mé matky i Církev bude povznesena i svět bude obnoven"
/Duffner, Un message du Sacré Coeur en faveur de- la dévotion du Coeur douloureux et immaculé de Marie/.
Kristovi apoštolově naprosto jasně byli včas zpraveni
že kříž nebude jim chybět. Když totiž Ananiáš se strachoval, jak může být disponován ten nový "konvertita" Šavel,
sám Pán poodhalil závoj tajemství; Však já mu brzy ukáži,
jak mnoho bude musit pro mě vytrpět" /sk 9,16/.
Všichni svatí byli poznamenáni Beránkovým znamením a
zdá se, že všem /včetně svým kněžím/ Ježíš neustále opakuje slova, jež roku 1675 řekl svaté Markétě Marie: "přijmi kříž jako nejcennější záruku mé lásky, jakou vůbec
mohu dát v tomto životě".
Ostatně dobří knězi to již pochopili. Dokladem budiž
důvěrné sdělení, jež jeden z nich napsal pod pseudonymem
Robert de Langeac: "Je tajemný a přece požehnaný onen zákon, který takto- jako v jediné skutečnosti sjednocuje utrpeni se slávou. My vivíme pouze jednu stranu této skutečnosti a hrozíme se jí. Druhá strana je nám známa pouze
věrou. Je pravda, čím víc víra roste v duši, tím víc víra ukazuje duši v živějším světle slavný a věčný pojem

oběti. A t a k odrazem světlých paprsků víry na bolestnou a
pokořující stránku oběti dostává obě% jinou barvu. Ztrácí
svou moc nad přírodou. Stává- se nejdříve snesitelnou, pak
žádoucí a na konec milovanou. Duše chápe /řekli bychom dokonce, že vid^, že každé utrpení přijaté láskou je hotovým
pokladem a že zákon, jemuž Ježíš se podrobil, je i jejím
zákonem. Od té chvíle duše se mu podrobuje- s radostí"
/Robert de Langeac, Virgo fidelis str 34l/.
2. - R_0_Z_H_0_V_0 R 1
Mů.j knězi, pojcí sem ke mě blíži Cítím, že trpíš a že
tvá duše je znavená. Nestycí se za to! I já jsem tím musil
projít. Vím ze skušenosti, co je to být utahán, co je to
mít toho už dost. Stejně jako ty i já jsem řekl: "Už nemohu".
Vzpomeň si na Getsemany a na to, cp moji apoštolově mohli na mě pozorovat: Coepit pavere et taedere /Mar 14,33/.
Učedník není nad Mistra a víš dobře, že tím, žes přijalstát se mým knězem, přijal si rovněž stát se mým druhým Jí.
Musíš prožít všechna má tejemství i mého veřejného ži—

vota i mého utrpení. Ale buď jist, že jednou prožiješ i
tajemství mého vítězného života!
Mů.j< knězi' Poj3 sem ke mně a u mě zas nabudeš síly a
odvahy. Ěekni mi bez bázně, pod tíhou čeho klesáš. Musíš
se svěřit přátelskému srdci, srdci, jež je s to tě pochopit. Je nějaké srdce, jež tě mRže lépe pochopit než mé
Srdce?
Nechci ti dělat výčitky. Ale přicházíváš ke mně dost
často s tak upřímnou duší, jak přicházíš dnes večer?
Pane, ano, uznávám, že nepřicházím dost často k Tobě,
ale někdy se mi zdá, že mám duši tak těžkou...
Chceš,abychom se spolu podívali, co dělá tvou duši
těžkou?...Jsou to lidské hříchy?...
Tvé utrpení je však prostředkem, jak je napravit.
Kdybys tak chtěl spojit tvé utrpení s mým utrpením a to
jejich jménem. Tím bys spojil svůj úkol prostředníka.
Víš dobře, že celý tvůj život musí být ve službě tvým
bratřím. Tak neseš s sebou nesčetné potomstvo a všechno
co děláš, i všechno, čím trpíš, jejich jménem jak modlitbou tak pokáním tak i dobrými skutky muže být přeměněno

v hotový déš^ milostí pro jejich vykoupení.
Bohužel, často se cítím tak sám a tak opuštěný...
Tedy o důvod více, abys se opřel o mne, ehs přišel
ke mne? abys jednal se'mnou. Jak často jsem kladl důraz
na to prosté slůvko "mecum"! Vigilare mecum.,. .colligere
mecum..,
Nenechávej mne samotného modlit se k mému Otci!
Nenechávej mne samotného klanět se mému Otci! Nenechávej mně samotného dávat se mému Otci! Já tě nikdy nenechám samotného. Co budeš dělat bude dělat s tebou, co
podnikneš, podniknu s tebou. Co budeš mluvit, budu mluvit s tebou* Ale napřed poj3 sem ke mně a zůstaň se mnou!
M e c u m!
Budeš-li sdílet mé starosti, zapomeneš na své, či
spíše já sám se postarám, abych ti je rozehnal.
"Mecum" je dobré, Ale nestačí to! Co na tobě chci,
není prosté "manere mecvm.'', nýbrž "in me manere".
Jsi ještě moc ostýchavý. Tvá víra není ještě dost
odvážná^ Jen si to přiznej! Bojíš se svěřit sebe mně!

Pane, je to pravda, neodvažuji se jít tak daleko.
A přece tys části mého JÁ. Jen mnou a jen se mnou a jen ve
mně m&žeš Otci vzdávat plnou slávu a svým bratřím sdílet bživý
příliv mé milosti...
Někdy časem zmů.žeš se i na to, že si vzpomeneš, že jsem v
tobě. Pročpak se neopovážíš vzpomenout si i na to, že také ty
jsi ve mně? Že tys v hloubi mého JÁ? Že všechno, co odpouštíš
to odpouštíš se mnou? Že všechno co děláš ma obrovském poli
duší, to všechno děláš se mnou?
Jak se ti to teS najednou rozšiřuje obzor! Je to pravda?
Maš-li potíže, moc často je to proto, žes zúžil svůj obzor a
že myslíš jen a jen na své věci. Bu3 napříště pamětliv mých
věcí, jako já byl pamětliv věcí mého Otce!
A já pak už se postarám, aby tvůj duch byl naplněn mými
myšlenkami. Já se postarám, abych sám doplnil tvou nedostatečnost. Ale začni už se zbavovat sama sebe! Vykroč odvážně! Vím,
že tím na tobě vyžaduji pevný úkon víry. Ale jen tak a ne jinak dojdeš nezkaleného klidu.
Nuže, můj knězi, vzmuž se! Buď silný mou silou! Bučí chrabrý
mou zdatností! Buď jasný mým světlem! Já tě posílám, jako 0—
tec poslal mě jako "ovci mezi vlky".

Pane, nebojím se práce, ale bojím se, že utrpení mi zabrání
pracovat tak, jak mé srdce by si přálo.
Mňj knězi, poslyš mne dobře* Já mnohem víc potřebuji tvých
utrpení než tvé práce ba i mnohem víc než tvých modliteb,
Utrpením, jímž JÁ trpím v tobě, dodám záslužnosti svému umučení a vzácně ovoce z něho dostane mnoho duší, jež ho mají moc
a moc zapotřebí.
Kdybys tak mohl vidět velkou mravní bídu nemocných duší i
Svět je obrovskou nemocnicí, kde tolik duší je sžíráno příšerným malomocenstvím všeho druhu.
Je mi líto toho zástupu. A je mi mnohem snazší uzdravovat
šerem tvé trpělivosti než skvelostí tvé vnější činnosti.
Žízním po duších. Zdybys- je viděl, jak já je vidím, žíznil
bys také po jejich záchraně. Mohly by být tak krásné! Jsou v
nich tak v e l k o l e p é možnosti! Neměl bys to srdce nechat je tak
se kazit nebo se ničit, prostě nechat je zahynout.
Abych je mohl očistit, potřebuji k tomu záslužnou čistotu.
Abych je mohl uzdravit, potřebuji k tomu záslužnou lásku. Abych je mohl imunisovat proti zlu, potřebuji k tomu záslužné
oběti.

Jen vy, kdo dosud jste na světě, mů.žete mi pomoci zachránit
své bratry tím, že uplatníte mé zásluhy a zásluhy mé matky i
zásluhy mých světců. Ty všechny tvoří nekonečné a rozmanité bohatství, nenechte je ležet lademí To bude vaším přínosem lásky,
jež nikdy se neukazuje lépe jak ve chvíli utrpení velkodušně
přijímaného. A to může nám pomoci při péči o vaše bratry, ba
navíc i při péči o vás samotné.
Svět je moc nemocný, ale není beznadějně nemocný. Kdyby
všichni, jež jsme si vybrali za "profesionály" vykoupení, plnili své poslání, bylo by to brzy hotové. Kněží! Řeholnice! I vy
duše ve světě povolané mou milostí ke spáse světa! Vaše povolání je krásné. Vaše moc je úžasná. Vaše zodpovědnost je veliká.
Od toho, jak budete věrni svým cestám, závisí vniřní úspěch
mého díla lásky v tolika duších!
Proč hledat jinde tajemství spásy? Hledejte mou lásku! Hledejte mou vůli! Hledejte mě ve všem a ve všech! Všechno ostatní
bude Vám dáno nádavkem.
Můj synu-, hlásej toto víc svým životem než svými slovy a já
ti požehnám. Já sám budu tvou silou od té doby, než budu tvou
odměnou.

3. - E_X A_H E N
l/ Jaký je muj vnitřní poměr v&ci utrpení? Bojím se ho? Vzpouzím se mu? Podřizuji se mu trpné? Přijímám je na odčinění
hříchů? Rád se k němu znám pro vykoupení? — 2/ Pochopil jsem,
jaký duchovní užitek lze vytěžit z utrpení? — 3/ Trpím-li snažím se, aby to nebylo moc patrné či o tom mluvím všem lidem a
chci být litován a potěšován? - 4/ Povšiml jsem si již, jakmile trpím, že mé utrpení naplnilo celé mé svědomí, že nic jiného nemá ceny a všechno ostatní je bezvýznamné? - 5/ Navykl jsem
si, když mne potká starost, myslit především na celé trpící
lidstvo? - 6/ Podle svého chování v době nemoci můžeme posuzovat svůj duchovní život: jsem v nemoci náročný či lze mě obsluhovat snadno? - 7/ Všeobecně vzato, jsem vůči sobe tvrdý? Či
mám sklony k tomu, že hledám své pohodlí? Že se vyhýbám všem
potížím a vší námaze pod záminkou humanismu či opatrnosti? —
8/ Pochopil jsem, že přijímaje stát se knězem jsem se zavázal
že se stanu "ukřivovaným"? Život kněze musí být mší: pokračováním oběti na kříži, aby všem duším mu svěřeným rozdával z
ovoce vykoupení. — 9/ Jak se chovám k utrpení druhých? Lhostejně? Soucitně? S účinnou účastí? Přeji jim uzdravení jen tak
čistě společensky či je to opravdu mé vroucí přání? — 10/ A

co sl&rytá
Starám se
někdy, že
umučením?
spěl svou

utrpení těch, kdo jsou kolem mě ci dokonce mne blízcí
o to? Vyhledávám takové případy? — ll/ Stane se mi
Bohu obětuji starosti lidí a spojuji je s Kristovým
- 12/ Starám se o to, abych podle svých možností připomocí všem, jež mohu dosáhnout?

4. - P í? E D_S_E V Z E_T_Í
l/ Nebudu se divit, že v mém životě je utrpení. Nebudu je
dramatisovat. Nebudu je brát tragicky, Zato budu se snažit použít jich pro vykoupení lidí„ — 2/ Budu dalek jak pohanského sto
icismu jak i chorobného bolestínství. Budu se varovat vší povýšenosti. Svatý Framtišek Saleský píše: "Nepřejte si kříže!
Až podle toho jak ponesete ty, které vás potkají. Je to Zlořád
toužit po mušednictví a nedovést vytrpět pouhou křivdu. Nepřítel často nám předkládá veliké touhy po vzdálených věcech,jež
nikdy nenastanou, aby tak odvrátil naši duši od přítomných věcí
z nichž třebaže nepatrných budeme moci míti velký prospěch; bojujeme proti vymyšleným africkým příšerám a svou nepozorností
necháváme se zabít malými háčaty, jež se plazí po naší cestě"
/introduction á la vie devote, III díl; kap 37/. Budu vždy opatrný a rozume si budu ulevovat. Je naprosto dovoleno pokorně
prosit Boha, aby vzdálil muj kalicha Příjde-li však kříž, velko

dušně jej přijmu s Ježíšem na úmysly Církve. - 3/ Budu pamětliv
toho, že jen zde na zeni mohu dát Bohu nedvojsmyslné sědectví
své lásky, které se dokazuje velkodušným- přijetím všech utrpení.
- 4/ Vyvaruji se zbytečného stěžování si. Nářek dělá často utrpení trapné a nikdy nepomůže. Proto málo budu myslit na to, čím
trpím, zato budu myslit na neviditelného Boha, kterého miluji.
- 5/ Ve vzpomínce na Ježíšovo utrpení budu čerpat způsob, jak
své utrpení spojím s jeho bolestmi a čerpat i sítu trpělivě je
nést. Terezka Ježíškova říkávala: "Když moc trpím nebo když mě
stihnou věci trapné a nepříjemné, místo, abych se tvářila smutně, odpovídám s úsměvem. Z počátku se mi to nepodařilo pokaždé,nyní však už je mi to běžné a jsem ráda, že jsem si to osvojila"
/Histoire d'une ame XII/. - 6/ Vzpomenu si, že trpím přejde, ale že "trpěl jsem" zůstává pro věčnost. - 7/ Všechna protivenství přeměním na úkon lásky. Nezapomenu, že výkupná cena našeho
utrpení závisí od stupně lásky, s níž utrpení poneseme. Kristus
Pán řekl Benigně Konsolátě: "Když trpíš, a*Ě už duchovně nebo
tělesně, učiň svá utrpení ihned cennými tím, že vzbudíš úmysl
trpět z lásky. Většina lidí i těch nejzbožnějších zmenšuje své
zásluhy tím, že kudy chodí, tudy klábosí o tom, co trpí, ba i
když přímo si nenaříkají, přece jen chtějí, aby druzí o jejich
utrpení věděli. To se mému Božskému Srdci vůbec nelíbí. Posílámli utrpení na někoho, chci, aby bylo přijato odevzdaně a trpěli—

v8. Lidé myslí, že sněd své soužení zmenší, když dají je poznat
jiným lidem. Tím uleví pouze přirozenosti, ale oslabí si duši
a potom už nebudou vůbec s to trpět z lásky." Podobně píše Dom
Harmion: '^lilujeme-li opravdu Ježíše, nehledáme, jak bychom se
vyhnuli utrpení, s nímž se setkáváme při plnění své stavovské
povinnosti. Jedni mají' kříž těžší, jiní lehcí. Láska pomáhá jej
nést, a^ je sebe těžší. Bozi milost působí, že člověk ke kříži
přilne a nechce jej složit. Nakonec si jej zamiluje jako prostředek, jímž neustále svědčí o své lásce" /Christ idéal du moine str 242/. - 0/ V duchu budu se sklánět nad bolestmi trpícího
lidstva, budu toto všelidské utrpení spojovat se svým, budu své
utrpení spojovat s umučením Ježíše Krista a tak se stanu spojkou
aby umučení Ježíše Krista posvěcovalo a proměňovalo utrpení lidí.
— 9/ Budu v sobě živit přesvědčení, že utrpením udělám více práce než činností a rozhodnu se. mít stále větší vděčnost, když
Pán ml dovolí nést kříž: "Pane, děkuji ti za tvou dobrotu, že
ml dáváš trpět, protože tímto utrpením spojeným s tvým umučením
mi dovoluješ, abych získal milosti vykoupení pro všechny duše,
jež jsou se mnou spojeny". - 10/ Rád budu konat křížovou cestu.
Kristus Pán řekl sestře Gertrudě Marii dne G.X.19C?: "Kdybys
denně rozjímala o mém umučení, méně bys se bála trpět". - ll/
Vynasnažím se pomoci těm, kdo trpí. Abych zapomnět na své strasti, není lepší věcí než se sklánět nad strastmi druhých. Ve

svých konferencích a kázáních nebudu se bát dotknout! se nesnadného problému utrpení, taktně a delikátně budu poučovat duše o jejich vykupitelském poslání. Utrpení, o němž člověk ví,
že je k něčemu dobré, nese se méně trapně než utrpení, o nemž
si myslí, že je zbytečné. - 12/ Jako kapka vody ve mši svaté se
vlévá do kalichu vína či lépe ještě jako malé hostie tvoří jedno s velkou hosti^ tak budu často ve mši svaté obětovat utrpení
těch duší, jež jsou mi svěřeny, aby tato utrpení se proměnila
v deš*Ě milosti a ve vykoupení ku blahu všech.
5. - D U_C_H_0_V N_í_

Č_E T_B_A

Myslím, že utrpení bylo Bohem povoleno člověku s velkou myšlenkou lásky a milosrdenství.
Myslím, že Ježíš Kristus utrpení přeměnil a posvětil a skoro zbožštil.
Myslím, že utrpení je pro duši zdatným dělníkem vykoupení
a posvěcení.
Myslím, že utrpení je stejně užitečné jako slova a skutky a
mnohdy užitečnější a že hodiny Kristova umučení byly pro nás
účinnější a v Otcových očích větší než celá léta kázání a ve-

