíšův. První vinníci jsou též prvními prosebníky u Ježíše. Pro
dleme dnes u jich památného dne a uvažujme o jeho, významu.
1. Kdo nechápe hlouběji a duchovněji význam příběhů biblických bezděky
se táže: »Proč vracíme se znovu a znovu k těm dávným zvěstem, jež daleko
od nás, před mnoha tisíciletími, pod vzdálenými palmami orientu byly se udály?
Jaký vztah mají ony zprávy, snad v šeru mythů vyrostlé, ve zkazkách všech ná
rodů, v šatě pohádek a legend uchované, k našemu dnešnímu životu?«

V těch událostech, které jako v žulových rysech v bibli na nás se do
chovaly, jest hluboký význam. Věčně lidské události, všelidské osudy jsou v nich
takořka zachyceny a dány nám i za příklad i k výstraze. Tisíckrát znovu se opa
kovalo a stále opakuje, co v osudech dávných lidí, o nichž Písmo sv. nám vy
praví, písmem tak zřetelným se líčí.
Všimněme si osudu našich prarodičů, Adama a Evy. Bible líčí jich velikou,
v pravdě nebeskou blaženost v ráji. Nezkalené štěstí jest v jich nitru ; je s nimi
Bůh a svět vůkol nich tak krásný a v pravdě pohádkový. Ale neposlechli Boha
a jsou vyhnáni z ráje. Zmizelo jich štěstí a oni stenajíce v práci, bolestech a
strastech, hledají vykoupení. — Ten osud jich, drazí přátelé, každý z vás znovu
prožívá. Vzpomeňte na sné útlé mládí pod rodným krovem. Láskou rodičů obklo
peni, v radosti mládí každý z nás měl svůj čistý, nezkalený ráj. Žil v nevinnosti
duše své; živil ji věrou v Boha, žil v souladu se svým čistým nitrem is rodiči.
Ale jedva počal chápat! rozdíl mezi dobrem azlem, prvý hřích již vyhnal, vypudil jej
z ráje jeho duše. Prchlo to kouzlo štěstí a čím víc kdo hřešil, tím více ráje se
vzdaloval. A ve svých nepokojech duše, ve svých strastech každý jen znovu
hledá ztraceného ráje, každý touží po vykoupení. Jsme opravdu všichni -»vyhnaní
synové Evy«, lkáme v nehodách života, toužíme po tom zapadlém, již dávným
časům »zlatého věku lidského« náležejícím ráji.

Tak tragedii našich prarodičů více méně prožívá každý z nás. Náš život
jest jen odleskem jejich žití. Ráj toť ten cíl, za nímž každý spěchá. Mythologická
zahrada hesperidek, v níž zlatá jablka příchozím z daleka kynou, toť místo hle
daného štěstí, do něhož každý spěje. Jméno ráje stalo se názvem všestranného
štěstí, po němž člověk touží, byť nedovedl ještě je chápati. — Vzpomeňme jen na
lotra ukřižovaného po pravici Spasitelově. Sil mu ubývá a cítí, že blíží se smrt.
Spatřuje všechen svůj život před sebou, život nepravostný, zločinný. Poznává, že život
jeho je zmařen. A proto zmocňuje se ho lítost, jež otřásá jeho drsným nitrem.
Touží i on po štěstí, volá po lepším životě budoucím, než byl ten, k němuž
dosud směřoval, a v pevné důvěře volá ke Kristu : »Pane, vzpomeň si na mne,
až budeš v ráji!« A Spasitel ho těší, odpouští, dělá mu smrt lehkou, řka: »Ještě
dnes budeš se mnou v ráji.«
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2. Tak každý z nás, ať dobrý ať zlý touží po štěstí, hledá svůj ráj. A kde najde,
drazí přátelé, každý z nás svůj šťastný koutek, aspoň pablesk svého ráje ? V domě
otcovském. Tam uprostřed svých drahých, kde prožil kdys ráj svého mládí. Svátky
vánoční, svátky dítek a rodinného štěstí to jsou, v nichž ráj vrací se všudy
tam, kde narození Páně upřímně se oslavuje.

Jemnocitný spisovatel německý, Petr Roseger, uvažuje to kouzlo lásky, jež
o svátcích vánočních rozlévá se v myslích, napsal tato krásná slova: »Kdyby jed
noho dne stály na nebi dvě slunce, nebyl by to zázrak větší než onen, který se
děje o Štědrém večeru. To je den, kdy ze všech těch sobeckých lidí nikdo ne
myslí na sebe, ale každý na jiné. Navzájem překvapili se radostmi, zasypati se
dary, to je cílem toho dne. Je studená zima, ale nikdo nemrzne. Je práce ve dne
v noci, nikdo se neunaví, nikdo nehladoví, láska k bližnímu sytí všechny. Jako by
přírodní zákony se změnily; a skoro je nám úzko o rovnováhu světa, protože
tak náhle vše se zaraduje, protože tak náhle a všemocně zavládne láska. Probudím-li se ráno o Štědrém dni a můj zrak padne na vánoční stromek, který
očekávaje blízkou hodinu jásotu tiše stojí na stole bíle prostřeném, zvlhnou mi
oči. — O vánoční svátku, jenž probouzíš srdce lidská a nebeským dechem má
jovým zemi proměňuješ ve svatyni, buď pozdraven !«
A v té posvátné chvíli, kdy svazky rodinné stávají se pevnějšími, a srdce
rodičů a dítek lépe si snad rozumějí než jindy, kdo má hýti prvým, k němuž smě
řuje naše láska a vděčnost? — Všude nad chudými jeslemi betlémskými sklání
se ta, jež jesle svému dítku připravila, kam je uložila a nad dítkem bdí jako nej
lepší jeho strážce, matka Boží, Maria. Matka, v jejíž srdce snesla se láska Boží,
matka, která o štědrém večeru mezi šťastnými jest jistě nejšťastnější.
Ona to jest v prvé řadě, která každého s pohnutým srdcem vítá a každému
připravila, co jen připravili mohla. Ona je to, která ten štědrý večer a svátky vá
noční snaží se každému učiniti nejradostnějšími. — Uvažte to, drazí přátelé, a
hleďte ji posvátnou chvíli vánočního svatvečera učiniti čo nejvíce radostnou. Je to
chvíle jen jedenkráte v roce se vracející. A matky naše nečekají dárků, nechtí
překvapeni; jim dostačí naše vděčné slovo, projev příchylnosti a oddanosti naší.
Vroucí, upřímný pohled náš je jí dražší než každý jiný dárek.

Jeden z našich básníků (V. Hálek) napsal: »Kdo u matky štěstí nepoznal,
byť král byl, neviděl štěstí!« Tam doma, v blízkosti matčině je nejčistši a nejry
zejší štěstí. Z jejího požehnání a její lásky svítí ono každému na cestu života;
a komu platily jen hořké matčiny slzy, ten šel vždy v životě bez štěstí a ne
spokojen. Dokud matka mezi námi, zdá se nám, že neviditelný štít je nad naší
hlavou a ten zachytí každou chystanou ránu a každou bouři. Spějte, drazí
přátelé, s myslí upřímnou a oddanou ke svým rodičům! Pod jich krovem najdete
kus svého ráje. Zde ve škole vzděláváte v prvé řadě svůj rozum; tam doma po
silte a rozněťte svůj upřímný cit, svoji lásku ke všem svým nejbližším. A zpěv
andělů nad luhy betlémskými: »A na zemi pokoj lidem dobré vůle« kéž platí
o svátcích Boží lásky i vám ! Amen.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze,

