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mže to uriti. — Odpor proti nové kritické exegesi praví autor býti

bezdvodným. Práv tato exegese snaží se postaviti budovu nauky
katolické na pevný základ, aby mohla vzdorovati pívalm moderní
kultury. Stará exegese snižuje biblickou vdu na jakési ghetto v mst
vd — stává se totéž, ím se stal talmud, smšnou, tvrdohlavou spekulací

bez reelního vdní. Neteba se báti následk zhoubných pro víru od
této nové kritiky. Extravagance její, které zvlášt u protestant byly
tak astý, mizí pomalu a uklidují se i u nich. Práv u nich byly
pirozenou reakcí proti tradinosti starých. Ve btrohé kázni církve

katolické neteba se báti výstelk. Byly-li též na stran katolické

nkteré podobné pípady, byly i ony reakcí proti staré škole a zajdou

fiamy sebou.

„Deutsche Revue" pinesla lánek o „Jesuitech a papeži". Dotýká
«e vlivu jesuit na oba minulé papeže, líí vývoj a politiku ádu až po
dnešní dobu a konstatuje pevrat v ád samém i v pomru k papežství.

lánek pes to, že zdá se stízlivým, spoívá hojn na dohadech, a
praví, že líí podle dokument. Za nynjšího papeže Pia X vliv jesuit
prý pestal. Papež zná až píliš dobe jesuity a je „starý praktikus".

Proto on ídí je a ne oni jeho. Zápletky francouzské také zadaly ádu
velikou ránu. Proto ád sám usnesl se modernisovati. Prvním krokem
k tomu jest zvolení P. Wernze za generála, tedy ne politika, ale

dobrého hospodáe ! Také národní otázce bude ád vnovati vtší zetel.

Kdyby prý francouzské jesuity nebyli generálové dívjší rozeslali po
svt a do Francie nenastrkali cizinc (!?), nebylo by to ve Francii snad
ani tak daleko došlo. Byl by snad nejpodezelejší ád práv ve Francii

ichoval se opatrnji a rozvážlivji i smílivji. — Nás nekatolíky —
praví pisatel — napluje radostí a zadostuinním. že dnešní papež,

[jenž sám není žádným velikým politikem, také ád Tovaryšstva Ježíšova
odvádí od politiky ku vdecké a charitativní práci.

Kdyby jen ta radost byla upímná a trvalá

!

*

V témže asopise (. 6) píše posl. Tancredi Galimberti o vážných
jotázkách, jež Itálii nastává ešiti, a dodává — a bez souvislosti s ped-
jmtem lánku (schze v Gaet a Itálie v Stedomoí): Eine solche

jFrage ist sicherlich die unsrer neuesten Kirchenpolitik, in der es durch

Sdie
mehr oder weniger offizielle Beteiligung der Katholiken am

parlamentarischen Leben Tatsache werden kOante, dafi der Papst an
_|ier Spitze der gesetzgebenden Gewalt dem Kunige, dem Oberhaupt
ier exekutiven Gewalt, gegeniiberstande. Zvláštní to pranostika!

Nmecké denníky „Germania" a „Kulnische Volkszeitung* po-
slední dobu pinesly adu lánkv o strannickém rozvrate mezi katolíky
talskými. Pedstavují prý dnes nejsmutnjší a nejnemocnjší tleso
Jnezi katolickými národy. Píinou rozvratu toho jest boj staré politiky

1 novou — vlastn heslo „non expedit". Kurie prohlašuje stále heslo

o za závazné: totiž provozovat úplnou passivitu proti státu. Ale mladé
rrstvy knží a katolické šlechty stále více touží po politické akci, stále
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více se V ní vžívají a vidí, že jest pi psobnosti v lidu nezbytnouJ
Vdcové proto rozmrzeni ustupují jeden za druhým, dolní ady znova
a znova se bouí a jednají o své ujm. Všude zmatek, nejistota a tušeni

velikého pevratu v katolických vrstvách italských.

*

Útrnáctidenník literární „Mercure de France" uspoádal anketu
o otázce: „Jsme-li svdky rozkladu i vývoje náboženské idey a ná-

boženského citu?" — Odpovdi byly perzné. Jednu z nejhorších dal

ruský „bosák" Maxim Gokij: Pokud náboženskou ideou jest Bbjj
osobní Bh, jenž ídí svt, pak idea tato pozvolna odumírá — na štstí

lidstva. Pedstavy o Bohu rozdlovaly zbyten lidstvo a stavly je

proti sob. Atheismus lidstvo osvobodí, nebof zbaví lovka nebezpeného
bludu. Náboženstvím, jež oblaží lovka v budoucnosti, jest vdomá a

rozumná harmonie mezi lovkem a vesmírem. — Ruští politití stoupenci

Gorkého (sociální revolucionái) divn jaksi tu „harmonii" pstují —
dýkou, browningem, pumami ! — Nmecký operní skladatel Siegfriec

Wagner (syn) praví, že nemožno, aby náboženství, jež bylo zdrojem
tolika velikých podntv^a dl poetických, malíských a hudebních^

mohlo kdy zahynouti. — Židovský francouzsko-nmecký publicista Mas
Nordau rozeznává mezi náboženstvím a konfessí. Konfesse zaniknou
náboženství zstane tak dlouho jako lidstvo.

*

Na výkik rukopisu zelenohorského „hanba mužm, kterým žení

vládne!" upomíná siln spor v theosoíické sekt anglické. Minulý presidenj

této spolenosti ustanovil totiž svou následnicí spisovatelku pí. Annic
Besantovou. Ale proti ní staví se vlivnjší mužští lenové theosoíismU|

Besantová se odvolává na vyšší zjevení, na projev samého Mabatmj
(boha) pro ni. Boj proti sob nazývá proto odpadem od víry! Spolenos
theosofická má samu intelligenci anglickou ve svém ln. A k takovýtí^

dtinstvím se ti lidé snižují. Besantová bývala jednou z ne
j
plodnjšíol

a lepších spisovatelek anglických. — Táž podává srovnávací studí

náboženství a vr všech vkv a národ v organ svém (Theosophist)|

a praví, že to, co ve všech náboženstvích i nekesanských shledávám^

a co všem je spoleno, musí býti uznáno jako nezmnitelný poklac

pravdy. A to prý jest: víra v jednoho osobního Boha, projevujícího s

v „Trojici" (zjev, fakt, vlastností, osob atd.) ; bytosti nadpirozené i

nadsvtné bydlišt jejich; lovk z tla a nesmrtelné duše, jež se vrae

k Bohu ; vtlování duch znova a znova; zákon o obti. — Pí. Besantovi

kesanské pravdy a svj mysticismus se všemi svévolnostmi vnái

násiln do náboženství, kterým se o všem tom nikdy nezdálo.

*

Stávky vících k vli osob knzov, jež dále trvají (už peij

pl roku!) v diecesi Parvyho na Spišsku, stávají se v Uhrách obyejnými
obranným prostedkem i mezi jinými národnostmi, ba i mezi protestanti

skými Nmci; pecházejí do Charvatska, ba i do Bosny mezi pravol

slavné. Vící chtjí spolu mluvit v církvi! Na laické pehmaty vl

vcech církevních horlili nedávno nkteí knží srbští z Uher otevenýnl
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spoleným prohlášením, jímž staví se proti útoku radikál srbských

oa patriarchu Brankovie v minulém církevním snme srbském.

Bulharský exarchát chtl y Jerusalem postaviti si novou velkou

"budovu v evropské tvrti. Ale Rekové zakroili a sultán jim vyhovl;
exarchát stavt ani sthovat se ze své staré tsné budovy nesmí!

U píležitosti velkononích svátk pravoslavných napsal V. Varvarin

v mladokonservativním „Ruském Slov" epištolu plnou výtek církvi, že

rozváže jazyk svj, když jedná se o kíž, plná jest obadv a zpv
-ve svatý týden, ale o vzkíšení najednou zamlká. Jest prý to vliv

asketismu a mnišstva v církvi, že takto jednostrann se slaví tajemství

•vykoupení. Tajemství radostné a slavné pro lidstvo slaví se církví jen

se stanoviska strasti a smutku. Ježto církev východní a západní se tu

skoro shodují, platila by stejná výtka i církvi západní. Je to pe-
<jitlivlost a ukvapenost moderního lovka. Kdyby bylo v církvi samé
,plesání a samé slavnosti vzkíšení, rovnž by proti tomu horlil.

Církevní tisk hovoí mnoho o budoucím ruském snmu (soboru)

církevním. Žádá si, aby voleni byli z laikv i klerik horlitelé pro

víru a církev, a už toho i onoho smru. Tobolský diecesní list varuje

ped vysíláním kanonist, protože tito nemají pochopení pro poteby
' asu, peceují staré zákony a podceují lidi. A pece není zde lid

:k vli zákonm, ale zákony k vli lidu. Mezi budoucí úkoly soboru

kladou mnohé. Už samy rituální otázky jsou tak etné, že by zabraly

-celou innost snmu, a to na dlouhou dobu. Rusko pejalo ecký rituál

a ecké knihy, a na pomry a osoby ruské brán dosud malý zetel.

Tak tebas hned „miney" (zpsob litanií) mají samy ecké svaté a

«aálo ruských. Také formuláe modliteb jsou nepimené, zastaralé,

pro dnešní dobu nevhodné. Modlitby nedojímají. Knz a má moc, aby
pro zvláštní pípady sám si mohl modlitby skládat, které by vícím
k srdci mluvily, z duše vycházely. Poukazuje se na O. Roždstvenského,
apoštola stídmosti mezi dlnictvem petrohradským, který nejvíce psobil
tmito samovoln sestavenými modlitbami, jež pak dlnictvu slibujícímu

|)edíkával. A takových píležitostí na knze doráží mnoho se všech stran.

Sv. synod potrestal poslance knze, kteí hlásili se k revoluním
fitranám dumy a nebyli na sezení 7. (20.) kvtna, kdy jednalo se

o zmaeném atentátu na cara a o odsouzení vší terróristické innosti.

Z poslanc pravoslavných duchovních náleželi k trudovíkm tyi,
[z nichž jeden na vyzvání synodu od strany se odlouil; k sociálním

[revolucionám pak patil jeden duchovní (A. Brilliantov). Tito tyi
dy nechtjíce se od stran svých odlouiti ani smýšlení své zmniti,

[pohnáni ped diecesní soudy a zbaveni úadu knžského. Liberální
" ruhy knžské toto pronásledování poslanc knží pijaly velmi nemile.

Hlídka. 9%
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Vcáa a umní.

Filharmonick ý spolek Beseda Brnnská uspoádal dne-]

8. ervna 1907 v Národním divadle Bendlv veer na pam1
10. ronice mistrova úmrtí.

V ele poadu zapn byl velebný „Chorál národa eského". Tatí

svým slavnostním, z vlasteneckého nadšení pesvdiv tryskajícím*!

vzletem vždy psobivá skladba provedena byla mužským sborem zdaih
a zvukov syt.

V následující krásné pednášce vylíil zpsobem zajímavým a
vystižným prof. Dr. Josef Theuerer, nadšený organisatQr eského-

pvectva, význam a psobení Bendlovo. Dovodil, že základní význam
Bendla jako skladatele leží v komposicích vokálních. V tomto oboru

tvoil Bendi pvabn a lehce. Tu jest pirozený a svží: lyrika jest

jeho umleckému smyslu nejbližší. V dramatické hudb Bendi nevynikl.

Jeho opery pidržují se bu cele zastaralých forem, nebo mají rá2^

kompromissní. Moderním pokrokovým požadavkm nevyhovuje ani jedna,,

teba že poslední z nich vyumlkovan koketují s módními vzory. Jako
dlouholetý dirigent pražského „Hlaholu" zjednal si Bendi popularitu

a povznesl tento spolek mezi pední sbory pvecké. Jeho vokální skladby,,

snadno pístupné a pirozenou svžestí k pednesu vdné, pisply
drahn ku zvýšení umlecké úrovn eského pvectva v památné dob
probouzejícího se jara národního. Tyto výchovné stránky základního-

rysu innosti Bendlovy sluší uctívati horlivjším provádním jeho vo-

kálních dl. Práv v naší dob, kdy povážliv klesla zpvumilovnost

ve všech vrstvách lidových, jest si páti, aby uhasínající smysl a
porozumní pro krásu zpvu v této form byly kíseny k novému
životu.

Za vysoce zajímavou pednášku byl eník odmnn živým po-

tleskem.

Další ísla poadu vyplnily opt zpvy. Paní Flora Travníková
pednesla výbor nejlepších písní Pendlových hudebn procítn. Kvartetto.

Filharmonické Besedy (pánové: Lazar, Bhal, Nmeek a Kolbinger)>

vyniklo sladností, pesností a velostí pednesu jímavých tverozpv:
„S nebe se snáší andlé" a „Ržinko má dímej"; zapvši od srdce,

rozehálo obecenstvo k boulivé pochvale. Smíšené sbory: „Tetí troj-

lístek národních písní slovanských": „Koleda" (polská), „Slunko zlaté

již zašlo" (ruská), „Svatý Jií ková kon" (srbská), jakož i osmero-

sousedských „Z eského lidu" zazpívány s vervou a veškerou zdatností

celého vokálního souboru.

Koncert ídil p. Rudolf Reissig. Jan Kakš.

Z cyrillomethodjských as Moravy zbývá tolik zajímavých záhad

pro historiky, že snad s nimi nebudou nikdy hotovi. Tak jednou z tch,

o nichž dosud nejastji mluveno, jest otázka, kde byl starý Velehrad?


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































