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„Hlásej slovo, 

naléhej včas i nevčas, 

usvědčuj, zapřisahej, 

kárej se vší trpělivostí 

a moudrostí!" (II. Tím 4, 2.) 
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s L o v o s t v o R i t e l o v o 

KRIStOVO 

pAvLovo - ó o m i n i í c o v o 

Dějiny Církve sv. jsou dějiny slova Boží-
ho: toho slova, které na počátku stvořilo 
světlo a vesmír a korunovalo celé dílo stvo 
řením člověka, jehož postavilo na zkoušku 
do ráje rozkoše; ono křísí mrtvé z hrobů a 
dává rozkazy větrům a bouřím. 
Poněvadž svět nepoznal Boha moudrostí 

z moudrosti Boží, jevící se ve stvoření, za-
líbilo se Bohu spasiti věřící pošetilostí, ká-
záním slova, jak píše sv. Pavel. (I. Kor. 1, 

I 21.) To je slovo, jež zaznívá od věčnosti do 
věčnosti přes všechny věky: a blahoslave-
ni, kdož je poslouchají, neboť jest slovem 
života věčného! Slovo, které Vtělené Slo-
vo Boží předalo ze svých svatých úst do 
úst svatých apoštolů, jakožto slovo usmí-
ření mezi nebem a zemí, když jim pravilo: 
Jděte, kažte evangelium všemu stvoření! 
Toto slovo rozlehlo se světem, zaznělo i 
zde v Římě z úst řetězy spoutaného Petra a 
Pavla, neboť slovo Boží nelze utlumiti ani 
spoutati řetězy pozemských vládců. 
A slyším sv. Pavla - velikého hlasatele 

víry a pravdy, jenž byl dán světu jako uči-
tel národů - jak dále předává ze svých úst 
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slovo přijaté od Krista milovanému žáku 
Timoteovi, když mu praví: Hlásej slovo! 
Pohled na velikého hlasatele národů vy-

volává před naším zrakem jiné vidění: vi-
dění hlasatelů slova Božího, udatného a zá-
řícího voje, v jehož čele se obdivujeme Do-
miniku Guzmanovi, k jehož oslavě jsou za-
svěceny tyto slavnostní dni. Budeme mu v 
nich pěti slávu, která již po sedm století 
obklopuje jeho oltář. 
Ve světle Pavlově budeme uvažovati o 

velikém Patriarchovi bratří Kazatelů, kte-
rý následováním svatého Pavla následoval 
Krista, byl učelivý ke Kristu i Pavlu, jenž 
k nám volá: Buďte moji následovníci, jako 
já jsem Kristův! (I. Kor. 4, 16; 11, 1.) 
Tak se jeví Bůh podivuhodný ve svých 

svatých, z nichž jeden přijímaje světlo od 
Krista, předává je druhému; a osvětlujíce 
se navzájem, všichni rostou v témže bož-
ském světle tak, jako slunce osvětluje pla-
nety, jejichž paprsky společně s paprsky 
usmívajících se hvězd působí čarokrásný 
vzhled našich nocí. 
Po vzoru Pavlově stal se Dominik hlasate-

lem Krista, jeho vyslancem a zástupcem: 
Hlásej slovo! Jako sv. Pavel, cítil i on usta-
vičné popudy horlivosti a péče o všechny 
věřící Církve sv.; seskupil kolem sebe zá-
stup pomocníků, apoštolů, určených, aby 
procházeli světem v útěchách i trampotách, 
ve dnech radosti a smutku: Naléhej včas, 
nevčas! Se sv. Pavlem povstal Dominik ja-
ko učitel vší vědy a ctnosti; byl pověřen 
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usvědčováním z falešných nauk, povzbu-
zováním a nabádáním k dobrému, napomí-
náním a odstraňováním špatných mravů. 
Tento učitelský úřad zastával s nezměni-
telnou trpělivostí a nebeskou moudrostí: 
Usvědčuj, zapřísahej, kárej se vší trpěli-
vostí a moudrostí! 
V tento den slávy a radosti pro vznešený 

řád dominikánský - v němž je nesmírná tí-
ha obdivuhodné pracovitosti, a jenž po 
sedm století, z věku do věku hromadí va-
vříny a triumfy učenosti a ctnosti - zvedá 
se sv. Dominik-Velikán: kazatel, zaklada-
tel, učitel. Ozařuje dlouhý zástup svých 
řeholníků a nebojácných následovníků les-
kem a světlem své otcovské svatozáře: a-
poštolským žárem, důmyslnou obnovou a 
vítěznou prozíravostí. Taková jest heroic-
ká velikost, kterou vám chci na něm uká-
zati, zatím co ho vidím v bouřích a tvrdých 
zkouškách třináctého století vzdělávat se-
be a přetvořovat se v moudrého a svatého 
napominatele. Pozvedá do výše nový štít 
víry a vědy před bojovníky svého vojska, 
jež poučuje svým příkladem a svými záko-
ny, jak jest třeba učiniti si ze studia a vě-
dy zbraň na obranu všech pravd božských 
i lidských. 
Jest vpravdě hodno, aby zaznívala velká 

chvála na sv. Dominika v městě Římě, kte-
rý vídával jeho kroky a chová v sobě ještě 
živé vzpomínky na zázraky a jeho horli-
vost, aby zaznívala v tomto nádherném 
chrámě, zasvěceném Stolici Moudrosti, kte-
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rá nesestupuje z fantastických světel Olym-
pu, nýbrž z jasu Svatých, kde je zrozena 
od věčnosti. 
Jestliže však má nedostatečná slova ne-

vystihnou takovou slávu, budou vám zřej-
mě mluviti ctnosti a činy velkého Patriar-
chy bratří Kazatelů. Ony vám budou ká-
zati příkladnou účinností, která převyšuje 
všechna slova, neboĚ ony jsou slovo živé 
a účinné, pronikající až do rozdělení duše 
a ducha, kloubův i morku a rozeznávající 
myšlenky a úmysly srdce (2id., 4, 12), slo-
vem, jehož my poutníci a bloudící v nejis-
tých myšlenkách a v nestálosti života vel-
mi potřebuj eme: Hlásej slovo, naléhej včas, 
nevčas; usvědčuj, zapřísahej, kárej se vší 
trpělivostí a moudrostí. 
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VZOR KAZAteLŮ 

Hodnost kazatele se štěpuje na přiroze-
nost lidskou tajemstvím víry. Mezi přiro-
zeností lidskou a tajemstvím víry zeje pro-
past božského. Kdo ji překlene, ne-li ten, 
jehož rámě podpírá božský příkaz? Kterak 
budou moci kázati, nebudou-li posláni? 
(Řím., 10, 15.) 
Upřete se mnou zrak na tento oltář víry! 

Ve svatostánku jest přítomen a skryt u-
prostřed nás Ten, jenž byl prorokován, o-
čekáván a jenž přišel-nej vznešenější z ka-
zatelů lidského pokolení, Slovo Boží, stavší 
se člověkem, vyslané od Otce, aby hlásalo 
a ukázala padlému lidstvu v sobě samém 
most, který překlenuje propast a vede na 
cestu pravdy a života, který jest v tajem-
ství víry. Kristus jest náš jediný Učitel a 
Zvěstovatel věčného poselství; jest Slovo, 
které hlásá Samo sebe: Pravdu a Moudrost. 
A hlásaje sám sebe, hlásal Otce, jenž ho 
vyslal: Hlásej slovo! 
Není-liž Kristus Mistr kazatelů? 
Nenaučili se Apoštolově v jeho božské 

škole svaté nauce a způsobu, jak hlásati 
svjětu království Boží? Nebyli oni vyvoleni 
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a shromážděni v jednu společnost, aby byli 
u něho v jakémsi noviciátě? A rozesláni 
mezi palestinský lid, nezačali za jeho do- ' 
zoruhlásati jeho slova,která měli pak nés-
ti dále za hranice mezi národy celého svě-
ta? 
O ano, voláš Učiteli národů, sv. Pavle, že 

jsi následovník Kristův nejenom životem, 
nýbrž také slovem. Oblečen v Krista a ma-
je slovo Kristovo v ústech, nedbáš na úna-
vu a procházíš všemi nebezpečenstvími na 
zemi, na moři a mezi lidmi. Jsi zvučná pol-
nice, zazníváš s Nového Siónu, abys pro-
budil mrtvé k životu a milosti, ty budeš 
vzorem Dominikovi Guzmanovi, který ná-
sledováním tebe, nalezne pro svého silné-
ho ducha nejsnadnější cestu, vedoucí k ná-
sledování Krista. 
On rovněž bude kazatelem Kristovým, ne-

boť i do něho Bůh vložil povahu ohnivou a 
urozenou, která z něho učiní nepřemožitel-
ného bojovníka slova. 
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d o m i n i K riA s t u d i í c h 

Věru, neničí-li milost přirozenost, nýbrž 
ji oživuje a posiluje, poddávajíc ji nevy-
stihlým úradkům, chtěným nebesy; jestli-
že nebe určuje a řídí vše, co se děje a při-
házi ve velkém i malém světě, jimž je člo-
věk; je-li na téže větvičce jeden z květů 
krásnější než druhý, bude div, obdržel-li 
Dominik, jeden ze tří synů otce Felixe Guz-
mana a matky Jany z Azy, určený Bohem 
k velkým věcem, povahu tak privilegova-
nou, aby mohl vykonati zázračné práce, k 
nimž ho Bůh volal? 
Do této lilie, zrozené ve španělské Cala-

roze roku 1170 a rostoucí v ovzduší hor 
Staré Castilie au šumících čistých vod Due-
ra, byl vlit s heroickou odvahou a stateč-
ností, jakou měli křesťanští obráncové pro-
ti vpádu Maurů, zároveň žár ducha, jemuž 
se budou obdivovati budoucí pokolení usv. 
Ignáce z Loyoly a sv. Terezie Ježíšovy. 
Nebudu připomínati tituly z pokrevenství 

ani velikost feudálního hradu, ale budu 
chváliti vynikající zbožnost a ctnosti, kte-
ré obklopovaly Dominikovu kolébku a pé-
či velmi zbožné matky, která v tomto tře-
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tím plodu svého života, jejž si toužebně 
vyprosila na nebi, živila a pěstovala mateř-
ským mlékem - slovy a úsměvy své lásky 
- zárodky, předzvěsti dobroty a svatosti, 
jež milost zasela při křtu sv. do duše toho-
to jejího dítka. Nespatřila-liž ve snu své 
dítě jako pochodeň zapalující celý svět, 
nebo jako hvězdu zářící na nebi? 
Rovněž pomlčím o zbožném duchu jeho 

starších bratří, Antonína, jehož s úctou při-
jme chrám sv. Jakuba mezi své kanovní-
ky, přítele chudých a nemocných, a Ma-
nesa, jenž v rouchu bratří Kazatelů se sú-
častní námah Dominikových a bude s ním 
uctíván na oltáři, spolu s matkou Janou 
z Azy. 
Můj pohled se soustředí na malé dítě vel-

kých úradků Božích, v němž s lety poroste 
nejenom síla těla i duše, nýbrž i něha, mi-
lost a onen duch moudrosti a opatrnosti, na-
plněné prostotou, kterou Bůh dává malič-
kým. V tomto duchu přemůže vření svého 
mládí a nástrahy klíčících vášní hned v 
prvních vítězstvích, jež uschopňují duši 
získati si nejslavnější a nejobtížnější bu-
doucí triumfy. 
Jinoši, kteří mi nasloucháte, jsouce hrdi 

na žár své krve, který vám dodává odváž-
nosti a žene vás na všechny cesty, do zá-
bavných her i do studia posvátné nebo 
světské vědy, kteří v sobě cítíte horoucí 
mládí Dominika Guzmana, pojďte, uvažuj-
te o tomto andělském mladíku! 
Má jméno Páně (Dominus: Dominicus), 
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odchází z otcovského domu avGumiel d'1-
zan, daleko od bdělého oka matčina, ve 
škole svého strýčka arcikněze, nabývá zá-
roveň s cvičením v úkonech zbožnosti prv-
ních základů učení, které mu otevře brány 
biskupského ústavu v Palencii, proslulého 
athenea, kde se vyučuje všem uměním a 
posvátným vědám. Vzdálen od rodičů, ví, 
že není vzdálen od Boha, a že bázeň Boží je 
počátek moudrosti. Ví, že se za něho vzná-
šejí k nebi vzdechy jeho svaté a pečlivé 
matky, dobře ví, že pilné a usilovné stu-
dium jest jistá zbraň a pancíř čistého srd-
ce, v němž si moudrost se zálibou staví 
svůj příbytek. 

Závidte krásu mladému muži, který mezi 
neklidnými povahami svých spolužáků na 
vysokých školách písemnictví, filosofie a 
ostatních véd a svobodných umění, neztrá-
cí jas svého živého pohledu a zachovává 
si příjemnost duše i mravů, která se celý 
život jeví na jeho jasné, usměvavé tváři a 
přitahuje k němu každého, kdo se s ním 
setkává. 
Dominik od patnáctého do pětadvacátého 

roku - stoje na prahu života a v kvetoucí 
době něhy, během níž se upevňují nejen 
síly a schopnosti tělesné, ale i duch se vy-
víjí a dychtivěji a s větší dravostí proniká 
do různých, příjemných oborů vědění a 
vniká do studia světa, člověka a Boha -
utvrzuje v sobě nadějný jinošský zápal 
toužnými rozhodnutími a řeší problém ži-
vota, usměrňuje jej k vznešenému cíli, pro 



nějž jsme zrozeni: Horlete o dary lepší!" 
(I. Kor., 12, 31.) 
Neslyší však všichni toto slovo, necítí 

všichni ve svém mládí křídla orla, jenž se 
vznáší k vrcholkům a ve výši příkrých 
alpských skal číhá na kořist a nasytí se jí 
v hlubinách údolí. 
Zbožný jinoch viděl, že se studiem svo-

bodných umění neuklidňuje srdce, a že se 
nad uměním lidským, které studuje a na-
podobuje přírodu, zvedá a tyčí umění nad-
lidské, které napodobuje Boha a nás činí 
dokonalými a svatými, jako jest Otec ne-
beský, jako jest dokonalý jeho Jednoroze-
ný Syn, jenž se připodobnil nám, abychom 
se my stali podobni jemu. 
To je umění svatých a svatosti. 
Dominik uzrál ve svém mužném rozhod-

nutí: stane se sluhou Božím. Umrtvováním 
těla získá nových sil, aby se více mohl vě-
novati své duši: nic nebude překážeti jeho 
studiu. Jeho rozum a vůle, zdokonalujíce 
se, víc a více se budou povznášeti a sjed-
nocovati v Bohu a v Kristu. Radost z vědě-
ní neochromí jeho duchovní život. Povin-
nost a úspěchy ve studiu tak promění a 
využije jich, že ho povedou k vlastnímu 
posvěcení a vydatně mu pomohou v pří-
pravě na kněžství. 
Nenalezl jsem, kdo byl vůdce jeho duše 

na universitě v Palencii; jeho vůdce a uči-
tel byl sám Duch svatý, který k němu mlu-
vil z Písma sv. a s vědou Pravdy zjevené 
učil ho také moudrosti duchovního života. 
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Spokojil se pouhým spekulováním o víře? 
Nestudoval naopak, aby si učinil z víry du-
ši své duše, život svého života, pochodeň 
své lásky pro Boha a pro své bratry, znak 
a formu svého díla, hvězdu své cesty? Ni-
koliv, nebyl z oněch soudobých studentů, 
kteří odlučovali rozum od srdce a naklo-
něni nad svatými knihami, zůstávali neci-
telní k žáru, který z nich sálal. 
Na studiích v Palencii, v prvním to údo-

bí svého života, Dominik je Dominikem: 
muž zralý, pevného smýšlení a nezdolné 
vůle, ozbrojen jako hrdina, milý jako dí-
tě. Klade základy k vlastní budově, připra-
vuje se na kněžství a zasvěcuje se do čin-
nosti, do bojů a budoucích vítězství. V do-
bě bídy a hladu, které vypukly v tomto 
městě a vehnaly chudé a ubohé do krajní 
nouze a neštěstí, v této žalostné situaci cí-
til láskyplný student zCalarogy, že mu pu-
ká srdce. Co však mohl učiniti proti metle 
všeobecného hladu? Pamětliv jsa po pří-
kladu svatých nejvznešenějšího prostřed-
ku, lásky Kristovy, převyšující veškeré po-
znání, a jež se rmoutí s trpícími, k údivu 
svých spolužáků a profesorů prodal draho-
cenné školní knihy, jež si byl draze opatřil 
a jež ještě sám obohatil důmyslnými po-
známkami. Prodal je, aby za získané pení-
ze opatřil denní chléb chudým a ubohým. 
A byl by prodal i sám sebe, aby vykoupil 

ze zajetí Maurů bratra jedné chudé ženy, 
kdyby Boží ruka nebyla jiným způsobem 
vysvobodila zajatého ubožáka. 
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z u n i v e r s i t y d o KLÁšteRA 

Z Palencie, z noviciátu zbožnosti, studia 
a lásky k bližnímu, dostala se pověst o 
zbožném studentu do Osmy, sídelního měs-
ta biskupa Martina de Bazan, jenž v té do-
bě horlivě usiloval o reformu diecésního 
kněžstva i o reformu řeholních kanovníků 
své kapituly. Na radumoudrého jejich pře-
vora Diega de Azevedo povolal k sobě Do-
minika, vysvětil ho na kněze a ustanovil 
podpřevorem reformované katedrální ka-
pituly. 
Dominikovi tehdy bylo asi dvacet osm let. 
Bůh ho postavil do nového prostředí, aby 

ho nejlepším způsobem přetvořoval a po-
učoval k úkolu, k němuž ho byl určil, aby 
z něho učinil moudrého učitele bratří Ka-
zatelů. 
Ve stínu kláštera řeholních kanovníků na-

lezl Dominik přítele v převoru Diegovi, 
jenž krátce nato, po smrti biskupa Marti-
na, se stal biskupem. Nalezl přítele, jehož 
ideální myšlenky ho inspirovaly, jehož 
horlivost ho zapalovala, jakož i jeho pří-
klad ho poučoval jak postupovati v čin-
nosti o spásu duší. Tak dává Pán svým nej-
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milejším služebníkům společníka, jako ze-
mi na její pouti kolem slunce přidružuje 
měsíc, osvětlující naše noci. 

Co bylo předmětem vroucích rozmluv 
těchto dvou přátel, v nichž se navzájem 
povzbuzovali? To ví jediný Bůh. Mlčí-li 
však historie a nic o tom nevypráví, samy 
skutky budou mluviti později - a to silně a 
zvučně. 
Dominik hýbán a veden úradkem Božím, 

postupoval vpřed k metě, naznačené nebe-
sy na počátku jeho života, k metě, jež mu 
byla dosud neznáma. Co viděl sám v sobě, 
v pokoře svého ducha, uprostřed svých 
spolubratři, jimž se jevil jako planoucí 
světlo, první ve svatosti, sám se považuje 
za posledního, pohrdaje sám sebou, rozši-
řuje kolem sebe vůni ctnosti podobnou vů-
ni lilie a růže? Zkoumal hlubiny své duše 
a na tom, co Bůh v ní zasel, spatřil rozpro-
střený závoj průsvitný a zároveň temný 
jako budoucnost. Avšak nalezl tam též tro-
jí mocnou lásku, na níž pevně postavil pří-
tomnost i budoucnost: lásku k božské vě-
dě, lásku ke klášteru a lásku k veřejné 
činnosti, lásky to, které chtěl sjednotiti v 
jediné lásce, v lásce ke Kristu, Spasiteli 
světa. 
Láska k božské vědě ho ustavičně pudila 

k hledání vědy svatých a vedla ho, aby se 
sám stále více přizpůsoboval a zdokonalo-
val v podobnosti s Kristem. Dominik se no-
řil stále hlouběji a hlouběji do evangelia 
sv. Matouše a listů sv. Pavla, do dvou knih, 
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které jako poklady veškeré moudrosti bu-
de při sobě nositi za ňadry po celý svůj ži-
vot. Z těchto stránek, jež vyvýšily a po-
vznesly výmluvnost sv. Jana Zlatoústého, 
Dominik pil vodu tryskající do života věč-
ného, okoušel tok lásky Kristovy a Pavlo-
vy, proudící k duším, cítil ve své hrudi vřítí 
nutkání k apoštolátu a se svých rtů splý-
vati slova kazatelova. 
V oněch stránkách odhalil způsob, jak 

sloučiti své druhé dvě lásky, klášter s ve-
řejnou činností, zatím co poznal v knize 
Rozmluv neboli Konferenci Otců, napsané 
mnichem Kassiánem, jak se mimo Nitrii a 
Thebaidu bojuje, postupuje a vítězí na pou-
štích duchovních. Tak se řeholní kanovník 
Dominik ve stínu katedrály v Osmě zasvě-
coval do klášterní usebranosti a do zacho-
vávání předpisů řehole sv. Augustina v ži-
votě rozjímavém. 
Avšak ve svých kontemplacích, v dlou-

hých rozmluvách s Bohem za dne i za no-
ci před svatostánkem, ve svém nářku a 
svých bolestných kvíleních nad bídou hříš-
níků a opuštěných a utiskovaných duší, ve 
vlnách své hořící lásky, která všemu věří, 
vše doufá, vše snáší, nesnil ani o klášteře 
v Čluny a v Citeaux, ani o poustevnách kar-
tuziánů nebo mnichů kamaldulských, ný-
brž jedině o Sinai, na němž by rozmlouval 
jako Mojžíš s Bohem a potom s něho se-
stoupil se zářícím čelem, aby hlásal Boží 
zákon bloudícímu lidu. Jeho idea bylo třetí 
nebe, s něhož by mohl po vzoru Pavlově 
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sestupovati do středu národů jako učitel 
nebeských věcí a hlasatel vykoupení a od-
puštění. Uvažoval o poušti mlčení a postu, 
kde by se po příkladu Ježíše Krista, jenž 
jest Moudrost Otce, na něhož blaženě pa-
tří, mohl připraviti na zápas s nepřítelem 
lidského pokolení a státi se putujícím a 
veřejným šiřitelem evangelia v krajinách 
velké Palestiny, tohoto světa nešťastných 
synů Adamových, bloudících, navzájem 
od sebe oddělených nejen horami a oceá-
ny, nýbrž i srdci a myšlenkami. 
Ano, Dominik snil o otevřeném poli pro 

své zápasy a svou horlivost. Snil o sva-
tosti - dovolte mi užiti takového slova -
nikoliv statické, nýbrž dynamické; o kři-
žákovi, rytíři Kristově, jeho Chrámu a je-
ho nebeském Jerusalemu o svatosti osvo-
boditele z otroctví spíše bludů a hříchů 
než nevolnictví řetězů a gale jí, jenž je hrdý 
nikoliv na zbroj z ocele nebo z bronzu, ný-
brž na zbroj ducha. 
Tak se podobá sv. Pavlu: opásán na bed-

rech pravdou, oblečen v pancíř spravedl-
nosti a obut na nohou hotovostí evangelia 
pokoje, maje štít víry a přilbici spásy a 
meč Ducha, to jest slovo Boží. (Ef. 6, 14— 
16.) 
Bernarde z Clairvaux, velký paladine ví-

ry a Církve Kristovy, zvučná a líbezná 
hlásnice Ducha sv., velký kapitáne, kterýs 
přece dobyl tolik vítězství a vavřínů, ač 
jsi vyšel z kláštera bez šiku, - o tobě snad 
snil Dominik, ale o tobě, jak vedeš šik he-
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roů sobě podobných a bojuješ s nimi na ši-
rém poli. Snil o tvých činech, jež byly ješ-
tě v živé paměti. To bylo pro něho vidění 
nových atletů s jiným šatem nežli tvým, 
ale podobných činným životem tobě, pu-
tujícímu bojovníku, který jsi hlásal prav-
du a víru na cestách Evropou, již jsi napl-
nil svým mocným hlasem, hlasem jakoby 
řvoucího lva, jenž k postrachu divokých 
zvířat vychází zrána na lov a pak, raduje 
se ze svého lupu, se vrací navečer nikoliv 
zeslaben, nýbrž ještě silnější do svého dou-
pěte k odpočinku. 
Je snad třeba dokazovati, že klášter při 

katedrále v Osmě byl Dominikovi též ote-
vřené pole jeho horlivosti pro duše a trpí-
cí? 2e opouštěl kontemplaci nebeských vě-
cí, aby s žárem své lásky a úsměvem útrp-
nosti vléval do raněných a zkormoucených 
srdcí balzám, jenž očišťuje, posiluje a oži-
vuje k lepšímu životu? Jak slovo Boží 
splývalo s jeho rtů s nadšením apoštola, 
láskou otce, lékaře a přítele? Uprostřed ře-
holních kanovníků se svým přítelem bis-
kupem Diegem de Azevedo jeví se nám 
Dominik - jako jitřenka zvěstující den - v 
jasné záři přísného noviciátu; ten cvičil je-
ho obdařenou přirozenost, vychovával ji, 
posiloval a učil ji, jak sjednotiti vpřevzne-
šené lásce Kristově lásku k vědě, sloužící 
lásce k bližnímu, s žárem lásky kontem-
plativní a činné, z níž se rodí, upevňuje a 
nadšením zapaluje kazatel slova Božího: 
Hlásej slovo! 
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Z KLÁ5C6RA 

ha A p o š t o L s K é poLe 

Avšak Boží Prozřetelnost, která ve svých 
úradcích si vybírá a připravuje heroy pro 
své podivuhodné záměry, nechtěla míti Do-
minika v Osmě, kde již po osm let jako o-
zařující a hřející světlo zářila jeho ctnost 
a horlivost pro duše. 
Kde tedy, v kterém městě, na kterém mís-

tě bude kázati? Kam půjde bohatýr z Ca-
larogy, milovník křesťanské víry, svatý 
atlet, a jak jej opěvuje Dante (Ráj, XII,55), 
„přívětivý ke svým a tvrdý knepřátelům", 
kam se odebere se svou učeností, silou 
i apoštolským úřadem a - jako proud dra-
vě vyvěrající ze silného pramene - mocně 
se rozleje a zazáří cherubínským jasem? 
(Ráj, XI, 39.) Kde tedy, včas i nevčas, slo-
vem pravdy, mocí Boží, zbraní spravedl-
nosti vpravo i vlevo, za pocty i potupy, při 
zlé i dobré pověsti, v námahách, postech a 
bděních, se shovívavostí a dobrotivostí (II. 
Kor., 6, 7—8.) dá vzejiti a zazelenati se bu-
jejícím výhonkům nové zahrady, o níž sní? 
A kde rozechvěje ladný zvuk svého slova 
v hlase společníků své horlivosti? 
Kde mu řekne Boží hlas: Naléhej včas i 

nevčas? 
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Poslyšte! Když Bůh - v den jim stanovený 
- přiloží ruku k vykonání svých záměrů, 
směřujících k spáse duší, tehdy volá hrdi-
nu, daleko od světa žijícího, jemuž ono dí-
lo svěřuje. Toto velké divadlo nám před-
vádí Písmo svaté, když nám oznamuje hlas 
Boží k Abrahamovi, Patriarchovi všech vě-
řících: „Vyjdi ze země své, svého příbu-
zenstva a z domu svého otce a pojď do ze-
mě, kterou ti ukáži; a učiním tě velkým 
národem." (Gen. 12, 1.) 
Vidím, jak tento božský rozkaz po druhé 

se ukládá budoucímu Patriarchovi bratří 
Kazatelů, ne slovem znějícím v ucho, ný-
brž slovem vnikajícím do srdce, kde bije 
život nejhlubší a vtiskuje mu pohyb, který 
vzpružuje a oživuje každou žilku. 
Obdivujte se se mnou tomuto muži, jenž 

se svým biskupem překročuje strmé hra-
nice mezi Aragonií a Gascogní. Vychází 
ze své otčiny, v níž ho mnozí milují a cti -
a opouští je. Vrátí se až po 25 letech. Jeho 
srdce nebude jiné, tatáž bude jeho bílá tu-
nika i jeho černý plášť; ale jeho tlukoucí 
srdce bude objímati celý široširý svět, kam 
až zbloudí duše Kristem vykoupená. Vrátí 
se s tváří zářící obvyklou radostí, ale s vel-
kými myšlenkami otce, bdícího nad řehol-
ní družinou, blízek již smrti, podobaje se 
bojovníku, jenž klesá a umíraje se rozpo-
míná na sladké objetí matčino. 
Nyní, neznaje nic jiného než neuhasitel-

nou žízeň po oběti, věrný společník svého 
biskupa překročuje Pyreneje, zanechávaje 
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za sebou hrozivé vrcholky Maladetty a se-
stupuje do líbezných údolí a plání zavlažo-
vaných řekou Garonnou, do krajin úrod-
ných jako zaslíbená země, která však tehdy 
byla zemí, nad níž se vznášelo jako druhdy 
nad zemí Abrahamovou- zlořečení Kanaa-
novo (Gen. 9, 26), „Kananejští sídlili tehdy 
v zemi". Kananejští byli albigenští bludaři, 
jméno, které špatně chápou ti, kteří neznají 
jejich osudné bludy a nebezpečí pro nábo-
ženství a společnost, zaměňováním nená-
visti za zbožnost a neřesti za ctnost. 
Zde bylo první pole, jež Bůh určil pro Do-

minika a biskupa Diega. 
Zde měli podstoupiti prvé boje a odnésti 

prvé vavříny. 
Zde Dominik měl sjednotiti svůj první šik 

a vztyčiti první pomníky svých vítězství. 
Kdybych měl dosti času, vylíčil bych vám 

ubohý stav Gascogně a okolních krajin na 
konci 12. a na počátku 13. století. Spatřili 
byste, jak při znovuzrození národa, kdy se 
rodila ladná epopeje o paladinech a lidové 
písně trubadurů z Provence a Lanquedocu, 
povstávala z hrobu a zvedala hlavu stará 
herese manichejská a gnostická. Znovu 
vzkříšena na Východě, vetřela se do zemí 
lombardských a zaalpských, aby se veřej-
ně zjevila na ulicích, dvorech, ve společ-
nostech, v kostelích a klášteřích a hlásala 
pošetilou víru ve dva stvořitele, ve dva bo-
hy, dobrého a zlého. Zavrhovala manžel-
ství, učila pohádkám o stěhování duší, na 
místo božských zákonů křesťanského nábo-
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ženství stavěla pověru v liché „consola-
mentum" pro umírající, mravní nevázanost, 
farizejskou zdrženlivost, klamnou dokona-
lost a svatost, katharskou bohoslužbu, ká-
zání, kněžstvo, ascetismus a hierarchii, což 
bylo jen lživé napodobení a znesvěcování 
Církve, založené Kristem. Poznali byste, 
jak v hrabství toulouském a v jižní Francii 
proniká všemocný blud katharský, jak jej 
již viděl sv. Bernard a krátce po něm na 
něj poukázal ve svém panství Raymund V., 
moudrý hrabě toulouský: ,,Tento blud se 
všude vplížil. Rozsel nešváry ve všech ro-
dinách, rozdvojil manžela a manželku, od-
dělil syna od otce, vnučku od babičky. Sa-
mo kněžstvo propadlo této nákaze. Chrámy 
jsou opuštěné a jsou v rozvalinách. Já sám 
se všemožně snažím, abych zadržel tak 
hrozný bič, cítím však, že na to svými 
schopnostmi nestačím. Nejvyšší osobnosti 
mých zemí se dali svésti a prostý lid ná-
sleduje jejich příkladu. Nemám již síly ani 
odvahy vyhladiti toto zlo." 
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A p o š t o L S K é posLÁní 

Nemyslete si však, že římský biskup byl 
nečinný divák na takovou pohromu. 
Velekněz vzdělaného ducha, bdícího a 

nepřemožitelného karakteru, veliký Inno-
cenc III., hájil slovy i skutky práva Církve, 
víru a mravnost křesťanskou, nejenom v Ří-
mě a v Itálii, ale též za Alpami a za mořem. 
Stavě se proti evropským králům a Saracé-
nům na Východě, nezapomínal na tuto za-
rputilou heresi, zakořeněnou na březích Ga-
ronny a Rhonu. Rozpomínal se na marné 
pokusy svých předchůdců Alexandra III., 
Lucia III. a jiných papežů, na III. koncil 
Lateránský, na apoštolskou konstituci z Ve-
rony, na kardinály legáty Petra ze Sv. Chry-
sogona a Jindřicha z Albana. Hned od prv-
ních dnů jeho povýšení na papežský trůn 
svědčí - listy k metropolitům a jejich sufra-
gánům, knížatům provincií, vyslání nových 
apoštolských legátů z cisterciáckého řádu, 
Rayniera, Petra de Castelnau, Jana od sv. 
Pavla, kardinála od sv. Prisky s Raoulem 
a jinými mnichy cisterciáckými, vedenými 
opatem Arnaudem - o jeho horlivé snaze, 
vyburcovati z nečinnosti preláty a ostatní 
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kněžstvo a získati pro víru pány a bloudící 
lid, více mírností promluv, rozprav a uče-
ných rokování s mistry bludařů, než přís-
ností hrozeb a církevních trestů. Avšak he-
rese, podporovaná tajně i veřejně mocný-
mi, posilována ve své odvaze lhostejností 
a nevědomostí katolických pastýřů, odpo-
rovala všem horlivým snahám legátů a zů-
stávala nezkrocená a mocná, takže Petr 
z Castelnau, jehož krev měla býti prolita 
rukama bludařů a skropiti tuto nevděčnou 
zemi, žádal v malomyslnosti na papeži, aby 
se směl vrátiti do své milé samoty a kon-
templace v celičce svého kláštera. Inno-
cenc III., odvážnější a stálejší než on, zdržel 
ho na bojišti, říkaje: „Právě v nesnázích 
se ctnost zaskvěje a osvědčuje. Nezanechá-
vejte díla, jež jsme vám svěřili... Nedosáhl 
jste toho, co jste chtěl... Bůh neodměňuje 
úspěch, nýbrž práci... Vytrvejte neústupně 
v díle evangelia; naléhejte, usvědčujte, za-
přísahejte a v trpělivosti a výmluvnosti při-
veďte zpět zbloudilé!" 
Neslyšíme v těchto slovech Innocenco-

vých ozvěnu volání sv. Pavla kTimoteovi: 
„Naléhej včas, nevčas; usvědčuj, zapřísa-
hej, napomínej se vší trpělivostí a moud-
rostí učitelskou?" Kdo je četl v onom pa-
pežském listě z ledna 1205? Kdo je měl 
v srdci a měl je učiniti zákonem a směrnicí 
svého života? Obdivuji se legátu Petrovi 
de Castelnau, jenž přece vytrval na bojišti 
a obětoval svou krev za víru. Neméně však 
se podivuji onomu poutníku, jenž s bisku-
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pem z Osmy přichází do Montpellieru a 
rozmlouvá s Petrem a mnichy z Citeaux ho 
doprovázejícími, kteří byli skleslí, nevidou-
ce úspěchů svého horlivého úsilí. Přichází 
z Říma. Slyšel tam apoštolské volání Inno-
cencovo a nese je ve svém srdci, a to s žá-
rem odvážné lásky, světu neznámé, o níž 
jedině ví ctihodný přítel, s nímž cestuje 
v dokonalé shodě. Totéž vnitřní živé smýš-
lení byli by mohli tito dva poutníci na cestě 
Umbrií vyčisti z jiskřící tváře mladého mu-
že z Assisi, jenž jako oni bude bojovníkem 
Kristovým, šlapajícím po všem nadbytku a 
přepychu. 
Udeřila hodina pro bojovníky v chudobě 

Kristově. 
Diego, který chtěl v Římě složití berlu a 

mitru biskupa z Osmy u nohou papežových, 
aby se mohl odebrati hlásati evangelium 
dalekým pohanům, byl spolu se svým spo-
lečníkem od velkého papeže vyzván, aby 
se věnoval obrácení Albigenských a přispěl 
tak snahám legáta Petra a mnichů cisterci-
áků. Bude jejich setkání v Montpellieru 
vhodné nebo nevhodné? Zajisté přichází 
oněm skleslým služebníkům víry vhod po-
moc dvou nových mužů, odhodlaných k bo-
ji s nepřáteli víry. Jaké nové zbraně si 
přinášejí do boje, aby získali vítězství, o 
němž všichni pochybovali? Jakých nových 
způsobů a rad používají? Je to způsob a ra-
da Kristova, již Diego přináší, Kristova, 
jenž posílaje své apoštoly k ztraceným 
ovcím domu izraelského, přikazoval jim: 
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„Zvěstujte a řekněte: Království nebeské 
se přiblížilo. Neopatřujte si zlata ani stříbra 
ani mědi do svých opasků, ani mošny na 
cestu ani dvou sukní ani obuvi ani holi; 
neboť hoden je dělník pokrmu svého." 
(Mat. 10, 5-10.) 



V C h U Ó O B ě A p R A V d ě KRiStOvě 

Albigenský blud byl nebezpečný zvláště 
dvojí zbraní: kázáním bludu a přísností ži-
vota mistrů, jménem „Dokonalí", kteří vel-
mi živě působili přísnou chudobou a přís-
nými mravy k přesvědčení davu svedených 
věřících a k jejich utvrzení ve falešném u-
čení a mravní zkáze. Netvrdím, že všichni 
tito nepraví mistři byli pokrytci, vím, že 
nejeden z pohanských filosofů dovedl 
pohrdati bohatstvím a pěstovati stoickou 
ctnost, která budila obdiv u lidí, i když ho 
nevedla k nebi. 
Nebylo snad včasné, aby dvojí zbraň -

slova a chudoba - byla v rukou bludařů 
otupena, a synové světla se ukázali moud-
řejší než synové temnot? 
Nebylo nutné, aby tam zasáhl nejsilnější 

útok slova Božího a zazářil příklad ctnosti, 
kde byly bašty nejvíce opevněny bludem 
a odpor nejurputnější? 
Nebylo vhodné pro záměry Boží, aby se 

Dominik vycvičil v zápase na nejotevře-
nějším a nejnebezpečnějším bitevním po-
li, aby se v něm stal pravým mistrem pro 
své žáky? 



Ze školy vědění v Palencii přešel do ško-
ly kontemplace a od úřadu kněžského do 
kláštera v Osmě. Byla to už poslední pří-
prava jeho ducha, aby se stal Otcem řádu 
br. Kazatelů? Nikoliv. Uvidíte, jak se ře-
holní kanovník z Osmy na bojišti v Gas-
cogni a Provenci stává z vojína, umějícího 
zacházeti se zbraní, kapitánem a učí se 
umění veleti apoštolským šikům. 
Proti chudobě, předstírané mistry albigen-

skými, pozvedl Dominik s Diegem nový 
prapor řeholní chudoby žebrající, v níž si 
vyprošoval živobytí dům od domu a chodě 
bos, zvěstoval dobrotu a mír Kristův, ká-
zal spásu, říkaje Siónu: Tvůj Bůh bude 
vládnouti a nikoliv kníže temnot a zhouby! 
„Jak krásné jsou nohy hlásajícího a káza-
jícího na horách mír, zvěstujícího dobro, 
ohlašujícího spásu, řkoucího Siónu: Kralo-
vati bude tvůj Bůh!" (Is. 52, 7.) 
Obdivuhodné bohatství víry! 
Bůh postavil mezi nás, na naše oltáře, 

Mistra, v němž jsou ukryty všechny pokla-
dy moudrosti a vědy, aby se nikdo nedal 
zlákati subtilními rozmluvami. „V němž 
jsou ukryty všecky poklady moudrosti a 
vědomosti,.. . aby vás nikdo nemátl pře-
mlouváním." (Kolos., 2, 3-4.) Dal nám Uči-
tele pravdy pro všechny časy a místa, pří-
klad ctností, jejž možno nekonečně mnoha 
způsoby napodobiti, jenž zasel rady čisto-
ty, poslušné podřízenosti a chudobné umír-
něnosti na poušti Antonínově, v samotě 
Brunonově a Romualdově, v ústraní Basi-
n 



lově a Augustinově a celičkách Benedikto-
vých, a jenž stále sdílí svaté nauky a je 
rozvíjí po celá staletí. 
Ve škole tohoto božského Mistra, který 

nemá, kde by hlavu položil, ač lišky mají 
svá doupata a nebeští ptáci svá hnízda -
kanovník z Osmy se svým svatým bisku-
pem pochopil a naučil se této chudobě bož-
sky heroické, která vystoupila s Kristem 
na kříž a vyvýšena s ním nade vším svě-
tem, přitáhla k sobě všechno lidstvo, časy 
i věci. Poučila též lidskou dychtivost, že 
ten, jenž nemá nic - všechno, co měl, i sebe, 
dal ve prospěch druhého - ten že přece má 
všechno v pokladech lásky k bližnímu. Nic 
nemající a všemi věcmi vládnoucí. (2. Kor., 
6, 10.) Budoucí pokolení spatří, jak se shro-
mažďují zástupy svatých a panen v různém 
oděvu a různých zvyků ve stínu stromu 
žebravé chudoby - jenž vyrostl ze semén-
ka, Kristem zasetého do řeholní zahrady 
své Církve, zalévaného Dominikem Guz-
manem a Františkem z Assisi - aby okusili 
jeho plodů v přísném, pracném a vítězném 
životě. 

Neméně mocná byla zbraň slova. Albi-
genští mistři všeho stupně, strhující na se-
be lid ve shromážděních a zabraných chrá-
mech, jí vyzývali k naukovému boji ne-
činné kněžstvo a pastýře, málo bdící nad 
tímto dílem stádce Kristova. 
Proti takové zbrani postavil Dominik s 
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biskupem Diegem svá výmluvná kázání. 
A Bůh, „pomocník v příhodném čase i sou-
žení" (2alm 9, 10.), vedl je oba k obraně 
pravdy svaté víry, která byla jejich ochran-
ný štít. Ve veřejných disputách s bludaři -
v Servianu, v Béziers, v Carcassoně, ve 
Verfeil, v Montréal - otevřel jim stezku 
v onom pustém lese, po níž by mohli při-
vésti některou ztracenou ovečku nazpět do 
ovčince Kristova a rozšířiti do jiných zemí 
žár své apoštolské horlivosti, i když vý-
sledky nebyly ještě úměrné jejich sebeza-
pírání a námahám. 
V prvních půtkách se velikému kapitáno-

vi bystří rozhled a pochopení boje. 
Jeho spolubratři cisterciáci, kteří ještě 

u něho zůstali, se domnívali, že spíš pro-
spěje meč knížat než slova evangelická 
k získání větších úspěchů, k vítězství nad 
zatvrzelostí bludařů, kteří pronásledovali 
katolíky, znesvěcovali kostely, rušili boho-
služby a posvátné obřady. Dominik naopak, 
získav si Kristovu pokoru a tichost srdce, 
nepodléhal obtížím a překážkám. Vždy 
jasného ducha, nezměnitelný ve své jem-
nosti a něžnosti, stále velkodušně trpělivý 
- uprostřed nebezpečí, posměchů, urážek, 
křivd i hrozeb smrti - chtěl přemáhati zlo 
dobrem a vytrvati i v nejnepřátelštějších 
baštách bludařů, v nejlítější řeži s mečem 
slova, s důkazy víry, kázáními a dlouhými 
- třeba i několik dní trvajícími - disputami, 
aby posílil ochablé, usvědčil svedené a vy-
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rval kořist ze spárů pekelného knížete to-
hoto světa. Naléhej vhod, nevhod, v pří-
hodném čase, v soužení. 
Co se jiným zdálo nevhodné, považoval 

právě za vhodné k dosažení vítězství a byl 
odhodlán obětovati život v nejbolestněj-
ších mukách podle příkladu Toho, jenž ja-
ko tichý a němý beránek z lásky k němu -
avšak nejenom k němu, nýbrž i ke všem 
lidem - se vydal v oběť. 
Jednoho lednového dne roku 1208 smrt 

v osobě fanatického dvořenína toulouské-
ho knížete Raymunda VI. zrádně skosila 
papežského legáta Petra de Castelnau na 
březích Rhonu. Barbarský zločin, jak víte, 
otřásl vznešeným papežem Innocencem III., 
raněným ve své hodnosti a v lásce, která 
ho nesla k obrácení, nikoli k zahubení zblou-
dilých. A proti nepřátelům víry, ničitelům 
lidu křesťanského, odpůrcům manželských 
svazků a občanské společnosti táhnou no-
vé šiky křížové výpravy plání a údolím 
Rhonu a Garonny. Innocenc se ji snaží za-
držeti, jako chtěl zameziti útoku a zjemniti 
a zmírniti následky. Kníže toulouský, ha-
nobitel svých slibů, jenž ji vyvolal, byl 
poražen a vítězným heroem se stal Šimon 
z Montfortu se svou korouhví. Hlasateli ví-
tězných křižáků byli Arnold, opat z Ci-
teaux a Fulko, toulouský biskup. 
Nekřičte, historikové, zdá-li se vám ně-

který z činů oné doby krutý. Dobře víte, 
že tato válka nebyla jediná „v tomto věku, 
v němž se disputuje s takovou divokostí", 



jak zpívá božský pěvec. (Dante, Ráj, XXII, 
151.) 
Kde byl tehdy Dominik Guzman? 
Nemohl-li útočiti jako dříve tváří v tvář 

proti bludařům kázáním slova Božího - je-
diným to mečem svého ducha - bojoval za 
jejich obrácení s Bohem-jako kdysi Jakub 
s andělem - za nocí svých mlčelivých kon-
templací, v hodině nej tvrdších zkoušek. 
Bylo ho viděti, jak za hrozné bitvy u Mu-

retu, kde padl král-spojenec heretiků, úpí 
a pláče před oltáři za onu víru, jejíž nej-
krásnější vítězství nad světem je vítězství 
nad dušemi. 
Jeho nej blýskavější meč - vy jej znáte, 

vždyť jej držíte v rukou - byl meč posvát-
ného růžence Panny Marie, vždy „hrozný 
jako šik v boji". (Manzoni, II nome di Ma-
ria.) 
Zatím co Dominik bojoval těmito zbraně-

mi za vůdcovství svého velkého kapitána, 
biskupa Diega, vyžebrával si chléb od dve-
ří ke dveřím, kázal a disputoval. K odpo-
činku se uchyloval na úpatí albigenské ská-
ly Fanjeaux v Prouille - a nabíral nových 
sil k dalším bojům. 
Tam - u svatyně Mariiny - již ukryl nej-

krásnější plody svých námah: několik mla-
dých vznešených dam, osvícených světlem 
shůry a obrácených z mnohých, jež blud 
svedl na scestí od víry a křesťanské zbož-
nosti. Byl to první klášter zasvěcených pa-
nen, založený Dominikem a Diegemvkraji 
nejnepřátelštějším katolickému jménu. 
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Klášter v Prouille byla nejvzácnější trofej 
biskupa Diega, který je j zanechal, svěřil 
Dominikovi, nastoupiv poslední cestu do 
Osmy .. . 
„Odcházíš tedy, hrdino lásky Kristovy a 

jeho slova, otče a vychovateli Dominikův, 
předchůdce apoštolského voje! Neshledáš 
se už ani s Prouille, ani se svým věrným 
přítelem, avšak tvé jméno zůstane v srdci 
jeho a jeho synů v trvalé paměti! Opouštíš 
Dominika, zanechávaje ho pouze se třemi 
společníky v jeho námahách. Avšak Domi-
nik jest dědic tvého ducha. Tvé dílo potrvá 
dále; kanovník z Osmy se stane bratrem 
Dominikem, bude prouillským převorem, 
zakladatelem a mistrem legie hlasatelů e-
vangelia a pravdy." 

Dominik nás udivuje! Po osm let téměř 
sám vytrvává na dráze, naznačené Diegem; 
útočí na bludaře včas nevčas. S duchem 
plným velkých idejí o reformě kněžstva 
a apoštolátu, o napravení pohrom vzešlých 
z herese albigenské a valdenské, která si 
neprávem uchvátila moc biskupů a kněží -
kázati - Dominik, bohat chudobou Kristo-
vou, se vydává proti nejsilnější baště blu-
dařstva-k Toulousu. Tam přenáší též činný 
střed svých apoštolských misií. 
V Toulousu nalézá jiného přítele, biskupa 

Fulka, horlivého pastýře jako Diego. Na-
chází i zámožného občana, jenž mu nabízí 
dům a stravu i sama sebe za společníka. 
S malým hloučkem následovníků a žáků 
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zasévá ve stínu biskupské autority semén-
ko obrovského stromu bratří Kazatelů. 
Pozdravuji onen kraj, kam znovu přivádí 

Dominika vzpomínka na jeho první cesto-
vání onou zemí a obrácení bludaře-hosti-
tele, aby tam utvrzoval věřící v dobrém, 
bořil bludy, vykořeňoval zločiny a stal se 
učitelem a obráncem věroučných pravd a 
mravoučných zásad a zároveň, aby - jako 
moudrý kapitán - rozmnožoval a vychová-
val malou družinu svých věrných na území 
toulouském, dříve než jim odkáže celý svět 
za místo jejich působnosti. 
Zdravím ony hradby, shlížející se v Ga-

ronně, hnízdo orla mohutných křídel, milé 
také mému srdci, neboť tam bude jednou 
odpočívati se svými tělesnými pozůstatky 
jeden z největších synů orla, genius z Akvi-
na, až se vrátí z vysokých kontemplací ne-
be a země, spatří kolébku svých prvních 
bratří a bude tam očekávati obnovení své-
ho mládí při vzkříšení. 
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d o m i n i K Á n i 

Nepředbíhejme! 
Vyšla-li jitřenka řádu bratří Kazatelů v 

Toulousu, mělo plné jeho poledne zazářiti 
v Římě. 
Tehdy, v době IV. koncilu Lateránského, 

svolaného Innocencem III. r. 1215, prodlé-
vali Fulko z Toulousu a Dominik Guzman 
ve Věčném městě, aby si vyprosili potvrzení 
nového řeholního sdružení misionářů tou-
louských. Velkému papeži se zdála prosba 
nevhodná, neboť soudil - a koncil s ním -
že kázání slova Božského Pastýře je úloha 
biskupů, a že se ani nemá schvalovati ně-
jaký nový řeholní řád. 
Avšak prosba nebyla nevhodná v zámě-

rech Boha, jenž ji Dominikovi vnukl a jenž 
brzy obměkčil papeže tajuplným viděním, 
takže se Innocenc nejen stal protektorem 
kláštera v Prouille, nýbrž i schválil apoš-
tolskou horlivost Dominikovu a vybídl jej, 
aby si vybral jednu z apoštolských řeholí 
již schválených, podle níž by se chtěl ří-
diti. 
Dominikovi ještě nenastalo poledne, i 

když se mu v Římě objevilo slunce na ob-
zoru. 
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Nalezl však v mateřském městě dobrodin-
ce a přítele v synovci samého papeže, v 
kardinálovi Ugolino dei Conti, budoucím 
oslaviteli dvou nových velikých patriar-
chů, z nichž jeden bude Dominik, „zářící 
moudrostí, jasem cherubského světla", 
druhý František, „zanícený serafským žá-
rem". (Ráj, XI, 37.) Tento serafský patriar-
cha, který již ve svém plamenném nadšení 
procestoval Francii a Španělsko, Domini-
kovi již taktéž známé, setkal se tehdy s Do-
minikem v posvátném polostínu římského 
chrámu. Bylo to velké divadlo pro anděly, 
patři ti na dva ne j vášnivější hrdiny dobro-
volné chudoby, jak se poznávají jako v ne-
beském vidění, jak se objímají, nazývají 
bratry a druhy v následování Krista a v je-
ho díle. 
Ano, ono objetí mezi syny Dominikovými 

a Františkovými se rok co rok z věku do 
věku obnovuje. Kráčejíce různými cesta-
mi, potkávají se však na široširém poli Cír-
kve Boží. Kolik společných tažení a společ-
ných vítězství! Kolik společných hrdin-
ských činů! Co společných nebezpečenství 
a bojů! Ale i společných vítězných palem 
a korun! Nestkvějí se snad na čelence Ne-
věsty Kristovy v paprscích božského slun-
ce stejně obdivuhodně jako zářivý diamant 
a rubín? 
Dominik již po třetí vkročil do Říma, jejž 

opustil s Fulkem, aby se vrátil do Toulousu 
a potěšil se ze vzrůstajícího počtu svých 
žáků. Tam také, svolav své následovníky 
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do Prouille a vyvolil si podle papežovy ra-
dy jednu z řeholí - a to řeholi sv. biskupa 
Augustina - položil základy apoštolského 
řádu, v němž kontemplace má sloužiti čin-
nosti, studium evangelickému slovu, půst a 
modlitba síle a pevnosti ctnosti. Založil 
první konvent u kostela sv. Romána v Tou-
lousu a jmenoval svého vikáře. Vrací se 
k břehům Tibery s novými stanovami řádu 
bratří Kazatelů. 
Na stolci Petrově nespatří však velkého 

Innocence, ale jeho nástupce Honoria III.; 
sklání se před ním a snažně prosí za po-
tvrzení svého díla. 
Nastalo plné poledne. 
Honorius jako do mramoru vrývá karak-

ter a schválení řádu, založeného milým sy-
nem Dominikem, pře vorem u sv. Romána 
v Toulouse, řádu budoucích bojovníků za 
víru a pravých světel světa. 
Jásej, slavné potomstvo Dominikovo! Ho-

norius zpečetí i tvé jméno! Převor a bratří 
od sv. Romána půjdou po staletí před tváří 
knížat a národů Církve pod jménem a pra-
porem Kazatelů. 
Jásej, Dominiku! Strom, jejž jsi zasadil Bo-

hem veden, poroste v bouřích a utrpeních 
a rozprostře své životodárné větve do ne-
smírných dálek. Z orlího hnízda, které jsi 
postavil, rozlétnou se tvoji ušlechtilí sy-
nové za vrcholky Alp a za břehy moře. V 
plném poledni, jež ti jasně září, se objeví 
nové slunce, aby ještě oslnivěji zazářilo. 
Naléhej včas, nevčas! 
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»KAžte všem nÁaodům/« 

Všichni víme, že díla světců jsou díla Boží, 
toho Boha, jenž s výše svého trůnu, nového 
Jerusalema, sestupujícího s nebe, praví e-
vangelistovi, jsoucímu u vytržení na ostro-
vě Patrnu: ,,Hle, vše obnovuji.'' (Zjev. 21, 
5.) Bůh neoddaluje ruku od svého díla, ale 
stále působí a bdí nad ním v běhu věků, 
v lidských proměnách šťastných i nebla-
hých, které jako tiché nebo bouřlivé vlny 
obklopují lodičku Petrovu. Pečuje o ni, 
stará se o nové kormidelníky a vede a žene 
ji nesmírným mořem národů do nových 
přístavů a vítězství. 
Řádem bratří Kazatelů, založeným sv. Do-

minikem, Spasitel světa obnovil své dílo, 
které byl učinil v Palestině, když po boku 
dvanácti apoštolů postavil zástup sedmde-
sáti dvou učedníků, vybraných z těch, kteří 
ho následovali, a vyslal je jako spolupra-
covníky apoštolů kázati království Boží a 
pečovati o duše. 
Nebylo nové dílo založení řádu řeholníků 

- nikoliv už klidných obyvatelů samoty, 
hor nebo údolí, nebo kanovníků, žijících 
ve skrytu kláštera, nebo horlivých osvobo-

4 z 



ditelů nešťastných odsouzenců na galejích 
nebo bědných otroků - ale řeholníků, vy-
cházejících ze stínu světniček, jež byly 
svědky jejich dlouhých kontemplací, stu-
dia a postu, aby zástupům bloudícím a hla-
dovějícím po víře a pravdě lámali a rozdá-
vali chléb Božího slova, pokrm to-ne těla-
ale duše? 
Nebyla snad v Církvi vznešená novinka 

řád kleriků a kněží, kteří sami dobrovolně 
žebrali o svůj denní chléb, nadpřirozeným 
chlebem Slova Božího sytili maličké, kteří 
žadoní o mléko víry, a dospělé, kteří po-
třebují řádné sousto moudrosti? 
Ať jenom zmlkne chlubná „chudoba" Pe-

tra Valda, bouřícího proti zákonným pastý-
řům stádce Kristova, uchvatitele úřadu po-
svátného slova! 
Ne tak Dominik. 
V poslušnosti k biskupovi učí se kázati; 

pod ochranou poslušnosti k biskupovi stá-
vá se kazatelem na březích Rhonu a Ga-
ronny. Pod ochranou poslušnosti k bisku-
povi stává se sběratelem a otcem zástupu 
kazatelů, z nichž biskup biskupů, Kristův 
náměstek, učiní přední voj bojovníků víry 
osvěcujících svět. 
Hle, nová a velká idea Kazatelského řádu! 
Hle, nový zástup a nová posádka obránců 

a útočníků, připravených k nejtužším a 
nejrozsáhlejším výpadům proti nevědomos-
ti a nástrahám ve věcech sv. víry a pravdy, 
proti zkáze a převrácenosti řádu a křesťan-
ských ctností. A hle, v jejich čele velitel, 
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vyvolený Bohem, který povede mezi náro-
dy do boje nové reky a šiřitele evangelia. 
A jak obdivuhodný velitel! 
Neochvějná jeho odvaha! 
Zázračný soulad jeho rozumu a vůle! 
Harmonie jeho rozumu, jenž nad všech-

nu jinou vědu září moudrostí evangelia a 
moudrostí Pavlovou, získanou jen od Kris-
ta a to Krista Ukřižovaného. Muž bohatý 
na onu odvahu a dobrotu, rysy to, jež utvá-
řejí a vysoko povznášejí hrdinné obnovi-
tele života řeholního a křesťanského. 
Je velitel, opravdový mistr v potíráni fa-

lešných nauk. 
Je kněz v umění povzbuzovat a modlit se. 
Je otec, umějící laskavě se skláněti a na-

pomínati. 
Učitel, kněz a otec, avšak milý pro svou 

shovívavou něžnost, pro svou trpělivost, 
která dává plnou váhu všem jeho slovům 
a činům, pro své vychovatelské umění, jež 
dovede zkoumati cestuk srdci, aby dosáhlo 
všech vítězství. „Usvědčuj, přemlouvej, 
kárej a to se vší trpělivostí a moudrostí 
učitelskou." 

Možno se pak diviti, že zajásali jeho spo-
lečníci nad praporem posvěceným pečetí 
Kristova náměstka, který jejich vůdce při-
nesl z Říma do Toulousu? Ze byli hotovi 
nadšeně jiti za ním po drsné cestě stanov 
jím sepsaných a ochotně poslouchati jeho 
rad a poučení? Jak radostně odpovídali na 
jeho pokyny, jež byly spíše prosba než 
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rozkaz, a jak byli odhodláni zdokonalovati 
se a přemáhati se ve zkouškách - jež osla-
zoval a zkrášloval vzácný příklad otce před 
zraky synů - v nichž se má dobýti nesnad-
ného vítězství nad sebou samým? 
Vidím je shromážděné kolem milovaného 

otce v konventě u sv. Romána v Toulousu 
na svátek Nanebevzetí PannyMarier. 1217. 
Památný den, v němž Dominik po zvolení 
svého vikáře řekne svým synům s autori-
tou prvního velmistra, s viděním a vzpo-
mínkou světce, k jehož sluchu ještě zazní-
vá nebeský příkaz, ozvěna volání Pavlova: 
„Jdi, kaž!" Řekne jim za pohnutí velmožů 
i lidu: „Jděte a kažte všem národům!" 
A rozesílá je mezi národy. 
Z hrstky šestnácti mladých mužů dva po-

nechává v Toulousu a dva pro duchovní 
vedení prouillských řeholnic. Do Španěl-
ska vysílá čtyři bratry, aby tam dali roz-
kvésti semenům velkých ctností. Sedm jich 
přijme Paříž; ti se vzdělají ve studiích na 
právě založené universitě a založí pověstný 
konvent sv. Jakuba, budoucí bydliště a 
školu dvou nej větších geniů třináctého sto-
letí, Alberta Velikého a Tomáše Akvin-
ského. 
Pominu mlčením, kterak muka odloučení 

od jejich otce byla mírněna nadějí, že ho 
zase spatří. .. Jak je na cestách provázela 
chudoba od dveří ke dveřím; jak nacházeli 
nové přátele a společníky a během čtyř let 
založili domy tam za Pyrenejemi: v Sego-
vii, Madridě, Palencii, Barceloně, v Santa-
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rem, v Zámoře a mimo Toulous a Paříž v 
Lyonu, Montpellier, v Bayonne, v Puy-en-
Velay a v Narbonnu, jak se dostali až do 
Uher, Germanie, Anglie a Skandinavie. 
Nebudu sledovati na cestách tyto velké 

hlasatele slova Božího, neboť mne volá je-
jich mistr a otec, jenž se se společníkem 
Štěpánem z Met vzdaluje od břehů Garon-
ny, přechází Alpy, a po čtvrté se vrhá k no-
hám Petrova nástupce. 
Přichází, aby v tomto svatém městě po-

stavil nejbezpečnější a nejslavnější asyl 
pro své dílo. 
Sledovati apoštolského Dominika na visi-

tacích a v organisování řádu Kazatelského 
v posledních třech letech jeho života, v 
nichž rostoucí zápal mu připíná na nohy 
křídla, aby mohl pracovat na jeho rozší-
ření, jest (pro chabost mých slov) daleko 
obtížnější, než pozorovati kroky jeho učed-
níků - stejně jako lze snadněji pozorovati 
orlici, jež vybízí svá mláďata k letu a sama 
se vznáší nad nimi, než stále ji míti na o-
čích při jejím majestátném pohybu křídel 
za letu přes propasti a údolí jejího alpské-
ho království. 
Nepostačí snad, když vám ukáži jeho ne-

únavnou horlivost na sklonku epopeje je-
ho života a svatosti: Reformu kláštera v 
Prouille a založení sester řádu Kazatelské-
ho? 
Ustavení Voje Kristova?1 

Veliký plán, učiniti z pařížské university 
1 Voj Kristův je Třetí řád sv. Dominika. 
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věd a z boloňské právnické university škol-
ky a zahrady pro své nové sazeničky; získa-
ti velké osobnosti a profesory pro své ná-
sledování a záměry? 
Cesty Španělskem a Francií vykonané při 

visitacích, aby opět spatřil své syny žijící 
podle zvolené řehole? 
Vítězné misie mezi bludaři v krajinách 

lombardských? Založení konventů v Bolog-
ni, Bergamu, Miláně, Veroně, v Plaisanci, 
v Brescii, Florencii a Sienně? 
Nemoci a uzdravení, nebezpečí a pomoci, 

přijetí a odmítnutí, radosti a bolesti a vše, 
co ho potkalo, šťastného i nepříjemného, 
přátelského i nepříznivého v jeho velko-
dušných podnicích? 
Dvě generální kapituly (shromáždění), sla-

vené v Bologni k utvrzení a přísnějšímu 
zachovávání dobrovolné chudoby? 
A tři cesty k břehům Tibery - s tělem již 

vyčerpaným a blízkým smrti? 

^ 47 



ó o m i n i K ŘÁTYiAn 

Podržme se v Římě a podivujme se zakla-
dateli bratří Kazatelů! 
Této půdě, rozložené na sedmi pahorcích, 

srdci Latia a světa, Dominik také daroval 
své srdce a svého ducha. 
Více než paměti slávy, zaplavené vlnami 

národů, četl mezi ssutinami nádherných pa-
mátek Impéria paměti sv. Petra a Pavla. 
A slovo Petrova nástupce bylo pro něho 
rozřešením každé pochybnosti i nesnáze, 
jakou příležitosti založení pařížského kon-
ventu, při revisi řádových stanov, při ob-
tížích a nesnázích v řízení kláštera sv.Six-
ta naproti lázním Caracallovým, kam shro-
máždil řeholnice od sv.Marieasv.Bibiány, 
aby rozhojnil jejich kázeň a zbožnost po-
dle předpisů sester z Prouille, svěřiv je též 
vedení svých žáků, než Honorius III. při-
dělil bratřím Kazatelům basiliku a dům 
u sv. Sabiny na slunném svahu Aventina. 
Zde přijal mezi své syny profesora práv 

na pařížské universitě Reginalda Orleán-
ského. Tomu - po jeho návratu ze Svaté 
země, kam ho přivábí úcta ke Kristovu hro-
bu - budou naslouchati jako novému Eliáši 
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dvě metropole vědění, Bologna a Paříž a 
spatří ho též oblékati proslulé profesory a 
nadšené studenty do bílého škapulíře, kte-
rý dostal od Panny Marie při vidění. 
Zde apoštolský hlas Dominikův pobízel 

a hýbal k obrácení a ctnostem malé i vel-
ké a rozléhal se v basilikách a na dvoře 
papežském. A jeho modlitba, konající zá-
zraky, vyvolávala obdiv lidu i šlechticů, 
zatím co jeho přívětivost, něžnost a láska 
proměňovala údiv v poslušnost, poslušnost 
v úctu k jeho svatosti a úctu ve velkoduš-
nou pomoc. 
Proto neváhám prohlásiti Dominika Guz-

mana za římského občana! 
Za Římana po způsobu Kristově! 
Říman, jako byl sv. Petr, pastýř všeobec-

ného stádce! 
Říman typu sv. Pavla, apoštola a učitele 

národů! 
Od prvního polibku, jejž vtiskl na posvát-

nou skálu vatikánskou kanovník z Osmy 
s biskupem Diegem - touže po mučednictví 
mezi nevěřícími - kazatel v Gascogni, za-
kladatel řádu bratří Kazatelů, kníže středo-
věkých řeholních zákonodárců, pocítil a 
zkušenostně poznal, že zde bublá božský 
pramen života, že se odtud rozlévá čistý 
a blahodárný královský pramen výmluv-
nosti a slova apoštolského, jenž zavlažuje 
Kristovu vinici a zúrodňuje ji na všech kon-
činách země. 
Jako po prvé vstoupil do Věčného města 

s biskupem Diegem, prvním inspirátorem 
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svého apoštolátu, tak v okamžiku, kdy na-
vždy opouští toto město, setkává se-Božím 
řízením - s Fulkem, toulouským biskupem, 
druhým podporovatelem svého díla, radu-
jícím se, že tak veliké dílo převora od sv. 
Romána v jeho biskupském městě bylo po-
tvrzeno vyšší mocí než jeho biskupskou, 
totiž nej vyšším Veleknězem římským, jenž 
je potvrdil, přijal pod svou ochranu a roz-
šířil na celý svět. 
Bylo to poslední,,s Bohem",jež dával Do-

minik Římu a svému šlechetnému příteli 
z Toulousu, jehož svaté přátelství bylo o-
krášleno onou láskou, která je činí věč-
ným . . . 
„Opusť navždy, velký patriarcho bratří 

Kazatelů, opusť toto svaté město, kam se 
navrátí tvá myšlenka, tvé srdce, tvé jméno, 
tvá sláva a v těchto památných dnech - za 
jásotu věřících - i význačný ostatek tvé 
svaté hlavy! Ne však už ty živý! 
Ceká na tebe Bologna. 
Na tvá moudrá otcovská a učitelská slova 

čekají tvoji oddaní synové, shromáždění 
na druhé generální kapitule. Městské úřa-
dy tě očekávají, aby ti udělily práva obča-
na boloňského. Cekají na tebe milované 
zástupy studentů oné pověstné university." 
Ano, studenti byli zvlášť přátelé Domini-

kovi! 
Přišed do Bologně, odebírá se mezi ně, jde 

do studentských kroužků, je v jejich stře-
du. S nimi se obírá velkými životními pro-
blémy, jejich úmysly, jejich nadějemi. Jak 
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je krásná ona bílá tunika uprostřed studu-
jící mládeže, upomínající na rozkvetlou 
lilii, a černý plášť, připomínající vadnoucí 
růži! 
Velké jsou, mladí studenti, problémy ži-

vota, který se před vámi otvírá jako za-
hrada nejpůvabnějších květů! Láska, kte-
rou vám přinesl Dominik, byla Kristova 
láska k onomu mladíku, jejž vyzval, aby 
šel za ním . . . Když milovaný otec z jejich 
středu odcházel, povzbuzoval je s něžnou 
příchylností, aby pohrdali světem a pama-
tovali na smrt: „Věřte mi, milovaní přá-
telé," řekl jim, „brzy se rozloučím s tímto 
životem." 
A vidím ho o několik měsíců později v ro-

ce 1221, při návratu z Benátek - kam si po-
spíšil navštíviti svého velkého protektora 
kardinála legáta Ugolina - jak se vrací zlo-
men cestami, bolestmi, únavami, bděním, 
posty, nemocí, jež ohrožovaly jeho život. 

51 



posLeóní KÁzÁní 

Mám však mluviti v tomto dni radosti a 
slávy o smrti, před tímto oltářem zářícím 
světly, která zbělují smuteční šat a zapla-
šují každou bolestnou myšlenku? 
Přece o ní promluvím! 
Vždyť smrt svatých je zrozením k životu 

slávy, poněvadž jejich hrob jest oltář a 
kolébka jejich nesmrtelnosti. 
Dominik umírá a umírá jako bratr Kaza-

tel. V Bologni se svého bolestného lůžka -
jako s prahu nebes - káže a odporučuje zá-
stupu svých plačících synů, noviců i do-
spělých řeholníků, pravdy, jež už tisíckrát 
sám kázal lidu. „Usvědčuj, přimlouvej,ká-
rej, a to se vší trpělivostí a moudrostí uči-
telskou!" 
Jeho poslední slova jsou napomenutí, 

prosba i hrozba. Mají důraz .jaký nikdy ne-
bylo slyšet z jeho úst. Dominik má trpěli-
vost, která přemáhá všechny ostny smrti; 
poučuje naučením, které je již prozářeno 
světly věčnosti, k níž se přibližuje: „Mějte 
lásku! Pěstujte pokoru! Vytrvejte v dobro-
volné chudobě, v tom vás zapřísahám: Hněv 
Boží na ty, kteří se opováží ji porušiti!" 



Tato závěť, slavní bratří Kazatelé, tyto 
slavnostní odkazy vašeho velkého patriar-
chy - sedm století o tom svědčí - byly zpě-
vem vaší kolébky, pobídkou vašich kroků, 
stravou vašeho života a praporem vaší 
slávy. 
Tak opouštěl bojiště této země - aby do-

sáhl blaženého míru v nebesích - velký za-
kladatel, zákonodárce a první velmistr řá-
du kazatelského. Nepřemožený zápasník za 
víru a Nevěstu Kristovu. Něžný učitel blou-
dících, přítel mladých, povznesené mysli, 
budící úctu a oddanost, radostné tváře, stále 
usměvavé, nebyl-li dojat utrpením bližního. 
Vešel do slávy svého Pána služebník věr-

ný. A zde na zemi u jeho úctyhodných tě-
lesných pozůstatků, uprostřed biskupů, o-
patů, prelátů, pánů a veškerého pohnutého 
lidu, Církev se modlila hlasitě ústy kardi-
nála legáta Ugolina Conti, jenž po svém po-
výšení kzáři velekněžské tiary jako papež 
Řehoř IX. byl určen, aby skvoucí korunou 
svatých korunoval ony dva největší řehol-
ní patriarchy svého věku: serafského Chu-
dáčka z Assisi a Cherubína z Calarogy. 
Svatozář září po sedm století na našich 

oltářích kolem hlavy sv. Dominika, a dnes -
ve skvělé harmonii a zpěvu v tomto vel-
kolepém chrámu, zasvěceném Matce Boží 
Moudrosti - praví světu, jak možno býti 
povýšen na oltář s lilií v ruce a pochodní 
apoštolátu. Hlásej slovo, naléhej včas i ne-
včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, a to se 
vší trpělivostí a moudrostí učitelskou! 
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S tohoto oltáře, jehož sláva se stkví po 
věky, na němž je vystavena věřícím v po-
divuhodné schránce hlava sv. patriarchy 
k uctění, Dominik mluví jako prorok i k 
nám: Kosti jeho jsou navštíveny a po smrti 
prorokovaly. (Sírách 49, 18.) 
Především mluví k vám, ušlechtilí a hodní 

synové velikého patriarchy, jako k zápas-
níkům za víru a světlům světa, abyste se od 
něho naučili jiti jeho šlépějí nejenom slo-
vem, ale ještě více příkladem zářných ctnos-
tí. On je vaše sláva, jako jeho koruna je 
slavný váš řád, jenž po dlouhá století zís-
kává stále nových vavřínů a palem. Koru-
nou starců jsou vnukové jejich a slávou 
synů jsou otcové jejich. (Přísl. 17, 6.) 
Kdyby kolem tohoto oltáře pod klenbami 

chrámu věky shromáždily vznešené zástu-
py bratří Kazatelů, se září jejich papežů a 
kardinálů, kolik pastýřských miter již jen 
první století by nám mohlo ukázati! Kolik 
legátů, nunciů, apoštolských komisařů, vy-
slanců a královských rádců, hlasatelů míru 
a apoštolů, učitelů a doktorů, spisovatelů 
a filosofů, theologů a mystiků, asketů a 
světců! A knížata svaté legie: Albert Ve-
liký, Doctor universalis a Andělský učitel 
Tomáš Akv., jejž věčný božský úradek určil 
pro Dominikův klášter a přednáškovou síň 
nejslavnějšího učitele, aby ho učinil slun-
cem pro svět učenců a zářícím světlem, za-
plašujícím víře nepřátelské stíny! 
Málo výstižná jsoumáslova, obracející se 

k těmto zápasníkům, kteří se snaží dosícicí-
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le, jak jim byl ukázán jejich svatým vůd-
cem a otcem! Také povzbuzuji sám sebe 
i vás povzbuzuji, jsa šťasten, že mohu -
třebaže chabým slovem - posíliti a oživiti 
výzvu, s níž se k nám obrací sv. Dominik, 
abychom se stali jeho následovníky, jako 
on následoval Krista a jeho apoštola Pavla. 
Nedosáhla-li naše slova výše pojmů sv. 
Dominika nebo Tomáše Akvinského nebo 
takového Zlatoústého a Augustina, přece se 
mohou rozšířiti v pokorném kázání a hlá-
sání moudré rady, zbožného upozornění, 
něžné odpovědi, svaté prosby, vhodné o-
pravy, laskavé upřímnosti i když trochu 
bolí, ale vděčně ji posloucháme. 
Nevíme-li, co zdůrazniti, ať mluví, káže 

náš příklad, naše snažení, ať naše trpěli-
vost se stane vyučováním i naukou! Nepo-
čal sám božský Spasitel dříve činiti než 
učiti? Nepřesvědčuje a neusvědčuje snad 
více příklad než slovo? 
Jestli je nám příklad Dominikovy ctnosti 

výmluvné kázání, nechť i náš příklad po-
vzbuzuje k dobrému ty, kteří jsou nám blíz-
ko: naše rodiny, naše spolubydlící, všechny, 
s nimiž se stýkáme. Což není slabost duše 
bázlivě křesťanské, obětuje-li ctnost a dob-
ro, lekajíc se zlomyslnosti a bojíc se po-
hrdání světa? 



OBhÁjce cícKve svAté 

nÁŠ V Z O R 6 / 

Mezi tímto slepým, zkázu přinášejícím 
světem a Církví, Kristovou nevěstou, zdví-
hají se dnes jako za časů Dominikových 
tragické, nepřeklenutelné překážky . . . 
Byl-li Kristus dán za znamení, jemuž bu-

de odpíráno (Luk. 2, 34); rozpalovala-li se 
od počátku proti jeho všeobecnému a ne-
beskému učení zuřící zášť i ubohý a pyš-
ný fanatismus farizeů a frivolní materialis-
mus a nadutá domýšlivost pohanství, jak 
jinak by mohla Církev očekávati, že bude 
přijato její hlásání evangelia v dnešním 
světě? Povahy chabé a bojácné mohou se 
dáti zastrašiti takovými překážkami a nut-
nou povinností, vyznávati opravdově svou 
víru a podstoupiti bolestné boje. Avšak 
Kristova Církev a všichni, kteří jsou její 
ne slovem ani jazykem, ale činem a prav-
dou (I. Jan 3, 18), neklesnou v podobných 
zkouškách. 
Jako pravá Matka duší trpí zneuznáním 

a nepřátelstvím, do něhož bludy dnešní 
doby zatáhly tolik jejích dětí. Avšak ví, že 
její apoštolát je apoštolát pravdy a že obě-
tovati i jediné iota z pokladu víry (Deposi-
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tum fidei) širokým, ale mělkým tokům mo-
derních bludů, znamenalo by zraditi své 
spasitelné božské poslání ve světě. 
Programem dnešních bludařských proro-

ků jest: sesaditi Krista s trůnu. Nechceme, 
aby tento kraloval nad námi! (Luk. 19, 14.) 
Tak hlučí zástup hlasatelů sociálního pře-
vratu, slibujících zmatenému a zotročené-
mu lidu ráj na zemi, z něhož je ovšem Kris-
tus vyhnán. Tak křičí ti, kteří chtějí vy-
loučiti Církev z veřejného života a na mís-
to božského tajemství Kristova chtějí po-
staviti nový ,,mýtus", neuznávající a boří-
cí všechnu křesťanskou civilisaci; tak sí-
pají, kdož zavrhují zjevenou pravdu a jako 
Lucifer na počátku stvoření sestavějí proti 
Božímu zákonu. 
Církev trpí s Kristem, nemá však spole-

čenství s Antikristem. 
Lichocení, hrozba, dar, násilí nikdy jí ne-

zabrání nazývati pravdu pravdou, blud blu-
dem, lež lží, nespravedlností to, co není 
spravedlivé. Ani hanebnost soudců, temno-
ta žalářů, krutost zajetí nebo vyhnanství, 
ani ledová poušť určená za pobyt, nikdy 
nedokáží spoutati slovo Boží, poněvadž slo-
vo Boží není přivázáno. (II. Tim. 2,9.) A nic 
na světě nezabrání Církvi, aby nepřipo-
mínala svým odvážným, ale trpícím dětem, 
posilující a utěšující slova Spasitelova, o-
znamující jisté vítězství: „Nebojte se těch, 
kteří zabíjejí tělo, ale více učiniti nemo-
hou!" (Luk. 12, 4.) 
Nebojme se světa, Boha se bojme! Násle-
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dujme, poslouchejme a vzývejme světce, 
abychom se stali účastni radosti, kterou 
Bůh v nebeské vlasti nezměrně odplácí za 
vyhnanství na této zemi! 

Ano, slavný patriarcho Dominiku, my tě 
vzýváme! 

Vonná lilie panenských údolí, neúnavný 
Hrdino a Šiřiteli viry a pravdy, Otče ne-
přemožených bojovníků a zářících učitelů 
stádce Kristova, jenž umíš ke všem ctnos-
tem jemně a sladce nabádati a povzbuzo-
vati; jako jsi byl a stále zůstáváš nepřed-
stižitelný učitel svých vyvolených synů, 
buď i náš učitel na pravé cestě v učení, kte-
ré vede ke spáse! 

Vyhlad z našeho ducha pyšnou moudrost 
světa a svůdné lákání nespoutanýchvášní! 
Kéž záře tohoto dne, připomínající slávu, 

jež tě vyvyšuje už po sedm věků v úctě 
křesťanského lidu, nezrušitelně vtiskne do 
našich srdcí tvá naučení! 
Nauč nás, jak ve bdění před svatostán-

kem, v němž se skrývá Bůh, se rozežhavu-
je, rozplameňuje a rozšiřuje láska k Bohu, 
která se přetvořuje v lásku k bližnímu a 
proměňuje chudobu a utrpení, studium a 
modlitbu, domácí krb a ulice měst v nástro-
je ke konání dobra. 

Nauč nás, jak víra Petrova a tohoto měs-
ta Říma, které jsi tak miloval, musí nás nu-
titi - voláním mučedníků zde pohřbených -
abychom si více vážili spásy duše než zá-
jmů světa, abychom veřejně a nebojácně 



nosili křesťanské jméno, aby v běhu naše-
ho smrtelného života rostly zásluhy pro 
nebe, a abychom pomáhali a osvěcovali 
své bratry. 
Nauč nás, jak se ve tvé škole přelévá do 

duše takové pokorné panny Kateřiny Sien-
ské, jež odpočívá pod tímto oltářem u no-
hou svého nebeského Ženicha, hrdinná hor-
livost pro duše a pro Církev; jak triumfují 
svatá odvážnost, důvěra v Boha, řeč o ví-
tězné věčnosti, jak víra, která pracuje lás-
kou, přemáhá svět. 
Bud náš učitel, náš těšitel anáš přímluvce 

v proměnách, radostech i bolestech našeho 
života, když je dobro ohroženo a zlo tak 
láká, v ustavičném každodenním boji, aby-
chom si uchovali božský obraz, očištěný 
a posvěcený přesvatou Krví, která smývá 
všechny hříchy světa, která nám otvírá ne-
be a nás uvádí do radosti a míru věčné 
slávy s Bohem v nebi. 



ÓOSLOV 

Letošní druhý březen postavil v čelo Církve kardi-

nála Evžena Pacelliho, muže vzácného charakteru a 

neobyčejně nadaného. Na nejvznešenější trůn světa 

nastoupil právě ve svém šedesátém třetím roce. 

Před tím okamžikem dlouhá leta neúnavně pracoval. 

Roku 1912 se stal poradcem kongregace sv. Oiíicia, 

roku 1917 arcibiskupem, roku 1929 kardinálem, za 

rok státním sekretářem. Kolik síly bylo třeba k jeho 

nunciatuře v Mnichově a v Berlíně, k cestám do 

Ameriky a Francie. Při všech těchto pracích se rád 

zúčastňoval církevních slavností a ochotně přijímal 

úkol řečníka. Tak vyrostl značný počet jeho slav-

nostních proslovů. Vydáváme po druhé slavnostní 

řeč sv. Otce Pia XII. o sv. Dominiku. Pronesl ji na 

římských slavnostech dne 2. června 1935. Je velmi 

vroucí, poněvadž sv. Otec Pius XII. lne ke sv. Do-

miniku a k dílu jeho synů upřímnou láskou. Dne 

26. prosince 1935 přijal roucho třetího řádu sv. Do-

minika, aby byl s jeho dílem spojen co nejúžeji. 

Dílko je dosud jediná česká práce sv. Otce. 

K. Ch. 
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