
asopis katol. bohoslovců českoslovanských

Ročník LIV.

I 92 2"2 3 .

4 Dvé krásek Spanilýoh duše mé Ovláđııulo Stánek:
Zemská jedna, druhá S výšìny pošla. nebes,
církev a vlast - ty V mojich milují Sestersky se ňadrech,
každá, půl, .každá má moje Srdce celé. Suš/il.

e Pořadatel: Josef Jančík.

j Nákladem „Růže Sušìlovy“ V Brně. -- Tiskl „Typos“ V Brně.
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Obsah ročníku 54.

  Básně.
2 Strana

Bol J. (Ol.): Modlitba slabého. . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
- pTužba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- U lesklých oken Tvých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
-- Zpěv jarních večerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . 109

Černý M. Š. (L71t.):RoZkoŠná Zahrada . . . . .j . . . . . . . . .J 11
Mezżhořský Karel (Bfrx): Obět zimy . . . . . . Ý. Ý. . .j . . . . . . 72
Suchý Rudolf (Ben): A v mlčení mém žaloba. má pláče . . . . _ . 1

-e-2 Píseň cenové vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 1111
-- V jásotu vzkříšení -- hlaholu Zvonění . . .  . . . . . . 97

Vesnílzc Alf. Mania (H72 K7ˇ.): Svatá noc . . . . . . . . . . . . . 88

c 4 2 1 Člárılky. 1  

Benáčelzc Leop. (Brn): Památce kapitána pamplonského . . . . 72, 110
[vičič Adam (DjćlI‹.`ovO): Težnje i pokreti medu bogoslovima u nas 35
„Jančík Josef (B/rx): Mučednictví podle nauky sv. Tomáše Aqu 116, 137

Ý -- SV. Pavla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 42, 67
Jeřábek Karel (Brn): S lidem a pro lid . . . . . . p . . . . . . _ _ 148

-- Sociální člověk . . . . . . . . . . . . . .i . . . . . . . . 12
Procházlcćı Josef (Ol.)”: Jeronym o beˇZbludnosti Písma. . . . . 78, 97

-- Pohnutky ke studiu a rozjímání bible dle sv. Jeronyma . . . 142
33R 1 K (Pn): Quem Virgo genuisti. . . . . . . . . . . . . . . .

-- Qui pro nobis crucifixus est . . . . . . . . . . . . . . . . 65
-- Růženec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

8nchy'RnólOlf (Bn): Našel jsem stříbrné prameny vody živé . . . 15
- Země vzpoury - královstvím Božím? . . . . . . . . . 129

Urban Jan E/u. (PA): S Kristem jsem ukřižován . . . . . . . . . 87
_- żivøt v Bøhn . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . _ . 108

 e Cyrilometodějská hlídka.
=‹ı .

A J K (Pam) : .Unionistický sjezd na posv. Velehradě 1922. . . . . 18
Benáček Leopold (Bez): Unie rusínske církve sŘímem. . . . .` . 22
Imlcˇølcˇ Aćlam'(Dj€ı/ťovo): Katolički i pravoslavni Jugoslaveni . . . 121
Jflnclfra Otakar (B“ı“.): Epiklese církve východní . . . . . . . . . 49
Rones Z Ústav sv. Cyrila a Metoděje pro Slovanské misije na Velehradě 85
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Z Pohledy do života.   1 .  
„ ` Strana

Pngpčıiz oøvný M. Š (Lil), --he (BT-), J- J. (Brz), J- M- (BT-)›
K.J (en), Køfl. (87.), -»Z 27- (BM, L- J- (BM, MP (BM, O- J- (BT-)›
_-vn (OL), øflćıfl (P7-.), V. KZ. (Bv-.)v . . . . . . . . .25, 54, 87, 124, 152

Nové knihy.  

Pžúflpêíi J. J. (Bøx), KJ. (Bøfl), K7. (Bv-.), -Z b- (BT-)ø É-7“ (Hg-B› 126
 Vázeøz K. (Bv-.) . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 58, ,

. Zprávy.   

K/y-_ .(Bfr.); Sjezd bohoslovců čsl. na posv. Velehradě . . .J . . 30
ZŤBI'I1aø..i....` . n ø . . . . . . .

Z CQS. Bnaêjøviø . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . _ ìgê
ZDjakova..»..p.....e . . . . . . . . .
-- lb- (Bn): Kolej pro katolické akademiky v Brne . . . . . . l. 64
Z Litoměřic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 161
Z Lublaně . . . . . . . . . . . . .ˇ . . . . . . . . . . . . . .Ň 158
Z Nitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 159
Z Olomouce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 168
Z Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Z Vidnavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6-»
Ze Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 52
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_.,__....__J„__J*._,jc1_._.__._-,._.-_.,_,-P-1,sv,4.Š_=›1f,›„_„-_.~.~L̂-„_-_.M4.ˇ-Ť.ˇ__/1-_,z._.›.Í"=_.:-27._..Jęfi„Í1zz..I1I^›Š.,.É1.:z.._ˇ 1_5`*Ě-.1,-P3354-vˇš_.'Š.L?€ìíłz{fiíìe~'““"3;š___-f5'*'ř~--l.“-`ˇ-ˇ-L-_7.911`›`^-..-,‹ˇ-`1ˇ'>\/,,-ŇˇŤˇ.~ř'ë~ˇz.<_<`*1›:-,z-ˇ-°1-.Š\›ˇ-2.;*.'xv”fv_-ˇ-_*.3ˇfi‹_v*-\r.`--___-:_',._!31.-..._:'-_4..'ˇ“;^_ˇˇˇ=&11".~_.,z_-__.-jˇˇ __:-iz.,-__“.._. jq--1,-;,,\7=~;._.__.,._„_:.̌yjflı.;_4__;.ˇ..ì'v._.‹?ˇ'-__'~;_̌“`̌[ˇ;-ˇ .`.-ˇ-_,`“.-f~žˇ-ˇ'-'__'_'„';..1z;`_.___-;-`_ł.,-.ˇ',.;__ˇ;-__'_-ˇ1-''‹Sˇ‹ı-:.“n_;..=.±'ˇ_z;.”'‹ć'-`-5.;-_,i‹'-"ˇ"`;_f',I-';`-_.2'_.._~I›;.'‹'_'1_.4"-v*!,_._`_-"`,-C?ˇ;/;'-.Í- _.`.ˇ`ì.‹__;_,z-ˇ,";-'^"<.;45-,__.,_,gn..'1"`-ˇ-'.;`ˇ;I.1-1-"nv,.':'1;*ˇ'.„_.`1-›ˇ_Í-`-ˇ2--.I-jj.L;._'1 ,̌ˇ=?›;;:,L.1_'ĚzL'="„_ˇ-ˇn.›:_-=I`›_==Q,'v1úı___;›._. _'-"n‹'..v§_x_-\-.L-ıjnjýv-`_.._;ˇ;fi;-'.‹'_;_fˇi_`;rfl_'_ˇ,=-z`_›-.-;.»,`,5__.-.jç,zíyfjd-=̀.~ą_'`ˇ;ìŠ.“*‹M-̌5-ˇˇ'-__.ˇ-1,. zˇj_-ˇÉV“̌ ="l'- _.-:`-'ˇ--ˇ`7ˇ.Iˇ_.“,.--_‹.`~É-=:_.ˇ'ˇž“_`;._.`.'L.ˇ''-_:E-5=*“';=,___,.'ı-__--_-_:-_-ˇ“-z_.=1;-qzž-I-__..ˇ-I;ˇˇ`z.f.àz~I.--;;'__-2×‹:~..,__-,_.`.I,zni--_.pv_-,ˇ-_“__ˇ._ˇ:=.-`n`..,-11;,--1-ˇıšżžż` _;,.-‹.ˇ_-_.__....zz'\„‹;-S--'1››-.-n.-`-_.=_z»'___.1;._4.-Ižˇ~;ˇ.,_;;_.;;.1jz_-,.__-.;;,,;;-jzgˇ;-;.1z_ˇ;;:_.ˇ'"ˇ--ˇ _-ǹ--ˇ-_'-ˇ*-“-_ˇ ˇ` ˇı.›ˇ=š§-1_ˇı=í<~ˇ-×.<ą;ê.-.ˇ`=.›.._~_-.2-I,zI.„J„ˇ.-ˇIˇ-ˇ\`“-ˇ››-=ˇ-Q1..-_.-'ˇ-›x-~_.._.‹..ˇ.`'z-`čfl_._''̌J-ˇ-.“.'-.-‹.‹n;fl‹.".-'.±ˇ“.§._.“z5›'--`‹.-Ižızèx_xf.-ˇ' _*-ˇ-_'..‹.-I'-.1.ˇ_ˇ.‹ø;ˇ›,'ma-:ž.*„ıfl;.-.ˇššfl--›.ˇ-fˇˇ*-nˇ- _.-v".e~`,_"=-_-_.»-.._fl.wø_v;ˇ.zˇ:`ˇ-*ø*.‹7*`2-"›`->.ˇ..ˇ=-'zn-ˇ-._.1‹Izve-".i›7-ˇ`='›'-Ř;-ˇ`:-.ˇ:-É§..ż:-ˇ-.z.›-ˇšz.»zzˇ`--ˇ‹-::.‹.»ˇ--f`-;-“ˇ~7ˇ`.vč-_f.żIš.=*›“.-šflfl-.-“›.-'_-.~'-.ı=."-z...-.fšž_-=$nť›‹ˇ.-čı=:àž='xž-Řˇ'.il_=vI2'ì?>~ä‹....›<=-ˇjˇˇë53-.-_“$_.É-2::-*'*-nffi-=..-^Í“=I'4.ť.x~I`v:ˇŤ-"lnY*'31T.ł̂̌-““z-.ˇ'›‹.-ht*-ˇ»_“ˇ,§.-'ˇ"."ˇ.-MŠ.,ˇ'Y~ˇł.=i“11-'*›\.*øˇv-_-;I--1--›.1"Ěˇfl15-5ˇWĚ-:'[x-_ˇ›.-‹"§&`-.-1ˇ›ˇf-_7“øˇ.ˇˇ}.ˇ-lh*-L“:71__-*ˇ'ąw..-›-*--' -›2vÄÍ<f3ł›2-“.'fl..i_.='-ívì>ˇv-'_-.vÉ%`Í'?-ˇ3"«-v'_›.'.v-?ˇ-vż~‹›3fi.-.ę.-'„-?"*-'_›-- .̌ŤĚÍD-.ší.~‹Šv-.ˇˇ›`1.ˇ;-.,-”'I~-_`.ˇ,-'^*‹'›,`ŽI›”ˇ3'-.'--.EÍ-\^-_-`\ˇ1'.'lˇ1'..l-É‹fl*§fv`$šz“-=n±‹`-“=.'+?'1~š=Ě.‹Š7'É‹ˇ-`‹-z-°,ì*ˇ`ˇ.'q-ˇ`ˇž7-›=,Íı?.ˇf*.-3%.§15'-'.ìˇ'›._.fił‹.`.*':7nˇ.ˇ-ˇ-irdľìłlľy*-'šjà'='.ì-Z_`.ˇ"fl'ă'Š‹ˇ:-É€ø'‹.±)\Í'Í-zžnť'-vF=f:7*^"=.ˇ.".i`!ˇY"-“›;r_‹-ıg`.-7:*:-ˇ‹"`-J-'"`*_-V./ˇ.-',.z‹-.`-*"-2-ż~ˇ.~.-4~“=_.ˇ-ˇ-;ˇ'-f.~.?ì°.~.l›.-‹!z"'“ˇ-§;_ˇ'ć.\-_.ř;lv̌‹/-'Ť-É.-VÉ*-_'ž<;`‹'-“›-ga.,/.<'»'_-11ˇ.ˇ.-IŇ!!/v-ˇĚ›ài"É'-ˇ›"'ˇ.`ž`ˇ"ü§7-'”ij.Qř..?)Ť'ř\'ˇ"i“-v-"<,z,{-7"vŤ›`“^?--"`-z›.1_ø1-f'Ě:`*â5'§§\ˇ-I.ˇ“;5l“7^.-nl;-:n=.›,ˇ.ˇ-I-.ˇivˇ?`-.~=,‹2?ˇ-ˇ'-3f'Š^níè-“ı:`='ˇ1-;=Ě"l.-.'1ˇ4=ˇ.f5*_ı_”I'›żfI*z11z/-Q-\-ˇz-ì%„*.1“-á-z.54.'$ˇ=ˇ---._--Éi-.›-ˇˇ-ˇ..'›'v--^.ˇ-›~f-:-.zn-či-4-»ł:ˇ.fl_Ý,**94--.ˇ'~ˇ_-.~ˇ›.-vgž.-.-ˇ;4-‹,'ł'5'Ť\-[E77--.ˇ-ł,Q4-,.v.z,ą-zn.~^.›‹.‹‰-'›ˇ&'Š4.ı_.-1.-y,-zá›.-l':-vˇę:ø<Š:v.n,ç`z-.ˇ_-zˇì‹3In-;`ìl\É/-_-,--l`č-4v\~.ç.„,..*,_,„v-.-.‹\_›‹.-.-,-„›-.ˇ,ı!3z.v%{\ìí,ł_›ľ-„JŠłflı-1-.jž-„›ˇz-:;'*'ç«ˇy;`Z;,._ąìøqflzê.'\ˇ-5-*.ny-vr-._,-_-lt/àz_`=.-.1›.vz-v.:,.ž$Yv»_-3,,-„‰.-z=..II:3-*,_-„ę_-;żø‹...„%z.íç,;-›/._ˇ›_Y_-z5,ˇ;v_.f+_ë„›.-;żż=x;ˇˇ,ø›-,š.,_-.1.z,-3._-pi_‹.,_rà.__,<...='__-.`~:i_.f.5„čr.ze-žítáz-.,:ˇ`-ˇą_,:›Ž§3',›.k_‹;.{_z1.1,_,,„§55z“`,x“zˇ.ˇ_z.~2...._.;.v›.'~-_=›,ˇ‰`f›;-_-ˇžˇ`:--ˇ..--,,ø.ˇ,'ˇ-;›-ˇQ-zę:›.1'“zz,ˇ..ˇí*'__«*-ˇ=š.ę€ˇ-,~jèˇľaˇ,-_;§»-,_.nr-š;„.ż,-8z,›3:.ˇ`_ .-1§,ˇ,-.f..'__1ˇ_=.-W:-.ż.,ˇ.ˇ.›f.;„__~^.:ˇHż.ą-_-..š..ˇˇz;,-,.-.«'-.j‹_€;1'-_.ięšxçjaa-is.*,.ˇj~`ı“ˇ_.~.-'»ˇz~ø;z‹..4v`,~_.vˇž-ˇ::ˇ-i:,‹..;`Q-*.`.z1'.'5,,ž-`‹ž.I+›ˇ._ˇ_-~=“.._-.~.ˇ..“r.'~íı-.`*\`3[,-z _^'___-.„..›.~ävš‰;;-_..-.-flzžègzťà_.-,-n.~:_zˇ-_-..'-`.v.-„fl==ì-»*.'.›ž-.-<-;.lÍ‰-5-:z_.jťf-,~›„~z§;‹\,..'_-=`;,*ø‹-1"“`›ˇ`%.,.z-_ˇ._zz-41.,-ˇ _.-ť“..-`\I-v_41~“,.1.I;-1,ms-x`ˇ.›,-_-_“-.'~ˇ=čˇ-.ěëz-nhlg,-›'.-èv.“-.z;'.ˇč:`_,*'-vz=.ř-==“ˇˇ.ˇf=ˇ_;“›.z1.lv...-è.=ˇ1*4‹.š;-_.“-“`f.'zˇr“»zë-2-É*àˇflêłzn4,-=*_.=š'-'ëł-1.»ˇnˇ‹I»ˇ-ˇˇ`č*_ˇŠì§;<5-13-3'2ˇ413“.-`ˇf-ˇ`ˇ'ˇ-v?5›ıˇ@.É'žšf-.=\.~›ˇ-ˇ"..13Tfˇ<.-ˇˇ=›ˇ-.>‹.‹ˇ.zm-1“=;äž`-;ëá-š_fl~z'f._~á-žžšflžfiı'- ~̌ˇLzz--̀”“'-"-ˇˇ`-§'*€*'-1-'v{€,fl.-vn-.-ˇ“.1ˇ.-`-`ˇˇ›5ˇ-*“'Ězžz-- _.-5ˇ-`ˇ-;?§flzf=ˇˇš*`.*?-."Ž;.1..7IÁ-ii*'!f`"-`l-fl;á`‹'-.1;.`\5j;,-„-.‹:_n›v-~:v"-“xš--'-.Ťlìšˇ-ˇ.-III-.ˇnzì_ˇ'42.51'-2.ýz'_«ˇ1z-ž›4ıfì:`-“v.v-ˇ--`›z-*=n`3ˇz-7-3_4Šžcí..II›`-ˇ±›ˇ7“Yt-že9-1-.“-2I-.ż>„_ˇĚ;'§~:-1‹zť-ł-.ˇˇ'-`“_'--*v‹_<`~`7*'_~/.ˇˇ.'»'fQˇ-ˇ14-4-"5.;-.‹›{.^-zˇˇ~?ćř._z<_‹`4ı-4-“-,çfln-.Až.-.ú^ˇšvz:fi#ż11.-.á;vž-ú-zê,---I-vˇ°,.f1--ˇ-x.-šyzn-._->I_..ˇ-ˇˇęâ-§‹ˇ›J-.;z-_-`fˇ_g*.:z.1.~.ˇ.»..'š-_~v;z:5flć-ˇ.-€:.›.-.-4;ˇ-ę1±$?š^,7n..,_ˇ..§-.-.-1*..,;-ˇ±:«.-1;,I;Š:_-.A-.:#+_z.4.;.,;.,‹_±5ˇ1M›g-«1§~.›.;;.«.=».šz«».~,ø-“.4.;-vn“.-.,_ˇ..›,w..-.,..ˇ-4,1q„'~=;.z,.“.z›„à_...__.447,.-*šø-‹‹-_.--ø-az.:ť-.._ż,ę-nez...~<.-.ø-.-›`.'ˇižžzëł-že-_.ˇ~_.='„-'-"-4*..nh-1-že-4-^.›..‹-_f̀--**.ˇč?ˇ-1-‹,~ˇ.ˇ-““-ê.3›.\`.;_.»-ˇˇ.-"”-Ř...-**ˇ›*.n-»„.:;.`š$-2,'-._s‹~.~ż..._=~.--ˇ“-“v_×`ı=._-A/-ˇˇ`=švl-_ˇ-`-.==‹-šąš-1...-.-že<;4_.Jz.=:_`ø1.ˇ~zˇ _....-fz,v~v..-.„_-ž-M-`._‹›.'-'Iˇ`_f'ˇ“-ˇ*-É.fı-1§àˇ.‹žè_vv.-`\I-_-__-~;g,..*fl__xęx_ˇ€_›ˇ-.'.ˇ.‹\_-1-.`ˇ»-_Q-Š,ˇ_Yˇ.,z--~v.fz-`,‹„-1~.ł="ťlìn_-.~.-,~'-.-I-54.-.-ˇ ˇ-1-1-=._2__à§Ě-.ˇ-_-._-‹.‹~_.‹-.__-ei:-1-.'v›š-z1z.<zˇ-4;-zzflflzžsflž-ˇč*”_3çI-ıˇ-.\-‹,‹ø;€J-__-_-›“šž§.Šž=.v.ˇ%,›ˇ_..ˇ.ę.ø,.;_jež.-.‰§š2.v-ž;~=n.è.šę5vëN-T-"”-'*.ŤíEž-ˇ-«'-#5“-2-ˇˇ'-fˇ.ž*1-L-ˇ“ˇˇ-“--_̌-_ _'“§z\<*-'_-'.`±ˇš*3›-ˇ"--._“Iˇ-›1'ˇ“-`;=`*>›Í<-ˇ.ˇ-*‹*-f;ˇ3I*.'ë*fˇ.:ˇ-2-€'ˇ"ˇš.7'-“'33“zf‹ˇ-.zżff-:^w'*<`ˇ`-_;-_."‹._--Třìflöšž..._7‰ř›.-šˇ'-̌*2ˇà*'‹_'“'_›=›_-ˇ-ˇ“^'Š'-.ˇ'^'<ˇ-=.v~ˇ““'.'~ˇ_ˇˇˇ3ˇ`í.ˇ+---›`ˇ*"ž“.ˇˇ`-Ť7;-ˇ*š-s"`ˇˇ°IflžˇT“-"*Š§ˇ-ˇ-ˇ.-_Ň"_̌«”É_<"`-š-f-*“451ˇ'<ˇv1Y#?*řzˇ.1à.1€`*--_'-_?lí`Í.\ł-_-‹-=ˇ112'-2-ř=-ë?`‹@l‹ˇ-.ˇ-vzıÉ&ı?ťeš..-Wžže.„.-Half-ˇ.“-;€=-'.`:{-..›.-.z-z.ˇ.ˇø°*-.tˇlííì-ˇ:-ˇ-;ˇ."'71'žffl--._-I-.-T\'Iàš*Že*ˇ›š`f1`.‹5żIšu2ˇ=ˇ-'- Z-ˇ W-Ňˇ“ _"..»<'.5Í̌”-*”“'ˇfl,‹_='-ˇ.4ˇ.à.<-22*,_3;
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-RN-_,--_ "13'"-ˇ“`-Xřwfi-.-ˇV.ii_- Ǐ'ˇřűf-F'ˇ*-'5ˇˇ'>ˇ-v'-ˇ._`:.„..-ˇ'1`*1Ý-*l~ˇ"̌'11'-"n` -Z- .̌`-`-«.ˇ--3-1Í`à'/-`ˇ-ˇv'x‹{'„ˇ.`až-''ˇ;.`.\'ˇ-.'̌--Ť'I-'Ť?“Ž§5.›>.ł*›‹zflˇ_`ˇ5",‹Ĺ.'-,,-;1-3,Íxˇ'-1v,.-.-.-‹ˇ .ˇ*l.'.~š.ŠŤ€g“-'?7\.`-“ -.Í'‹ˇš-1--„.*ˇ1'š›23§=fl.`ˇˇ5‹-Y‹tŤ<?1`‹J-'ł5ˇxpv;-.ˇˇŤ.“'<ˇ:`'-if-,ÉŤˇ- .zm-_-‹›:ř.›“sˇ'ęÉ-'à1`.>`Čı_'läłçzížíì,.ˇ-fl1=ˇ„vv'-'7`-“ľ\5"`Íř4=-`P2^ˇ;'~›ˇ«fž'=ˇ'.-"III-z;Ý-l;*ë;”5:\ˇ$.;;`"'ı='ı'›.':5É-ˇ-še.“-.Qˇˇ.Áˇ-">13=-“ą,Eˇ1::›'Ě`.ˇf/.ˇ-K-5'-23./_“.-}/fťˇˇˇ/A^-'x='-Íf§.I~.vší‹-ˇ~v\*'z-'ˇ5»_=‹f-‹*Ĺ*4š;“@._.,„;.>f;;._=ę‹;;;;‹,_žfl;.=ˇ.›ć2,,__.,›;-,^vv‹;:ż§ż1‹-..„_›.-_.;.~“4-__~4,4..._?{n!.4ˇ;;._;_$,_gv,ç±_ˇ;2..ˇ._-_,.„__ŠŠăl,..-ˇ.,_-.__,ˇ,.-:§_żě,;sz.ˇ_§,_-„___.-1.5%:tn..v.f1z$šiI4`›.>_.“ı.±ı§â.‹'1f`-_‹z.§g,=._;.;.,,;z.fi-,\;;...ąv.-2;-z_ˇ.1,ę___;-f›;”.;;-Šę.-,-_.,_,›,ŤŤĚˇ_-_I;-;..«_«.»..=*%z;=z,žfl-..@§zfl%_x-nflfizażąnzz_.ˇ.41._zęgš-„gn§__°š&.€ľ§$'$-_`›z_ˇ.ˇ..1-_ż“š.-ˇ._íˇ‹«z›._ì.;.›-jl-ż;z;z‹.:ˇ.:n=`=ı_=ëˇ-'.šáàì-‹.-_=-.'›-ˇ'.,'ˇ,“"-Y*-'fäiz-;-2ľ_ˇ‹-\_;z;t~“Ă~.'‹ˇä“.`?'=ž›.=n.f41.ì“ˇ~<€f'ˇ2-.nzàiřfg-ˇ;.:-.,.;,ˇ_`.4ê.,-1.'-»ˇ-ˇ-vˇłwe:-'zá&'àšLà“flz€2Z.\ýfl§4<ˇ..l-á_ˇP1."-^'.Š_?.*.='-'->4ra.;ú*‹›.“'-4;z~;:ˇ~`$»Ž«ˇf-ˇ_z“.-_'-ˇ.“'ˇ7ł^5-*-'ší-;-'.›>-17.-.ˇ.=ˇı;ˇJ-V23zz:Šì‰íà7^ć=ˇ\š€ì'ł':%“ˇž--Ř-záľ41:*1ž„'§f`f.-L„;„.- ,ˇ-5.ˇ,,-”*ę.‰.-,-.=;„...-.=ˇ'-É'-_-ší_Í“_-1.P-113;..-=3.Y›==.-_-_.§.Čˇ:í..f:'.ˇ.%‹-MˇM.-12ˇ_.:v_;~_-_~1.-.‹.-ˇ..-łvý;š‹.‹1ž~'›.›í-..ˇ‹-13-1:ˇ.-_.1.;-$.z1€*($ì2*“`.*~.-x-.-;=:›:”š--z,7>>.ˇ1ì.É,“ž1"x,“-nné'=.`--**fi§'-‹ˇ.?!ą=."~“-^--ev-až.It'fc-ˇ'=~ąëpăñvägf-š“ˇı-.ˇ̌ .zd;-;"ˇ-ż.}3“f-..ˇł,'z'1:,-f-.z.='.1-Wřˇìżˇať`1'“:°W?ř/ˇ`-z,,,9.žz,.*1.=I9;~9̌_1§,fj*›3ř`.fl,5„\;.ę:-*`ı-ˇz.~żı=.ž;ą__{m‰,.=.=ž-„šˇ<ı.›_.-3;-_-žil-.z!›;:4.-,I.~..-“-§.~.‹›__*§ˇnv~.øf-“.,ˇ;€..>1.--~?~.*.2.1±.';ˇ.1ˇ±=zˇ.\....__..._`.1ˇ--if*-_'-ˇ`fl'.“_;.ˇ-...J-'-1;;-1.1;_.;_±-â,;=%;€.íż=èáł€-š“;\f§;øˇ&=;J;,Šł*..ı.„ˇf*1~_;.ęć„.`-ˇ.Qıgìýl.-Š.._zv,- .-,u.'\ˇx-".-fl,‹_<g(`;z_ˇ*‹4"-.Ť_<ż§z'1$-xzzgìž“:'ž-`.‹3-?~`.'ìàĚ`-„ì1-›«.‹ˇęI„šI-<'šł-‹;„_.ˇ.~r;~'=_~`.'ž§-fl,-;›:-›.' L-,_-;§ˇz.;ą2<ı_<‹_14ä»`~Y.\'ˇ1fl-'.,.1›*1Jan*flliì-mi-!ˇ;ˇ.,,_.`‹flfiˇ-ŠÍŘˇ.5'`ˇ_H›f.`”~°`°ˇ"-ˇi-.ˇÍ‹=ˇ“,e-‹‹;z;';.,,'-.-,*-2,`fì'*z.-Iày“_-äjxížýęi-.ˇ-ˇ.ť'-"`‹›,ą±><&.=nˇÉ'ì";a`l12=ë/:ŇŠJŽ-É.-.ˇFì«.°;-$gˇ«'f,-“'Z-SŠˇˇˇŤ-,.`Ĺ.-ˇ1̌1_.-4L5?-._-1-'fežžä-Š“_-É“.-ž'›fa!-'f-5-"4#;‹í`4:”_ŠÍ;nšš§ë›ÍČäQâľˇ.ì„‹*'ˇˇ'.-.ć3Í-.-'-ž§Qı§ıı'~ˇ~^-'$;ˇè=.fI“v?->ˇ=^‹:-_.~--.Jš,f=ž_:1ˇ'*;-?I3-ľ;ë1ˇêf:‹,'ì.z"z1.4-z%,ˇ.`fl‹-.ˇ.›.-;ˇ,-'.';šę:I`;<z-'Že-'.“'11`=.-`z1~'řfz=ˇ-1=ˇ-ˇ'É“à~'-`ˇ“=.ˇ-eff.“-ˇˇ"'°<ˇlì‰ˇ-"-*Bˇ'ˇ=<-Y-ˇ*“-Ř.»-ˇ.-r*z,,-_ęˇ-45.--ť^š.ž8‹äøx-ˇ-ˇ*1-;-ł'#51'-'ˇ-;ˇ-.*J1x,.'_fë`.*v-‹fl,F"Š4v"żzˇ~'~=ˇ=ˇˇ:ˇ*-.zz.-5^z\ˇ‹-.z-`*-̌zá.ˇzàšLF,š;ˇ»=ˇ.ø.-›.vˇˇšëčieıžáxąfìfi-ˇ.ê\.-ze“ˇ.1§g;ż-3:84ˇ“€§,*~,šì&l-ei:_-__-`7"-.Iz-ž..~-`.ìI'.-ˇ=“Lš.v-232-.=`n'-'_--A-.‹ˇˇ.`*=“šà-.‹„-ˇ-L-f- .ˇ!=ášŠ$S«4“.-“..-.ı,-ˇ.-1lż“ˇ«ˇ‹z:1€z«.ˇˇˇ-ťvˇxg;-ˇ-.-Mż?~š-ŠŤ-`.,“á*-‹%.-ł-.-ˇzøt'›ˇ_=x.„‹..ˇ*-ż§._:ç`ˇ-Šgfęàřžefëiáë.iżøë-1-:še-eı-Et..nm-ˇfˇ.-.-tv-‹:_-:›ˇI*.-2.'ˇ.'ˇ_-.ˇ`_`=;‹›:-`>ˇ_>.=_fl.ˇ.-1-.žè›aflı.=ˇ-ıv$=§,.$ˇ:ľ;e‹š'.fl=a_~%.€Éj.ÉQ;““~š~.!_=i'--Hızıf1'ˇ“.;_ŠŠ‹"-' _'-'̌.-*ă§§'-.^‹.‹`ˇ.ñ-z-“-'.ˇ.~;{- .."Ť-4,1-.›-“=Vil.ø'-'\ç/ž~ˇ'ˇI@ˇ.ˇ'l.á`...É̌*Its.ˇ'ˇˇ-̌J'-V"ęçnů.`,`f~.'-1'ˇI.-„̀‹^›!n'-y'="-'“-"z"-ìı-ˇ.-"~t‹:\2:*'ˇ”-É-ˇˇ“_xiÍv“.'30''21'ŠÍ.~h‹ˇ.1-`1`:I.-"ˇ*‹-‹'F.-_x_.'ç'.*~“` .zí5à.^fl;~.-1._-f-Í..=;x1-.-‰-.".*-ny.-›ˇ„ˇłI-ž'-/É'Fˇø\`.xˇnˇ'.-.ł-Šˇz*Ťá*.-=\ı..ż.ì.-.`ˇ'~_*'.ì-ø_v_v?›_ĚE.<'A1'-.~v).nf“.‹u_I.'.L‹'øz'-.=.-.ˇ.ˇ.ˇv'ˇ›&É.-_,ł=àÉ-_}.ìŠ>;(;.-‹-çxły-„xx-,'ˇ'€,\I»“”‹-fi4ĚŽÁ§`ç›Ifl-.-3-ˇ.'\S`.-ˇš?\ç'.z-;1Í5f`._z-›}.z.1-.-.1-.n‹7}fˇ.zˇ..‹v„I-1:;-,!ˇ.^*ˇ,›.fÍ\;C.„.-Yfçľ-:.I.ˇ.-z-,ˇ{ˇ.ˇı-.-_._«›:;.;:=€-3.1.-=1v'“-,øˇ\,ˇ.É.:-'(ˇ.±_-xy.-=)\..›_\šłăęlł.-.ráz-fa-'*'<á_2fäàgfl-..4?g!7..._.___ˇgą‹ął.-,-,_-_.____-_fl._ç,.ž,ı..1ˇ'*.~,;ı.-..fi.í›.-p_._.~zgı„z›ı;ˇł›“\-ˇ_;.;^›.č-,§§_,-;.;f<‹z-_z,__I-.-,-;-›_.-:‹,~ˇ›-. _-«;.ˇ„.ıı_.v:_fl-1Iˇę.-,_,,~1.-r5.;ł›~,Í‹,x,-\z..š„.__By;wy-._..zgífw-ø,\-ąąe:1è1_?í.-3,_.7-`,~.›_14-j_ˇfl,Y.-ezˇH-‹š{Žˇ"ę›.1__fl.§:-,.;‹_~z‹,ø.4.2.-n1*ˇ1_‹_.č`2.-_-v_n_,.,:_\,f;1_.ˇ~«.‹;$.,\_ˇ'-~,4fl4;.<_,ˇà-z--v4.ę.\-,._.“-5.1“.-.;l,„§55-ıvšž-q1.{.-3§5ą.Iˇ-M2.,.«;;›.-ˇvx,~̌. _.3-..- .Ex;ˇ-z<§;2ˇr`nšä2„§z~“`.ž-„tr-úz_›-._;;:zĚ._;;;,__1:3,;-.1-5,,ä„,~^ˇ.ęg›zx„z.;.$§;ż$ˇ.,;_z.z€:».,.;§;4,5~ˇø„xzyť-z.;=W-.._._,.,_«._„;;„,,›„;__‹,«..-„._;f~,-_-.}ø;__;.,-,.ˇ__=§„f~;__;.3‰;.9z.l.;y§45_._.zzzg.;...ąä_,z;„,.-ąìęů.,-Ů,-_

ˇ̌.I-ˇ".L.ˇ“..7̌*-âži/4“-:ˇK*-_“--J`-šľflı.1-ˇ/-^*.Z3.-ŠK-__1-5.1.-„ˇ-.-*_-za__.*.';Íg›_<ı-n._-.3..-.:\ť-ˇIø.L.-;M-n-`ŠŠŠě*Y:‹š..1-‹šyˇ;`rn›‹-z-šli2 __;_,ex-~.ˇ‹._,»..-zz“.'.<'n':ìÉ-%~<-=.v.=ž=-'-N“Éłë:‹‹.-71ˇ‹ŠÍí"-`Í_#1--_.‹ˇA4- _Ňfi-L.-ˇ“..':,»=;:v-='_/--“fl."nì$"-ønçęřëvvızrQPŠĚ.1--4*'iv.-_*':-'-2'15;K*._-3-..`-ìF`§`:Iš.=-'.‹.ˇˇ-;(^f›.-P-„ˇˇ-"&_*,_‹ˇ,ˇ.ł'-.ˇ-'+3-L-‹-\-ˇf.`m.›&=:11šzi1ˇˇxš`.á„{‹Y.z.flıì-4.*-Iˇ.z?-ˇ*-zˇˇ-61:-»'.3“_-'ˇ`‹-.ˇ-ˇ..'=_;-ˇľ*3~^;'fI1*I`›ž‹-`»‹---ˇ`=ˇĚ7ˇˇ-,žwl'±›:à-Iàl-_ˇŠf-:ˇ€ˇ'>“:f=>'-Aˇ'=‹\4~à-&`-'1ıˇŠëg„^łÉˇ.-5
..zÉ.,.vp„_-__.ˇŠˇčľíŠřílřxz.ˇ-_=',_z`-‹,.~_›.;‹äfl3.›.---_-›._“=‹:ı_4„-ł”‹›_..-ýıäøvžsžˇ7%_-_I-,„..ry-Äš-ng;ťø-‹1§eť‹:__.II.~‹.›‹J_\‹›.ø,;>fl_.~ˇ..:.._„„.ı,1(;- _-,_S11..3v\_<._.-#3),-̌J..-L___.ăm....,=›..,ˇ.,.§Š.'ë-,,.-.~›..ç=§;,v_'Í`Š*iI.vęę/z=.I_-I;.ˇ„1.-4,157,-.-,,^--i~„*››z-3-‹_.z?._{§ı=.›v›.vˇ:-4:,„.ı:`ı"-n_SQ,,iz.-If-.,-,..-„Šnvìvëvž..ˇ/-Ť`›'-Ä..-._:!*_,„“7,1»_:ina-~ˇ--ø‹<._.tú..9zn_'rzšx./_v_..í.v.n-zč*-Šgılˇ-*\\v.ˇ*ı.-<3z,v,Yx-‹?›/1-fi;'*.,L-,\.xˇ.;ťŤćŽ7^1.›,ˇ*z-._-z~..;\-zvz-;..ˇ\§..^‹'v‹ı4-.-1-IČ*-2›.F\5ˇ\ˇ;,ĹŠ›.=.*ř.-,ı<ˇ&Č-__§,;‹4`‹Ž;‹*-1.flęz--z-»są-2551.*..;fl›;›“vx.ˇ-ø-'ˇzn-fť_-.=.čz‹ťı:4›‹E.'>łx›'„zz-.nnˇ ˇwľęvn-É?`›'.‹ŤŤ›*;l@ýĂ.âk.ž.-KI“-vim...-“..“ˇ-ˇz<;*.›f-;‹*›„”.\ą${(xı`v-ˇ.:ˇ;,,,..-_~};..›;f__4-flłľtìľfl`I~`2ž,(ž_-„v=:-.„_-›,LP-ę°ì_Q,~*.žz;z~ˇˇˇ‰*.ˇ.-...\,.ž„“--ˇ̌-ˇ'-Iøˇˇ' .`f'.$'“-'ž'/'Ý'“IflŠL$žˇø›-`ˇ`ę“»*-*=n!*=.;ˇł?"`.ˇìf.*\›ˇ=ˇ̌2f.§›vą?-ˇ-_łzˇřflvv-'v5-›1ˇfž-““z.›'“ˇàv.-Iˇz`ˇ~n--ˇ*_'ˇ.-,›"ˇ'-'ť=g,-ø.›..“.ˇ;§ˇÍ5è~.:z-››fiWii““€‹‹'~.ˇ›-..Šëeflˇ'›P̌57I*'V'-f-_-ąˇç-_-.-NÍ-iˇ‹ˇ‹‹‹"ˇ-\“,zá-7*-'=`‹'‹ˇçzf`~'=ˇ“-=>ı-.-“.-`.t\.---1“-(I-Ťfìš-n'-Áˇ.W."v.iw41-14%-W*-ˇ-Ž‹'Ě=c,,-v;-,ˇ11--7«‹żxI<*‹-H.-.ˇ-'1.*-`-_I*‹_..'ì9,*‹.i-“x„“=‹`.ˇFz-.~*č-ˇ„›'_±-.=ˇˇ.-.vë-*“1:..--.<.-.z'-?;.‹.š-_.-.=.:“1.1-.-...›1ˇ.ˇ,:-_-š..-‹.‹.s1-%.ˇ..‹-z_,.fzˇ.-3-1.8-..ˇ›-.ˇ_/Mn-»ˇ,ˇz.-ˇ.':v.-:-,.\_=;.ˇ*.=‹±.ˇ›=-;_‹.-fl:Qên_x§.,\çżžì>=5a-333.1.ťÉ:ø`1=*;?.››aˇ-,›'>'4-.if..._-_..-ˇ..zxIž;;`ˇ_L„_-čr.:__-;-.ž-ˇ`-.._ˇ"ˇ-Z*_ê1z=l`=ìˇ-?üŠ.'›1“?>_`~ť_ˇz-Q?-Íˇfiıližvz,ˇz.{;,W.--vz-'.'ť-šžŠ*zfĚ.§fˇf`5ŠlJłìˇ'1.čˇ_;=»šš.›$žz›““5-.;;-,`.~ę-_-‹,_ˇ-.'}3.*;flˇř.,;~;,;;›§,g_-z..‹'.-;=~:*&ˇˇ-.;šz“z›ęfì_:›*„›;ż-,:.__'-:v`-W:-,=“`-,gf-1;*-.._z'11'-ž-`-ë`..I.7ł›.-„*<@:-.ˇiìgflˇzìà-_,-.<ˇ;;è;ç3.`»;=š'.<:"'5513-1~zI\z~,-3;“.-:'."ˇ ._.-;->ı._z_.-,ˇ'“-,-žr;ˇ.§.§§§›ąYgıi;#.-5-.Šnflëàfiąięšiç-ž~É“='f„5%fˇ.'.;-nn;--`,z;\':l7..-í`-'.ˇˇ:1ˇę.'=-.\f<n=“_‹.‹x'ť±ifêštsęłżøąžťëfltëzìl.êzežgćefìëąjnrä-z-;›.1lì=$TÍˇŽ_' '̌ˇ`=ˇ5*'`;_- .Š-E5353“-“'ifŤ\lŠë.”§-ˇ'Š_' __'Kč...-ˇ“ˇ-"':;ä'ężˇ.zfl-ˇP'ˇ12žľ*z-".'^z)§5ˇÉJ*à'-.="ˇ^›-É-̌“=<€'-zˇ,i§š;~ż`Š-Ť'Iíšwšılš.ˇ*.-"'ˇf*ˇ-`-É›_í;řř*ìë.Ťn`-`?fi'1'ì5§?=?1^?.-%."-%=IÉ,řÍ!'=\*>.3-7“`ž`~“`.ˇ--ˇ*žıáťàlìf"'*3.-`.Šäˇ`ˇ-;ˇ.ˇˇ.=f€'àˇ-.ł?*É-à-WšlšăäìřřçiIQ.“"`êìŽŤfi3ì%ìÍř3?%Žš\v}É*š$ž2ë‹-Kšzìřëgřfiië-2š.Í“IfŠ`É=4ľ-=ˇ-gžáú“H;-.=.*švëêà-»š§i'ˇ“' -̌*è~‹›»=§Ť'-'*~ˇ'-ˇ-ˇ.:“-řvˇ-›f.".'=:-z‹›.";-2*-ˇ'-`”'-ˇ̌`-1-ˇ?-zfłłzì“.-.Ě~>“ˇ-...ˇ1“-»ˇ-°ëQ-ˇflĂš2‹_-'~`-‹Iz'-=”ë47*`*-“"š-“=ˇí-t“.-.';×--ˇ-.ˇ.\.›..-ť.›ˇ.-.I-5,4_-ˇTˇ`2ˇˇ_7%-žággfxâ-*iŘ%žg;_*3%”›ä4<š$žı'‰ˇ"-9ví-Ěëáfišöı-_-É'vøˇ,--těšì-ˇšˇf-L3-:ˇˇ§É-ˇ‰äă'š›èľ“ì”.!ëż-àçøìšflťzx-ťf%`3;;-%çeê;ˇž-“---.=:I‹.,zˇ'ż'~,3~.ž`.ž.f-„-._‹j-1.1“..,I.-2-;.:=-1,-_ł_ˇ-má-1-±_-“è_~;.=.:x€;ç;p›.;ą;=:.v3_-1-.1-431;;->x„ć‹„=..=;;‹:x_1ˇ.-v"“‹.‹ˇ“ złzčì-_#3-ž"“'-`'^'-tv_.-`-Š-ˇ-ìfˇ-ˇ›ˇ‹.ˇ-v_âF_3°*.'‹,.'êˇ'z:-.\'..“--.ˇ”2,ı-_.-ˇfl~i.-ˇ .1-_-==č5;“5.±.32_-_I>.±"z-ˇ-ø'-.'ˇŠˇf`-Šèˇ,'„-45ˇ`“-`l;,nˇ‹='«.ž'_'=f.=`-.1e›š=zL-ˇëıflšš-š'§*ë_1-xf.-5145.-'ei-ú“.ˇ›.ˇšŤàê&và_€.,_.ˇ.-ˇ.-345'-11flzšzč.-øršˇ-*_č“-...š§êä›š;;ê*-;*=..._`.›.ę.›_-ťa..š~žà‹;~zıžjflšz-za-“ˇˇ“§ž5he-za-zł?-ì'>›àý-ˇę.ı;T;;n-e=~eefl„_Ěz,ŽìˇŽìˇ-.xęa-fžnłfzžzlxyàąąęñäě-z.è)'=.1vì4ř;“ŽSŽŽS;ˇz*.;«_i-f;š7...I'1-.zÍ'-'ˇ-“ˇˇ_xêá_šfi..ˇëı.->-ˇlë:fìwfì-5-řëäfif'ˇ<'›š*'-V1‹ˇ~"~i§^Š*1ç^Šf‹*`ă`7`"*/~`5*šęìí-ì'‹-sˇČgê.-ˇ-ľäz-1ˇ“';'iè“ì°**-`ł€Lˇx'čf‹›„‹ž'ˇ-`-”-74“`~`.«_`*"'xˇz'§._›"-*fzš«~.*“-'ľiˇžf'-›;;šë'fl“'Š't.1.-ˇ„~“-z-ˇ-“-'=`_“_\-.f.Ě_"'Ť3'Š=/'fć-›-.--1“~.~x"L„ťˇ-ıëfzà-Í-§ˇ›š'ž=':=$ˇ1-.É-7ˇÄ.n`ˇ`.fl.-1~4>í`f“».ˇ`-=ˇ_<.=>§ì1.f›*.ˇ`.-`.=-ˇv21>ˇ“.-š-zv.ı~_'-,f7>"v.,'ˇ-I'z'.=_:“`-f“.ˇ.ˇz-.*=;-ˇnž'-;ˇzz.-ˇ-ˇˇ._,1._-,I-'ø-;:ë7'\*-‹'-ˇ;›'-.ż.`flą.-51,1-:Y-.'.ˇ‹š1à““*-`“Iš-ı-.'›ˇ7n-<~“š§fifl.-ífć*-ì§==É-ìë-7*?==čą.{ˇ'›~.-ˇ-_._1.̌*,,g,ˇ;Šž,..§v}§.€.1ˇ-_lżš`“ı-Iˇ.“.'“~*-Ji.ščn-“.'..-,`ˇ.Iˇ1;fˇžžì::ìŽ%II-šášzžągvžzžrânżäžćif.„“.ˇ-š,zi.1ˇ.“`-.Jfxz›-z"'”`ˇzż-`7"'fŠ`eŠ-`ˇ 1;'€“{*5'--ˇ›`Y=/28;.-«'ˇ`\§-ˇ-4ˇ.-évl-'›”.=.-_-_-1~.""`-=ˇ%'I-'Š-.Lg--'.ˇ-4%:ˇëâˇ-*-._-=“*-.7*ˇ-\'-id-7-I*.----.IM-5*“1ˇˇ\.i-`-vf-`§ä‹‹›-ˇží-ˇ-ˇ-.mx-É“Š{łìˇ!”v*1`ˇ-“~èˇ1‹ˇ-:›=ˇ-fx-ž-§81-_“M:-*”=ˇ--*§.*.1`“'-Ť‹..ˇ‰fš`e1';ż1.“ˇ“.-:vz4-5“-?.f.i*~.fl.šˇ-Ě-ˇ-ve-'=.š-f-ˇ“‹:"~.5-ˇ-Y.“-ˇ--f-.*=`›ž*-7"--4*-*:-‹x-ˇ.‹...:'-'H-1-ˇ.-_-'iw-..~.'_Š-"...Šˇˇ--W-šˇ.1--_“ˇ`=_“.gˇ="<‹ˇć-.-.ˇ-Šfá--1.'-`2“›_'-M1-"..x-łˇ"ˇ.-3.-v-ëxˇøšłžfi»řžxę..m`&š~`‰žž$żìí*žfiızflzžšž:ˇž-.-1-zžñ-'es'-›“ˇ'z'±êžł-'v*'-ˇ'“-`›;-ˇ“--`É.ˇflč-z-ìa\‰'_-=.
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A V MLČENÍ MÉM ZˇALOBA MAPLÁČE

(Ohlas“úvodníe›=zebăSněeŽivčıta: jsme národa bez vůdce).

Volání na úpatízthory jsem S.ly`Šel  
Z propadlìn; kam nechtělo jít.Slunce,e .
kde vzbouřenců  rocl po stopách mých plivá.
Po Svatém hlas žíznil.  A L ~z e
za národ bez vůdcea-- --  e e _

 Já, Bůh Všakžìvých, dosud flmlčím,
jak kdysi V lidu Vyvoleném l. v Ž A p

I proı-oka hlas již »dlouho nebyl Slyšán._ 3
než přišel Chudý espravedlivý. e L.
Ruku na ústa jsem Vložil,
by oněměla žfl- až Svatého Zjevím!
A V mlčení mém žaloba má pláče:
Raněni jstehmotou
víc než Znáte." lì A  
a tlačeni iak hora tísni krystal.
Žíznivých nehmotna jest mezi evátmìe p 1 e_

. . V _ _ __

„jak Spravedlivých V-městě Sírou lsžehlém." en
A Vlastníehříchya V purpuru, S řádyea; Stuhamì

i vavřírıovém Věnclie na vašìćh ramenou Q
ne před Vámi Se pyšní. t L
I vy. jichž hloııček Stéká horu,

A  Spíš lvzýváte mne, že dáma chleba, ~
e časrıého chlebaa nemannu, _ p
„ jež štěstí věčné živí.

Aproto V (triumfu “
V % tvodíte lšrále  

» a řečníka `
L “ a politika

a u.čenee=
 e 2, háSnž1‹a.l  

Věčnostì `Zorný n

 1
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e jste nezrněřili ani,
a kdo jím všechnu časnost měří.,
cizinec k hluchým mluvi. ”
Svatý a Chudý,
pěvec věčné krásy e

 poušti by zpíval!  
Laění se Sytí, vypráhlí Zvlaží,

VIa iprorok kojí svatosti Zızeň.
V kraji však Ztemnělém, odkud hlas slyším,
ideal svatosti čirým jest psancem!
A proto Svatého vedoucí gesto
nadarıno čeká žízně mdlý Zákmít.
.len velkým voláním „rorate coe1i“,
jen touhou úpícílVlesìáš svolán. -~ l
Až vzlyjknerk hoře mé piarnenná j
Srdce připraví mučivá trýzeň,
řeči až Zhnusííseprorořka zlého, 4

zxwPIII5N ‹.“DE34

Zjeví se Znamení SÍvat'ého mého! ,

-_ „ná
L"_" '12'-ˇ., _ -ı

RTK:
RUŽENEC.

_RůženecČasto napadaný a nepřáteli Církve posmívaný (domní-
vají Se, že Záleží jen v mechanickém odřikáváníˇ ,,Zdrávasl“)~ je
důležitým činitelenıfv životě každého katolíka, který žije životem
poněkud duchovním. .le t.akf-podivııhodně a přece prostě uspořádáın,
že obsahuje celou Skoro katolickou dogmatiku, je zván laickým
hrevířem, je přemnohým castis recessus cordibus, modlíce se jej,
duše čisté pflláčí V bolu, sdělují mu své radosti, hledají v něm rady,
posily, útěchy,, krátce růženec je jim vším-. V první řadě je ovšem
růženec modlitbou, kterou nefjlépe oslavujemejv Královnu sv. rův
žence --MariiPannu. e l ' ; z i  ^ j a  

Růženec má sílu duchovního lékaře, který  duši V čas utrpení
ukolébá ve stav křesťamžłně odevzdanosti, která 36 podmíněna
trpělivosti, který učí Střízlivě nazírati na pomíjitelné a vratké
štěstí pozemské, a ukazuje na jeho dárce, jemužje třeba děkovati,
který však v každém případě ukazuje na maloestgnakepatrnost všeho
pozenıského a zasazuje do nitra křesťanskou naději alásku. Mám-li
na .mysli růženec Zvláště jako modlitbu rozjímavou, -snadno si vý-
ložínıe proč jje nám lékařem duši. Dáfvárnám za stálého, pohybu
rtů vyslovujících něžné Ave Maria, poiıybu, kterému se podobá
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jasné zurčení horské. bystřinky, chválící Boha,  nahlížeti do tajů
života Kristova. , , r  -

Každé tajemství předchozími meditacemi, studiem, také snad
absolvovanou školou utrpení osvětlené, stojí před duchovním zra-
kem jako malba, biblický genre obsahující tolik poučení a tišivébo
nebeského léku, že sejenom těžce od něho loučíme, vracejíce se do
drsné a mrazivé skutečnosti pozemského života. e  

Růženecjehrst perliček Zdlánlivě bezcen,-=›
ných,kterébroušenímapálenímVohniutrpení,v
ohni modlitby Páně a pozdravení Andělova nahý-Ä
vají svéłpravé ceny.Rů,ženec jehortus conclusus,
který se ihnedotevirá čisté duši toužícípoproż
cházce mysterií života Kristova, když vyslovila
své přesvědčivě ,,Credo“' jako vstupní heslo. K.

*) Radostné tajemství nám rýsuje před duchovní zrak nazaret-
ský dům, pozemský inebeský příbytekrsvatostì. *\/Zor každodenfl
ního života a dokonalý obraz křesťanské rodiny. Mravyíčisté a
jednoduché. jedna mysl, pořádek bez porušování, vzájemná pozor-
nost a konečně láska nikolistrojená a Vylhaná, ale V ıżeúnavném
konání povinností stále kvetoucí, jež uchvacuje pozorovatele. I tam
je snaha Získati věci, které jsou k životu potřebný, ale „insudore
vultus“ a jako se přičiňují ti, kdož s málem jsouce spokojeni, spíše
pečují O to, aby neměli nedostatku, než aby měli nadbytek. Při tom
srdečna Veselost, ktera bývá spojena vždy S dobrým svedomím,
ozařuje jinak Vážné prostředí, ve kteréın se pohybuje -- Svatá Ro-
dina. .lenomtěchto několik myšlenek, které V nás budí radostně
tajernstt-'í, je S to býti základem k řešení ch sociálních pro-4QìyN‹ CS '<',~
rblcrnů. d S

_ › , '

t Drobná Zrnka růžencováljsou oblázky Davi-
"dovými,kteréVrh.ámeV oči Goliášům: Pýšežiê
V=ota,Zádostirtělaa Zádosti očí, aby nás silou
hnıotynepřemohli. L ; j

 V tajemství bolestném spatřujeme Krista jako příklad Všeho
toho, čemu učil lidstvo o trpělivém snášvení svízelů a bolestí a to
tak, že cokoli tížeľlze trpěti, to s velikou ochotou sám na sebe
Vzal. Vidíme Jej zármutkem tak sklíčeného, že mu krev po všech
údech jako pot vyráží. Vidíme Ho jako lotra spoutaného, který se
podrobuje soudu nejhorších lidí. Je proklínán -- Benedictus, je
tupen --~ llle, cui laus, honor, summa glorìa, ze Zločinů ialešně obvi-
ňován -- Veritas ìpsa. Vidíme jej zbičovaného, trním korunovaného,
na kříž přibitého a Zanehodna pokládaného, aby, déle byl živ, za
hodna však, aby za pokřikování lidu zemřel. Miıno to rozjímáme
i zárınutek Matky nejsvětější, jejíž duši meč bolesti nejen se dov-
tekl, ale ji i pronikl, aby slula byla -~ Mater Dolorosa.

Í * I V I„ j Srovn.: Okružnı list papeze Lva XIII. „O maríanskem růženci“ r. 1893,,
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lšŽůževne,c;,j›_e co_~r o_na,ca-stitatirszvláště veslavnìé
své variaci, jímž čistotné plémě lmmaculatu
znovu a znovu korunou čistoty V nebikorunuie.

li Slavná tajemství ozařují mysl křesťana jasem l nadpřjirozeným
»a povznášejí ji ke statkům, O kterých věříme, že je Bůh připravil
těšrn, kteří jej milují. Učímese Z n'ich,_že smrt není ,zahynutíŽm, jež
všecko ničí ja maří,l nýˇbifž přechodem do života dokonalejšího,
máme--li na mysli duši spasenou. `lUčíme se, že je .všemzotevřena
cesta do nebe. Když spatřujeme Krista, kterak vstupuje na nebesa,
připomínáme si jeho blaživou přízpošvěď: -,,.ldu, abychvám připravil
misto.“ Učíme se, že přijde čas, kdy ,,Bůh setřervšelikou slzu s oči
našich anebude více ani kvílení, ani křiku, ani -bolesti“, »ale,“že

„vždycky S Pánem budeme, Bohu podobni“, budeme-jej viděti, jak
jest, napájenivjsouce. proudem jeho rozkoše, „spoluměšťané sva-
tých“ a v nejblaženější společnosti veliké naší královny a matky
--,M-aI“ie.. x . . l .  j z j , q  -n . _. ‹ __ -ˇ ., .

Takje „růž.enecznárhrdeelrníkem záruky. věčné
blJa`ženo.Sti, ...pjo*S.á.zený drahokamy. křesťanských
przavd, v =n“ichžseì=o.br.áž~í.záře. prostor nebeských.

Arnošt' l“-lello, kdyžıjeho pozornost upoutala slova žalmu 83.,
v».f4.,ì .praví ve svých "'“'),,SloVech Božích“~“: ,,Nevidíme žádného, který
byľneevěděl, kam si ulehnouti. Spánek je úkon důvěry a base života
"avšichiıìívživíí, Velicí i malí mají Svůj jistý spánek a zásluhou této
jistoty ovažují se žití. Al-eìjál já, člověk Vykoupený, já, který jsem

-jakdílévangelium 4- mnohem více než Vrabec, vzácnější než lilieL L

ìłl Vpcz`“lní-,jež má přeceíłsat nádherný, aniz oň prosila; já, jenž jsem
cenou »krve a sloˇvenitpvesměrııé chvály, v něhož východya západy
sl“un1cel‹vyZbrojenˇé svýıříì n-ěhami a svým blýskáním, měly důvěru;
já, jemuž Svěřily péči, bych oslavoval jejich nádhery, já, jenž po-
třebuji, já, jenž gjsem chud a jenž cítím svoji chudobu, já, jenž se na-
zýváme Ego (egeo = potřebuji),,já,;-já, jábych to útočiště neměl,?Ť='

Dospěljsem-ıırčitého úseku a ,určité metvnvesveém životě *aøto
jen proto, že jsem věděl. „kam si ulehnoutľf, často jsem opakoval
,-,úkon důvěry“ ,a hledal „basi života“,to Vše_;--- V modlitbě posvát-

O “ = .

n'éhorůžence..,j 5 ]  l í ; V  
Já, člověk Vykoupeůnýøůjeıižíjsem ìchud, ,jenžjsem potřebný,

kdykoli jsem cítil V nitruiúpěnlivěji volatiegeo, nacházel jsem »úto-
»ìčiště -z- V modlitbě posvátného růžence. r  .  ; -
M Tor zde ke cti posvátného růžence kons‹tatuji,± ne, že bych; ;-se
sąnínırrloučil, ale že chci .k tomuí jistému útoíčišti mezi jednotlivými
úzsekv .Svého života častěji se utíkati, poněvadžv,ím,že .ono úzkost-
i1;Iı,‹ve.i-- egeo-.>-- bude častěji flnitrem z,_zažZnívat;než,~dosud.í  .

~ . . › 4- z› . ._ 5- _
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s V. P A v“L”A.*  

L Pyšné rody Grakchů al Scipionů, které činy svýchčlenů za-.
psaly se zlatým písrneınrlo dějin pohanského Říma, sklonily se před
majestátem chudého a .pokorného Krále, přijaly na sebe také .Jeho
sladké jho. A sloužily mu věrně. Pod jeho praporem se zase vyzna-
menaly. Nebyligto nyní mužové, ale byly“ to slabé ženy, které do-
bylyrodu slávy ve vojsku Kristovu. Chopily se Jeho zbrani, lásky a
odříkání, a jimi bojovaly za ideály Království Beránková. Druži-
nou touto byla svatá Pavla sesvou rodinou. › " .

i Pax/lanarcdila se V ıiteľý 5.- května roku 847. -Otec jeji Rogatus
byl znám po celém Řecku svým bohatstvím aj Zároveň . se ; mohl
chluhiti, že V jeho žilách koluje krev hrdiny trojského Agamemnona.
Matkou Pavlinou byla Blesilla. z rodu Grakchů a Scipionů (ep. 108,
3), Pavlë1.Clostala jméno po slavném svém předkc-vi L. Aemilianu
Paulovi, jenž padl v bitvě u Kannen. Byla pravým a rodným po-
tomkem V dějinách řiinských známé Martie Papyrie, matky P. Kor-~
nelia“Scipiona Aemiliana, m1adš,íhorAírikanal (ep. 108, 1). Ze souro-
zenců Pavlinýchn jmenuje se toliko bratr (ep. 108, 6).

c Pavla byla vychována po způsobu -jiných vznešených Římanek.
Měla jednou býti ozdobou rodu a proto věnována jí všemožná péče,
hlavně, co se týčejvnějšího vystupování. Id ona musela již záhy při-“
nášeti oběti na oltář ješitnosti a marnivosti ženské. Zvyšovala krásu
svou tím, že líčila tvlsáře své rumělkou a bělobou. Hověla všem svým
choutkám a V fzábavách je hleděla nasytiti, při čemž o smích nebyla:
nouze. Odívala se jen V jemné látky a nejdrahocennějši hedvábí, jen
aby se zalibila světu a později muži (ep. 108, 15). Na vzdělání azvý-`4
chovu ducha tehdy kladena pranepatrná váha. Vinou toho byla teh-
dejší římská společnost. Křesťanství, které nedlouho před tím na-_
bylo svobody, které mohlo nyní vyjíti tmy katakomb, ještě ve-'
licemálo proniklo do života bohatých římských rodů. Přijali je, ale
nevěnovali se.-mu všichni zcela, nenechali je na sebe plně působiti;
Jen si s ním pohrávali. Život jejich byl dalek života .prvých kře-
sťanů, kteři přijali nauku Kristovu S úmyslem zachovávati ji do nej-
menších podrobnosti. Tím, že církev byla nyní i podporována od
císařů, přidávali se mnozí k nine Z vnitřního přesvědčení, ale pro
časné výhody. Následek toho ovšem se objevil V úpadku kázně.
Můžeme si pomysliti,'s jak těžkým srdcem loučili se mnozí s pohan-
stv`ím,které jim pro život úplně vyhovovalo, poněvadž jim ne-1

* Literatura: a 8 či “ .
ij Sancti Eusebií Híeronymi opera. Tom. l; Ed. Vallarsi. Venetíis 1766.

Gríitzmacher Georg Dr.: Híeronymus. Eine biographische Studiezur alten
Kírchengeschíchte. 3 Bde. Leipzig u. Berlin.. . .  N L L

Lang Alois Dr.: Otec pouště svatý Jeronym. Profil umělecké jeho osob-
nosti. 1920. Olomouc. 8  š d ~ . “
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iikládalo obětí. Zflvláště Vysoká společnost,lpotomkové V slavnýcli
rodů nemohli se smířiti s Kristem ukřižovaným. Byl jim přece jen
nblázıiovstvím“. 0 ” P í ` í 8

V takovém prostředí vyrůstala Pavla. Byla ozdobou společnosti
-řírnské. V mladéiii věku as 17--1,8 let provdala se za Toxotia ze
slavného rodu Juliů, který původ svůj odvozoval od samého Aeneya
jeho syna Julia Askania (ep. 108,4). V manželství byla Pavla šťast-
ná. Muže svého milovala, což se ukázalo zvlášť při jeho smrti. Život
jejichplynul šťastně ve vzájemné shodě a Pavla byla příkladem pro
všechny niatrony římské Zvláště ve sv. čistotě. Tak si vedla, že
klevetníci nikdy se neodvážili nějakou pověst o ní vymysliti (ep. 108,
15). liłlělpa 5 dětí. Byly to: Blesilla, Pavlina, lìľustochium, která se na-
zývala dle rodu otcova také Julia, Ruftina a od otce vytoužený To-

. _ ` _ . . 4-

Xr›tius (ep. T1308, 4,). Děti své milovala láskou, jakou jenjmatka může
milcrz ati, ale zvláštním miláčkem jejím byl Toxotius (ep. 108, 18).
V 0 Stěstí rodinné dlouho netrvalo. Rozvrácen byl útulný krb ro-
dinný asi r. 380 nemilosrdnou rukou smrti, která vyrvala ze středu
jejího nianžela--otce.iByla to krutá rána, která zasáhla Pavlu. Čini
vqr- __~v-vı k - v-vı I 0 _-_; vn vp 1 `) ~ vı

` . .stastnejsi a spo ojenejsi ov jen zivot drive, tim horsi a straš-
iiější budoucnost vyvstávala před zraky zdrcené Pavly. Tak muže
sˇçélio oplakávala, že téměř sama umírala (ep. 108, 4) a byla V ne-
bezpečí života (ep. 108; 20). S mužem pochovala radost ze světa,
s ním pochovala všechny své libůstky. Přestala ji těšiti nádhera a
b-oliatství. Chtěla se státi chudobnou a tak připodobniti se aspoň
v. iiěč-em Kristu, u něhož nyní liledala a také nalezla útěchu. Téměř
.všechno svébohatstvi rozdala chudým. Byla velice laskavá a do-
brctivá i vůči těm, kterých nikdy před tím neviděla. Málokterý
z umírajících chudáků nebyl oděn jejími šaty. Vylıledávala takové
po celém městě a pokládala za nehodu, jestli některému ubožáku a
hla-dovícíniii dostalo se podpory od jiného. Takovým jednáním
ovšem ochuzovala děti a příbuzným, kteří jí to vytýkali, odpovídala,
že jim zanechává větší bohatství v Kristově milosrdenství (ep. 108,
5). Do duše se jí zprotivily četné návštěvy vznešené římské společ-
nosti, ba mrzelo ji její vysoké postavení. Co nejvíce vyhýbala se
ifiavštěvám různých clivalořečıiíků (ep. 108, 6). Nebyla jako jiné řím-
ské Vdovy, jak je líčí Jeroným: „Ony líčívaji tváře své bílým a čer-
veným líčidlcm., stkvějí se v hedvábných šatech, září perlami, nosí
zlaté ozdoby na šíji a V propíchnutých uších, navěšují na sebe pře-
drahá zrna Z Č-ei`vené`:.ho moře, páclinou pižmem ac přitom tak " opla-
kávaji rnanžely, že se spíše raduji, že konečně jsou zbaveny Vlády
jejich;-*a hledají jiné, ne aby jim podle příkazu 'božího sloužily, ale
aby jiniporoučeiy. Proto vybírají si chudobné, kteříby jen na oko
měli jméno manželů a při tom trpěli bez hlesu soky. Kdyby však
proti tomu reptali, hnedje Zapudi (ep. 1.27, 3). ~  

.Pavla snášela svůj osud rnužně a vdovství brala vážně. „Po
sinr'ti inužově až do své smrti nikdy nejedla ve společnosti sně-
jakýin mužem, byť i věděla, že je světec a že stojí na vrcholubi-
skupské hodnosti“ (ep.108, 15). V odřikáni a V prokazování skutků
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I;1iìl0,SľCl€=11S1ˇ“v'í. Sloužìla, Kristu. Učitelkou a vůdkjfni byla ji Marcella,
která dříve rozloučila se se svěftˇem, a jeho radostmi a úplněse
věnovala chudým. Majrcella první Vznitila V ní jiskru lásky po do-
kciialostil ja Qđerříkáflí a pobízela ji řečí i příkladem V té snaze
(ep. 46, 1). Od Marcely, která vynikala neobyčejnou; Znalostí Písma,
takže ci, od miižů učenýcli byla tázána O radu a její slovo bylo ,roz-
hodujicí, naučila se také lásce kj Písmu svatému. tí   

'lakový život vedla až do r. 382. Ale tu V jejím životě nastala
změna. Toho roku sešli se do Říma biskupové Z východu i západu
„pro .nějaké neshody mezi církveini“. Z východních biskupů. do-
stavil se Paulinus Z Antiocliie a Epifanins ze žSalaminy na Cypru.
.Epiianius byl hostem Pavli-ným, kdežto Paulinus bydlel V jiném
domě àtep; i08, 6). S nimi přišel do Říma i Jeronym (ep. 127, (7).
Pavla byla okouzlena a unešena ctnostmi jejich.. Duše její, která
toužila stále po větší dokonalosti, vzplála touhou úplně se Věnovati
Kristu na poušti. popříkladu mnohých jiných, o kterých jí biskupové
podali. zprávu. Poinýšlela na to opustiti dům anepoinyslila ani, co
bv-se stalo s rodinou a majetkem. A když biskupové Z jara ubírali
se ke svým církvim. p á nf í ni a to u h o ii plula s nimi (ep. 108,6).

j, ..leronym zůstal V Římě. Poněvadž již tehdy byl znáin znalosti
Píseni, brzy seznámil se 'js Marcellou a její družinou. Bylo to Písmo
sv., které je navzájem upoutalo a dávalo, podnět ke schůzkám. Je-
ronyin o tom píše: „Asi tři leta jsem mezi nimi žil. Mival jsem často
Velký zástup panen kolem' sebe. Vykládal jsem. některým Zl nich
Písma, jak jsem uměl. Čtění dalo podnět k častým návštěvám, ná-
vštěvy způsobily přátelství, přátelství zplodilo důvěrnost“ (ep. 45, 2).
Na těchto schůzkách Jeronym se seznámil blíže s Pavlou, která
V něm poznala ducha bystrého a cítíc, že by Velice mohla ziskati
jeho přátelstvím a tak měla V něniopo-ru, úplně k němu přilnula. J e--_
roným pak přijal; její přátelství, učinil Z ní svou nejlepší a nejhorli-
vější žačku, která do důsledku provedla. ideál Jeronymův. Někdy
zašlu dál, než to bylo Jeronymovi milo.  

-.ìak_--odřzíkavý a přísný .život vedla Pavla, poznáme Z úryvku
listu k Aselle (ep. 45, 3), psaného Jeronymem na odchodu Z Ríma,
kde si mimo jiné stěžuje na změnu smýšlení V Římě. Píše: „Neby-
lo-li Rime paní jine. jez by mohla spíše jati me srdce, nezli tru-
chlící, postící se, šp.inou páclinoucí. od pláče skorein osleplá Pavla,
kterou ,žehronící celé noci o milosrdenství Boží, slunce nejednou
zas-tihle na niodlítbách, jejímž zpěvem byly žalmy, rozmluvou evan-
gelium, rozkoší zclrženlivost. životem půst? Zádná jiná nebyla s to,
aby zalíbení mé získžala, nežli ona, jíž jsem neviděl nikdy při stole?
Avšak jakmile jsem ji začal ctíti, pro její čistotu vážit si -ji, podivovat
se jí, hnedprý mne všechny ctnosti opustily.“  j  

Pavla odřekla se celého světa, vzdala se a .opovrhovala všemi
rozkošemi světský`rni, bděla jen na .modl;itbách, oddá-Vala se postům
a každodenněčítalaPísmo sv. (ep- 39, 4). Dotazovala se Jeronýma
na různé otazky z Písma-a Jeronyni .jiľ rád vyhovoval. Zmiňuie se
oevfyklarii.i altabeticláého žalmu 118. (ep. 30, 1) a při _. té příležitosti
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pfcpdává., Pavlev* lis`těˇ 30. výklad hebreískes ab`ecedy,` aby tak měla“
ptmůclin, (Z níž by Se,poučíla,ˇkd_vbyí bylav něčem vŤ nejiStotě`.ìiÍVý;A

3ÍĹ_e“ho,]{ie.a.llegorìcký.iMal^á ukázka: `,._,Druhé,složení jest l`Ie.v'ę1ü,
hethiziílonen, a_.tentO, život. Jaký může býti jinýživot bez aľlízıl-'*

lostí Písem; iimížiipoznávámci' samého Krista;““'ìenž'pjest* život “'věíjí-1
cích“ (ep. 30. 7).' Pavlu takëppoučuje con Origenovi, kterého Jeste nyni
velice hájil proti ,,divo'kým psůn1“, as kteří naň“ dorážejí ne pro bluędjšf
ale Zepzávístí na'_'jeh_o' proslavenouìvýmluvnost avědění, a že musí
všichnimlčetìąınluifí-li onÍ(eD.I33,'4)._. i  J i  l a 'Í

Pavlaížíla V odìříkání a pv“ konání skutků lásky amilosrdenství.
Rána Zasazenál smrtímanželovou pomalu se hojila a (čas, kterýiest
neÍ„ilepším lékařem, přinášel s sebou zmírnění bolestí. Ale koho Bůh
fniliuje, toho navštěvuies křížem. V utrpení teprve duše sevøčístí od
v'šehcë; pracl1_ui.poZemskjých fnáklonností tak. jako Zlato Z ohně vyjde
čistě, lesknouci se, tak duše utrpením Zkrásní a stává se povolnon

Lpřístuipněíješípůsobení mílosti"Boží.Pavle Bůh přichystal mnoho
ran. Po smrti manželově přenesla Pavla všechnu svou lásku na děti.
Ale nebylo jí souZeneo",ì_aby toto její štěstí zůstalo nezkaleno. Bůh
nedcpřál. abvděti jí žatlačílyp oči, ale Pavla musela patřití s bolestí.
iakpìedno Za `druhým' odchází tam, odkud není návratu. Kalich utr-
pení musela,v1v“pítsaž na dno. 4 i B . l _  c

B První, která následovala svého otce. byla Blesilla. Byla prvoro~
Ze1“_.ou`dcerou. narodila se asi 1“. 365. Matka ji Zajistě vychovávala
dlejjzásad křesťanských, poněvadžna.výchováni všech dítek ií
velmi Záleželo._V. mladém věkuvdala se Za vznešeného Římana. Ale
I`T'!anže1s“tví její trvalo 'jen kratičkou dobu. (Po 7 měsících manžel
Zenıřelřz (ep. 22. 15). Dalo by se,čel‹.ati, že Blesílla vezme si vzor ve
Svěmft,fđovství`Z matky. Alenestalo se tak. Blesilla V manželství
dostala se mimo dosah ma“tči11a.,<.flivu a, podlehla tehdejší  římské
světáckě ispolečností, .řídila se jejími názory., -- Dovedl_a_n5/ní celý
den prosedětipřed zrcadlem a poZorovala,co jí ještě schází na
kráse. Šatíla se až přílišııádherně. Služebne ji upravověalyvlasy al
Znžícfifž-.ly je na „nevinném temeni hed\.fáb7nýmí vínky. ,Tvrdým Zdálo
se jí lıebkě peříastěží mohla speátí na měkce vvstlanem loži
(  8.4). O nípíčástečně platila slova Jeronymova oi vdovách:
, p pohoršujícoči k“řes“t'anů.ptyí, které líčí tvář aločinachem a jiný-
mi `1íčidly. Tváře. jejích, vypadají jako Ze sádry a přílìšnou bělostí
‹`D'O'F5 II-I\.

v.o.›

Zohxrzděrıé připomínají Sochy mod‹žl§iA íestližejímĹ náhodou vv-
tryskne neopatrněá' slza, stekáabráZ‹:lou. A. ani pocet let nemůže je
pcučiti, že již jsou_ stařenky. Z cizích vlasů dělají si vrkoče a chtějí
vykcuzliti zašle mládí nastařeckých Vráskách“ (ep. 38, 3).iPavlal
listě těžce nesla takové. počínání.Blesillíno ,a plně byla přesvědčena
O slovech .Ieronyˇınových. že s„stydjě,ti se žena křesťanská. která
shëání vse po kráse a stará se O tělok žádostivostí, s kterou podle
Apcnštola nemůže se Kristu libìti“ (ep. 38, 3). ._ ě t c .ˇ

mi l_BI€sli1la.mělaˇb'ýtíp Z těchto chontek vyléčena. Příspěla k tomuto B
Silnáp horečka _pt1“ápila jí po ;-30 dníza naučila ľjí. opovrhovatfí

rožzlťcšemı těla, které brzy potom (mělo býti rozhlodáno odiěervıšı.
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Přišel níisájrn Ježžíš as dotkl se ruky-její a hle, ona vstavši, přislu-
hovala mu.Již poněkud rzapáchala nedbalostí as byl-asvázána Ob..ž
Vázy; bol1atSt“ví.;lÍ;..eže1a*vř hrobě světa. Ale pohnulse V soběJežíš al
Zarmcutil'_*Se V duchu, hlasitě Zvolal: Bles-illo, pojď ven! A ona na
zavclánívstala a vyšedši, stoluje s Pánem (ep, 38, 2). Jeronym měl
na“CbI`ácení jejím Velikýpodíl. Právem proto můžese nazývatí
jejím „duchovním otcema laskavým-pěstounem“ (ep. 39, 2).  r

Blesilla se pozdravilaa oddala í-se úplně askesi. Jako dříve hře-
šilapřílíšnou starostí O tělo, tak je nyní trestala a dopřávala mu jen
toho nejnutnějšího. „K modlitbě rychle vstává a jasným hlasem
před -ostatními pěje Alleluja,“ první počíná chválíti Hospodina svého.
Klek-tá na holou zemí a častými slzami očíšťuje tvář spošpiněnou
dříve bělobou. Pofmodliibě hlaholí žalmy iafl zs přílišného zápalu
ducha sotva dopřeje odpočinku znavené šíji, třesoucím se kolenům
a ,kenspánku se zavírajícím, očím- Tmavá suknice méně se ušpiní,
když leží na zemí. Nosí ršpatnější střevíce a peníze za pozlacené
střevíčky uštědříchudým. Pás není Zdoben zlatem a perlami, ale
je lněný apři své prostotě čistoučký, lépe může stáhnoutì šaty než
trhati“ (ep. 38, Ale při tom její 'pokora V 'šatění nebyla k tomu,
aby tak kárala pyšné, jak mají .mnozí ve zvyku. Poněvadž pak
vnítrným smýšlenírn se snížila, me:/.-í Zevnějškem panen služebnic a
paní nebylo jiného rozdílu, než že snáze bylo jižflpoznati dle nenu-
cìenčjší chůze (ep. 39, 1). Pohrdlafsvětem a žila jako V klášteře
(ep. 39, 3).“ Milým- zaměstnáním byla jí četba Písma sv. Anespoko-
jìla se pouhým překladem. Naučila se za několik dní (1) hebrejštině,
abynıohla žalmy pěti V původním zpracování, Znala řecky tak jako
latinsky. Aač kroky její byly nejisty a útlý krk stěží udržel zsinalou
aj třesoııcí se tvář, přece Vždy měla V rukou buď knihu prorockou
neb evangelia (ep. 39, I). V nich hledala posilu ve svém předsevzetí
a útčchu V utrpení. Ale nyní, kdy) vlastně počala nový život, život
pravý pro KristaÍ Bůh jí odvolal k sobě. Čtyři měsíce uplynulylod

wr '

jejího. obrácení (ep. 39, 3). Zár horečky vysušìl její svaté tělo a kol
lůžka jí jíž polomrtvékupil se hlouček příbuzných. Toto naposledy
přikazovala: „Proste Pána Ježíše, aby mně odpustíl, že jsem ne-
mohla vyplníti, co jsem chtěla.“ Po těch slovech rozloučila se se svě-
tem a odešla ke Kristu, kterého vlastně teprve nedávno (úplně po-
Znala a jeho kříž na se vzala.  „V krátké době života vykonala
ctnosti za dlouhé časy“ (ep. 54, 2). J _ e _

Žal Pavlín byl nesmírný a Jeroným musel užití všeho svého
vlivu na Pavlu, aby ji ukonejšíl a utišil. Nebyla to práce snadná, po-
něvadž sámnıusel se přemáhati a smutek n1írn,iti, „sám snášel táž
muka, která ona trpěla“ (ep. 39, 2). Namysl drala se myšlenka,
proč) právě umírají neviní, kdežto bezbožníkům jest dovoleno, aby
dále Bohu se rouhali. A odpověd? --- Dobrý jest Bůh as vše, co do-
brý činí, nezbytně dobré jest (ep. 39, 2). I A

L B Blesilla přesídlìla ze tmy do světla a V zápalu víry, kterou po-
čialazprojevovati, přijala korunu. dokonaného díla. -- Proto tedy
Pavzlo naříkáš? Neobáváš se, že ti Spasìtel řekne: Hněváš se, Pavlo,

A



že dcera tv á stala se mou dcerou? eJSi“rozhořčen.a nad mým
sc-udem aj vzdorovitýmislzami projevuješ závist k tomu, V, jehož
moci jest nyní?.Víš totiž, co soudním O toběa ostatních tvých (I1řá,-
telích). Odpíráš si pokrm nee ze snahy po postu, alez bolesti. Ne-
.miiuji této šetřivosti. Posty takové jsou mými protivníky! ... .
Mysl taková, která naříká, hodí se k hedvábným šatům. Níčíš. se a
fledumíráš, prcháš před přísným soudcem, .jakobys neměla přijíti do
mých rukou.,Prci1l kdysi i pyšný prorok Jonáš, ale V hlubině moř-
ské byl mým.. Kdybys věřila, že dcera tvá žije, nikdy bys nepla-
kala, že odešla V lepší místa. Toi' to. co jsem poručil svým apošto-
lem, abyste se nermoutili jako pohané pro zesnulé (1. Thes.). Styd'
se, podléháš u srovnání s pohankou. Lepší jest služebnice dádblova
než moje. Ta máza to, že nevěřící manžel přenesen jest do nebe,
ty bud' nevčříš, nebo neclıceš, aby tvá dcera se mnou prodle-
vala (ep. 39, 3). V Ř t V V

 Ovšem ve Starém Zákoně byla smrt něčím strašným, poněvadž
ještě Kristus nevypáčíl dveří Ráje, aniž dosud uhasila krev jeho
plamcnného onoho meče a kroužení V předu stojících Cherubínův.
Ale V Ježíši, to jest V lìvangeliu, jímž Ráj byl otevřen, smrt jest
prmázena radostmi (ep. ,39,_§3). Proto nemáš, Pavlo, práva -jako
křestanka naříkati. „Odpouštíme slzy matce, ale žádáme míru v bo-
losti. Mám-li na mysli roditelku, nekárám tě, že pláčeš; mám-li
však? na mysli křestanku a dokonce mníšku, těmito slovy vylučuje
se matka“ (ep. .39, 4). Zde platí:.~Velká láska ke svým, jest neláskou
k Bohu (ep. 39. 5), V ,_ .  v

. Jeronym připomíná Pavlez Jaké asi nyní Blesilla naše trpí kříže,
jaká snáší muka, když vidí, že Kristus se na tebe hněvá. Volá nyní
k tobě uaříkající: Mílovala-lis mne kdy, matko, ssála-li jsem kdy
Z tvých prsů, byla-li jsem vychována tvým napomínáním, nezáviděj
mně mé slávy. A nečiň toho, abychom byly na věky od sebe od-
loučeny . . . Lituješ mne, že jsem opustila svět? Ale ja mam bolest
nad udělem Vás, kteří jste uzavření ve vězení světa. A vás V denním
boji strhuje ke“zkázeibI`_zy hněv, brzy lakota, brzy vášeň, brzy lá-
kadla všelijakých neřestí. Chceš-li, aby ses zvala mou matkou, hled'
líbiti se Kristu. Neuznávám Za matku tu, která se nelíbímému Pánu
(ep. 39, 6). i `

. Jeronym použil zde své výmluvnosti jak mohl, jen aby utišil
zdrcenou Pavlu. A bylo také třeba uklidněnížp-ro jiné okolnosti. Po-
hřeb Blesilly byl ohromný. Dostavil se velký početšlechty, která
kráčela před máramí. byly přehozeny zlatým -závojem. Jero-
nymoví se při tornš zdálo, že Blesilla volá S nebe: Nepoznávám šatu.
Rou-cho toto není moje. Tento nádherný šat je cizí (ep. 39,1). Mezi
zástupemšla ovšem také Pavla, ale bolest ji tak přemohla, že ji
téměř bezduchou museli odnésti. Odpůrci Jeronymovi as vůbec
mnišství chopili se této příležitosti, aby ho učinili nemožným. „Zda
se nesplnilo to, co jsme častěji říkali?»I..ká nad dcerou, .kterou za-
bily posty, ja že aspoň. Z druhého jejího manželství nedostalo se jí
vnuků. Kdy pak již vyženou Z města to proklaté pléně mnišské?
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kdypakje ukamenují? kdy je svrhnou střemhlavfdo řeky? Svedli
piolitevání hodnou matronu, která nechtěla býti mniškou, čemuž na-.
siˇědčuje, že žádná Z pohanských žen tak nikdy neoplakávala svých
synů“ (ep. 39,5): - Řeči tyto byly výrazem stále Vzrůstajícínevole
proti nepohodlnému J“eronyı“novi. Proto také snahou Jeronymfovou
bylo, aby Pavla se utišila, aby V nízvítězila láska ke Kristu nad
láskou mateřskou.   : r r r  J

'  Svůj list končí Jeronyrn krásně slibem, že :zachová Blesilla
vždy ve své paměti: ,,-A tak dokud duchřídí tyto údy, dokud budu
těšitiˇ se ze života, slavnostně slibují: můj jazyk bude Vždy se ozý-
vati její jchválou, jí .budouvěnovány mé práce, pro ni mysl má bude
se napínati. Každá stránka bude mluviti o Blesille. Kamkolivıdojdou
má díla, s nimi ona bude putovati . .J A ta. která s Kristem žije
v nebesich, rovněž bude žíti na rtech lidí.“ -- s

Jeronymovi po úmrtí Blesilly byl život V Římě téměř nesnesi-
telný. Přičinìlľi se o to jeho nepřátelé, kteří nyní měli mínění lidu
'na své straně. Za života papeže Damasa Jeronym byl všeobecně
vážen a považován byl za jeho nástupce na stolci Petrově. Ale
iostrou kritikou života Znemravnělého Říma způsobil si mnoho ne-
přátel, kteřiçęmu nemohli odpustiti.rány. jež jin“ zasadil a proto hle-
děli se nepohodlného karatele Zbýti stůj co stůj a také se jim to po-
dařilo; Jeroným se rozhodl odejíti -do Betléma a úmysl svůj pro-
vedl na podzim roku 385“. Byl rád. že můžez  Babylonu›od=ejíti do
Jerusaleına. 'V listě k Aselle (ep. 45)ııvádíněkteré důvody které9

ho k tomu přiměly. (Pokračování)
` 2:; -L'

s e M. Š. ČERNÝ: .

ROZKOŠNÁ ZAHRADA.
Rozkošná zahrada. . Trháme jablkají“-- ˇ

j Květů co vzpučeloi sladká to záhada.
Slunka jas políbil e Usíná, usíná

A krásu tu na čelo. čarovná zahrada.

Vůně se ,rozlévá Vzbudme ji k žití zas!
jak mořské záplavy.  J í Vůně nechť Zavane!
Ty květy spadaly Nové -ať úrody
jak déšť nám na hlavy. zlatý čas nastane.

'Si odkvětem vyrostla * ˇ Skliádejme V stodoly
jablka ze zlata. jablka ze zlata,

-› iKrajìna celičká s než. bude zemiuou
f radostí prohřáta. . J líc naše zaváta.

r _ p K To zlato čarovné J K
v tmu duší posvítí,
by mohla po boji si J
klidu květ uZřít'i.- ř

 ir
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V I 'KARELJERA8EKz -
 SOCIÁLNÍ ČLOVĚK.  

_ . - i n _ - ' -'.

.  Všudese dnes ozývá Slovo socialismus. Ve všech různých slo;
ženinách, názvechstran i novin, podnicích či snahách. Ale Snad právě,
proto mu jen málo lidí rozumí a málo také V praksi provádí. Zůstal
theorií, stal se heslem, lesklým, ale neuskutečnitelným. Jest vlastně
Velkoulží moderní dobyn nebyfzoť nikdy méněpraktického Socia-
lisrnu, lépe řečeno solidarismu a správně přeloženo křesťanské.
lásky, mezi lidmi než V době dnešní, kdy hrubý materialismus a. vy-z.
Stupňovaný až do nejmenších Věci eg.oismus ovládá většinu lidstva..
Právě ti, kteří socialismus napsali na svůj štít, mají nejméně so-.I
ciálníhož cítěníí. U nich .nejen že přestává za tovární ohradou, ale
není ani v srdci jednoho každého nich. vyjímaje několik jednot-
livců. Či je sociálním program chtějíci dobro jen jedné třídy a
možno nazvati sociálním člověka toužicího egoisticky po těchže po-›
žitcích.proti nimž u bourgeoisie bojuje? , _

Než pohle-ďme i dovlastních řad! Mohli by o nás moderní po-›z
hané Vždy aevšude říci jako o prvních křestanech: ,,Hle, jak se rni-
luji!“? Nejdeme už často S duchem času počítajíce a. uvažujíce, co to
neb ono nám.„_;'vynesea zapomínajíce na velký příkaz lásky .kře-ˇ
stanské? Zmizel V rodinách pravý rodinný duch a zmizel i ze spo-5
lečncsti. Neni sociálních lidí! Nevytvoříme jich abstraktními theo-
rierni ani třídním bojem. Je potřebí práce jiného rázu a druhu, »jiných
cest. Kultura rozumu nestačí, třeba výchovy srdce! Na vnitřních
irracionálních silách duševníclı třeba budovati nový lepší život, kře-
sťanský život. Bez. Krista není mravnosti a neobstojí bez něho. ani
svazky společenské! Křesťanská spravedlnost jest pilířem a kře-
sťanská láska tmelem společnosti lidské. Proto třeba dnes právě:
z tohoto stanoviskażzdívati se na sociální otázku a tímto způsobem
vytvářeti sociálního člověka. -Krásně O torn píše starý aàzkušený
pracovník německé katol. mládeže Ant. Heinen V orgánu ,,Pracov--
ního společenství pro .vˇzdělání sociální a občanské“, které Vytklo si
účc-lem právě- tento cíl Splniti, ve ,,lÍ"ührerkorrespondenz“.il) Uvedu
Zde volně některé jeho Vzácné myšlenky, jsou nejen překrásné,
ale i poučné.   '

Otázka Sociální jest Hteinenovi více problémem vnitřního ob-L
rození lidstva duchem křesťanské lásky a Vzájemnosti než zlepše-s
ním hmotného postavení ia snad otázkou vědeckou. Píše: „Jest so.-«
ciální otázka jen otázkou vědeckou, kterou třeba studovati ze zá-
jmu pro abstraktní poznatky? Jako na př. přírodovědu, astronomii
nebo assyrskou gramatil‹;u?“ Takové vědomosti mohou býti ›velnži
zajímavými a jsou ke cti tomu. jenž si je získal, ale nemožno říci..Q

\łže je jich nutně potřeba rodine, obci, národu. Možno si mysliti ,ná-
rody S velmi vyvinutou kulturou, jejichž věda sociální není velice“
vyvinuta. "  

1) Führer-Korrespondenz, Zeitschrift für das soziale Vereinswesen,
35. Jhrg., Heřt 1, M. Gladbach. t -
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j O tá Z ka S o ci ál není je stçži v O t n í- ot át Z kou nár O da
právě tak, jako životní otázkou pro rodinu jest, má-li otec sílu a
schopnost i inravıíí vůli pracovati pro rodinu, milovati svou ženu
a vychovávati svoje děti. Když však nezřekne se sobectví,„neroz-
šíři se vnitřně v člověka, který má rodinu v sobě, nestojí rodina za
mnoho. Otázka, najde-li člověk cestu od svého já k“ rodině,od .so-
bectví k“ citu pro pospolitost, není nikterak. otázkou vědeckou a

by těžko věda našla recept pro tuto cestu, člověka. . Rodina
musí; se člověku jeviti jako uchvacující Zážitek, člověk musí se státi
.zcela jiným člověkem, odstraniti musí závory sobectví. r To není
žádné učení a studováni, ale spíše probouzení k vidění a .k činu.
Pro rodinu jest životníotázkou, stal-li se otec opravdu otcem
matka matkou, probudil-li sev nich pocit vzájemné -soudržnosti a
šc-dehrá-li se v nich děj vnitřní proměny. k životu jednoho pro
druhého. z l s e e i 5 . i

 Zcela podobnětneznamená obírati se otázkou sociálníně j a-
ikon vědeckou zálibu nebo zájem; pro onu._vědu.
Gtázka sociální nestojí před námi jako nějaký abstraktně-vědecký
problém. ale ve velmi. živoucífa konkrétní podobě. Položme si jen
v-otázku: Mám vůbec právo nato, aby. žil ve ,,vznešené osamělosti“
od ostatních? Mám právo na pohodlný, bezstarostný život, jaký
vedou staří mládenci, anebo.“ mně také musí“ Záležeti na celku,
V němž stojíına tkvím kořeny? Čím jsem povinen celku?  Osud
mně určil místo v sociálním organismu --- jaké úkoly a vnitřní Zá-
vazky Z toho vyplývají? .  . „ , e

Atak“pocoíti“Ísociální člověk podivuhodnýzpàocit, když fluváží
ısvüiì spojitost s celkem. Necítí se více isolovaným individuemç, ale
~procit`uje spíše hluboké, tajemné, vzájemné účinkování na »sebe
všehoëživoucího. Pocítí jak mnohými svazky připoután je k rodině,
kdruhům V povolání, ke spoluobčanům, k lidstvu. A co nejprve ne-
.ťjasně cítí, to stane se mu pomalu nazíránímˇaz tími živouci mocí.. Na-
.zíiránírmožno srovnati“ súprorockým obrazem; jest ze počátku .ne-
jasné, vtíravé, skoroldlémorıické. V neuvědomělémlehko. vede“ k
žblouznění. Mnohýrmladý idealista, jcnžse vrhl. do náruče komunisfl-
mu, jest toho příkladern. Aby nazírání se vyjasnilo, Z..dém`onzického‹,
fz~itìvůl“e5%zničiti se pro věc setpľromżěnilo ve vůli obětovati se, snášeti
fcęsud a býti Zodpovědným, jest otázkouůyedení na výchovy. To jest
otázkou zralosti sociálního člověka. Bez tohoto procesu vření, vy-
jasnění a vykvašeni se není možno“ .státi se sociálním člověkem.

S  Tak stane se sociální otázka ,nábožensko-mravníotázkou ži-
votní nejdříve pro násÍsamy..Protože jsme se jednou v pospolitosti
narodili abez ní .anižítia obsìtáti nemůžeme, musíme si také býti
vflěfdc›mi osudovéspojitosti si ní. Společnost lidská může od nás něco
-čekati, jsme jí .dlužni“.“něco,srcoleží nv síle .naší organické. 'přísluš-
Ťnostì~k ní. i . » z ' i ˇ Ť e `i L z o e

V kterém člověku (se lnellrobudí rsociální`vědo.mĹí a i,.řekněrne
ihned svědomí, ten zůstanee jenzčástíii * ~nemysl.ícího davujzůstane zve
tìmách. .lomu takéschází nejpodstatnější popudflk obírání se soc.
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abys mrtvé křisil. r  “ T  
_ Padljsem na kolena před Ukřižovaným z lásky ke mně a Spí-

naje “ruce,.vroııcně jsem prosil: V J . j ; r ;»  T  . _. _ „
Přijmi vděčnost a lásku mou do posledního úderu srdce mého,

do posledního svitu života ve zřítelnici méý Každá má myšlenka a
cit ptá se, je-li Tebe hoden,aby činenrpřispělkl slávě Tvé, o ?.p2r”é
tomnost Tvou V práci prosí a na konec ptá se, tdobře-li učiněno a
děkuje vřele. p e  

V J A_náhle po modlitbě mé. Duch Tvůj prochvěl celou bytostí mou
a. slyšel jsem hlas sghora, řkoucí: „Budeš-li toto činiti v pevné víře,
přijde čas, kdy andělé mojí navštěvovati a Svatí mluviti si tebou
budou, a místo abys byl hříčkou okolností, budeš silnou věží V
rukou mých.“ '   ‹ a

` -'3

24:./IX. 1916.

Slyš, duše má! J " J' J po ' Ă
fl Mezi_.mnohvýrni,hlasypozná matka hlas Svéhodíztěte.. _

(
FI-W

Sebekrásnější melodie nevnímá duše nevědomá. .
z Sebekrásnější tváře nevidět ve vodách kalných a Znetvořenou

ve vodách pckalených. J r- ~ ~ ~ ř -  . é ij
vAsc.nator sesiluje zvuk téžeyýšky a ladička zladěná jen stej-

ným, zvukem se rozechvěje.   .  ,  ˇ _
JS-outo obrazy věcí božských: že jen čistí Boha viděti budou“. 4-

 ě Jak jsem Ho mohl viděti, maje bláteın Zatižená víčk _
` A celý svět mi ničím, když jenom Jeho paprsek Obejmu. -~

93 0

M V q,l~ìd*5;zˇ_, O penězích a loktech sladkých. mi vykládají. usmívám se
uvnitř ajsem na rozpacích, jako dítě. Odcházejí ode ,mě překvaø-
peııíruměncem velkého.  ,  ~  ,

Leden i9i7.› ~ p “ " r
” rSn1yslností,pýchy zlobou '

kleslo lidstvo, Zmírá mdlobou.
VIJediný léksrdcre tusız, _

' V Kristu čistou, prostou duši.
.

„Czhceš-li jiti, jako já jsem šel, neohlížej se ani V pravo, ani V
levo, ale rásleduj šlépěje mé a tak dojdeš“ (Z Alžběty,Schenavské).

` _ VM _

' ,  ;@ç

” poslední pak den svátku toho stál V chrámě ať voìal5--I

CD<CD ':Et9)cmhlasem velikýın: .,Ž.ížni-li kdo, pojď ke ,men píjl“ Ĺ , '
Já pak, slyše hlas Jeho, vztáhl jsem žízní lásky rucek Něfrnu,

volaJ.Ťìe:';,Chci“ -býti cele Tvůj, Vykupiteli pomazanýl“  “  r
` . I` _ - “ > _ ,

. ` ` - ı. . _ _ -_ _ 5 „_ , _ _ _ ıı -
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2lž›.ÍfIl. 193.7. B I . '
s Jsem jako poslední červ, jsem-li sám,“ a Zas jsem jako nad-
člověk, mám-li Jeho. V j “

 Vzlétám jako orel do výšìn azarývám se jako meteor do pro-
pasti. A volno mi V blankytu a dusno mi V propastech.-- a A

Jenc, Nliláčku, kde hojí se rány od blesků?  
Jene, Miláčku, jak učit se lahoclě spočinutí na prsou Mistrových?

Ä Jene, Miláčku. kde jsou vody očištující rány krvavé? Jordán či
more Mrtvé? A ještě dosti síly má Jordán? Povíš mi Všechno?

Až se Smyji V Jordáně --? . 1 _ _
Až se ,smyji V .lordáněl --  _

 Spadl jsem do roklin. plný jsem ran, úpíın V ranách“ szınámení
uprostřed stínů smrti: V ~  \

S hřišnou, bídnou duší,
“ rozbodaným tělem,

jako Žebrák chudý, r
Znamenaným čelem
na bodavém hloží
úDí dítě Boží! J

8,

V 24.III. 1917.   ˇ    
Přichází den. jkđy Světlo opět přijde, aby činilo ,skutky toho,“

kterýje“-lposlal. Aj, odejde již noc, kdy žádný nemůže činiti. Hlas
touhy ,mé volá k červánkům Z temnot nejhustších. Blátem ze Slinl
hoře pcmazal oči mé“ a poslal mne umýti se V rybníku Siloe. ljdua
uınýrám Se, a jak se umývám,“prohlédám. e , ^

p ř=ı=J l
1s.zIII. 1918.   ů e J

 Jsi skryta,Lásko má, nenabízíš se a V cestu nepřicházíš po
způsobu světských lásek. Jdeš samotami, kam; nevniká znečištění a
ˇ“.-eřava. A ten se jen potká s Tebou, kdo zamiluje _si samoty Tvé
s duší čistou. Jen jemu objevíš seve všem svém“ jarém půvabu na
stezce plné kvítí a Zeleně. e ě ,J ' .  ~

.Lásko má! é Přilákej mne do Začarovaných, mystických luhů.
svých. okouzlí mne půvabem; svým! JenTy bud' sluncemžmého dne
.aehvˇězdou mých snů. Vzplanutím růžových jiter, roztoužením mě-
síčníchvečerů. Nadějí v očkách pomněnky a vćazuru nebeské Íbáně.
Životem V Zurčení pramenů a V Záplavách bezedných oceánů. ,Buď
Ty mi vůní a prostotou iìalkyą lahodou až nádherou růzže-- --

A At láskamá silnější jest jak smrt ja přemáhá peklahorleníl _!

 “_~ '
` Ť' Q:

- \ Í17 s  
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UNIONISTIQKÝ SJEZD NA Posv. VELEI-IRADĚ 1922.

Unionistický sjezd na posv. Velelıradě započal 6. srpna O V6. hod..
Večerní obvyklým způsobem,(průvod účastníků od kaple Cyrilky,
přivítání p. arc. Stojanem, uvedení do basiliky, ,,Veni Sancte Spi-
rituS“, svátostné požehnání) a trval 7., 8.4-a 9. srpna. ; n

' ` I. Mezi ú č a s t ní k y jsou: dr. Fischer-Colbrie, biskup Z Košic,
dr.DioI1ysiuS Nyarady, biskupf-Z Křiževaee, dr. Bočan, biskup
Z Lfucku, dr. Georg. Suba, kanovník. dr. Hodžega, profesor, Emil.
Boksay, Selyha, Sakač S. J., všichniz Užhorodu, P. Aug. Galen,
S. B. Z Vídně, Jos. Dulai Z Prešova, Emerich Szedlák, spirituál
Z Prešova, T. Siemlocki Z diecése vilenské, dr. Živkovič, profesor“
“zDjakoVa, dr. Slipyj, profesor ze Lvova,“ prevor basilianui Malyckij,
archidiakon Rossey, oba Z Munkačeva, Karpaty Zorvan Z Klem-
burku, dr. Georg. Magjerec, profesor Bělehradu, dr. Ed. Nécsey,
spirituál Z Nitry, Ferd. Hrdý. apošt. administrátor V Niši, Hilarion
Gil S. J. Z Madridu, dr. Spáčil S. J., profesor na Východ. iÚstavě~
V Římě, P. Lepka S. J. Z Prahy, redemptor. Trčka Z Podkarpatskéľ
Rusi, Rus Vitovtov, spisovateljze Splitu, pravoslavný, ruští .t akade-
mici pravoslavní, studující V Praze: Alex. Jeyort, G. Au.erback,.
K-BzzkuıneIıko, M. Vorc-nènskij, F. Piščatovskij, Ukrajinec Jakimt-
ěulz, Bělorus Stankievìč, Lojze Mojič, inženýr Z Lublaně. s několika
jinými akademiky jihoslovanskými. dr. Sústek Z Brna, MUDI. Jaro-
slav Durych. spisovatel Z Užhorodu, .dr.Hodonský Z Ružomberku,
Arnošt Vykoukal, převor Z Emauz, opat Hlobil Z Rajhradu, dr. Ob-
držálek, dr. Cinek, dr. Kachnik, dr. IˇIrachovský, dr. Vašica, prelát
Ledóchowski Z Olomouce, dr. Matocha, profesor Horák, několik.
akadeıniků a bohoslovců řecko-katolických Z Podkarpatské Rusi..
celá řada kněží. několik bohoslovců a j. Z

i 18.



~,-,~‹ıı›ıı>,ı=ı~'ı'ıv=‰'úii*\`v'.`_vn4ıl

:E
IT

l

Ě

~v«›~.ą

„_.._

Ťfliír-.,.„znxx-‹Í

W.
l.

nt

i

Í
11

gn

`.34

ˇ

.Šk

xvsąivgęęčıg
7̀'12:

“I~F%L*Í:“`ç:jz šfzì

x.~_ _

l

2. O významu sjezdu svědčí četné p oz d r a v n é tele g r a -
my .a O mlu vn é d O pisY„ lež zaslali: Dalbor, kardinál po-
zňanspký, L. Dubois, kardinál pařížský, Bourne, kardinál Westminv-
Sterský, Ed. Ropp.arc. mohylevský, Georgius, metropolitalvaršavvv
ský, dr. Gnébriant, světící biskup Z Paříže, Emanııel Chaptal, biskup
Z~Paříže, Maxmilián Saskýcz Frýburku, dr_.íA. „Palmieri _z. Říma,
MichelÍd'IŤlerbigny S. .l.,jdlící V Paříži, Pe`trPe`riZa' SQJ. ze Splitu,
dr. Grivec Z Lublaně, dr. Jeglič, biskup Z Lublaně, M. Jugie Z, Cařig-
hradu.. Jan Urban S. J. Z Krakova, dr. Nik. Russnák Z .Prešova, dr.
Fr. Kordač, are. .pražský,_J`.l (ìrolš, biskup litíotrněřický, Klein, bi.
Skup brněnský, dr. J. Kupka, kanovnik Z Brna, .Nlsgre Davídek

"Z Prahy. dr. Zapletal, kanovník Z Vyšehradu, dr Bidlo, univ. prote-
sorz Prahy, Stan. Weismann Z Morávky, P.Jašek'Z ”Ameriky.n

r 3. Referáty, debaty,,náV“rhy: Jednalo se o dogmati-
ckých potížích V nauce O primátu,,;o neomylnosti papeže a O litur-7
gické otázce. j  í

Dr. S pá ě il S. J. V reíerátě o dogmatických obtížích V nauce
o prirnátu a neomylnosti římského biskupa vědecky rozebírá orien-z
tální nazírání na primát a neomylnost, dle něhož církev jest mystické
tělotKristoVo a proto jen Kristus může býti hlavou církve. Duchovní
tělo nemůže míti lidskou hlavu. Zároveň ale nemůže býti církev bez
hlavy, což by nastoupilo vždy po smrti papeže. V našem smyslu,
přiblížíme-li k vnitřnímu základu církve -_- k milosti, i my nazý-
váme církev mystickým tělem, jehož hlavou jest Kristus. Máme-li
na myslí vnější útvar církve jako hierarchické a právní společnosti.
pak musí míti hlavu Viditelnou a tou jest papež. Další rozdíl vý-
chr dního nazírání jest V tom, že na východě tvrdí, že historiclšy
odůvodněnější jest V církvi Zřízení oligarchické a ne monarchisticke.

Referát dra Grivce: O primátu přečetl dr. Vašica. Histori-
cky je zjištěno, že na východě dovrozkolun-ikde se primát nepopíral.
Po rc-zkolu dlouho se uznával primát honoris papeže. Na východě.nn

bylo patriarchátů více (2--4), nazápadě pouze jeden V Rímě. Odtud
nesnáze, že se orientálové nemohou vpravitì do názoru západního
S jedním patriarchátem. Nesnáze dají se odstranìti vyložením vý-
chsodu nauky o církvi a přiblížením k východní mentalitě nakloněn (Th

k mystickému pojetí církve. Reierátjest oibsahem knihy dra Grívce:
Byzantské pojetí O prvenstvía neomylnosti římského biskupa,Ívyšlé
letos nákl. Akademie Velehr. P   e  t

Dr. Cinek reíeroval o názoru Čechoslováků na primát. Za-V
mítají božské ustanovení primátu. neuznávají slov Písma sv, jimiž
se primát us.tanovuje, poněvadž prý byla tam, později vrsunuta.
snad V XI. století. Text tento však je ve všech rukopisechì překla-
dech hned v II. stol. Tak překlad syrský Z II. Stol. má ono místo.

  Dr. Fischer-Colbrie ocenil oba referáty. Poukazuje, že ve: vě-s
deckém bádání musí se užívati methody dogmatické, . historické as
logické. V .praktickém styku apologetické a diplomatické, rovněž
popularisování unionistických snah. j  Í ž 4 l i ' n “ c' l ~
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Dr. ,H o d ž e g a Z Užhorodu přednášel o nauce ruského histo-
rika Bolr,-tova o církvi a prímátu. j J ,

 Ruský akadenıik pravoslavný vyložíl. stav otázky O prímátě-
na Rusku. Jest tanı veliká neznalost římské církve, což lze jen po-
uč‹;-váníín a vysvětlováním odstranìtì. j p V

Dr. K a c lı n í k poukazuje na rozdíl mezi vědou a vírou theologı-
ckou. K unii není třeba. shody ve věděa stačí shoda ve víře. Praktı-J
cky lze provésti ji tím, že Rusové budou ctiti sv. Cyrílla a Nletho-A
děje, my sv. Vladimíra a sv. Olgzu, ,kteříjbyli katolíky. V  

Dr. Cin ekv reierátě O sektě československé rozebiral histo-
ricky a kriticky mlhavé její učení. l J'

Dr. Va š i ca přednesl přehled referátu cařihradského kněze
Ve r cho W sk é hvo: O liturgii. Ritus je instrumentum gratíae. Lze
ho měniti jen se souhlasem autority církevní. Latinský a řecký
ritus je výronem dvou světů, dvou kultur, není možno spojiti oba
rity V; jeden. Ritus je původu božího a přirozeného a. obojí má své
oprávnění. _.  r .

Dr. S p á čil S. J. poukázal, že názor Verchowského 0 původu
ritu není správný, poněvadž ritus je věcí disciplíny a proto jest pů-
vodu církevního.  J  J

K. Z o r V an přednášelo ritu a obřadech. Dle nového kodexu
nikdo nesmí býti veden ke změně ritu. J , . s

Sakač S. J., dr. B O čan mluví O změně ritu abiritualitě, kte-P
rou vyvolal arc. mohýlevský Ropp. Mluví proti důvodům are.
R0DDa.. J   

V l V V ; ) 0 V A li I VJ'Dr. Jar. D u ry c h krasnym zpusobem. L vysvetlil Dos anı nasi
republiky. Byl požádán, by napsal nějakou hru, jíž. by se propago-
valy unìonistické snahy. t_ J

Ruský spisovatel Vitovtov podal krásný přehled o nyněj-
šírn stavu církve ruské. Sám studoval bohovědnou akademii, pro-V
cestoval Rus,navštívil mnohé kláštery, Zná osobně patriarchu
Tichona a jiné biskupy azná se se všemi ruskými učenci V oboru
theologíckém, proto mohl nakresliti`dokonalý obraz náboženského
života ruského. Stav církve ruské  za bolševické vlády jest ubohý,
kněží mučení, (28 biskupů, 1250 kněží) a o všechno připraveni. Mluví
o pronásledování patriarchy 'l`ichona.4V, národu jest víra, jest však
podkopávána. Nyní jest už bolševikůj jakýsi indífferentismus vůči
církvi. V akademiích objevuje se .Zájem O církev katolickou. J

  Prof. P og o dí n přednášel pak o sv. Františku Z Assisi. Mluvil
O způsobu poznání. My neznáme východ a oni neznají Západ. Církev
ruská pod byzantskýnı vlivem má katolíky Za. nepřátele. Poukazuje
na utrpení ruského národu během dějin: Tataři, carìsmus, bolševici.
Jest to „continua passio“, jak to nazval. Rusko očekává od Západu
v nynějším svém postavení lásku a dobročínnost. (charitateml et be-š
nefícentiam ab Occidente). On 'sám 'seznalınnoho a ' předsudky" mu
vymizely. Končí Slovy: Golgothalnos :un"íet!'t `  ~ 'J ˇ P' f “
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. 'í Kněz, ruský“ konvertitia, P. S i e mia ccki přednášel o podstatě
ruské církve a O možnosti šíření unie. S J “  

Akademik Stankievič: O unii na Bílé Rusi v minulosti a
v..př~ítomnosti. Bělorusové ai Ukrajinci jsou mostem k unii. Národ
Sám stačí k šíření unie. Je nutna svoboda její propagace.  

 Podané referáty a vedené debaty objasnily vědecké stanovisko
otázky sjednc-cení.Vyš.lo Z nich najevo, že dnes nemožno mluviti O unií,
jak P. Lepkaž S. J . poukázal, když líčil dnešní stav ruské církve. (Na
Rusi panuje hlad a nejistota. Není možno vydávati vědeckéspisy.
Cesta theoretického bádání je nutna. Nebezpečím pro unii je snaha
Zřizc.-vati národní církve a caesaropapismus. Dnes' jen účinnáláska
prokázaná vyhnaným Rusům může působiti ve snahách uníoni-
stických. Účastníci Sami se of tom přesvědčili ze světelných obrazů,
jež předvedla vyložil P. Lepka S. J. Obrazy znázorňují bídné po-›
měry hladovícího Ruska; fotografovalí je dva jesuité vyslaní S ame-
rickou missí na Rusko. Mezi referáty výhradně rázu vědeckého
proplétaly se i návrhy praktické.K otázce, jak odsitraniti nesnáze
mezi západnímš a východním názorem na primát a neomylnost pa-
peže, podány návrhy: Dr. Spáčil S. J. má napsati článek: De mente
ecclesiae orientalis, druhý: De -orthodoxia s. Cyrilli et Methodií,
které se dají do fundamentálky, aby bohoslovci byli v těchto věcech
náležitě poučení (dr. Hodžega). Kdo chce unii, musí mnoho věděti,
unii chtjíti as ji pro váděti (multa scire, velle et agere) (biskup Fischer-
Colbrie.)  P í l y
 Španěl S. Hilarion G íl S. J. radil ku změně Apoštolátu ve svě-
tový spolek, k Zřízení komise, jež by sbírala peníze k missiímjna
Rusku a vydávala knihy a časopisy.

Dr. D V o r ník podal zprávu O propagandě unionistických
myšlenek na západě, zvláště prostřednictvím článků V časopisech
a novinách světového iména.

Biskup košický si přál, aby Tov. .uveřejnilo každo-
ročně ve svých časopisech alespoň jede nek o unii. V J  ` s

O d s t r či l í k S. J. radil Zříditi časopis polyglotum, Sakač S. J.,
aby se posílaly zprávy od Slovanů do katol. časopisů ve světě a
zřídila se koresp. kancelář, která by informovala kat. svět O unii.

Biskup košický podotkl, že ve Frýburku je taková  kancelář,
není tam ale nikoho, kdo by zprávy podával.    

Biskup dr. B oč a n upozorňuje na to, že jest třeba V mládeži
pestcvatı Zájem a porozuměnípro veliké myšlenky a cíle unie.  

3"*
Ž.E3: v--›Cfl‹:ı>~Q

<:O

Dr. H od ž e g a upozorňuje, že jest třeba stávající časopisy,
jednající O unii, propagovati. P ‹

 Dr. p á č il podává Zprávu o Východním Ústavu V Římě a O
ADoSt...lUstaV.ě sv. C. a M. na Velehradě. J J J co

_ A.mer.” farář B ogar je ochoten vydržovati Sekretáře Apo-
stolátu v Americe. --- Třídenní sjezd ukončen V kostele chvalo-
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zpěvern Te-Deum, -s.vatýrnpožehnáním, líbáním ostatkůsív. Cyrilla
a spıflečnou mcdlitbou za unií.  .   

Í Letošní sjezd se vydařil opravdu Skvěle. Přítomní byli vynikající
pracovníci a hojno.st.,lúčastnzíků. Mnohé věci byly osvětleny, mnohé
perspektivy do budoucna získány. Pozoruhodna je návštěva laiků a
ruských studentů pravosl. Un. sjezd doporučuje se bohoslovcům,
nebot co získají na něm, leckde hned nenajdou. Kéž šíří se myšlenka
unie u národů slovanských i jiných a upírají se zraky naše ik dvěma
ht-ězdánı sv. Cyrillu a Nl.eth.oději s prosbou: Sv. Cyrille a Methodějí,
orodnjte za nás!  

._ _íšwäìv , a- Q

- s , L.Blˇ?ÍNÄČE.K:

UNIE RUSÍNSKÉ CÍRKVE s ŘÍMEM.
. / ^'

 A Ježto v době přítomné vystupuje značně do popředí otázka
sjedrnocpení církve východní se Západem, není bez zajímavosti uvésti
podmínky sjednocení církve rusínské S Rímem r. 1595. Malorusové,
kteří se tehdy s církví katolickou spojili, obývali t. zv. Cervenou
Rus, jež během 13. a 14. století přišla pod moc králů polských. Me-
tropole Červené Rusibyla v Kijevě. l`Inutí uníonistické, Zapomenuté
po marném pokusu o sjednocení východu se Zápzadem na koncilu flo-
renckém, rozmohlo se opravdově  na Červené Rusi V druhé polo-
vici 16. Století a vedlo skutečně k trvalé unii církve maloruské S

V čele myšlenky unionistické stála část hierarchie rusínské,
lılavně biskupové l-lypatíus Pociej a Cvyrill Terlicki. Hlavním podně-
tem ke sjednocení byl hluboký úpadek rusínské církve. Mezi bisku-

Ť -py, klerem a duchovenstvem řádovým panovala nejenom nevědo-
most, nýbrž také mravní zkaženost a lid se všech stran utlačovaný
a -vykořistovaný byl hrubý a pověrečný. Žalostný tento stav do-
svědčuje Adresa rusínské šlechty Z Haliče Zaslaná 1583 kijevskému
met-ropolitiovi Divočkovi. V ní píší j.: ,,Pod vaším vedením plá-
čeme a upadáme do bludů, jsme pastýřemíopuštěné stádo. Vaše
Milost neplní svých povinností; nechce učiniti .přítrž zločinům, nad
něž větších nikdy nebylo. Od doby Vašeho nastoupení staly se ko-
stely jevištěminásilností a loupeží; bohoslužba bylarušena, kostely
zapečetěny, kněží jako lıjıpičiíz domu Božího odvlečeni, ví klášte-
říeh žijí vesele mniši seženami aj dětmi . . .; poklady Z kostelů jsou
leupeny a darů, jež byly věnovány ke cti Boží, se zneužívá k svato-
krádežíın . . . Nehodní lidé přijímají svěcení biskupské a žijí dále

»_ n
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beze ,studn se ženami a dětmi. A ještě mnoho jiných pohoršení ane-
piístojností bez počtu! . . .“ˇ*) Poněvadž Z Cařihradu nebylo., na-
ší-děje na pomoc a nápravu, uplatnily se reminiscence na lepší ,Stav
církve rusínské V době sjednocení, a tak došlo k rozhodnutíobno-
viti unií. Toto rozhodnutí posilovali s jedné strany výborní pracov-
níci jesuitští, především Antonín Possevínus a Petr Skarga,sdruhé
.strany pro ně Svědčilsoučasný stav církvepkatolické V Polsku  ja
pravr-slavné V Rusku; taképolští králové Stěpán Bátory a Zik-
mund Ill. jednak Z náboženských, ale také zl politických důvodů si
přáli, aby jejich pravloslavní poddaní se vrátili do církevní jednoty.
--- Biskupové rusínští počali jednati O unii na synodách, Z nichž první
-.se odbývala V Brestu r. 1590. T. zv. deliberačním dekretem Z 2. »pro-
since r. 1594 rozhodli se prosití o Sjednocení -V Rímě a pověřili Ter-
lického k vyjednávání. Ten jednal S latinským klerem ve Varšavě
.a konečně formuloval ,požadavky rusínské církve v dopise, zasla-
néın řfľipoštolskému nuntiovi v Krakově. V listě se praví, že viná-
zoru o původu Ducha sv. .není rozdílu mezi církví rusínskou a Zá-
padem, že si pouze obě strany dobře nerozuměly, trvajíce jedna. na
principu ex Patre Filioque, druhá ex Patre perˇFílium. Terlicki dále
žádá, aby liturgie sv. Basilia, Chrysostoma a Rehoře a všecky ob-
řady byly Rusínům ponechány, Svátost oltářní aby byla dále podá-
Vána pod obojí způsobou' a forma křtu ponechána. O očistcí pro-
hlašuje, se chtějí dáti poučiti svatou církví římskou. Gregorián-
żský kalendář chtějí přijmouti pod podmínkou, že velikonoce budou
rslaviti podle dosavadního řádu. Zvláštní svátky, jako na př. Zjevení
Páně (Bohojav1enije), jež nejsou zavedeny V církvi římské, buďtež
ponechány. Prosí, aby nebyli nuceni k procesí o Božím Těle, ke
svěcení ohně na Bílou sobotu a k používání, klapaček, místo zvonků
ve Svatém týdnu. O kněžsl-tých manželstvích žádá, aby byla pone-
zchánavjako dosud. Rovněžsi přeje, aby nově jmenovaníbiskupové
byli svěcení metropolity nebo arcibiskupy rusínskými. K ritu latin-
žskému at' nikdo není nucen, mnišstvo at se může přidržeti dosavadní
-oršfanisace. Zvonění v pátek odpoledne, 'jež je zvykem V církvi“ la-za

“tinské, nebudiz zavadeno. V klášteřích a chrámech řeckých nebudiž
.zaváděn ritus latinský. Bude-li někdo řeckýmí biskupy vyobcován
cz církve, at není přijímán do církve latinské, jako nebude vzat do
církve řecké, kdo Z latinské byl vyloučen. Manželství mezi věřícími
obou ritů budtež svobodná.Vpožadavcích politických je na prvém
místě přání, aby biskupové ritu řeckého dostali mandát ve sněmu
fa V senátě. -- "

~ Po příznivé odpovědi nuntiově předložili biskupové králi své
požadavky; žádali místa V senátě, navrácení církevních statků, za-
.stoupeníu soudu královského, osvobození od poplatků králi, zřízení
škol a seminářů' slovanských a právní ochranu moci státní. -- Mezi-
tím konali biskupové synodu V Brestu, a ježto byli ujištěni, že vy-

*) Dr. Julian Pelesz, Geschichte der Union der ruth. Kírche mit Rom
1., 503. Wien 1878. 5 í z `
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jednávání S“ Apoštolskou stolici i S králem Sigmundem bude koru-

Zvolilize svého středubiskupy,Pocieje `a.ÍTerlìckého. aby se odeè
bral_i.do žŘíma.a tam jménemrusínskëho episkopátu, kleru la lidu
prosili 20 přijetí do lůna Církve. Pociej a, Terlìcki~př.išli 15. listopadu
1595 do Říma. kde byli Ĺpřijatií otcovsky papežem Klementem VIII.
.Svatýpiůtlec splnil všecky požadavky Rusínů a unie byla slavnostně
prohIášena.»23. prosince 1595. e jj _
“ 4 ;c_Akt_sjednoc'ení Z.vjěčn_il_ Klement VIII. téhož dne v bulle „Mag-
nus Dominus et laudabilis“. Polskému králi .a šlechtě rozeslal listy,
v nichž žádá øochranu a politická práva pro sjednocené. Konečně
23. února 1596 vydal bullu „Decet Romanum Pontiiicem“.°, jíž potvr-
zuje I juı isdikcì z metropolity kijevského. . I

“ e z Pro překážky se strany odpůrců unie bylo sjednocení promul-
 egováno až_8. října1596 na Synodě v Brestu. Tak bylo veliké dílo

sS,Boží..pomocí dokonáno. Další Osudy rusínké unie jsou známy.
Přes trvalý odpor a ukrutnosti odpůrců udržela se unie přes některé
żroztržky v celém rozsahu až do pádu Polsky. Když byla Polska rozè-
rdělena. .připadla nıetropole kijevská S diecésemi sobě podřízenými
krcmě lvovskě. přemyšlské a chlumské Rusku; Za velikých násilv
nostípbylaiunielpotlačena alid převeden k rozkolu. Ve jmenovaných

` třech diecésích, jež přešly do moci rakouské, se uniaté udrželi ia
jejich církevse utěšeně rozmohla. A právě Z řad těchto uniatů- vy-
vstávali v minulosti i nynínadšení propagatoři sjednocení církve
pravoslavné. “ " “ « j y i

á I Kdyise unie uskuteční, nutno ponechati Boží vůli. Je však jisto,
že je k tomu třeba duší vzdělaných a obětavých, jež se nedají Zrnásti
Zklarnáním a neporozuměním. Je potřeba štědrých rukou, ale též
rukouk nebiíđůvěřìvě a vytrvale Zdvižených, neboť Zvláště ~ Zde
platí .slova apoštola pohanů: „Ego plantavi, Apollo rígavit, sed?
Deus incrementum dedit“ (I, Cor. 3, 5). I ve velikém úkolu unie jedni
Zaseli, druzí Zalévají, ale vzrůst dá Bfıh a až nadejde plenitudo tem-É
porum, sıíměp láskou Zaseté aghorlivosti Zalévané vzroste, vydá
útěšnýq květ a posléze plod tolik ždaný všemi věrnými syny iediné,
pravé, svaté, katolické na apoštolské římské Církve.  

_ ` .
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 ,DÁLE  
NA LÍSE ZAPOCATÉI

pevnou důvěrou v pomoc boží
náme nový ročník. Museum po90, ..QSU3Z

čtyriapadesáté jde mezi bohoslov-
ce, aby je povzbuzovalo k “ práci
pro církvev svatou a vlast, a jde
také mezi kněze, kteří ještě neza-
pomněli na svá, mladá léta, Plná
ideálů a nadějí do budoucna, která
strávili v tichých zdech alumnát-
ních. Mezi bohoslovci chce Museum
utužovat svazky pravého přátelství
na podkladě lásky hlásané Mistrem
naším a clıce také utužovat svazky,
které nás víží jako syny velké rodi-
ny Slávů. Je nás nyní málo a proto
tím více musíme se semknout, aby
Z nás byla ,,acies beneordinata“ k
boji za svatá práva naší Matky.
Ona potřebuje bojovníků stateč-
ných, dobře ozbrojených. V Museu
Zkoušejme své síly, Zde připravuj-
me zbraně k boji. Jsou jimi pravá
Zbožnost. a řádné vědomosti. V obo-
jím směru budeme sepřipravovati
a povzbuzovati. Jako Slované pak
máme povinnost zajímati se so otáz-
ky pro Slovany aktuelní.. Z nich na
prvním místě bude idea cyrilome-
todějská, kterou chceme , prozatím
aspoň mezi sebou co nejvíce šířit,
kterou“ sichceme' svými skrovnými
pracemi objasňovat, abychom po-
Zději tím více našeho lidu. pro ni Zí-
skali. Museum letos půjde i do šir-
ších kruhů našeho studentstva, aby
tam konalo práci misijní. “At naši
studenti poznají,-jak sev seminá-

_ Í j __; Ý _,_, s _ 5., .4`~
`  Ú 7 j Ť““`“~~_1íš mi I V , I 3-

_ .__ . “  i f =

- ~" É av-.pz;ˇ"zÍ., Ě' j

9

I 1

  íátšev oZflvora.
řích pracuje, pak odpadne lecjaký
předsudek, který snad ještě měli.
Dnes jest kněžskéhodorostu malič-
ko. Naším vroucím přáním ,; jest,
aby. Museum šířilo pochopení pro
povolání kněžské. je-.A -kdybychom
jen jediného získalipro bohosloví,
bude to pro nás nejlepší odměnou.

Proto, drazí bratří, věnujme vše-
chny Své síly rozkvětuľnašeho imi-
lého Musea. At jest opravdovým
obrazem našeho života V seminá-
řích. Ať všichni, kterým se dostane
do rukou, poznají, že se řádně při-
pravujeme na vinici Páně, na které
chceme i přes dnešní překážky a
jim na vzdorypracovati až do úpa-
du. Bůh provázej naši mladistvou
snahu svým požehnánim! J. J.

MSGR. ALOIS HLAVINKA

oslavil 4.,července t. r. své sedm-
desátiny. Naše vzpomínka přichází
opožděně (Museum vydáváme jen
pětkrát ročně), V ale přes to jest
srdečná a vděčná. Vždyť msgr.
Hlavinka jako bohoslovec „uložil
primiční vínek svého spisováni do
Musea“ a byl již odz I. ročníku jeho
horlivým I -přispívatelem. V jubilej-
ním roce 1885 pořádal posledni
psaný ročník Musea a Z jeho
redakce vyšel almanachl „Růže Su-
šilova“, první tištěný. Tehdypřed-
ním úkolem Musea ještě bylo pě-
Stiti v seminářích českých mateř-
skou mluvu, jak to sám ľilavinkjalv“
předmluvě k XIX. ročníku píše. Za-
jímavé v té příčině jsou posudky
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jeho prací v Museu psané drem Ma-
tějem Prociıázkou. Tak při článku:
Proč ap. stolice dovolila sv. Me-
thodu liturgíi slovanskou, jest po-
známka: Vše velmi zajímavo. Sloh
neúhonný. Při jeho pokračování:
Obsah i Sloh výtečný. O překladu
Hlaľvínkově Z Doulceta: Apologie
Aristiclova a List k Diognetovi je
posudek v t. zv. Opolně: Článek
velmi zajímavý, překlad všecek
správný, Sloh Vzorný. -- .

Až podnes pravdiva jsou slova
Hlavinkova: „Museum jest spoleh-
livým měřičern a po letech i zpra-
vodajem, v čem as kterak se_;po se-
.minářích pracuje o vědách mimoko-
lejných. Že pak jest takto i mocnou
pobídkou ku práci, jest na bíledni.“
‹-- Na ľllavinkovi Ése opět ukázalo,
že.iMuseum to bylo, které vychova-
io církvi a národu zdatné pracovní-
ky. Na Růži Sušilovu lˇllavinka ni-
kdy nezapomněl. Svědčí o tom nej-
lépe knižní jeho dary Růži Sušilově.

Nechceme uváděti Zde velkou řa-
du knih a článků, které vyšly Z jeho
péra. My zde uvádíme jen to, co
pro nás má Zajímavost, v čem je
znám nejbližší. Přejeme mu, aby se
-dočkal chvíle, kdy jeho práce bude
plně oceněna, jak toho zasluhuje, a
k dalším .dílům vyprošujeme mu síly
-.a~ Božího požehnání. ÚJ. J;

PERSPEKTIVA
BUDOUCNA.

. Veliké poučení jsme si odnesli Z
fletošího sletu Orelstva: že nás čeká
obtížná. práce na skalnaté Vinici
Páně. Šiky mládeže, jež se rychle
shromáždily pod korouhev orel-
skou, je třeba náboženský vycho-
vat, aby celá stavba nespočivala na
písku, 5 což by vedlo; nutně k tomu,
že by z  celé. armády zbyly . jen
trosky. To jedno potřebné, bez ně-
hož nelze ničeho Ú činiti, může ìpo-
fskytnouti jedině ^ kněz.“ Hle, toť
první náš úkol. A druhý --- hledati
ovce zbloudilé, které podle jména

‹

patří do ovčince, ale de facto V
něm nejsou. Rakovinu lhostejnosti
a někdyi záští vlastních dětí vůči
Matce-Církvi nutno odstranit.
Smutnoìpohledět, jak je zruinován
náboženský život už i na venkově.
A zkáza pokračuje si dravou rychlo-
stí. Tam, kde kostel v neděli byl
ještě před rokem přeplněn, je dnes
poloprázdný. Nepomůže hledati vin-
níka a vyčítati, _- na prvém místě
je nutno věc napravit. -- Svízelné
jsou oba ty úkoly, jež nám bude
plniti po boku ostatních horlìvých
kněží. Bude k nim třeba důvěry v
Boha, Statečnosti i trpělivosti, jež
třtiny nalomené nedolomía knotu
doutnajicího sneuhasí, ale Zvláště
lásky Apoštola pohanů, kterýjse
stal všem vším, aby je Kristu
získal. Toho je si vědom každý Z
nás. Nelze si dnes dobře představiti
bohoslovce, kterýš přistupuje před
biskupa k ordinaci a není odhodlán
udřít se pro Krista. -- Vnašem
kněžském slovníku nesmí se ,Vy-
skytnouti slovo passivita, ale za to
na každé straně sláva Boží a spása
duší, aby zase celý národ douíal
ve jméno Hospodinovo. -lb--

I-INUTÍ ,KATOLICKÉI-IO
STUDENTSTVA.

Ústředí katol. studentstva čs. po-
řádalo v Brně dne 11. srpna 1922
řišskou pracovní konferenci a val-
nou hromadu. Sjezd Orelstva byl
k tomu vhodnou příležitostí. Na říš-
ské pracovní konferenci projednán
byl jednací řád Ústředí vypracova-
ný drem. V. Plockem a l upravený
právní sekcí při Ústředí., Dle něho
členy Ústředí jsou: a) spolky ka-
tolických studentů středoškolských,
b) spolky katolických akademìků,
c) .Spolky bohoslovců. Při FÚ-'středí
zřízeny byly sekce: organisačni,
náboženská, školská a osvětová,
umělecká, sociální, finanční, právní,
zahraniční, ženská,učitelská. O sekci
náboženské se praví: Sekce -nábo-
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ženská stará se o náboženský život
flčienstva., Připravuje a podává ná-
vrhy exercicií, náboženských slav-
ností, sestavuje Seznam knih nábo-
ženských, pečuje os zřizování filoso-
'íicko-apo.logetických kroužků. Sta-
ęráj se o dobrá themata náboženská.
Je ve stálém styku s jednotlivými
zduchovními rádci 0 sdružení a iníor-
muje se o duchu náboženském H ve
sdruženích. Stará se, aby sloužena
byla každý rok mše sv. za zemřelé
I-.členy a příznivce hnutí. -- Odpo-
ëledne konala se valná hromada, na
níž byl schválen jednací řád. Zruše-
na byla pro nastalé okolnosti sekce
tělovýchovná a tím zrušeny vše-
-chny studentské odbory Orla. v Dle
,pokladní zprávy Ústředí má 46.094
Kč 78 h jmění. Mikulášský, dar vy-
nesl 72.829°90 Kč. Dle zprávy jed-
ınatelské Ústředí sdružuje 75 SSS
asi s 3000 členy. Ústředí pořádá v
prázdninách exercicìe pro studenty.
V debatě poukázal dr. K. Skoupý a
P. Cyr. Jež na nutnost povinného
náboženského vyučování členů SSS
a na užitečnost exercicií, o které
nyní studentstvo samo nejeví nále-
:žitého porozumění. j Čím více stu-
denti budouse súčastňovati exerci-
cií, tím více bude povolání ke kněž-
.skému stavu. Dp. Jež navrhuje po-
vinnou účast na exerciciích aspoň
:jednou za 3 roky. Vhodným mí-
stem k tomu bude Stojanov na Ve-
Ťlehradě, kde se může konati i sjezd.
Kol. Roztočil přimlouvá se za ipo-
řádánípostních exercicií a adorač-
ní pobožnosti v den sv. Aloise. Dou-
táme,že návrhy tyto studentstvo
také uskuteční, Z čehož opět bude
míti samo největší zisk. -_- Starému
výboru bylo dáno absolutorium.
Předsedou nového výboru Zvolen
kol. Kettner. ~ Uskutečněna byla také
touha studentů míti stálého sekre-
táře-kněze, jímž zvolen dp. Čulík.
Ve věcech náboženských a týkají-
cích se mravní výchovy má rozhod-
né slovo. -- Nový předseda ve své
programové reči zdůraznil, že stu-
dentstvo naše musí se orientovati

eucharistìcky.. 'Eucharistie to bude,
kde student náš; musí hledati svou
záštitu a oporu vt bojích životních.
Prosí dále O modlitbu všech za ka-
tolické Studentstvo. A k jeho prosbě
připojujemense tmy a vroucně vše-
chny knězei laiky prosíme: Modle-
te se Za naše studenty, modlete se
zvláště za ně Proto, aby Bůh milo-
stivý vzbudil mezi nimi co jnejvíce
povolání kněžských. Potřebujeme
nyní naší laické inteligence, ale po-
třebujeme ještě více horlivých
kněží a nyní 'jest tak málo těch,
kteří uposlechli. Mistra zvoucího na
vinici svou. Ale studentstvo samo
na prvním místě musíse za to mod-
liti. .Z 3000 organisovaného katol.
studentstva jde do bohosloví jen asi
30.,`l`o je přece málo! ---J Z té duše
si přejeme, aby studentstvo -naše
v ohledu náboženském provedlo to,
o čem mluvil jeho nový předseda
kol. Kettner. Bůh Vám pomáhej!

s J. J.

PRÁCE SPOLKOVÁ  
A VNITŘNÍ ŽIVOT.

Na první pohled, zvláště když
uvážíme obtíže pravé spolkové čin-
nosti, zdá se, že se obojí vylučuje a
že horlivý pracovník zspolkový ne-

' v Inajde při nejmensım času k pěsto-
vání vlastního vnitřního života.`Ne-
popírám, že se může státi, že život
vnitřní velikou prací spolkovou trpí,
ale což ti, kdož ve spolcích, vůbec
nepracují a vinici Páně ponechávají
na pospas vlkům, vedou pravý
vnitřní duchovní život? Nejsme a
nesmíme býti -ze světa, ale jsme ve
svete a pro svět. Protiva -mezi prací
spolkovou a vnitřním životem jest
jen zdánlivá. .Oboje přece odpovídá
vůli Boží as oboje se také vhodně
doplňuje. SV. Pavel byl přetížen
prací a starostmi o křesťanské ob-
ce, S nimižssenedá i sebe větší roz-
ptýlení, ježpřináší práce Spolková,

U .

ani srovnati a přece jaký bohatý
vnitřní život vedl. Dosvědčujeı V li-
stě ke Korintským (12, 2), že vtrž-en
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byl do třetího nebe a v listě kežůal.
(2, 20) praví: ,,Ne já, ale Kristus žije
ve mně.“ Spolková práce je dnes
částí, řádné pastorace, ,je svatou
povinností knězovou a proto vnitřní
život nejen. nevylučuje, ale ona S
ním nutně souvisí. Bez vnitřního ži-
votanení možná řádná pastorace.
Sacerdos -_- alter Christus. Velìkou
svatou láskou ke Kristu . musí pla-
nouti kněžské srdce. Charitas. Chri-
sti urget nos! Kdyby sv. Pavel ne-
byl nosil Kristav srdci, nebyl łby se
stal apoštoleın národů. Vše, co mlu-
vil aľkonal, bylo ndílem .Božím v
něm. ,,Milostí Boží jsem, co jsem a
milost jeho ve mně marná nebyla“,
tak vyznal o sobě. A v tom spočívá:
právě tajemství účinné“ ae užitečné
práce zspolkové, že ohněm svého
srdce Zapaluje kněz srdce mládeže a
lidu, aby i ona hořela láskou ke
Kristu a církvi. Není možno, aby
kněz, hoří-li srdce jeho láskou ke
Kristu, neměl vroucí touhy zapáliti
i jiná" srdce ja to všemi nejen dovo-
lenými, ale vlastně přikázanými
prostředky. Musíme se dívati na
práci spolkovou očima víry, ale
nejen dívati, ale také ji tak jednou
prováděti. Nedejme se od ní odvrá-
titi ani vlastní pohodlností ani ná-
mitkami těch, kteří buď sami za-
kusivše V ní nezdarů a neúspěchů,
zastrašují jiné, ani těch, kteří všude
vidí chyby _a nedostatky, podceňu-
jíce úsilí aj dobrou vůli aj neznajíce
namnoze »těžkých poměrů., Práce
spolkováęmá sice také nebezpečná
úskalí, ale koná-li ji kdo s pravým
úmyslem ke cti Boží a ke spáse ne-
smrtelnyclˇ:_ duší, pak dá ,Bůh do-
statečně milosti, aby je loď obepiu-
la a dá také odměnu horlivému děl-
níku na svojí vinici. Pohodlný a za-
hálčivý život přináší s sebou více
nebezpečí než poctivá práce. Proto
se nebojme, ale sąláskou dnes už se
prıpravujme na práci, jež nás čeká.
Ona bude květem i ovocem našeho
vnitřního života. K. J.

P. JOSEF JAROŠ s. j.z

zrvor -PoDLE BOŽSKÉI-to
SRDCE PÁNĚ.  

= Vydalo Dědictví .Svatojánskév
Praze. Cena 20 Kč. (PIO Členy DĚ-
áicrvi 18 Kč.) t

Náboženství jest život 8.* úcta k
Božskému Srdci Páně má S6 iëi/'ÍÍÍ
celým životem. Posmrtné dílo P.
Jaroše jest na této zásadě založeno,
tak jako založen na O ni byl jeho
vzorný kuěžský život. Hluboké
vzdělání La bohaté 'Zkušenosti z du-A
chovní správy mezi lidem i inteli-
genci umožnily mu s napsati tuto
knihu plnou výborných pokynů ~a~
rad pro vnitřní život, ale vroucí,
apoštolská láska k národu, zmíta-
nému tolika csbludy, ji stvořila. A že
Z“ vroucíšlásky vznikla, proto tolik i
o lásce jedná. Ne O lásce plané,jsen-
timentální, ale apoštolsky horlivé,
energické a účinné. Náleží k před-
nostem vzácné této knihy, ženfšimá
si života, tak jak dnes plyne, po-
dávajíc pro všechny jeho okolnosti
výborné rady a vyvracejíc námitky
a spjojujíc tak volnou náboženskou
čítanku s modlitební knížkou. Je
těžko oceniti všechny její předno-
sti. Některé kapitoly (jedna Z nich
i o kněžích apoštolských) jsou pra-
vými perlami. Přičiňınejse raději,
abychom :ji co  nejvícef rozšířili. Kni-
ha je též vhodně vyzdobena obrazy
Fůhrichovými a iniciálkami Mane-
sovými. Spisovatel postavil si díl-
kem tímto pomník nejkrásnější .a
Dědictví Svatojánské spolu s vyda-

Vvatelem této knihy, věrným príte-
lem zvěčnělého P. Fr. Kubíčkem T..
J., má o jednu zásluhu O dobrou ná-
boženskou četbu více. Podobných
knihlnìkdy nebudeme míti, nadby-
tek! I  K. J.

ví-
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v±~v eflvflvvvflfl ~“77~“7'~~““““ż l _., }\__:. ` š Ý zz  `Éı_-ııııı-nn-nì-.nm4"" ` 1

mi lív ˇ " ivPraha L 'z S 12 8 101 87 11 281
1 Vidnava Š 3 ; 1 3 5 4; 13 3 j“ 10

. lí ` V 1 l “\
1 Q

í ì l ˇ i `
1 EI ` `vx1 Ä;  252 , 121× 131

à a I u
ˇ I

1 _o Vysvětlivky: B rno: V I. ročn. jsou započítání Z klerikové augusti-
niánští. ~ 1  5 5

O lo m o u c: Mimo to Studuje na fakultě9 RuSinů,t2 Rusové, 2 Chor-
vaté, 2 Slováci. Počet není ještě definitivní, poněvadž stále přicházeií noví
bohoslovci Z Ukrajiny a Jugoslávie. 1 5

1 B u d ě i o v i c e Č e S k é: .Do počtu 14 neisoupojati 4 bohoslovci, kteří
slouží ještě na vojně. ,

“ P r ah az Na české fakultě Studuje mimo to 11 Slováků a 4 Ukraiinci.
4

Do počtu bohoslovců Z Čech musi býtiìeště pojati bohoslovci v
České koleji V Římě. -- A V 5 o A z
[ Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Domìnum

messis, ut mittat operarios in messem Suam! n  J. J..
n
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Z ' V Y.
SJEZD Bor-IOSLOVCU ČSL. NA Posv.vELEI-IRADÉ.

Do rámu Velkých maniíestací, _- jež prožívaly všechny složky našeho
katol. lidu. zapad] i náš obvyklý sjezd. na Velehradě. Rok od roku Dřichá-
zejí bohoslovci ke kolébce našeho pokřesťanění, aby načerpali sv.. zápalu a.
oddané lásky ke Kristu, by vyslechli slova svých duchovních a vědeckých
vůdců, navzájem se poznali a poradili So společných záležitostech.

Letošilıo sjezdu Súčastnilo se mnoho zahraničních hostů, vynikajících
pracoˇ\-nniků ze předešlého sjezdu unionistického. O 6. hodině večer .dne
9. srpna byl sjezd zahájen průvodem kněží a bohoslovců od Cyrilky do
svatyně. Uvedl je p. arcibiskup Stojan Za přítomnosti tří biskupů. Slavnostní.
uvítací; řeč v kostele měl P. Jež T. J. Z Prahy. Nadšenými slovy ukázal na
důstojnost kněžství a V čem spočívá pravý jeho duch: podle vzoru Svatých
bratří Cyrilla a ,Methoděje Zçasvětiti svůj život bez výhrady Božskémtš
Srdci Páně a Církvi. Po kázárıí bylo ,Neni stanete“ se sv. požehnáním. A

, O T.hod. večer zahájil předseda lit. jednoty olomoucké ctp. Tomšů ve.
Slovanském sále sjezd vzletnou řečí, v níž všechny _' srdečně vítá a oddíl-
vodiiuje význam bohosl. sjezdu. Do předsednictva zvoleni: biskupové dr...
Fischer-Colbrie, dr. Nyarady, dr.“ Bočan, adm. ap. Ferd. Hrdý Z Ameriky,
rev. Janeček a Bogar, převor Malyckij, -msgr Živkovič a výkonným před-
sedou pan- arcibiskup dr. Stojan za neutuchajícího jásotu všech. Biskup dr.
Fischer-Colbrie pozdravuje latinsky sjezd, promluvil O důležitosti častéhov
sv. přijín ání a významu důkladného theologickélıoí vzdělání. Krásně vy-
kládá též pět ran Kristových na církvi bojující. Biskup dr. Nyarady .chorv-
vatsky povzbuzuje k lásce, k modlitbě. Biskup dr.,Boč_an rusínsky ukazuje na
nesrnírné zásluhy sv. věrozvěstů slovanských, kteří. jasnýın učením Kristo-
vým zažehli pochodeň pravé kultury mezi Slovany. j Apoštolský admini-č
stıátor msgr Ferd. Hrdý vyzývá nadšeně jčsl. bohoslovce, aby Svým kněž-
Ským půst-bením. zvláště láskou k svedenému lidu, zacelili rány rozkolu vf
našich zemích. Převor basiliánů V Munkačevě Malyckij zmiňuje fse o celko-›
vém stavu pravoslavi u nich. Nlsgr dr.“ Živkovič, jehož nadšenáfslova vzbu-«
dila bouři potlesku, pozdravujeschorvatsky sjezd jménem Svých krajanů,
mezi nimiž působil velký biskup Strossmayer. Americký farář Janeček
vzponfíná, jak dřívevysíláni bývalí čeští missionáři do Ameriky a jak nyni
snad nestane" opačný postup. Konečně americký ,farář Bogari vtipným Způ-
sobem doporučuje bohoslovcům studium theologie, Zvláště pak jeho Speciali-
saci. Prczslovy všech vzácných hostí provázeny hlučným potleskem. P Po-
pozdravech schůze ukončena. Při večeři Zapěl pěvecký sbor olom. boho-4
Slcvců několik skladeb, jichž Skvostný přednes pod taktovkou temperament-
ního dirigenta ctp. Vaňka došel náležité pochvaly. Po zvečeři následovala
společná večerní modlitba v kostele. e 'P

~Ve čtvrtek ráno O 6 hod. kázání jdp. dra Fr. Cinka. V mohutnýclı
rysech kazatel rozvinul obraz krvácejicí církve, která sama zůstává. na
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bojišti po všechnykvěky svého trvání. Vše vypovídá jí bo=j,leč rány, církve
jsou zároveň jejím vítězným vavřínem, krvavou gloriolou, jež ukazuje její
tajemnou nezdolnou moc. Úchvatná slova kazatelova nadchnula srdce
všech posluchačů. Při mši sv., již celebroval olomoucký novokněz p. Myška
za assisrencełjdp. Vondráčka z Prahy a dp. ľludečka Z Brna, udíleno spo-
lečné svá Přijímání. -

C' 8. hodinějzahájena byla akademie ve Slovanském sále chorálem
svatováclavským. Za pražskou „Růži Sušilovu“ pronesl pozdrav ctp. Bar-
tůněk. Za brněnskou „R. S.“ zdraví ctp. Jančík si přáním, aby časopis
„Museum“ stal se skutečně orgánem všech bohoslovců českoslovanských.
Dále pronášejí pozdravy: akademik Stankievič z Běloruska, za „Mo-
ravana“ a „Ligu akademickou“ akademik Sochorec, za družstvo „Krek“
slovinský akademik Majce. Na to ujímá seıslova msgr dr. Hejčl na thernazi
,,Výzı1am studia Písma sv. V životě kněze.“ iVe své věcn vědecké před-
nášcejzdůrazňuje nesmírný význam Bible pro kněžský život Z důvodů'
liturgických. Středem bohoslužby je Eucharistie, jejíž konsekrační formule“
je slovo boží, .jednotlivé modlitby mše sv., jimiž se konsekrační formule =.jen
rozšiřuje a prohlubuje, brevíř, udělování sv. Svátosti, toť texty, ohlasy bi-
blického ráje. Církev sv. učí kněze biblicky mluviti. Ze Svatých knih čer-
páme znalost o Kristu. Kněz tof „alter Christusl“ Konečně Písmo sv.
chová nezıflżžěrně poklady apologetiky, homiletiky, mnoho charitativního a
Sc-ciolcgického. Znalost bible má též dalekosáhlý význam V moderní pasto-
raci, takžež kněz musí opravdu Studiu Písma sv. .věnovati mnoho času.
Vzácnými praktickými radami pro studium a čtení Písma sv. zakončil.
řečník Svou přednášku. Pan arcib. dr. Stojan předčítá pozdraVY,iež poslali:
dr. Ft-ltýnoxfský a bohoslovci z Hradce Králové. Za vidnavské české boho-
slovceı zdravi Z sjezd ctp. Baran, za. Ústředí kat. studentstva dp. Vondráček.
Referát kanovníka dra Iˇíanuše pro nepřítomnost odpadá. O důležitosti
studia filosofického pro bohoslovce promlouvá další programový řečník
P. C. Jež. S. J. V řeči nad nıíru poutavé a poučnésleduje referent bystrými
postřehy dráhu, již si razila filosofie od řeckých myslitelů Platona a Ari-
stotela až po sv. Tomáše, jenž budovu filos. bádání, k níž dospělo lidstvo
přirozeným rozumem pronikl pravdou zjevení božího. Ve scholastické filo-
sofii vládne čistá harmonie rozumu se zjevenými pravdami. Základní ton
jeji tvoří pravda, že poznání existence osobního Boha je postavena na
rozumu, a nikoli. -_- jak učí moderní filosofie. -- na citu. Toto poznání učí
závislosti lidstva naBol1u; proto se mnohým nelíbí. Nastává*odk1on od
filosofie scholastické, jenž -plodí filosofické lsektářství. Neznalostí nebo po-
hrdáníın filosofie arist.-thomistické vznikají rozmanité bludy subjektivismu:
a ztráta sv. víry. Řečník cituje na: konec Dľof. đra`MaSaryka, jenž doznává
ubohcst moderní filosofie plodící rozervanost a zoufalství. A tu sv. víra
zavazuje Zvláště bolıoslovce k horlivému studiu filosofie. Výsledkem bude
ono Pavlovo: ,,Vím, komu jsem uvěřil.“ Řeč P. Ježe vyslechnuta si velkým
zájmem a odméněna dlouhotrvajícím potleskem. Novokněz Stříž přináší
pozdrav za Českou kolej v Římě a klade důraz na potřebu tiché,đničím ne-
rušené přípravy bohoslovců v seminářích. Posledním programovým řečni-
kembyl .PhC. V. Macourek. V hluboce Založeném referátě ,,O boji o dušii
národa“ historicky uvádí různé prvky, jež působily v národě ar měnily
tvářnøsıf jeho duše, O niž rozpoutal se znovu boj po světové válce. Dnes
musíme se přičniti O novou upřímnou rekatolisaci své vlasti, neboť V lůně
katclicismu prožíval národ náš vždy doby největšího rozkvětu a slávy. Tím
bude uskutečněno království boží v naší Zemi. Řečník došel náležité po-
chvaly. Rektor P. Odstrčilik oznamuje pak dobu exercicií pro inteligenci
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od 21.--25. srpna a prosí, aby bohoslovci podle svých sil přičinili seo hoj-
nější účast laické inteligence na; nich. P. arcibiskup. Stojan poděkoval nej-
dříve panu afl rektorovi, pak řečníkům a všem přítomným a pro nutný odjezd
ukončil sjezdování. V kostele měl pan arcibiskup otcovskouš promluvu Ha
rozloučenou a ,,Te Deum“ se sv. požehnáním. Uctěním ostatků sv. Cyrilla a
mcdlitbou za sjednocení Slovanů sjezd ukončı-:n.[  .  

Rczešli jsme se posilněni a nadšení do Svých domovů. Kéž duch sv.
Věrezvěstů plní srdce naše čistou láskou k Bohu,,cirkvi a vlastil 1

“ . Fr. Kraus.
_ -_Ě“-aąš_ 7 *=.

ČINNOST „RÚŽE SUŠILOVY“ V BRNĚ (ánhøn-červen).
30./IV. 1022. Kol. JUC 'lom-ášek: .Cesta do Holandska. e
7_./V. Kol. Vojt.'Kirchner: SV. Vojtěch.
14./V. .Kol. Ot. Jindra: Idea ,cyrilometodějská i .
21._/V. Kol. Fr., Jeiínek: Spiritistická dogmatika a morálka.
13./VI. Výborová schůze: Valná hromada.
18./VI. 1. Křížkovský P.: Hvězdy dvě . . .A Sbor.

2.SttıpavSk“ý:r Naše hvězdy. Recitace. J J
3. Unie rusínské církve S Římem. Přednáška (kol. Benáček).
4. Vl. Štastný: Církvi svatá. Recitace. J  
5. Beethoven: Tebe v jitřních hodinách.Sbor.

35./VI. Valná hromada-Do výboru byli.zvoleni: Kol. Jančík Jos. (IV. r.),
` e S předsedou, kol. Kraus Fr. (III. r.), jednateiem, kol. Blaha Jos. (II. r.),
. z J pokladníkem, kol. Ševčík Bob. (IV. r.), knihovníkem, kol. Papež M.

. (Il. r.)Ladministratorem Musea, kol. Benáček (_II_I. r.). ` . Ý 5
38./VI. Pokračování valné jhromady. Volba delegátů pro valnou hromadu

Ústředí kat. studentstva. Porada o Museu. . , ,
12./VII. Výborová schůze: Museum. j j , .

e Bratrským jednotám pozdrav! 4 Jednatel. _.
SOC-IOLOGICKÝ KROUŽEK „R S.“ r . V í ,

Činnost v, roce 1921„/`22.“ ,(Dokončení.) Sch ůze: 8./IV.~ Kol. Jeřábek
(III.): Nábožensko-mravní výchova mládeže dospívající. --- 7.]V. Kol. Jančík
(IPIL): Raiffeisenky..»-- 14./V. Kol. Blaha (L): Peníze. -- 28./V.. Kol. Jeřábek
(HL): Sociální následky válek husitských. - Všechny schůze s debatou. --
V roce 1921/22 Zapsáno bylo členů I7; schůzí konáno 12. dcbatních večírku 28,
přednášek bylo 12. Knihovnička Soc. krouzku R. S., letos Zřızena, čítá 33
svazků. --fl Výroční .valná hromada konána 10. června, na níž zvolen výbor
Soc. krcužku pro rok příští. --- Mnohé plány .snad nesplněny, ale celkem
splnil Soc. kroužek svůj úkol. Další činnosti jeho in bratrským Íkroužkům v
ostatnich' našich jednotách Božího požehnání v roce 'příštím přeje Frant.
Kraus, odstup. jednatel. ˇ; “ ˇ ` i “  

C inn o st v r. 1922./23. Pamětlivci Sušilových veršů: „Nejlepší oběť"
věnovat žBohu.svému se chystáš, srdce mu dej, láskou, jež kfllidu vroucně
hoříl“ chceme i letos s větším ještě úsilím pokračovati v započaté přípravné
práci pro lidovou pastoraci. Dne 8, října 1922 konali jsmel.,/schůzi. j Do
Kroužku přihlásilo se letos 23 členů, tedy více než dvě třetinyčlenstva R.
S. Dejž Bůh, aby počtu rovnala se i práce!--Na první schůzipřednášel kol.
předs. o úkolu Kroužku,jenž spočívá především v praktické přípravě na čin-
nost kněze ve spolcích a pak O nábožensko-mravní, výchově naší mládeže.
-- Kroužek řídí letos čtyřčlenný výbor: Předseda: K. Jeřábek (IV.), jedna-
tel: J. Dyčka (lll.), ınístopředseda: K. Válka (II.) a knihovník L. Lukeš (L).
--Z Zdar našim ušlechtilým tužbám! S..bratrský.m pozdravem Jos.. Dyčka,
t. č. jednatel.. jj  ž 4 J ` J
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,~w,€"_ň__,AAKÉNČM,if:ÄS_x:ˇšfiĎ?N__:tl)_4`ŤgAIĂÄ;ìm~_ď`_ąV_^_›y___:` _M__z_V__;›vU__uı‹W_1;__“_,_,,__:`›_^`W`___`_V_â_`_‹_)_“ˇ__Vˇ___V`ł__HL,_`_`_ft“čti`___›:Ä_'›až__xỳ̂____“__š_ˇUM_“>__ìĹır4_Š_H_;_r_`W_*5;1‰)M_`_W_‰“&‰ł__^‰~'_J„:_P__đ`M__ëm__w__`___J__V_Ä›0_WfiÚ_v__vm_»„‰M“›m?ä_Ewáš$$_*V%_Hčg^ý__“›__h__A__“___“uM__W\V_flł_v““M(›`_ì,__ì_.M____ShÄÄM

`_q_`___š̀flQ;4E;ší_`̀‹kIV"Ať__ı;Lfi_›Rąmřnšł_;7_̀ÄM__‰_____?_`W?9×_̀J__C__*Ípá:A_“_v;___Í__%___;`_m_/̀__\Z_A_)_“ _JA_ '_xII_?iVyľř__
1r `_'___“A_____,_B_ ŇÄť,_:'_AIra_mp,_›‰W`)_m›“_ąVW_mWf__øL;_‰ì__w__'fl%W___v_"M_$`_N“nN_›_^_›_m$A ___~_Mł_(LŽfl`_ì_@'m`_M‰:Wm‰*w‰~r_ __‰www__\ľ____ňmxwfiwwnwmü_?Mm`wv_mù‰5_\x‰_W‰_`fw„mm

V'__A__ł___;‹ul̀`_\,_ìA_„__`___‹„ż4._r_`v____$_``_:___

*_žC;4_»wrÍA3,2Á̀:ŤąAtá_ __(9̌l3ŠW__:_“_;`wv__fVıĂ__J}M?čiV:Š7Ý,ť_E71_:Ăłř___*jf3,xixˇ?'̀__Ě‹A_š___“_MMł‰`UÁ_ˇ_w_M_?_kWn‰__J,u_Wv1Mr*WW*ŘCăł_‹_,__ram?_;V _ăW_§_›‰w““‰_{›_MšMK‰K~_fi_I:__WbĚmwa'_Qfiďprm‰M$_b4__,__U_w“;‰"‰_Ă_‰_`_4?LQ*_ùę_w§_W1‰_gł_ı“_“ĹHwm___%M4al_ťł\4ˇ›MŽ___fi``_I_____,__u`!)qŇJ*_LL_R{Ž_'k___J_›__~_L4`_M___Šaùš_:-Íäiê:Ěm\_č_Ť_z____‹a_±|_,_`_ìť;:\__‹ę_äMˇ_1,?_1_-aĚ_J___1;;
_ǸÉ
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À_cmçěìA,ni7krA3š;_%__`_(___W___:K:VUVJÉ_1)ł``J'_ˇv3`_/w_šW(_?\;~`fi'__Šıřx__›NU„_“//ıpwę__M„`_„_“_ą_ł_`__“ł_(_\_V{_‰__“‰lh“‹_ˇí__m`_M_®_“____
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A4__vW__››M:`šñ_ü‹M‰_ň`4_E___:_H1__ø~A_^‰W_‰______ˇ>›`__\_____,VT“_„;)_`__`AV„V_____V____`\M____pi:›_~__`___'J_HÈ_4'_ 4`?̀_"_' _VH_H___Á`_MglMV,_4__“___&'_V_iM___,É___MwMHinš__h_?›v§_4_‹„|__ä_5__`_Š__š3__‰__w_r__ìăN,U_ __› _,_)_V“~‰mJ}`ä_fl__;4__mw_ř_É_`M_“)_“`ı/eb_mżwswmfiřfÄŠVŘÉVAđ% :uw‰#_šàŤ~r_~ą`?É_w_g`wN__‰%___Ě‰Ě«ä_${___;M__ü_$w_ľE_$ž&š_ëıš`/_:__,__ _V,_4VV_I ___ë_am____€j$fiífi_@_ąHť%“Žr_y____‰ľ“_g___”›_“_§%‰_ŠçäŠ_k(ˇä‰?máŠ7 Ve __ejee je_›_§_>_y\Á__Ý,:M_A _Ž___É„I_§AägäšššäýÉ4Ťje__‰__äˇ_7NVę_łà,a_ë_`ä}_ Vek*____:QĚ‰Ă1Ĺ_w_Mšďä_WÍíwìg_§%šžëš__"_š.___N_Ěm„Ě_ë_n_/‰‰_‰~_‰_H_,_*__Ě:_nf_‰”_łwâ_ü_IëwıêàđLıýääNuwvflàž:_ê__ť‰É_»xy_;ÁšăŤW335*_r_„„9__m_^_W§,š_u__‰‹_%__ˇ“1fšàä___à_uWx_ťťľàyąuyıiuą‰‰%___%›hęıffl_;_*__“h_v‹__“__IÄ?ágáłJ4_l_",ačıT:__24_______;`›ı__›ę_Kkv?E__&____ K__;__?`VYY`ˇ_vv`VÍ__:ĚJ, I,ˇ“____Ám,imgìwŤ̀̀&x)_;›L5“fiâùĚŽMě4?gAvy?31%_›7IinivliÄW?_“__MN__r _ľ`Ain:__„nvă__â`mu_Ě=__V“___i___w'‰ą›_J$W_f_Ř_4_M`_%ląěn"ndÄÉ_L__ä_vdŤí___$_“/_“_w3_w%_ê_____“ı\__WN/__ř__yŇ_vw_`_V„_“_.“Šgąřľą_;AW_š;%_Ě___;m\ł_,_›‰w_U_r_Ĺ__` 'kč'“____;“_‰_“_‰‰_~_›mgwą%_Ě“_W‰_p_ű__~_M`m_ı_ä'“_`‰w'“_`___w`rvı~_MWQ~MHą/"_„%_“__M_ù*Wè%ă~_M›N*__%u_`Ä___`__wäN“S‰_w___fl_mą_»U1%,„‹_W‰äN_1WVä§W_“ť‰m_„JU“fi$&›|&N2`_"__u'_wBV_“_`_ďıflmøąmL_§__ä_iIm"__W_hw‰__(~W__?_ˇ_:_É_M_›$_‰ä_mU____%`_“U‹__§Ah_ı_“_A__Ť"I"_‹M__w_4___„fi__‰`,\4:__ı_um__Á
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 AL1-=oNs MARIA vEsNiKz t
` 5VA”l`ÁNOC.j

Svatá noc tichá sklání se nad širou pláň,  
j podbílým rubášem sirá jest zem, i

a mořem „hvězdic nebeská skvěje se báň,
dnes jak by jasněji,zářil.a,všem.'  t
Stříbrným proudem luna svůj rozlěvá jas s
na úběl sněhový kouzlo Své tká, `
mění jej V jemný Stříbrohlav tisících krás, .

t zraku jenž ěarovně všude. vstříc plá.   
V posvátné ticho, V zasněný půlnoční klid

j od chrámu do kraje zvon Zvučí V dál, t  
A Z chaloupek Zbožný odevšad svolává lid

_ V chrámě by jásavy Bohu dík vzdal. j
Svatá ó noci, V srdci jež vzněcuješ plam,
chválu my, toužíme vděěně ti pět, a
V tobě Bůh lásku nesmírnou ukázal nám,
Syna dav, který by vykoupil svět! Ý  

    R'I`Kz
Q,U EM,VIRjGO GENUISTI.

V-„Kdo je ta, která stoupá iz pouště, rozkoší oplývajíc?“ ,
ı ˇ ˇj Sancta Maria, Mater intermerata vystupuje Z pouste sobectví

a nelásky, avšak byla nedotčena vyprahlostí této pouště, poněvadž
mělaRozkoš samu. „Vrabec našel si sjpříbytek a hrdlička své
hnízdo, do něhož ukládá své rnladě“,1) ale.Mater admirabilis nemá
kde by položila „Desiderium collium aeternorum“. Nachází místo
jen mezi dobytčaty V nehostinnéar jeskyni. '  a 4

 „Ze Sionu, vrcholu to krásy, Bůh zřejmě přicháZí“2) a prvním
jeho sídlem je chlév.  j _.

___ k__ „ _ v h - “
_, I _ › _

, 1) Z. 83, 4. 2) Z. 49, 2.
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IV4 ł _ jf L à Q takové ponizenosti
va S in s 1 g n e d evotio n i s -- dala nám svůj' obsah „pramen

života a svatosti.“ - .
“ V zápachu chléva

r o s a m y S t i c a »-- vydechla vůni „nard Vydal vůni sVou“,")
která stále omamuje nesčetné duše schopné snésti „milovárıí
mocne jako smrt“.4) , ,

_ V nečistotě chléva
tu r r rs eb u r n e a -~ Vydala nevinnost samu, k níž jest nesnadno

přirovnati i úběl sloni.  , 1,
V V “ A   P'  Uprostřed chudoby

domus aurea --- se otevírá a dává světu poklad, kterýž, aby“
lidé získali, dávali a dávají vše: bohatství, slávu, radosti světa.
Poklad ten je a bude cílem Všechlidí. z

Quem Virgo genuisti. Tajemství, které vyjadřuje tato Věta je
nejkrásnější a takékulmínační částí radostného Z. růžence. " Mocně
jăůsobí na duši rozjímavou. Při. jedné Večerní adoraci byla moje

uše ,ZV áště zaujata tímto tajemstvím.. Postavil jsem se V duchu
k jakési imaginární jeskyňce a ziral jsem k jeslím, na nichž leží
ten, jenž je mi vším. Zde leží „íructus Ventris generosi“. Na slámě,
která snad měla býti pod dobytkem, leží. ač bysměl býti ,,zpodpí-
rán kvítím“.5) Přiedcházím příchodsv. králů. Chci přijíti k jeslím
úplně připraven ajsápamětliv i slov Písma: „Neukážeš se před
obličejem mým práZdný“6) dávám Ti, Pane, svůj rozum nepatrný
k chápání Tvých pravd, vůli pomalou k poslušnosti, ústa nedosta-
tečná k Výmluvnosti, srdce Vlažné V milování Tebe. Jsi V nejvyšší
chudobě a přece „Domov Všech jest V Tobě“.7)

A snad právě ta chudoba Ti dodává nevylíěitelné krásy, nebot
„krásný jsi podobou na,d.syny lidské, rozlitv je půvab po rteclı
tvojich,“f“`ˇ) Tvá Máti,,mnohonásobná královna, doplňuje Tvůj půvab,
takže musím přisvěděiti svatopisci, který pěje, že „po pravici stojí
Ti královna oděná V zlatohlav kolkolem zpestřený“.9)

ıv v ' Í) na I 0 V t ıvıs V chudobě se rodıs, nepevsimnut, vz ustranı, mezi nemou Varı
a přece přicházíš „abys pomohl všem chuďasům na zemi““') a „na
Tebe jen odkázán chuďas, sirotku. Ty jsi pomocníkem“.“) iMeZi
chuďasy a Sirotky náležím také já. Úplně. Jaké blaho, jaká radost!
Mám V Tobě ,mecenáše nejbohatšího a nejmocnějšího. Proto
„srdce i tělo mé jásotem tíhnou k Bohu, který žije“.“) „Ó budu
já Ti děkovat na j haríě, na citeru budu hráti Tobě, Svatý IsraelůV.“*"*)
Ta haría bude kněžská. Má sto a padesát kratších i delších
strun -- žalmů, opatřených zlatým dıˇaçounem inspirace napiatých
na rámci autority Církve.  “ A  “ “

Bezmocné děcko, malé nemluvě, ale „Tys ten, jenž Vyvedl
mne Z lůna.““) , ×

, 3) pis. 1, 2. 4) Pffl. ó, 5) pis. 2 23, 15. 7) Ž. só, 7.8) Z. 44,3. 9) Z. 44, ıø. Z. 75, 10. . 83, 3, 12) Z. 7021. 14) Z. 21, 10. L  
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~ P Bez pomoci Matky láskyhodné se nehýbáš, snášíš nepohodlí a
íuĹraDY Dozemského života, avšak sám jsi „nebesa naklonil a dolů
se snesl“.“”) Jsi skutečně Admirabilis, Deus. Jsi i Fortis, ,poněvadž
co malé novorozeně jsi mě přemohl a učinil svým nevolníkem. Je
Zvláštní mé nevolnictví, jest mi vlastně mimořádnou svobodou, na-
plňuje mě radostí a já nemohu než opakovati s hebrejským básni-
kem: „Obrátil°s mi kvílení mé V radost . . . dal“s mi pás Veselí,
aby Ti pěla má duše a neZamikla.“1“) m  

2%

SV. Bonaventura píše O sv. Františku: „Non habebat aliud
Christi pauper nisi duo minuta, corpus scilicet et animam, quod
posset liberali charitate largiri. Sed haec per amorem Christi sic
oíferebat continue, ut quasi ommi tempore per rigorem ieiunii cor-
pus, et per ardorem desiderii spiritum immolaret exterius in atrio
sacriticans holocaustum et in templo interius concremans thi-
miama.““) SV. František je naším zářnýrn ideálem. O tom, jak
bychom měli býti chudí, jak bychom měli „per rigorem ieiunii
ofiere corpus“, nezmiňuje se tato nieditaczeřs) K tomu Však aby-
chom“ mohli Zvláště O Vánocích „in templo interius concremare
thimiama“ meditace má posloužiti. Nejlepší „thimiama“ jsou Slova
Boží. SS/Dejme je často na ,,altare thimiamatum“ svých srdci, aby
jemný dým rozjímavé modlitby je chránil před zápachem hmo-
tářství. Z

J Salvenardusdansodorem_ 9

w cuiusodorfšalvatorem
traxit ad humilia.

~ -±/»~“ _-“ˇ -4
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TEZNJE I Poi<aIzìrI MEDU B=oGosLoVI1\/IA. U NAS.
OpaSka:»Osobito me je razvese-

-lio poziv kol. Blahe, da suradjujem u
,,Museumu“. Rado se odazivljem tomu
pozivu s dva razloga i to: dana tají
način aíirmiram našu katoličku i sla-

. Vensku solidarnost, a drugo, jer mi
jugoslavenski bogoslovi nemamo na-
šeg struěnog lista. Zahvaljujem »radi
toga najljepše uredništvu na susretlji-
vosti.  `

Današnja se poslijeratna psihoza ludskoga društva u .mnogom
razlikuje od predjašnnh. Danasnjı je covjek vídro, kako _se_ruse u
práh stubokom tolike i tolike vrednote, za koje je on. mıslıo, nev

V V ` V15) z_ 17, 10, 16) Z. 29, 412. 17) Vita di S. Francesco D"ASSisSi. Msgre
Amoni. pg. 106. 13) Viz O tom Článek Urbanův. J c
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oborive. Radi toga je današnja dispozicija njegova skepsa. Skepsa
svih o svému karakterizuje naše dane. I širike mase su skeptične flíj
one ne vjeruju u sve. Traže dokaze. A sumnja se i u najviše
Vrednote ljudskoga života. J  V .  f 0 J

Nije stoga ni najmanje čudo, da današnje vrijeme stavlja na
svakoga pojedinca,“osobito inteligentnog, uz opčenite. íoš i neke
specijalne zahtjeve ili barem u nekoj specijalnoj íormi. Osobito se
od nas bogoslova, budučih svečenika traži. Kat. Crkva i njeni služ-
benici nije danas u nijednoj državi privilegovana Crkva, nego je
naprotiv svagdje ,,signum cui contradicitur“. Nema ona danas za
sobom ni političke niti ikakve druge moči, koja bi je poma`gala,_
nego si mora sama preko svojih službenika, da steče dostojan po-
ložaj udržavi. Imam pri tom na umu posebne prilike kod  nas u
Jugoslaviji, ali koliko mi je poznato nije ni drugdje bolje. _ s

Danas kat. Crkva treba organe, koji če mo či i znati da re-
prezentuju onu ideju i misiju, koju Crkva u svijetu uopče pred
stavlja. Oni je moraju znati i mo-či dostojno reprezentovati i prema
,političkoj vlasti, a pogotovo prema samom narodu i ne vjernicima i
to ne možda toliko reprezentovati unijeti duboko u život národa i
život svakoga pojedinca ideju -- Crkve -- ideju spasa roda ljud-
skoga. P ,

, Kod nas u Jugoslaviji, a napose u I-Irvatskoj prilike su u tom
pogledu veorna. loše. I ako mladja svěčenička generacija ne bude
znala, koja joj je zadača bit če još igore. Kod nas se je done-
davna identifikovao pojam hrvatstva krščanstva. Neki su ljudi to
naziranje znali izvrsno upotrijebiti i uvjerití svečenike, da je
hrvatski narod kat exochén katolički, da njemu ,ne treba religi-
oznog preporoda, da nijesu potrebnerazne klerikalne organizacije.
nego dosta je učiniti samo ono najnužnije. Svečenik na taj način
nije imao mnogo posla, postao je gospodin i navukao na sebe
averziju, koju narod uopče osječa prema gospodi i ,,kapuašima“; a
nije Znao nači načina, da se približi duši i srcu narodnom, te je
malo dublje uvjeri i prožme principima kat. Crkve i oduševi za
praktični katolički život. Posijedice se svega toga danas opažaju.

Mlada generacija svečenička, odgojena pod utjecajem ideja
euharističnoga pape Pia X. i pod utjecajem renesanse kat. života
kod drugih národa, a javlja se hvala Bogu i kod nas; daje najbolje
nade u svijetlu budučnost. Uz pomoč kat. laisata radi svim silama
na rekristijanizaciji. našego naroda. I mi budiči svečenici nasto-
jimo, da se, koliko je moguče, što bolje pripravimo za taj náš sve-
čenički rad. Mi znarno, što nas čeká. Mi Znamo, da nam je potrebna
p ob o ž n o s t, potrebna nam je kao“ korica hljeba, bez nje čemo
izvana uspjeti; pobrati aplauz, a nutarnji plod če. biti jednak ništici.
Mi -znamo, da nam je uz duboku teološkunaobrazbu potrebna i što
dublja .opča naobrazba, ta danas svaki čovjek nešto čita i nastoji
da bude učen, a baš mi svečenici moramo, da dajemo ljudima pu-
tokaz na svim poljima životnoga rada i djelovanja., Svečenik nez-
nalica igračka je u rukama svoje okoline, koja Se ujiıne igra i naba-
cuje po miloj volji. Uz to svaki od nas je zvan, da uz pomoč kat.
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laikata suraduje u kat. pokretu, te radi toga mora biti dobroupučen
u ideju kat. pokretu strukturu njegovih organizacíjt.Dakalo da ne
zaboravljamo ni na ideju cirilometodejsku, na ideju unie, ali se kod
nas momentano ne može na tom polju radi političkih prilika ništa
učiniti, ali je svejedno potrebno pripravljati tlo za tu stvar.

Mnogi su od naših drugova Več sada Zvani, da daju dobar dulı
kat. djačkimP organizacijama suradjujuči u njegova glasilu radu-
jama iz teološke, asketske i íilosofske struke.j P P s

 A Malo nas je! Rat nam je dobrano prorijedio redove, ne toliko
na ironti ubitačnim oružjem, koliko kod .kuče svojim krivim
i pogubnim idejamao životu ljudskom. Naučavaju, da je mladost
nespojiva sa Pžrtvom, koju traži od nije svečenički stalež. I mnogi
mladi čovjek se boji, da primi na sebe. jaram: za :koji je Prekla
Vječnaa Mudrost i Istina: ,.Jugum“y meum suave et onus meum
leVe.“‹Naš život ima da pokaže, da se mladost it žrtva svečeničkog
zvanja dadu složiti i da je žrtva mladosti -- najidealnija žrtva. --

-... -_- _
;- -=_, _

J. BOL:

TUŽBA-  
_  Když se časem Zadívám Abych místa pozměnil _

. na hvězdičky vnoci, . . ve souhvězdí nová, _
zatoužím., bych všecky měl aby lidskýìvzhůru Zrak _

'P na okamžik v moci. _ _ obrátil se znova, _  
. P  aby hledal příčinu “ P

nových konstelací --, _
aby srdce cítilo --,

 že se k Bohuvrací -- -v- -~ _
` I_ A

Proč ty hlavy ztrápené Líto je mně neštastných _
hledí smutně dolů? při hvězdičkách V noci:

J Což nemají stále dost   ráď bych všecky, všecky měl
pozemského bolu? ” A na pár minut V moci -z- -- --

P JAN ÉX/ˇ. URBAN, O. FR. M.: _ ,

KRISTEM JSEM U I žo VÄ N“.
` 'ˇ " - :~_ ‹,

Umrtvováníl Slovo, jež nahání hrůzu modernímu hrdinovi,
ł O Ivyluzuje pohrdavý úsměv na tváři novodobého filosoja, pusobi

rozpaky mnohému knězi -- a nechávákonečně většinu lidí _ lho-
stejnými.   j A  ~ P P “

#7
,_ 1 1 ı

»--

-= až'7-3 _ . ,_,›. _-,... __“.
Jj un- .<~
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j ,Automobily, kočary, aeroplany, paláce ,ra hotePly, elektřina,
pára -- a umrtvovánít P 4  4 P
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C/J< I›-AsŠumné plesy, vybrané toiletty, nejjemněj jídla a vína -- a
umrtvování! i `

_ Politické problémy, přednášky, tábory lidu, disputaceo nábo-
ženství a církvích -- a umrtvování! .

Ale i to by konečně se dalo uvésti V souzvuk --I Z
Ale -- ta. honba hladová za majetkem. za penězi -- ta Zuřivá

shanka po požitcích -_- ta dnešní -literatura -- Pa vůbec dnešní
ideový stav -- to nikdy!  _

A jaké je celkové mínění těch, kteří mají býti odborníky V
duchovním životě? -- -z- -_- P  

A přece tvrdím (bez ohledu na Výtku o negaci života -- jet
motivem křesťana radostná láska --): Umrtvovanı, sebezapor jest
jednim ze základních rysů křesťanství! _

Neni to moderní -- a mnohý by rád tomu ulomil ostří -- a
V I V I _přece není tu možný ani nejmensı kompromis.

Uvažuji-li o tom, světlem rozumui víry, myslím, že naopak
nic se více nehodí naší době nad Zdravé a důsledné učení V této

V _věci, že právě sebezápor staví krestanství v očích těch, kteří mají
aspoň někdy trochu smyslu pro mravní hodnotu člověka, na
Výši doby. “ I

Co jest umrtvování? 4, I S
j Mrtvení jest ničeni v nás toho, co se 'nelíbí Bohu (SV. Ber-

nard.). Jest to tedy přemáhání zlých náklonností a vášní.  
A má-li kdo jedině tento výměr na mysli, hned mu zmizí dří-

Vějšı Snad představa hubeného, středověkého mnicha s přísným
okem nebo poloobnaženél“ıo tlagellanta s rozedranými do krve ple-`
cemi a' blouznivým výrazem ve tváři. č _

_ Tak aspoň myslím, by si představoval ztělesněné mrtvení
V)mnohý nepřítel křesťanské askese.  I _

Je-li však mrtvení přemáhání V nás zlých pudů a vychová-
_vání dobrých stránek našeho ternperamentu, pak jistě uzná jeho
potřebti a užitečnostzi člověk náboženský lhostejný, jen když je
trochu idealistou. ˇ

Mrtvení V tomto srnyslu vychovćwá muže pevných povah,
veliké mravní síly a poctivosti -- ženy plné milosrdenství a  sou-
citu, mravní čistoty a při tom mužné Statečnosti -_- lidi, kterými
nepohnou životní bouře, kteří vždy půjdou přímo za poznaným
dobrem i s největšími obětmi. I “ '

To je však umrtvování pouze negativní a myslím, že musí je
uznati každý, kdo nehledí na lidský život úplně materialisticky.
ˇ V _ A umrtvování tohoto druhu, ie-li uznanou potřebou pro
každého, je přísnou a naprostou povinností katolického
křesťana. -  _ _ '  

v

„Chce-li kdo za mnou přijíti, Zapři sebe sám .a vezmi kříž svůj
a následuj mne“ (Mt. 1624). P - j c _

Než, chceme-li mluviti o umrtvování čistě křestaňském, jest
nutno postoupiti Výše. Zvláště máme-li na mysli umrtvování těch,
kdo vedou anebo mají Vésti život dokonalosti. T I _  

š ,
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V0Pro takové udává výměr nejzná nejdůkladne
asketický spisovatel P. Faberř)  _

Pravý pojem jest: Umrtvování jest láska k Pánu Ježíši, která
se tím způsobem projevuje, jednak abychom ho následovali, jednak
abychom ukázali mu její vroucnost, jednak abychom zajistili ja-
kýmsi pudem sebezachování její trvalost.

_ Bez umrtvování není pravé a vytrvalé lásky, ani Vytrvalosti V
duchovním životě. m _

Jak známo, delı se umrtvování na vnitřní a vnejsı, a nenísp-oru,
že prvnější má rozhodně přednost; ale stejně je jisto, ž e n ení
skutečného vnitřního umrtvování bez vnějšího,
a že toto m u S í V ž d y mrtvení vnitřnímu předcházeti. I'

Myslím, že není možno, aby ten, kdo pojímá duchovní život
vážně -- zvláště kněz, jenž jistě jest po řeholnících první povolán,
aby takový vedl “- pochyboval o nutnosti a užitečnosti umrt-

' ı I ‹ ˇ
VOVEIHI. _ _ _, _ I

A jestliže jeho celé snažení, všechny myšlenky, celé jednání. a
celá činnost směřují opravdu k tomu, aby se vždy více blížil svému
ideálu -- Božskému Mistru a stále rostl V jeho lásce --_ jest umrt-
vený život nu t n ý m st o h o V ý s l e d k e m. Láska k Ježíši a láska
ke světu nemůže míti místa V jednom srdci, nelze sloužit tělu a
Ukřižovanému najednou. Celé dějiny. světců dokazují tuto pravdu
-- as vrtí-li nad ní dnes i mnohý kněz hlavou,“ není to zna-
mením, že pravda ta padla, ale že jeho srdce má světské _ zásady.
A není divu: Tato pravda jistě patří k oné nebeské moudrosti,
která je světu bláznovstvím a která zůstane od duší světských ne-
pochopena. _ _ ,

V n i t ř n í u m r t V o V á n i: l\lejobtíženějším Z této skupiny
jest snad umrtvování vlastního mínění. Nernyslí se tím jistě Zapí-
rání a komolení smyslu pro pravdu, jak by rádi církvi namluvili
její různí přátelé -_- ale ušlechtilá skromnost, která je si právě dle
pravdy vědoma vlastní slabosti a snadnosti omylu. Pokora je du-
chem Vnitřního umrtvování. A jestliže dnes veřejné mínění pokorou
pohrdá jakožto nedůstojným otupováním vlastní vůle, Pak to jen
výrazně 'svědčí jednak «o naprostém nepochopení základních
ideí křesťanských, jednak O plytké povrchnosti životního' ná-
zoru. A rovněž ten, kdo považuje poslušnost za otupoVání,Pa` obě-
tavé plnění cizí vůle za pessimistickou lhostejnost, ten nerozumí
Evangeliu. Pokora - toť pravda! dokazuje sv. Bernard vtraktátu

de XII. gradibus hum“. A každý milovník pravdy -- a kdo by jím99

nechtěl být --- zkoumá-li sám sebe, čím více se poznává, tím je
pokornější. . `  

P Umrtvování Vů le patří rovněž do této skupiny. Ze lidská vůle
je Z veliké části ovládána tělesností, přirozenými vlastnostmi a
vášněmi, nepopíránikdo. A rovněž tak jest jisto, že čím ınéně kdo
své nápady krotí avůli svou řídí dle rozkazů přirozenosti, tím
více klesá na úroveň života pouze animálního. A zajisté ti, kdo V

_ 1) Fortschritt der Seele imugeistlichen Leben, Regensburg, 1914. I “
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dějinách--řlidjských řvynikali ať vzděláním ,ducha taki šlechetností
povahy, jsou zároveň vzory sebeovládání. A protoho, kdo "chce
žítiřłduchľovně, není Ĺnic důleži.těj=šíh-o, než aby všechnułsvou energii
vynaljožzil. na dokonalé- potření největšího Íniepříte.leì všeho pokroku:
iidskzého ducha (na-rozdíl od ducha Božího --A milost.--Ta odducha
zlého, ďábla, svůdce ke Zlému), jenž Ínení nic jiného, nežli .zkaženii
;strÍánka. naší přirozenosti,.-jenž, .Dřečasto bývá původcem ,našeho
jednání, jenž zasahuje drze i do našich nejsvětějších úmyslů, olu-
puje jje .O všechnu nadpři^rozenou“eenu; každéhojokamžikuí jest se
ho. obávatìz' veliká. ho_rIivoSt_i naprostá lhostejnost, nápadná vrouc-
nostja, sladkost V modlitbě. „pocházející Z radost-néz a* příjemné ná,-
iady, i hrozná suchost, následkem .snad únavy, to jsou příklady,
kdy skoro pravidelně je lid.ský.d.uch~ původcern. A vůbec každý

._,_ _ _. _ . . . ˇ,v__ ~ - ..- „^ “ . ..,.- -_.

extrém- V ,duchovním životě obyčejně tohoto-Ťduchaj,'otc_em.5Není
tedy snad prozačátečníkav duchovním životě potřebnějšího_a dů-
ležitějšího momentu, než právě Stálá bdělost nad každou touhou
srdce: Polovinu, ano více, pokušení apoklesků mána,Svědomí'lid-
skýduch jenž je vydatným pomocníkem ducha zlého ta snad ještě9

větším nepřítelem duchovního pokroku. A rovněž jest důležito při-
I ` ' ' V V Apsomenoutı, že nejčastěji vystupuje tam, kam zároveň smeruje naše

hˇlavníflvášeň. Prakticky tedy je úkolem každého pečlivě vyhledati
ve svém “'nitru, cojest jeho hlavní vášní,a tamihned, a bez miio-
srdenství začít boj s duchem přirozenosti. (Viz ,,Násl. Kr.“, III.,
U* 2 ' _ V _ A A _ 'I ' ' -'=4 55)   s

j í Vnitřní umrtvování pokládá obyčejně, aspoň theoreticky, každý
za nutné. Jinak je tomusmrtvením vnějším. l ř
” Toto má opět různé podoby fa stupně. Zajìsté-každému naz-
padne ihned bičování, cilicia,posty, bdění. Ačže Skutečně zajímají
první ,místo -_- ne-li Záslužností, tedy aspoň tím,“ že při slově
„umrtvování“ ,každémufhned napadnou“ dokazují životopisy sva-
tých. Ale jako jsou to cvičení „.-hrdinská, tak jsou i nebezpečná, a
nikdo, kdo jimi se chce opravdu dostati dále, nesmí něco podobného
-podfniknouti bez svolÍení_svého dtıchovnílıo vůdce. A jiné nebezpečí,
asice veliké, tkví vi-tom, že u mnohých, kteří by nejraději zcela a
najednou všemu odumřeli, jsou nejlepší cestou k j duchovní pýše.
A právě-'Zdebývá kpřehnané horlivosti zmíněný lidský duch nej-
netrpělivějším rádcem. Celkem. mají pravdu ti, kteří tvrdí, 'že
většině duší je užitečno umrtvovati se v menších, věcech, místo
krutých- bičováníjbez odporu snésti nějaké b nepohodlí,nebo místo
vysilujícíchàpostůaraději v duchu. kajícnosti nereptati,na úpravupo-
krmůsi nebo -ˇnejístismìmo -čas. ` V jí af b  

» ˇ Přes -to však" zůstane. důležitou pravdou, třebas bývá. dnes tolik
popírána, že vnější umrtvování je nutn é! A řekne-li' někdo, že
v-nit_řĚ_níj mrtvení. důležitější, pak odpovím, že vnější je přednější
časem. ,,BeZ vnějšího umrtvování zbytečně čekáme, že někdy do--
sáhneme nějaké vyšší milosti v umrtvování vnitřním. Je to velký

ŤomyI,ř,-~myslíj_-li kdo,-žejm-ůženie umrtvovati svůj úsudek aa svou
”vi“ů-li“,; aniž bychom umrtvovali své tělo“ (P. F. W. Faber). i A

I A Opět mohu se odvolati na ty, kteří jsou a byli učiteli na cestě
dokonalosti -- na Světce: Ani je dinéh O není, jenž by byl než

 ano
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nırtvil svého těla _- tolik, kolik mu vnukal Duch Boží,>milo=St.~“  (A
na tuto. podmínku kfladu důraz hlavněpro -ty, kdož by mi- tu únazdhoż-
dili známé: Multa admirĹanda,'nonı imitandal) Ĺ  * ~

Věnujme-také trochu pozornosti námitkám: i
Říká se všeobecně, že lidstvo dnešní doby' není již v tak-ové

síle, jako naší předkové, a nemůže snésti tak přísného způsobu ži-
vota. A jest jisto, že nemoci-Ýnervové skutečně jsoudnes ~ nejrozší-
řenější. Kdo pak není dnes nervósním? I když tuto okolnost připu-
stíme, nemění se nic na nutnosti umrtvování _- a konečně, není tato
námitka přesná: Umrtvování se netýká lidstva jakožto celku, ale
každého jednotlivce: A každý sám ví, kolik snese a kolik síly mu
ještě v tom lidstvu po přeclcíchz zbylo..-; Atrpí-li tak mnohý moderní
chorobou nervů, nechť dobře uváží, zda by právě tu chorobu neměl
léčit umrtvováním v pití čaje kávy kouření, způsobu života atd.
.lest jisto, že churavé tělo působí nezdravě na duchovníˇživot, ale
rovněžtak, myslím, je těžko představiti si duchovního člověka __
jenž svému „bratru oslu“ dopřeje všeho, čeho se mu zachce, v plné
míře. A ostatně sv. Alfons kdesi píše, že ten, kdo stále hledílna své
zdraví, nikdy to daleko ve svatostí nepřivede a tam, kde je respek-
tován hlas ,naší přirozenosti, je vždycky dobře a jistější, přikloniti
se vždy na stranu přísnější. Ke svatosti je dnes třeba
právě tolik sebezáporu, jako ve středověku!

z Jiná námitka jest, že dnes mají kněží a. řeholníci tolik práce v
duchovní správě, ve školách, na missiich, že tato zcela nahradí
umrtvování. Ač je V tom mnoho pravdy, přece ne tolik, kolik, by jí
mnohý vtom míti chtěl. Spása vlastni duše je jistě přední., A po-
třebuje-li dnes kněz sílu za mnoho kněží dřívějších __ pro nedo-
statek -_ pak jistě potřebuje i daleko více svatosti. A musí-li si
moudře šetřiti síly tělesné, má povinnost, sebezapíránía umrtvo-
vání nahraditi jinde: V témž stupni, jen způ s objzměnitil , V

l “ ,,Apoštolská činnost bez kající přísnosti k tělu daleko více
srdce zatvrznje než posvěcuje“ (P. Faber).  A  I .

Celkem pocházejí všechny podobné námitky právě jen Z ducha
času; vždyť podíváme-li se sami do svého nitra, poznáme jistě, že
prakticky přikládáme důležitost jen tomu,při čem í vidíme vý-
sledky.- Mluvte před mnohým knězem nebo katolíkem ol modlitbě a
*umrtvolvání, a jak mnohý vam hned hbitě odpoVí:_,,Všechno je to
pěkné, ale dnes je málo kněží, a tu hlavně u nás je třeba - činnosti,
činnosti spolků, organisacíl“ Je to pravda '__ afíirmantivně, ne .však
exklusivneç _-ten, kdo ma zivou viru, jiste je presvedcen od za-
lostné mělkosti vší vnější činnosti bez vnitřního základu ž.-` Zbož-
nosti, ducha modlitby, který vždy, -Zůstane „Í e dním p o-

V I GG 1trebnym. ř A . A
 Účel celé činnosti kněžské na venek je jistějen jeden: Kľrá-

- lovvství Boží V lidských srdcich. Spolky, slavnosti,
z schůze -_- tojsou jen prostředky! l  si i

Akrálovství Boží je život dle evangelia -_-životbojne se zlem
a žvšínı, co k němu vede -_ život lásky-kj .ležíšia .ívšemu_,“co nás s

.. Q ním sbližuje! A A z - l s
§-
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A jen to srdce, které je prosto náklonností světských,“ .užívá
plně lásky Boží ---l a čím je světa prázdnější, čím mocněji vládne
svému tělu, tím mohutněji' vládne' viněm Kristus. Kéž naše činnost
apoštolská je plna ducha Ježíšova, kéž jsme příkladem pohrdáni
světem, statky, penězi, ctí světskou -_ mrtví světu, ukřižováni s
Kristem! s , I P l j z ;

A Ó .leˇ , přijď knám eucharistické království Srdce tvéholi)N $""Ű\ı UR mi

i.I()S. JANČÍK:

SV. PAVLA.
l (Pokračování)

A Brzy po jeho odjezdu chystaly se ho následovati Pavla a Eusto-
chium. Jeronym je získal pro mnišský. život a aby se mumohly cele
věnovati, rozhodly se následovati Jeronyma do Svaté země. Příči-
ny, proč neodjely spolu s J eronymem, jsou na snadě. Římské klepny
by měly o jednu událost více. Pro Pavlu byl odchod velmi 't-ěžký.
Bojovala v ní láska mateřská s láskou ke Kristu. Kristus zvítězil! _-

: Pavla s dcerou Eustochií odebraly se do přístavu a s nimi bratr
Pavlin, příbuzní a děti, které se snažily laskavou matičku od jejího
úmyslu odvrátiti. Plachty jižbyly napiaty a údery vesel loď vy-
jížděla na moře.Malý Toxotius na- břehu spínal prosebně ručky,
Ruíiina, která neměla daleko do svatby, mlčky ,zapřisáhala matku
pláčem. Ale Pavla „suché oči upírala k. nebi, přemáhajíc lásku kdě-
tem láskou k Bohu. Nepokládala se za matku, aby se osvědčila služ-
kou Kristovou. Nitro se bouřilo, a jakoby byla odtrhována od svých
údů, bojovala s bolestí. Ale v tom je všem na podiv, že pře-mohla
velkou lásku. Mimo rukou nepřátel a kruté bídy zajetí není nic kru-
tějšího nad rozloučení rodičů od dětí.“ Pavla musela si jistě v tomto
okamžiku uvědomiti všechny nadpřirozené pohnutky, pro, které se
odvážila k takovému činu, aby ve svém úmyslu setrvala. Proto ani
již neobracela se k břehu, jen aby nemusela vidětity, které nemohla
viděti než S velkými mukami (ep. 108, 6). Jediná útěcha, která jí
zbyla, byla Eustochium, která s matkou chtěla sdíleti všechny strasti
li radosti. A ř , c I A

Cílem její cesty prozatím byla Antiochie, kde se měla sejíti s Je-
ronymem. Plulatouž cestou, kterou krátce před tím plul Jeronym.
Při této 'příležitosti navštívila své známé z Říma- biskupa Epiíania
na Cypru, kde si prohlédla všechny kláštery-a mnichy obdarovala, a

s 1) Mnohé myšlenky- jsou z“,,Fortschritt der Seele“ od P. F. W. Fabera
(vyšlofijv Rezně) Ia Zvýbornéknihy ,,Dìe Nachahnung der Heilígen“ od P.M.
lˇlubera S. Jˇ. (Vyšlo u lˇlerdera ve Frýburku.)  r  P
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biskupa Paulina v Antiochii. Tamtaké setkala se s Jeronymem a tu
\ł.łona „žena-urozená, která se drive dala nosívati od sluhů, sedíc na

oslátku, dala se na cestu, ač bylo uprostřed zimy. Žár víry ji zahří-
val“ (ep. 108, 7). ” A P I í

A Cesta ji vedla Sýrii a Foenicií. S posvátnou úctou cestovala po
místech posvěcených ději Starého a Nového Zákona. Konečně sta-
nula na půdě posvěcené krví samého Spasitele -_ V J e rus ale-
m ě. Prokonsul, který její rodinu dobře znal, připravil pro ni byt v
praetoriu. Než ona zamítla a vyvolila si jen nepatrnou světničku.
,,Všechn_a_ místa navštívila s tak plamennou touhou, že by se nebyla
dala odvésti od prvních, ,kdyby nebyla bývala spěchala k dalším.
A padši před Křížem, tak se modlila, jakoby patřila na visícího Pána.
V hrobce, kde Pán z mrtvých vstal, líbala kámen, který odvalil od
vchodu anděl. A místo, na kterém leželo tělo Páně, lízala ústy„ jako
žíznivý horoucně vytouženou vodu. A kolik tam prolila slzí, jak bo-
lestně naříkala, toho svědkem jest celý Jerusalem, svědkem jest
sám Pán, kterého prosila“ (ep. 108, 9). “

Z Jerusalema odešla do Betlé ma. „Vešla do stáje Spasite-
lovy a jakmile uviděla »obydlí přesvaté Panny a stáj, „kde vůl poznal
hospodáře svého a Osel jesle Pána svého“ (Is. 18), aby se naplnilo to,
co napsal týž Prorok: „Blaze tomu, kdo sije při vodách, že smídáti
volnost noze býka i osla“ (ls 322°), Sly š el jsem to, jak přísahou
stvrzovala, že vidí očima víry nemluvně V plenkách zavinuté, Pána
kvílícího v jeslích, mudrce klanějící se, hvězdu s výše zářící, panen-
skou l\/latku, starostlivého pěstouna, pastýře, jak přicházejí za nocí..
aby spatřili Slovo, kterése Vtělilo, a aby již tehdy naznačili počátek
evangelia sv. Jana: Na počátku bylo Slovo a Slovo tělem učiněno
jest; viděla zabitá nemluvňátka, zuřícího Heroda, Josefa a Marii
prchající do Egypta a se slzami smíšenýmì s radostí pravila: Zdráv
bud' Betléme, dome chleba, ve kterém narodil se onen chléb, který
s nebe sestoupil . . . Já nebohá hříšnice byla jsem uznána za hod-
nou, abych políbíla jesle, ve kterých maličký Pán kvílel, abych se
ınodlila v jeskyni,ve které panenská rodička porodila nemluvně Ho-
spodina? Zde jest místo odpočinku mého, poněvadž jest rodištěrn
Pána, mého.. Zde budu bydleti, poněvadž Spasitel místo toto vy-
volil“ (ep. 108, 10). A co si zde umínila, později také splnila.  

 Z Betléma obrátila se Pavla k jihu a dala se starou cestou, která
vede ke Gaze. A opět místo za místem připomínalo jí události bibli-
cké. Od Vysočiny Kapharbarucha, kde dříve ležela města Sodoma a
Gomorha, vrátila se přes Thekou do Jerusalema a odtud na sever
k Jerichu do Samarie. Cestu po Palestině ukončila na hoře Tabor.
„Nedostávalo by se mi spíše dne než řeči, kdybych chtěl všechna
místa vypočísti, která ctihodná Pavla s neuvěřitelnou vírou proce-
stovala“ (ep. 108, 13).  ' ” i l “

L Ale tím se ještě cestování neukončilo. Pavla chtěla shlédnouti
kolébku mnišství Egypt. Z hory Tabor odebrala se asi do Jerusa-
lema (ci (iriitzmacher II lig) odtud po nějakém čase vydala
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se na .cestu do E g y pt_a. Navštívila;AleXandrii.I Odtud vydala se na
poušť nitrijskou. Vstříc jí přišel biskup vyznavač Isidor S velkým
zástupem mnichů. Zde poznala Makaria, Arsenia a Serapiona,muže
to proslulé v životě mnišském. Navštívila každého pv cele.. obdaro-
vala všechnya radova-la se, že tím obdarovala samého Krista. ,,Ob-
divuhodná horlivost a u ženy těžko uvěřitelná srdnatost. .Zapome-
nuvši na pohlaví a tělesnou křehkost. toužila bydleti se svými dív-
kami mezi tolika tisíci mnichy. byla by snad toho došla, kdyby ji
nebyla zp-ět táhla velká touha po svatých místech.“ Pro velký .úpal
sluneční vrátila se cestou po moři a sice z Pelusia plula do Maionıy
a to tak rychle. „žes ji mohl pokládati za ptáka“. Vrátila sedo Be-
tléma, po tři léta bydlela v. nepatrném úzkém domku a zatím stavěl
se klášter a útulky podél cesty pro poutníky, aby (měli kde pře-
Spáťitep. 108, 14). I   Is _ I  

 _ Kláštery byly vystavěny čtyři. Jeden předala Pavla Jeronymovi
av něm usadili se mniši. Ostatní tři byly určeny pro ženy. Pavla
shromáždila kolem sebe z různých krajů mnoho panen jak vzneše-
ných tak iprostých.Ale scházel jí přece někdo. Byla to její učitelka
V životě odříkavém Marcella. Proto brzy po svém příchodu do Be-
tléma zve Marcellu, aby ji následovala za opět se postavila v čelo
kruhu panen.. ,,Ty, která jsi po prvé vznítila jiskru v našem troudu,
která jsi příkladem a řečí nás pobízelak této službě a jako slepice
jsi shromáždila pod křídla kuřátka svá: nyní trpíš, že volně pole-
tujeme bez matky“ (ep. 46, 1). A Pavla touží: ,,O kdy přijde ten čas,
kdy pfosel S chvatem donese zprávu, že Marcella naše přistála u
břehu Palestinského? í. I. . Již toužínıe jítí vstříc“ -(ep. 46, 2). Mar-
cella sice se neodhodlala následovatiPavlu do Svaté země, alebyla
tojiná členka Z římské společnosti J-eronymovy, která později se
dostavila, a sice Fabiola. V I , I K I _

= Pavla rozdělila mnišky na tři zástupy do klášterů; Každý klá-
šter Zvlášť-měl“ svou představenou. V práci a při jídle byly rozdě-
leny, jen k modlitbě se scházely a to ráno, oč 9., o 12., O 3. hodině,
večer ao půlnoci;Při tom zpívaly dle-pořádku žaltář za to tak, že
jedna zpívala' žalm za druhé dávaly pozor.Ka'ždá ze sester musela
znáti žalmy a musela každodenně se naučiti části Písma sv. Modlit-
by konaly se ve společném oratoriu. Na mši sv. »chodily jen -v ne-
dělijdo přilehlého kostela. Jakmile.. se vrátily zmodlitby, chopily se
práce, která jim byla již přidělena. Ponejvíce tkaly, pro sebe -apro
jiné šaty (ep. 108, P19). Pavla řídila kláštery velmi moudře a opatr-
ně. Chtěla v nich Vvpěstiti opravdové křestanky, které by plnily
věrně zákon Kristův. Byla všem dobrotivou matkou a sama ve všem
předcházela příkladem. ,  i í í J _

` ˇ ' ` . _ v

Na prvémnıístě zdobìla ji ctnost, která je základem; dalších,
svatá`pokorĹa. Tak si vedla,že by ji nikdo nebylrozeznal od jiných
„služebných.“Svý`~m lšatem, mluvou, chováním a vystupováním činila
dojem, že je ze všech nejposlednější. Netoužila po společnosti moc-
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ných a ůplně pohrdala lidmi Izìpupnýmììa hledajícímiljsens?slřáv“Líz(ep.
108615).  i

-Ka chudým bylalaskavá aštědrá.Prakticky prováděla slova
Písma sv: Kdo má dvě sukně, dej tomu, jenž nemá žádné (Lc 3116) a
.lako voda hasí oheň, tak-almužna Zahlazuje hříchy (Eccli 333). Uvi-
děla-li chudého, dala muj podporu;ˇ uviděla-libohatého, povzbudila
ho, aby dobře činil (ep. 108, 15). Zádný chudák neodešel od ní
S prázdnou. A almužnu udílela všem, ne jak to někteří dělají, že
›obdaruji„jen ty, kteří jim pochlebují,aostatn.í pominou (ep. 108,16).
.leronym ji napomínal .k opatrnosti a k větší šetrnosti, ale Pavla ne-
dbala. Rozdávala, kde mohla. rNa vydržování tolika klášterů bylo
ovšem třeba hodně peněz, kterých se při štědrosti Pavlíně někdy
nedostávalo, takže Jeronym musel prodati i svůj polozbořený statek
vfl, Dalmacii, aby mohl Zachrániti bytí klášterů (ep. 66,14). Výsledek
štědrosti Pavlíny ukázal se při její smrti. „Svědkem .jest Ježíš, že
nezanechala ani groše dceři, ale, jak již jsem před“ tím pravil, velký
dluh; va co jest nad to horší, Velký, počet bratří a sester, Ĺ které je
těžko.. všechny vydržovati a bezbožné propustíti je. Co jestpodivu-
hodnějšího nad tuto ctnost, že totiž žena Z nejvznešenější rodiny,
kdysi. oplývající velkým bohatstvím, S takovou vírou vše rozdala,
že se dostala do největší bídy . . . Nikdo nedal více chudým, než
ta, která ničeho nenechala“ (ep. 108, 30). l   z 6
l f -Pavlajpřiìšla do -Svaté Země, aby Zde úplně se oddala následo-
vání-Krista a to Krista trpícího. Je s podivem, covše vykonalaa
vytrpěla. Již v Rímě se cvičila a ani řádného odpočinku si nepo-
přála. I v největší horečce nespala na lůžku vystlaném' L měkkými
polštáři, ale na tvrdě Zemi. A spaní takové se nemohlo anizváti od-
počinkem, poněvadž přerušováno bylo neustálými téměř modlit-
bami (ep. 108, 15). Pavla tak se smrtvila, že to přesahovalo téměř
míru a že slabé tělo přílišným postem a prací zničila. Vyjma Svátky
neměla ani jídlo s olejem, o mléku, víně, medu, rybách a jiných vě-
cech ani nemluvě (ep. 108, 17). V klášteře žádná Z mladých dívek
se zdravým a bujným tělem nevoddávala se takové Zdrženlivosti,
jaké se věnovala Pavla S tělem starým, Zmořeným, seslabˇenýrn
Sám Jeronym přiznává, že V této věci byla poněkud Zaujatá a než
šetříla se, i když byla napomínána. Uvádí příklad. Bylo to V měsíci
červenci Za velikých paren, kdy upadla do prudké horečky, a když
Z milosrdenství božího opět počala dýchat a lékaři radili, že je pro
zotavení třeba trochu vína, aby Z vody nedostala vodnatelnost, tu
Jfleronym tajně =-poprosil biskupa Epiiania, aby ji přiměl vypíti trochu
vína. AlePavla prohlédla léčku, a když se Epiianius vrátil, doznal,
že by ho, starce,byla málem přemluvila, aby sám nepil Vína- (ep.
108, 20)Ĺ Umrtvovat se byla její snad největší vášeň. Aniv nemocí
si nepfopřála. sílících jídel. Ač jiným nemocnýmv hojnostiˇ poskyto-
Vala vše ja dovolovala í .jisti maso, sobě toho nedovolila (ep.-108, 19)..

íZdáĹseto "sice neuvěřitelným, ale sám Jeronym přiznává: Do-
volávám se Ježíše,.kterému ona sloužila ajárse snažím sloužití, že
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nic jsem nepřibájil, aleže jsem vypověděl, co je pravda jako kře-
stan o křesťance, to jest, že jsem napsal historii ne chvalozpěv. To
co jest u ní chybou, u jiných pokládá se za ctnost (ep. 108, 20).,Však
rěkteřílříkali, že Pavla, která tak horlivě konala ctnosti, nemá
zdravého rozumu. Než ona se řídila při torn slovy: Stali jsme se di-
vadlem světu, andělům alidem, (l.Kor. -4.9) as Bláznivá věc boží jest
moudřejší než lidé (1. Kor. 125). s .

Pavla s tělem svým nakládala přísně, ale za to ducha Vodila
po pastvách nejlepších, sytila ho co nejvíce četbou Knihy knih. V
Jeronymovi měla nejlepšího učitele. Sama bylavejlmi učelivá. ,,Po-
malá byla na mluvení, ochotná k slyšení pamětlí-va jsouc onoho pří-
kazu: Slýš Israeli a mlč (Dent. 279 sec. LXX). Písmo svaté znala na-
zpamět. l\/lilovalahistorický smysl a nazývala ho základem pravdy.
Více však přidržovala se smyslu duchovního a tak podporovala
vzdělání ducha. Konečně mne přiměla, abychs ní al dcerou přečetl
Nový a Starý Zákon. Udepřel jsem to Z ostychu, ale po vytrvalých
a častých žádostech jsem přívolil, že je naučím, čemu jsem se na-
učil ne sám od sebe, to jest od ješitností, nejhorší to učitelky, ale od
slavných mužů Církve. A jesitliže jsem někde vázl a čestně jsem
přiznal, že toho nevím, nechtěla ustatí, aleneustálým dotazováním
nutila, abych naznačil jí Z mnohých a různých domněnek, která se
mi Zdá nejpravděpodobnější. Ještě o něčem promluvím, co se snad
bude zdáti dušímjzávistivým neuvěřitelným, Chtěla se naučiti he-
brejštině, které já jsem se od mladosti S velikou prací a potem Z čá-
sti naučil a neustálým opakováním učiti neopomíjím, aby mi ne-
unikla. A dopracovala se toho,takže žalmy pěje hebrejsky a osvo-
jila si řeč, bez všelikých latinismů“ (ep. 108, 26). Jeronym věnoval
Pavle a její dceři Eustochíu překlad Písma sv. a několik komen-
tářů hlavně k prorokům. ř

P Pavla byla oddanou žačkou Jeronymovou a ve všem se mu po-
drobovala a hledala u něho. rady. Ale stal se pokus bez vědomí Je-
ronýmova Pavle namluviti jiné názory. Pokus ten učinil jakýsi Ori-
genista --snad to byl Palladius ---a předložil jí několik otázek a
sice: Čím zhřešilo nemluvně, že má býti uchváceno od ďábla? Vja-
kém stáří vstaneme Z mrtvých? Jestli v tom, V kterém umíráme,
pak bude po smrtipotřeba kojných. Pakli v jiném, -nebude to nikte-
rak Z mrtvých vstání, ale přeměnění V jiné bytosti. Bude různost
pohlaví mužského aženského, či nebude 'P Bude-li, budou pak sňatky
la dokonce i rození.Nebude-li rozdílu, bude-li rozdíl pohlaví zrušen,
nevstanou táž těla, ale jemnější a duchová.“ -- Pavla 2 nedala se
zmástí a o všem podala zprávu Jeronymovi, který musel postaviti
se na odpor ,,nejohavnější zmiji a smrtonosné šelmě“ (ep. 108, 22).

Všechny tyto námitky podařilo se Jeronymovi vyvrátiti tak dů-
kladně, že Pavla ,,od toho dne počala míti člověka toho a všechny
stoupëence onoho učení v takovém opovržení, že je veřejně prohla-
šovala za nepřátele Páně“ (ep. 108, 25). . l V  j -

-J _
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 V Betlémě žila Pavla u,proistředĹ velké zr“odiny,~která sí ní byla
spřízněna duchovně. Byly to duše toužící po dokonalosti křesťanské.
Pavla věnovala této rodině všechny své síly, jí věnovala veškerou
svou lásku. Ale při tom přece nedovedla V sobě umlčeti jiný hlas,
jinoutouhu., touhu mateřského srdce, která jí nedala zapomenouti
na své Vlastní děti, které opustila V Římě. Jen jednu dceru měla při
sobě. Byla to Eustochium. VŘímě zůstala Ruiiina, Parlinaa Toxo-
tius. Těžké pro ni byloloučení. A V Betlémě ještě často na ně Vzpo-
rninala., Dají to tušiti nevysychající-proudy slz, kterými sotva opla-
kávala jen své hříchy. Každá zpráva o nemoci nebo smrti dítek ji
nanejvýše zkrušila a tu bývala obyčejně V nebezpečí života (ep. 108,
18 a 20). ˇ '  

 První, která po odjezdu matčině zemřela, byla Pavlina.--Byla
druhorozenou dcerou. Provdala se za vznešeného římského patricia
Pammachia, pravnuka konsulů aj ozdobu rodu Furiů. Manželství je-
jich Bůh nepfožehnal dítkami. Pavlina sice rodila, ale dítkyć mrtvé.
Nesplnilo se její vroucí přání, aby mohla „roditi Kristu panny“. Ve-
škeru lásku svou věnovala Pammachiovi a ho učinila dědícem svým
(ep. 66, 3). Pavlina byla povaha úplně odlišná od povahy své matky
neb .sestry Eustochia. Byla povaha klidná, vyrovnaná. „Chodila ra-
ději jistým krokem po nížinách, než aby V nejistotě kolísala na Vý-
šinách“ (ep. 66, 3). Zemřela r. 395. Jiní manželé sypou do hrobů
manželek Íialky, růže, lilie, červené květy a těmito úkony utišují
vnitřní bolest. 'Náš Pammachíus svatý popel a úctyhodné ostatky
Svlažoval balsámem almužen“ (ep. 66, 5). Pavlina jako dítky Zane-
chala Pammachiovi římskou chudinu. Veškeré své jmění rozdal chu-
dým. ,,Skvějící se perly, které kdysi Zdobily šíji, nyní sytí žaludky
strádajících. Hedvábné šaty a na nich skvící se Zlato proměnily se
V měkké šaty vlněné, kterými se zahání zima a neukazují se vnady“
(ep. 66, 5). Za dvě léta byl již V Římě patrný Vliv Pammachiova Vy-
Stupování. „Za našich dob má Řím to, čeho svět dříve neznal. Tehdy
bylo málo moudrých, mocných, vznešených křesťanů, nyní jest
mnoho moudrých, mocných a vznešených mnichů. A těch Všech je
Pammachíus moudřejší, mocnější, vznešenější, Velký mezi velkými,
první mezi předními, vůdce mnichů. Takové nám dala Pavlina svou
smrtí děti, jaké za živa si přála míti. Raduj se neplodná, která ne-
rodíš, vyskoč a volej, která jsi nerodila (ls. 541) poněvadž kolik jest
V Římě chuďasů, tolikejsi najednou zrodila synů“ (ep. 66, 4). c

5 i Nléně zpráv máme o jiné dceři Pavlině -- Rufiině. Jeronym ji
připomíná, když mluví o odjezdu Pavlině do Svaté země. Tehdy
Ruifina očekávala svůj sňatek a marně snažila se matku zdržeti
V Římě (ep. 108, 6). Zdali se vskutku Vdala, kdy a za koho, Jeroným
neudává“. Z listu k Pammachiovi (ep. 66, 15), který byl napsán roku
397, se; zdá, že již na světě nebyla. Jeronym ji nepřipomíná ani S
mrtvou Blesillou ani se živými ještě Pavlou a Eustochií. V listě
108, 4, psaném r. 4-04, se zmiňuje, že předčasnou svou smrtí Zko-
rmoutila zbožnou mysl matčinu. Ruiiína nebyla asi V tak čilém
styku s Jeronymern a proto tak málo zpráv nám O ní zachoval. *

47



lt

llıìlit , 1

ąúh
»lit
ldt 7

ıx_,,, _ı
}ÍĚ.ž.'= l,li “ šĚ.

l
l

llılż,“ l
E l' `

5' iŤ lli“

Air

ě

i §57

~„“'li .Ĺ .x.

““fI šì
ı 325
l v: l`.›;›.
V\.w
llfi“
šçžž
šıšgšl-2.-1
Ěfiěfi

.ff17“t~521-lżš
ĚĹÉ
Ěıflëž

››=7-Šflf;

ăfìšëÉ, „xi
^ -É':
n, -šˇfhpł
mw

Šu...

7ťł(°7ă'›~'.3^í"›xi';3łS:mą`ši7.'‹xçwrózL~.~s'g-,żfl
ˇ-‹̀:ˇ'‹'~šø"`“.`Y22..“

\Ě.4'.;,-.‹Š7›ëäz..-.fi„..„“~..,A7za-.-.šŠl‰ë_

2"; Săi' `- "Il

-iv .-n

l

e*hniäč

ššÉQÉ2žšàäaäušăäšžàäašêeššäšnàašašfiššššašrsšnflšeášfizaáìwaflnefižš
--vv-_-;_j-ˇ'ˇ`:-„tzn-_zÍ_-vaz:-`„A=„_-zn“.-2:,-zız.-.L-.:rzˇ„x~«=~.›*‹.x“1=‹:n'ı<:;:^-___›._.‹-:~‹_-_~_-_-_-:-;›

Mlnx, v..

,.. v „.

ě'°~‹:1

z... ~ı

Í. ., .
. “› ,ìçl

ı'|
Í

ll

níllľ " Éì
'- ` P ~ fun I~tl;
lř l ššžll1-ëlll .Iž 3

till Z lľľl
lšlhäl
V llllžlI ší,zl,

tlgil' ll'Ji“ žž,!5`l;,@š

fıäämmà“_““._,__;;,.;;„,,;5s§ˇí%_M"zz;

:_za

l

“;§`z'l zl“„,, , ._ „
-lřlłll ÍŠŤW“. . jl

Il
lı

.1z..n...,ˇJ;';
žll

llllšvl.
H W

Š I55
Šll

ll' ilili
0 ˇÍ2

“\tl -.
ll:'_ _.1

'Ššfll ÍĹŤ
ll

ls... "tl,lzš:|,Uul;
lhlł.

l
51 `, :z
§f'=;l z;
l, ;.=í;il Ĺhxrìš _,

t=š.lllll
ľ*ˇ§ˇ" 3? lži 2I li f: =§ ˇ
ı »zl l,.xÍll

v . lz
gn

1.,“

"` Il.

l
› z Ť

lžlžlfic
ìıırú__;1 íìlLili '

l
. -n _.,
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Mliláčkem Pavliným byl její jediný. syn Toxotius; Byl či také nej-
.mladším'.=Při jejím todjezdě Z Říma ještě po ní spínal své ručky (ep.
-108, 6). Kdyžfpak do Betléma.pzřišla »zpráva I O jeho těžké nemoci,
bylo p_otřeŤba mnoho síly, aby se přemohla. Naìˇplamětsicuvedlafsláoi-
va: Kdo miluje ~s.y-naneb: dceru Víc než mne,-“není. mne hoden (Mat.
lOŠ“~, ep. 5108,18). Toxotius šťastně- vyváizl zinemoci., a když dospěli,
oženil ,sef Laetou, vnučkou pohanského vìelekněze Albina.. Laeta
D.ocház'ela*í Z -rodu Grakchů,‹jeh-ožto. někteří. členové hlásili se.ještě
k .poh“anÍStví.` I, otec. její bylpohan; ale matku měla křestankuˇ (ep.
107, jl), První dítěisjejich nazváno bylo dle ]babičkyÍ. PavlouÍaiĹìdř“íve
ještě, než“ bylo počato, Zasvěceno bylo službě Boží -(ep.“107, 3). Nej-
vroucnějším přáním Pavly i~Jeronyma bylo, aby malá Pavla sku-
tečně se věnovala mnišství.Pavlefzpůsobilo-nesmírnou radost,“ když
se jdověděla, že její Vnučka již V kolébce prozpěvuje Alleluja a slabi-
kujejména své babičky a tety (ep. 108, 26). Jeronym V listě 107. dá-
vá Laetě návod, jak má svou dceru vychovávati, aby Z ní byla řád-
ná křestanka. Na konci .listu vybízí Laetu,Iaby Pavlu poslala do
Betléma. ,,OdevZdej nejvzácnější perlu obydlí Nlariinu a Vlož ji do
kolébky plačícího ,Kris-ta. :At jest živena V klášteře, at žije mezi Zá-
stupý panen, at se neučípřisahati, at považuje lež za svatokrádež,
ať nepozná světa, at" žije andělsky, sat' žije V ,těle tak, jakoby V něm
nežila, at' pokládá každého člověka za sebe rovného.“ Sám slibuje:
,ý,Pošleš-li. sem Pavlu, slibují, že jí budu učitelem a Pěstounem. Budu
ji chovati, Vymyslím, já stařec,žvatlavá jména a tak budu štastněj-
ším než Filosoi 1 světa, :poněvadž vychovám ne krále macendonského,
jenž by mělzahynouti jedem babylonským, ale služebnici a nevěstu
Kristovu, která“ má býti obětována království božímu“ (ep. 107,“ 13).

z ~ J “ Z - -~ ˇ ~ 5 (Dokončení.) “
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CYRILOMETODÉJSKÁ HLÍDKA,
  oTAKARJINDRAz  í

EPIKLES E cí'RKvE VÝCHODNÍ
Jak církev římská, tak církve východní přes různost liturgie

ve mši sv. mají podstatnou její část společnou, totiž slova: ,,Toto
jest tělo mé, toto jest krev má“, jimiž se proměňuje chléb a víno V
tělo a krev Ježíše Krista. (Jsou však, některé rozdíly V liturgii mešní
obou církví, které nejsou podstatný, ale během doby se vyvinuly a
posud trvají. K ním náleží modlitba po proměňováni zvaná epikle-
sis. V.. modlitbě té prosí se, aby'Duch sv.proměnil obětné daryiv
tělo a krev Ježíše Krista, a aby věřící hojného užitku dosáhli ze
sv. přijímání. Tak na př. V liturgii sv. Jana Zlatoůstého epiklese
zní: ,,Sešli.Ducha sv. svého na nás i na tyto dary. Pane, jenž jsi
apoštolům svým Ducha sv. seslal, neodnímej ho od násl“ Tak se
modlí kněz po proměňování.`Po. té praví jáhen skláněje svou hlavu:
ì,,Požehnej Pane sv. chlébl“ Knězvzpřímen žehná třikráte obětní
dary, říkaje tiše: ,,Učiň chléb tento drahým tělem Krista svéhoi“
-Gpět jáhen prosí: „Požehnej Pane sv. kalichl“ Kněz potom žehnaje
kalich praví: „To pak, co V tomto kalichu jest, učiti drahou krví
Krista svéhol“ Jáhen potom jestě jednou prosí za požehnání obého
a kněz žehnaje sv. dary praví: ,,Proměniž je Duchem svým sv.,
aby byly přijímajícím k očistěnídušeakodpuštění hříchů.“ Jáhen
třikráte odpovídá: ,,Amen“. Jak patrno, dvojí jest účel, pro který
svolává se V této epiklesi Duch sv.: aby proměnil obětní dary, a
aby sv. přijímání hojného prospěchu přineslo věřícím. Podobně Zní
epiklese i V ostatnich liturgiích východních. _

* Literatura: _ V
Dr. Höller: Die Epiklese der griech Orient. Liturgien (Wien A 1912).

- Dr. Kupka: O mši svaté (Praha 1899). t
Hoppe: Die Epiklesis der griech. und Orient. Liturgíen (Schatfhausen 1864).
Mavzev: De vestigiís epicleseos in Missa Romana (A. C. V Il). 1 V
Dr. Konečný: Moment konsekrační ve velebııé Svátosti (Euch. kongr. 1912).

_ Dr. Cırivec: Pravoslaví (A. V. 1921.) A 1 Ă
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Zda V liturgii církve západní epiklese původně byla a- potom
vymizela, nelze s jistotou dokázati. Thalhoter tvrdí, že jí .nikdy
nebylo. Jiní pak učenci, jako Probst, jsou toho názoru, že i V církvi
římské epiklese původně byla a zachovalase dle jedněch před kon-
sekrací V sekretách, neb V modlitbě „quam oblationem“í, neb V
modlitbě po proměňování ,,supplices te rogamus“, což nejvíce má
zastanců. Dokazují to hlavně Z analogie všech liturgií východních
i západních jako mosarabské a starogalikánské, že totiž po promě-
ňování následují vždy tytéž modlitby: anamnése (unde et memo-
resi _ ._ _), prosba o Dřijetíľoběti (Supra quae propitio _ _ _) a epiklese
(supplices te _ . _). Méně ovšem jest to patrno V liturgii římské;
neb nejstarší kanon Cıelasiův jest totožný s nynějším, V němž
epiklese ve smyslu liturgií východních není. Proto někteří tvrdí,
že epiklese, jež následovala po anamnesi, za (ielasia Z liturgie byla
odstraněna, aby věřící nebyli uvedeni V.blud, jakoby se znovu kon-
sekrovalo. lˇloppe ve své knize „Die Epiklesis der griech. und Orient.
Kirche“, nazývá epiklesi původu apoštolského la rovněž zbytek její'
spatřuje V modlitbě „supplices te rogamus“. V českém překladě
modlitba tato zní: ,,Pokorně tě prosíme, rač tuto obět donésti ru-
kama sv. anděla svého na vznešený oltář svůj, před obličejem
-'božské velebnosti své, abychom, kdožkoli Z tohoto účastenství
oltáře svatosvaté Syna Tvého tělo a krev přijmeme, veškerým po-
žehnáním nebeským a milosti naplnění byli.“'Učerlý ruský prelát
Mal“zev_ Svatým andělem v této modlitbě rozumí Ducha sv. a do-
kazuje to Z různých míst Písma sv., kde často slovo Hospodin se
zaměňuje se slovem anděl a naopak. Tak na př. V Gen 161°: ,,Tu jí
pravil anděl Hospodinův: Vrať se ke své paní a podrob se její
ruce“, nebo 2211: „Tu hle, anděl Hospodinův volal s nebe,  řka:
Abrahame, Abrahamel On odpověděl: Tu jsem. I řekl mu (anděl):
Nevztahuj své ruky na chlapce a nicmu nečiň“, atd. V N. Z. ve
Skutcích apoštolských 735 čteme: „Tohoto Mojžíše, kteréhož od-
mítli, řkouce: „Kdo tě ustanovil knížetem a soudcem?, toho" Bůh
poslal jako kníže a Vysvoboditelse s rukou -anděla, který se mu uká-
zal V keři . . . To jest ten, jenž obcoval ve shromáždění na poušti
s andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj.“ Andělem :nazývá
se zde Bůh a Bůh se nazývá andělem. Nejen V Písmě sv., aleiv
řeči církevní při liturgii často anděl a Bůh totéž znamenají. Z toho
tedy soudí, že -slovy per manus sancti angeli tui rozumí se rovněž
Bůh resp. Duch sv.. a tím kanon konsekrace církve římské shoduje
se s liturgiemi církví. východních. Ve slovech modlitby „supplices 'te
rogamus --liube haec perterri per manus sancti angeli tui.
jest západní forma epiklese východní. Než toto řešení neuspokojuje
úplně. Epiklese římská »nemá totiž charakteristické prosby,_ aby
Duch sv. dary obětní proměnil. Nejlepší Výklad, jehož se většina
učenců přidržuje. jest ten, jejž udává též dr. Grivec ve spise
,,Pravoslaví“: „Modlitby církve západní k Duchu sv. a východní
.epiklese mají sice společný původ, leč prosba za proměnění byla
teprve později přidána, snad asi ve 4. stol.“ Epiklese vskutku, jak
ji shledáváme V církvi východní, během doby -doznala mnohých
změn, které právě její smysl změnily. í V prvních třech stolertich,
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jak, dokazuje dr. Höller, neprosila :církev Ducha sv.o proměněni
dar_ů,_nýbrž o to, aby Duch sv. sestou_pila ukázal, že pro-měněny
chléb jest tělem Kristovým, víno pak jeho krví. Tomu nasvědčuje i
nejstarší znění epiklese V liturgiisyrské, řecké sv. Jakuba, a V litur-
gii basiliánské. Během (časů bez vědomí a proti vůli církve římské,
text epiklese východní podstatně byl změněn tím, že na místo slov,
aby Duch sv. ukázal, že proměněný chléb jest skutečným tělem
Kristovým, nastoupil výraz, aby Duch svju činil chléb tělem Kri-
stovým. Po odtržení církve východní od Říma nemohla míti církev
římská žádného vlivu na znění a smysl epiklese. Teprve na církev-
ním sněmě ilorentském r. 143.9 otázka tato byla projednávána. _

s Otázka epiklese--není_však pouze otázkou dogmatickou. Dog-
mati-ckou jest toliko Do stránce negativní, nikoliv po stránce posi-
tivní. Dogmatika totiž praví jen, co epiklese není, nepraví však, co
jest a jaký jest její původ a jaký má význam při proměňování. Po
stránce. positivrıí jest otázkou historickou. Rozhodně třeba pro-
l_ilá;siti, že epiklese nemá nižádné moci konsekrační, konsekrace se
děje jedině a pouze slovy Kristovýmiz „Toto jest tělo mé, toto jest
krev má“, jak dokazuje svědectví Písma-sv., -které nic nepravi, “ “
by Kristus byl užil ještě nějaké modlitby k Djuchu sv. za prome-
nění._Slovy: „To čiňte na mou památku“, dal Kristus apoštolům a
jich nástupcům moc činiti totéž.co on činil při poslední večeři. Od
té doby biskupové a kněží týmiž- božskìými slovy totéž činí. Vzıšie-
šený akt Kristův obsahující všechny podstatné částky dnešních
obřadů, byl sice během doby uměleckým způsobem rozveden, mod-
litbami al-obřady obohacen, avšak středem, k- němuž všechny mod-
litby a obřady směřovaly, byl okamžik proměny, spočívající ve
slovech Krístových. .To přesvědčení o -proměně darů obětních slovy
Kristovými církev vždy měla. Učení však sv- Otců a spisov. církev-
níchlshoduje se s naukou církve. SV. .lan Chrysostomus, ač ve své
liturgii má epiklesi, přece moc konsekrační připisuje jedině slovům
Kristovým. Píše: „Není zajisté člověk, -který působí, aby tělo a krev
staly se přítomnými, ale sám Kristus. Zastupuje- Krista stojí kněz,
proıuášeje ona slova: „Toto jest tělo mé“; toto slovo proměňuje to,
co jest přítomno- - toto slovo působí jednou sice pronesené na
každém oltáři ve chrámech až po dnes pravou obět.“ Proto též
všechny liturgie, jak již naznačeno, slova Páně uvádějí. Jelikož..
mše sv. sloužena byla dříve, než kterákoliv kniha evangelií byla vy-
dána, .lze Z toho již souditi, ze souhlasu vuvádě-ní slov ko_nsekrač_-
ních-“s evarıgeliemi, že ona jsou podstatnou částí, nikoliv epiklese.

‹N<
Cll

Dle předpisů liturgie východní má kněz Vzíti chléb do svych
rukou, požehnati a pronésti slova konsekrační. Mezitím co kněz tate
slova pronáší, jáhen mu přisluhující mává malým praporkem nad
obětními dary. Potom dotýká se sj kříženýma rukama sv. darů,
cpozvédá je, aby se Věřící jim kláněli. Na to uklání se třikráte is
knězem říkaje: ,,Bože, bud' milostiv mně hříšnémul“ Obřady tyto.
samy naznačují, že se na oltáři děje něco tajemného a důležitého,
z čehož můžeme souíditi, že i dle této liturgie slova ustanovení způ-
sobují proměnu obětních darů a ne epiklese.  _
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Fotius a Caerularius, původce rozkolu, připisují jedině islovům“
konsekračnímismoc proměny. Teprve ve stol.12. Theodor, biskup*
Andidy, ave 14. stol. Theodor Nlelitenský poěali připisovati můocj
konsekrační jedině epiklesi- Podobně Kabasilar ve stol. 14.“ tvrdil,
že slova konsekrační pouze ve spojení S epiklesí mají moc pro-e
měnnou. Obšírně teprve na koncilu ilorentskémůr. 1439 “bylaLtato*~
otázka projednána. Mělo-li dojíti ku Sjednocení tu “papežaEugen,lV;“
vyzval Řeky, aby přesně vyznali svou víru v proměnnouimoc Slov
Kristových. Dlouho zdráhali se učiniti zásadně rozhodnutí o této
otázce. Ústy svých zástupců Marka Eugenia `z Eiesu, Isidora“ z“
K3/jeva prohlásili, že věří V proměnnou moc slov  ustanovení, ale
jako latiníci přidávají po konsekraci modlitbu „supplices te roga-
mus“,“ -ę- tak oni se modlí, aby Duch sv. ve věřících chléb a víno
proměnily tělo a krev Kristovu.. Ve dvou veřejných disp,uta,cíci'ı_
bylo o tom jednáno. Za církev latinskou mluvil kardinál Torquema-i
da,Sjenž opíral své tvrzení o tyto důvody: Není možno“,*vaby .tak
Svatí mužové jako sv. Jan Chr., sv. Basil, mohli přikládati l svým
vlastními slovům takovou moc, jakoby Ise jimi D1'z0měna dála. Slova
ustanovení předcházejí epiklesi, nepotřebují V žádného lidského do-.
plnění. Na základě řeči Torquemadovy konečně večer před vydá-
ním ,dekretu sjednocení, Řekové ústy metropolity Nicejského Bessa-
rína prohlásili, že pevně věří  na základě Písma sv. a jim zná-,
mého, učitele Jana Chrys.. že jedině slova Kristova při ustanovení
neíSVtět_ější oběti mají moc proměnnou.  Než shodatato neměla
dlouhého trvání, Drávě tak jako celá unie zde ujednaná. V,poz.d,ěj-
šíc,hĹđ0bäC11 po zrušení unie, nesìzednocené. církve znovu. veškeru
kons“ekrační moc připisují epiklesi, jak r. 1c643“prohlásil metropolita
kyjevský Mogilas. Též synoda jerusalemská r. 1672ia církev řecká
r. z1_832 prohlásily nauku to nutnosti epiklese ke konsekraci. , Tak
pzravoslavní bohoslovci učí, že slova Kristova a. epiklese ~t_V0ří ne-
,rozlučný celek, a že obojí jest podstatné. Většina rozkolníků hlásá
:tedy dnes nauku O nutnostiepiklese ku konsekrací, . ano biskupové
musí povsvěcení nalnauku tu přísahati. _ , . _

Nepřísluší-li epiklesi nižádná moc konsekraění.,J„jestD otázkaš,
jaký tedy význam v liturgii má. .Dleflv-ýkladů ne.j.přednějších;»th.feož-
logů epiklesi považovati, jest za „rozvinutí konsekračního żs aktu.
Slovůa totiž její nevztahují se na dobu, zkdy. se ;pronášejí, ale na dobu, „
míflsto. níž seříkají, jakrnasněmě. i"lorentsk.ém. prohlásilsBessarion;
Prtměna obětních darů jest.. dílo 1Božíz.na!zevnějšek, při čemžea spor-1
lupůsobí všechny tři Lbožskér osoby.. Bůhľ Qtec př.ed;epr.oměňeovánřfí~fm
dostatečně jest připomínán. “ Syn. proměňujeçj .por`ssvátnéĹf-.da,_ry~svými
slovy, kteráyvyslovuje kněz.-iDuchc sv. spolupůsobí při proměně jako
spolupůsobil při vtělení syna,_,Božího, neboť vtěleníse zvláště při-
vlastňuje A Duchu sv., jakož _ =,~perfomĹěna posvátných' darů.. Paschtasius
Radbertus dobře vyjádřil působení Ducha sv. při proměně slovy:
á5zV,.irtute Spiritus sanctiper verbum Christi“ sa „in verbo Chrístizret
virtute Spiritus -sancti.“ Okamžik. proměny jestvšakvelmifkrátký a
nelze při něm najednou vyjádřiti 'i s spolupůsobení; Ducha jsv. ;,ÍPsrO,tDi
církev vých. a sv. Otcovéž,.J,anaiChr\,~aBasil. abyupoczornili.,věřící;na
toto spolupůsobení .Ducha sv. při proměně a vyjádřili tuto víru,ø
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zavedli po. konsekraci epiklesi. Tím čelili i bludu zmacedonianismu,
- pžopírzajícímuz božství Ducha sv. Zachovánsbyltím též pořad všech
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.božských osobz Otce Skrze Syna V D.uchu““Svatém. . p
' .v ' ˇ ' ` , _

Zdáloby se sice, že prosba O .proměnění by měla předcháızeti
p,ř'ed`kon,sekracísamou. Poněvadž však s prosbou o proměnu spo-
juje sezároveň prosba O hojné užitky ve sv. přijímání a k nazna-
čfenít postupu všech tří božských osob, klade se vhodně-až po' pro-
mjěnění. Mimo to círk”ev v liturgii často názorně drama_tick'y rozvi-
nuje děj, kiterý žjižbyl Ívykonán, a vícekráte prosiza to, cofjiž bylo
vykonáno. Tak na př. při oiiertoriu mše za zemřelé prosí církev
Boha, aby duše zemřelých vysvobodil od pekla, jakoby dosud nad
duší nebyl vykonán soud a osud její již rozhodnut.  Podobně při
udílení Svátosti posledního pomazání, po vykonaném mazání
olejem církevmodlí se' ještě k Duchu sv. za udělení milosti nemoc~
nému, jež mu vlastně již při mazání byly uděleny. Co Bůh totiž .v
okamžiku činí, člověk nemůže najednou si vše představitel a proto
tuto činnost Boží si hledí rozložiti a tak znázorniti. Rovněž vad-
ventě při rorátní mši sv., vůbec v celém oiíiciu adventním,“ církev
prosí, aby Vykupitel již přišel na svět, ačkoliv již dávno prosba 'ta
stala se skutkem. s i s ` l s “ `

^íSouhlasí tedy epiklese sikiatolickým učením církve sv., ` krásně
.objasňuje sv. tajemství, hlavně působení nejsvětější Trojice. Proto
též dovoluje církev epiklesi v liturgiích východních, s .tou pod-
mínkou ovšem, že nikdo se nesmi držeti tvrzení rozkolníků oŠ.

I V V Ň Inutnosti její ku ›promfene.'Iak prohlásil papež Pius VII. r. 1822 v
breve ,,Adorabile Eucharistiae“ a papež _Pius X. V listě „EX quof“
r. Ťl9_l0. V. nauce to epiklesi, jak patrno, liší se církev římská cod
církve ruské. Smířliví ruští bohoslovci. mají naději, že ví tomto
učení,lehce_ se docílí shody. Než shoda vtéto otázcev eucharistii
jest mostem k dalšímu smíru v ostatních sporných bodech. -- K
.tomu musíme ovšem všichni sp.olupů,_sobiti“ svoji modlitbou, jak nás
k.Ítomu vybízí zvěčnělý papež. Benedikt XV. K svým denním mod-
litbám přidejme často .obzvláště tuto modlitbu jim doporučenou:
Ó Bože nadchni národy východní touhou, aby Zase zaujali místa,
»kterého v církvi měli; by byli S námi jedno Ástádce, . pod vedením
jednoho pastýře. Učiň, by se spolu s námi zahloubali V nauky svych
otců, kteří. jsou též našimi učiteli víry. _ Chraň nás všeliké chyby,
která by je mohla 'od nás oddalovati. Duch moudrosti. a lásky,
který jest znakem tvé přítomnosti mezi Vnámi,necht uspíší den,
kdy se sjednotí naše prosbys jejich prosbarni, by všeliký národ a
fvšeliký jazyk slavil Pána 'našeho Ježíše Krista Syna tvého.“ z
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SJEZD NÉM. BOHU-

sLovCÚ Z REPUBLIKY.
konal se letos ve dnech 9. až 11.
srpna V Bohosudově .(Maria-schein)
V sev. Cechách. Sjezdu súčastnilo
se 36 bohoslovců ze všech dìecesí
republiky. Zahájen byl 9. srpnaiye-
čer vzýˇváním Ducha Svatého a

VIpromlçuvou. c Jménem prıpravného
výboru všechny přivítal bohoslovec
l`*r.t-Haibach Z Litoměřic. Následo-
-vala volba předsednictva. 10. srpna
byla sloužena mše sv., při níž vši-
chni přistoupili k SV. Ilřìjímání. Re-
feráty měli: R. Matis C. SS. R.:
Co očekává církevta lid od boho-
slovců a mladých kněží, _dr._A.. We-
ber, proi. z Usti nad Labem: 513-

- . n . _ _

voivskéj  sebevědomí u bohøslovce,
P,pQSł,2ı11ec dr. Feierfeil: Misijní práce
_n`afkazatelně, ve škole a ve Spol-
jcích, nočvoknězí Gottwald z . Vidna-

iBohoslovecké misijní _kroužk,y
-v““'_ ~jednotlivý“cl1 seminářích ta ve
flsvazu, gener. sekretář E.cRejchen-
.l›e_rger:řKněz ve spolku.“ 11.-srpna
ů‹ko&naly se porady o mariánských
kongregacích, Ĺo -řečnické-m vzdělá-
ní, O“-kursich pro vůdcea ot stavov-
ských otázkách. ,Po porajdáůchž měl
prornluvu ještě msgr. .Jo«seÍ Gross,
biskup litoměřický,  který Súčastníl
se sjezdu po“ dva dny. V poledne
11. srpna byl .sjezd zakončen kázá-

_› ı, .

ním, Te Deuma sv. požehnáním-

'Í Al' ›*›~'-_'_'__v';"` ___fi_ _ 7 _____, _ _ _ ˇ_z-1' __; '-°--'~ ,_ . ˇ Q,----..n'‹.nvnn-ı.....nˇ' ._'..,,' _,,_,_--__„._____ `7›
_ _ V f '."^ I _Š:'íŤ'Ĺ.;_~_fl'Í -".^_"';= fr" ;›_ -Ĺ 'ı- _ Ti (_ 'ˇ _ ._ r ‹ '

_ ` ˇ _}z_š'_fì"';=`;.- ^ ˇ ˇ“ . . ˇffifvf* '
n - ; “ e vi “ -1 fc* __ __ -ˇ-2_ B: 2 _ ;__ s ' ˇ, “
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QÍRKEVNÍ HUDBA.  
.„ _ z _ - _

n ' ‹ ~

.nięzšexnr Jøánøra cyflısixá v Brne
Düřádala 5. listopadu l922 sjezd
spojený S valnou hromadou. i Po
pontifikální mši sv., při které zpí-
valy spojené sbory .některých čin-
ných-JedI1otřCyrilskych, konala se
V sále Průmyslo-vého Museza valná
hromada, na jejímž D1'-Ogramu mimo
formálních záležitostí byly _ předná-
šky kanovníka V. Mülleľfà _Z Prahy,
řed. kůru a proí. A. Hromádky a
prof. dra -Al. Kolíska; Podáno ,bylo
V nich mnoho námětů, které zaslu-

' 'vv ' I ıv I " 'liují povsımnutı a uvazenı. ' .
-Kanovník V. Müller vidí cíl

cývžısıxýøh __.Ie.ánø± .vec Spıntčnic an-
jího' úkolu: Cyr. Jedn. mají 'buditi
v liduvětší zájempro ilìtur-ˇ
giifl. Nutným předpoklademi toho
je, že kněz u oltáře, zpěváci na
kůře sfamiľ *litur.gícky cítí Ya; svými
výkony pomalu "i u lidu] podobné
porozumění budí. J. mají pěsto-
vati také ęılid O vý zpěv až neome-
zovatì se pouze na skladby umělé.
_Ntaučíme-li lid zpívat, narıčímeů ho
modlit se. Začít se musí již HjLd_čtí.
4,- Třetím úkolem jejichjestí" neza-
pomínati na p í S e ň n á r o dn cí, kte-si
ráův dnešních ídobsách velice upadá.
Nlisto ”ní*šíří se mezi"`liˇdem_ bez-
cenné odrhovačky. ů

_ _ `
^ _ ›_ _ „_- .

Prof. A. ,H r o m á dka předná-
šel o tom, jak reiormovati. církevní“
hudbu. Círk. hudbu  definujefjako
básnění modlitby v tonech. ...-Pro n
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ihický* a historický význam círk.
hudby je hodno, aby se o ní mlu-
vilo., 4- Církevní 'umění se málo pří-
způsobilo době. Posud nemáme
písní* duchovních ,ryze českých.
Staré písně mají základ iv- chorálu.
-4- Chorál a český text (nynější -po-
hřební agendy) se k. sobě naprosto
nehodí. _ Lidový zpěv V chrámeclı
upadl.;'U mládeže je pro něj Velice
málo porozumění. Doporučovalo by
se založit při každé škole zvláštní
školku, kde by se. cvičily písně ko-
stelní. At katoličtí rodíčové posí-
lají děti více do kostela a ty at' tam
zpívají. -- K oživení přispěje stří-
dání zpěvu dětí a dospělých, mužů
a žen. Jest nutno, aby do kostelů
se .n,ezaváděly nové písně skládané
V duchu naprosto světském. _ Sbo-
ry Cyr. Jednot nesmí viděti svůj
.cíl v tom, aby nacvičily co nejvíce
skladeb. Napřed nutno sbor školit.
Létací sbor ko-stelní by se nejlépe
hodil sk tomu, aby ukázal malým
sboríìm, cose dá Vykonati s nepa-
triıymí silami..- Od kn ě ží každý
'jistě může očekávati pochopení pro
›círk.,hudbu. Bohužel někde .ho ne-
ní. Kněz má být-i řádně ve zpěvu
vycvičen. Státi se má tak v alum-
nátech. V alumnátě za nynějších

 poměrů, kdy Zpěv na středních ško-
'lácfhřustupuje sportu, mohou se po-
'ložiti jen základy, --D ř c

,D~r._,Alois Kolís e k referoval o
=círk. zpěvuřna Slovensku, kde Cyr.
.flednoty ˇjfleštěf Vůbec neexistují. Slo-
váci jsou národ zpěvavý. Lidový
zpěv,'t_am.iižije. Stěžuje si na úpadek
zpěvu ve školách. Někde není lid
vůbec v kostele .připuštěn ke zpěvu,
ač fD.ÍsÍn.í je dosti a pěkných. --ˇ

Í Reierátyů, byly Vyslechnuty pozor-
nč, ee ,óøsżž čèżnč c Shrømážděnýøh
ředitelů kůrů._ Předsedouů Diecesiií
C$fì+iiì.Skié "Jédnmf [byl zvíQı‹-.~n  opat.
Petrrìřllojbůil z Rájhradu, místo-
'išředsedou assessor" J Z a V a dil z
“z “-fígtılče. Je-dnání byl přítomen 'také
.J“.›.-še..-shžflflnn eff. N. K 1 až n; « `  

zł-e_'ìsí zpřá-ti, aby bohoslovci také
i 'peftiéto stránce připravovali se do

duchovní správy. Kněz má býti
,,omnia omnibus“. Učitelé namnoze
vzdali se se vzdoru cvičení kostel.
písní, na mnohých místech není
řádně školených._vaı`haníků, někde
sice jsou, ale starost oi kostelnízpěv
jest u nich na [posledním imístě,-a
tak nezbývá knězi nic jiného, než
aby sám se chopil práce a staral
se, by při službách Božích ozýval
se důstojný zpěv. Pak každý jistě
s radostí bude navštěvovat boho-
služby. í _ J. J.

SUB SPECIE
AETERNITATIS.

Nač se dnes více zapomíná než
na věčnost? . . . Arpřece myšlenka
na ni by měla býti směrnicí každé-
ho našeho] skutku, každého našeho
slova. Jsou však chvíle, kdy oživne
V nás třebas náhle a neočekávaně.
Znáte je, při zprávě o úmrtí .pří-
buzné, známé osoby, u lože smrtel-
ného nebo u hrobu. Vté chvíli vidí-
me malichernost všech či-stě lid-
ských snah a na myslnám .přijde
Šalomounovo rčení: „Vanítas Ťvanfi-
tatum et Qomnia vana sunt.“ Naše

ˇ »I ' ní › ı _ ' 'sdružena Omladına svymi svatoho-
stýnskými slavnostmi převezení těl
neznámých vojínů, které V říjmua
listopadě Vykonala, ukázala, že ne-

_ˇ_,

jen nezapomíná neštastných obetı
světové války, ale že chce si Vše-
chny, otázky života řešiti "pode .zor-
ným úhlem věčnosti, že chce a pra-
-covat-ii bude o to i 'v národě.ÍA hle,
ut. hrobu padlých probudízlo- se vědo-
mi Ťsoudržnostij a spolupráce všech
k" 'tomuto cíli. ' Slavnosti . byly ; proje-
vy tiché lásky a vřelého soucitfufa
skončily -sbratřením I`nladých,j nád-
šených duší k společné práci zıpro
obrodu csváry a bludyj rozeštvané-
hø* ná“_máa.,“4Ka±Q1žøká -m1áđež› česká,
moravská za slezská podala si tu ru-
ce se `sl'ovenskorı.' jejichž `zůáĹůst'uľpcí
pnvézlì sem k posvěcenířv úrsířeđhí
svůj íprápor. - Ano, láska Kristova -'Dat
pojí naši mládež od Šumavy až Ťk
Tatrám ` a -at vyrů7staj'í L“ nám V”Ťn.i, Íno-
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véf a nové voje blanických rytířů?
Hrob a pomník neznámého vojína

s .věky budek sobě 'fpoutat kroky
-Zbožného- poutníka aby za příkla-
demži18.000 účastníků letošních slav-
ností pokleklu něho a k nebi vyslal
zbožnou prosbu o mír duším ze-
mřelých. Kéž vyprosí jim jej i těm,
jichž těla V dálné cizinětlejí, Vítěz-
ná Ochránkyně Moravy, ale i svor-
nost a jednotu u víře,-ë bratrskou lá-
sku nám? Všem! ˇ` i K. ' J.

P ER MARIAM AD JESUM.
Idea nejvážnější a nejvznešenější,

jíž může býti zasvěcen živote lidský
,Vzhledem k s_vé 'ceně a důstojnosti,
jest idea kněžství Kristova. “ Jejím
pjranıeıíem" jest láska, ne láska -Zne-
hodnocená a poskvrněná, nýbrž lá-

VI
nnska cıstá,ekrásná, pramenící V pra

menu nevyčerpatelném, v Srdci
Božském, jejím pak životem jest
«obět,vědomá, S láskou přinesená,
byt iněkdy vyčerpávající, alej za to
Vysoce cenná.- Cílemý pak tohoto
ideálu a ovocem této oběti jest do-
sažení účelu našeho života, k ně-
mužjsme, byli stvoření. A přece í
tato vznešenáidea může se zvrh-
-nouti vÍp'r'avý opak.“  J aké pak jsou
toho následky? ' -“ Kněz podoben
jest sněhu Alp. Dokud dlí v nebe-
tyčnýchi výších svých a slunce od-
ráží V něm své paprsky, dotud
hlásá svou skvělostí svátost a svr-

VIchovaný ,majestát Bozı žasnoucímu
oku. Padne-li však se své Závratné
výše, dopadne do údolí, jako r-"-la-
vina měnící -rajsky krásné krajiny
na dlouhov -ledové pouště a činící Z
míst zpěvu a ,veSÍ6lí hroby utrace-
ných životů lid,ských.1) t j š

“ Jak strašné jsou pak pády s vý-
šin kněžského ideálu ” a čím“ hroz-
nější jsou jejich následky! A přece
lze říci jednu věc S jistotou: Není
-možná  tato katastrofa, tento straš-
ný pád.“ tam, Í kde V srdci kněze“ byla

_ _ . ~_ . ` ˇ ,_ „__ _, _ .ˇ ,.

pevnou láska k P. Marii. Není ane-
můžeìbýti schopná takové zrady
Krista duše, která okusila "jednou
štěstí l býti věrným synemi ' Marie,
která od ní jen jednou poznala, co
je to oddanost, důvěra a láska fk
Božskému Mistru. P v

A potřebujeme-li dnes stále víc ia
více kněží svému životnímu ideálu
oddaných, Kristu věrných a pro něj
nadšených, pak můžeme řícif totéž
slovy jinými: Potřebujeme idnes
stále více ia více kněží Sodálůi Má-li
duše kněze býti schopna dnes nad-
lidských obětí prosvé povo_lání,'pro“
spásu duší sobě svěřených ta tím
pro Krista samého, má-li se›edn^ešní
bohoslovec připraviti tak, aby byl
schopen jednou »těch obětí, pak fmusí
míti vzor,*musí míti důvěru,že sám,
nebojuje, musí býti sílen láskou ma-
teřskou, a' toho všeho dostane se“
mu u Matkynebeské, kteráse Zove
Matkou dobré“ rady až ustavičnéı
pomoci. Má-li bohoslovec, a kněz
dnes zůstati nedotčen kalem života,
musí míti pevný Vzor at-ten najde V
Neposkvrněné kPanně,ie “ kráiovně“
kněží š mi p‹.z  ,=f f » -

 Vypravuje se legenda, že sv. Jo-
sef, nemaje, čím by potěšil çležíška,
podal mu jednou nalezenf`ou*iilii,
která právě rozvila svůjf~květ.“.leží-
šek paks radostriým úisrněv'em. -ji
přijal a odevzdaljji 'ochr“aněíefa» péči
své Matky. Zda není duše bohosiov-
ce onou lilií, začínající právě svůj
život,íkterá jej; obětovala svému
Tvůrci, Zda není i jeho duše čistá,
když vstupuje“ do' života? Může však
zůstati čistou Svou mocí? “--t Kde
Však najde bezpečnější ochraflríif ia
laskavější péče nežli u Té, která
jest Neposkvrněnou? V těžkých
chvílích oběti božského života, na
kříži, kdy dokonáno bylo dílogspá-
sy, zní s kříže vážný hlas: Ženo,
hle syn Tvůj! Zda neiplatiláta sio-
vai os náS,'kteří chceme býti jeho
kněžími a to právě io nás, jakož *o
apoštolech jeho dila? “A'Z`daii ,ode-

F-.; X.`-Novák, Pohledy, str. 13. f
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pře hodný syn něco své matce? Tak
také jest přání Marie hodnému kně-
zzi. rozkazem, nebot on miluje, co
Maria miluje, a chrání se, co ji
uráží. V tom je síla Martiny ochra-
nytštvflr tom cena její přímluvy. p

Per Mariam ad Jesum. Láskou k
Mariniilovati Krista, prosbou l k
Marii prositi Krista a vyslyšenu
býti Marií -- získati Krista. Srdce
kněze, jež- má býti svatostánkem
Kristu,“ živýma milým, musí býti
také dokonale vyzdobeno ctnostmi.
Nuže, kde chceme hledati vzoru
krásnejsıho a pomoci ochotnejszı,
než u trůnu Marie? s t i

Kněz, jehož srdce je cizí Marii,
nemůže býtimilým Srdci Kristovu,
nebot kdo matky, nectí, nezíská
vděčného syna; Proto: Per Mariam
ad Jesum, budiž heslem a životním
cílem každého bohoslovce a-kněze,
jenž se věnoval s láskou a nadše-
ním, s vědomím obětí a zodpověd-
nosti, jejž do stavuikněžského ve--
dla upřímná touha prospěti duším
nesmrtelným, býti apoštolem lásky

VItam, kde zurı 'hněv a nenávist, při-
nésti více svěitla tam, kde 'vše tone*
V dusivé tmě. Per Mariam ad" Je“-
sum, tato zásada, uplatněna V živo-
tě „kněze a pronikající práci kněž-
skou, bude příčinou požehnání Bo-
žího, jehož se nám dostane na pří-
mluvu P., Marie. l a P s

A poněvadž nelze nikde lépe“-~
uctíti P. Marii, jako velite1ku,nikde~“
nelze snadněji se státi jejím hod-
ným synem a lépe její úctě životi
zasvětiti nežli v. Mariánské., Druži-›
ně, bude vzrůst a rozkvětiMar, .Dru-»
žin boho_slovec,kých Vměřítkem, dle“-
něhož bude lze přesně pozorovati,
jaký duch vládne vp V srdci Q těch, kte-~
ří kk tak ídůležitému úkolu "se přihlá- -
sili av zároveň spolehlivým do-kla-«~
dem toho, jak se kněžský dorost na.,
práci svou životní připravuje a s ja-n
kým zdarem se potká.“ Čím více“
nadšených- srdci bude epracoívati pod;
ochranou P. Marie, čím více bu-
dou zkvétati naše družiny, tím-a
větší bude Zdar. práce „kně-žské, tím;
lépe bude postaráno o spásu ne-~v
smrtelných duší a tím dříve uklidfm.
se dnešní pohnuté doby, za přiblížil
se klid a štěstí pravé do společnostiız
lidské. Proto: Per Mariam ad Je--
sumt' š _ . .j  A-r-=

 OPRAVA..

'Ke-j zprávě v minulém? čísle?
Kněžský do rost u nás pozna--
menáváme, že omylem bylo uvede-»-
no ví seznamu při .Olomouci 9 Ru-
sínů. Správně“ mělo ,býti 9 Uk r a --
Í Í C` Ů.. p ,_ Q
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rpsána. Víra v Krista Bohočlověka
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“DR. JOSEF POSPÍŠIL:

o Bor-IU VTĚLENÉM.
Katolické věrouky díl IV. a).

Knihovny. Cyrilometodějského .ti-
-skového spolku na Velehradě sv. 9.
Cena 45 Kč, pro bohoslo-Vce sleva.

Na posouzení díla tak vědecky
důkladného, jakým jest tato kniha,

íjest péro naše slabé a přenechává-
me je osobám povolanějzším. Cen-
sor jeho msgre dr. “Josef Dvořák

ìnnžapsalflolt něm, flže je po stránce
zzdogmzatiky positivní i spekulativní
dílem velmi důkladně vypracova-

-ným duchem eminentně církevním.
My odvažujeme se připojitì k tomu
.aspoň několik slabých ,slov Z vděč-
nosti k autoru vzácné této knihy a

j .Z vroucí touhy, aby vzácná slova a
:hluboké myšlenky jeho conejvíce
se rozšířily a nadchly si ty kdož9

'nemají více anebo vůbec štěstí sly-
~ żšetitje osobně. š Promlouvá tu O

předınětě Pnejvznešenějším nejen ka-
tolický učenec prvého řádu, člen
Akademie sv. Tomáše V Římě, ale

““i dlouholetý profesor bohosloví, vy-
flchovatel kněžského" dorostu, věrný
.a zasloužily kněz, jehož srdce pře-
kypuje vroucí a upřímnou láskou“-ke
Kristu, Církvi a vlasti. V něm, žáku
*ÉSušilově, pojí se tak dokonale lá-
ska k církvi s láskou k národu, že
ˇkaždámá srdce jeho půl .aa každá
-srdce jeho celé. A Z tohoto srdce
vytryskla tatokniha, jeho krví je

fa jeho spasitelné dílojest autoru
stěžejnou otázkou proživot člově-
«`c'enstva~ vůbec a našeho českého ná-
žroda zvlášť. Vidí,  že stálehrozící-K

.žzžmu nebezpečí poroby a zničení-odo-4
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lá národ náš jen tenkráte, bude-li
spojen V jednotný obranný šik. Tato
jednota Však není možnabez živé
víry V Krista, tak jak ji neomylná
Církev hlásá. Láskou Kristovou mu-
sí se obroditi svět, jinak zahyne. K
nejcennější části knihy patří část
o úctě k Nejsv. Srdci Páně, o blahu,
jaké přináší rodinám, obcím at stá-
tům, Církvi, stavu kněžskému, Tře-
holnímu a veškerému člověčenstvu
vůbec. Zde vznáší autor vroucí apell
k našemu kněžstvu, zdůrazniv opět
nutnost lásky Kristo-vy pro národ
náš a pjřipomenuv zásluhy kněžstva
o jeho probuzení: „Nyní -však stojí
národ náš nad hrobem ještě nebez-
pečnějším, než byl hrob národního
života.zIˇlrob tentozáleží ve ztrátě
víry V‹Krista a ve všeobecné mrav-H
ní pokleslosti, která_ Z této ztráty
nutně následuje. A proto má naše
kněžstvo po druhé osudy národa
našeho iv rukou; Svých. Z a c h o V á-
li mu Víruv Kristaa V ne“-
beskou spásu, kterou Šve-
š k er é m u ~,č.lověč.enstvu
zjjednal, pojistí a zabezpe-
čí mu takénárodní budouc--
n o s tl“ -,z Vztéto knize pak oprav-
du najde kněz ne ,,některé myšlen-
ky“, jak autor skrorhně rv úvodu
píše, ale bohatýzdroj -myšlenek a
pravd, jimiž bude moci osvítiti roz-
um a ohřáti srdce našeho tak často
mámeného a sváděného lidu a roz-
žíti V něm plamen lásky ke Kristu
a Jeho, Církvi, V níž On ,žije a pfi-
sobí. Kéž -jest .proto vzácná . tato“
kniha V rukou .každého kněze, ale
nás, kteří se-připravujeme na práci
vznešenou: fázaclıraňovati duše „az
i ce`l.ý.národ!~ P'I`ěšíme. se na svazky-
další. ~ z“ ' ˇ ' J;



»7

Iı

13

n

^Í=.-

;i
rs“.

ı`

v _

'»"tž“,`~";-„ľ_ ' 7'_,.,, _. . _

.V „Ä

;_ ıl

n. .z ,:_v,.› ,-

`ˇ ˇ“';` Q;4,_g:ì_:vf;.

_ ,ve
'G

ż.-,ż_-.,~.„_›,v_-.z_ _. ˇ“›„\.=_ťv,-z.:-ž zäf -í:;"_'ˇ'-
z-_;-`“ 'n._

.Jr ~.'š/ˇ.`.-.“Í~v.”_“. .

.,›>ı;;7jzę.-iz;
.ať-=“.~.1`.; ł

zš'

_Dl?..J«osEr= i<RATlocHv_ILz
Q\‹

É

'Ě

Ž7
Šø

-zł

'Jr'
'Sí

›ˇ = _“
výši“ Ä-”Ž=Ť›=~;'~^;?řľ'fl - 7:_..-„M -,,ęzzız;,,.›..›_v.,_ -. 7 _

,ıfřì -_ - - › _vv .,q~~"j:ˇl`v'7_;ı-_z -“›s›_,_.-.~.';›ˇ,.-., „
_.. ,.g„.__;,z,,_- 4 ›
;:, '‹i›;›xÉ-;ľ,'›.zj,`_;; _- --z.. _- _-_-. .~^-Ě;-,,. ,.›_ .líišiç-f,±'z`š1żii!;~í;ıj.;“i_zj“

4' ť

\1

ÚVOD Do FILOSOFIE.
. ›.

Ý Třetí, Zcela přepraclované a roz-
šířené vydání. Nákladem R. Prom-

. bergra V Olomouci. 1922. Stran 318.
Cena 35 Kč. , i  

_ ` Pilnýj pracovník na poli křesťan-
ské filosofie a neúnavný hlasatel
novoidealismu V českém národě vy-

.. i "dává ve novém Zpracování svůj
5“ ' cc
-Y

og“
II'

„Uvod do filosofie. V Knihu svou
rozdělujeve tři oddíly. Od Základ-

., ních pojmů filosoíických přecházík

za

Š

Ý-T“=

= :«Í~`z`..-T' _-'”
'i1ˇ^'rÍŤ. -_

.~ ,;Íıf;ç_. Jiz _*v. »4z‹.=_- 1nf..~-"ć;,-=~;`~.-11
~, “~z3ż._ -"^~ìflˇ„‹›_ ^ - -.xx7 ;à=ˇ«'›'

J!

všeobecnéınu vývoji myšlenky filo-
sofické od dob nejstarších aˇkončí
synthesousbudoucnosti' v_ ní vidí9

Ť v V O
Íuskutecnen svuj novoìdealismus,

vn
3' x“ I 'I I0 r:.-"'ˇ%fl` `ktery jedınyi jest schopen ,,k vy-

tvoření filosofie' všelidské, jednot-
né, harmonické a obecné“. ,,Velká
synthesa filosofická, toť ideál naše-

/ „I _;
37°“of

.L

3
-»v

-' 32:*
'ffìì

x*”Š~;z`
`Fř„`Éří;_v -̀:šr;;~:`:."'iv., ".Ť*5Í ; 7:1

'|* \`›:è.j',èv.; '_ '

n ».‹‹„v‹-»_ -, v

Í; JL.
-
xi*
„ně“ ._

V V I 0

if

ho úSil1. Chceme ˇ nove kulturní
stránky nalézati a ukázati ve filo-
sofii, a náboženství, smělou syn-
thesou chceme Spojiti exaktní vědy
duchovní S učením Kristovým. Ve-
škeruľčinnost lidskou dob dávných
i doby“ dnesni Zladıti chceme V mo-

'0 I
vP-ø

š..
3%

'f _
'Ť' I

4

hntnou harmonii za Zaburaceti tak
kosmickým  hymnem V duši dneš-
ního toužícího lidstva: Zducžhovněte

jj s všeckny obory činnosti.-ř Tichými
d meditacemi, ladnouji-sy_nt‹hesou spěj-
.řl „te Zaideálem dokonalosti a krásy.

už

76
31*v
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š. 'vi-H`~_`,il,'-`. úsiilné, ale marně“ snaìze Od-
' ' - I 0 v_,_ _ , - ,_ _ _ _ 9 _ .
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M . ~/. M.
' í

-_- .Philos-ophi.a perenlnis, mořhutná
lıarní-onie„ a .věčná píseň rníru, jed-
noty a. láskybude konečným í vý-
~s`ledkem..I“ .“(Str_. 291.)-~ Skutečnost

Ĺ l sľdáváši autorovi plně Za- í pravdu.
Zlxompromıtsovana filosofie moder-
-ní, ktzerá. prošla již tolika fázemi,
~dnes*pěla ódy urflčitýísystem,

:vz L.

objevují. Je Veliká podobnost mezi
dnešními zmatky ve filosofii a my-
šlenkovým tápánírn na počátku
nvovéhofż období dějin filosofie V a
16. Století. Možno-li usuzovati Z
plaménků ,prokmitujících na vrchol-
cích lidského myšlení, çpovstávánznće-

_ .náhla nad tříští materialismu, a_gnf,o-
sticismu a positivismu -- jako plod
šlechetného snažení intelektusálflní
aristokracie lidstva Zářný, radosti
ja jasu slunečního plný chrám kře-
sťanského novoidealismu, který
„odnímá velkym problémům život-
ním p~locfhost,ř vrací jim Zorný úhel

VVvecnzosti, přek›onává smrt, otvírá
nesmírnou síň Pravdy, Dobra 4 a
Krásy. V tajemství krásy proniká
Smysl života i smrti, Vítězství živo-
ta nad smrtí, Zduchovnění a vyvý-
šení života, propast-ná velikost věč-
nosti.“ (Str. 298.). ~ _ 1- i g a

Zvláštníhoí uznání při vědeckém
Zpracování knihy“ Kratochvilovy . Za-
sluhuje elegantní _a Zřetělná mluva,
což ne-bývá O-byčejemi V knihách fi-
losofických. U jednotlivých filosoíů
moderních byl by snad vhodnýšpo-
Sudek se Stanoviska ,křesťanského
názoru k rychlejší la snažší“ "orien-
taci .Začátečníků ve filosofii..
„Úvod do filosofie“ Zasluhuje zsì
hojného rozšíření. fl Je-li Kratochvil
přehlížen representanty oíicielní če-
ské _íilosoÍie,, ne pro nedostatek -vě-
decké erudice, jíž předčí (zajisté
leckteré ,,l._umen“l chabě blekotaiící
na katedře universitní, nýbrž právě
pro svůj idealistický směr, .má „kato-
lická inteligence povinnostisiukázati,

.łvłže si vazı nadšeného hlasatele- as
průkopníka radostně a svěží „phi-
losophiae perennis“. a A--lb--“

aby se Zítra vrhla do naruceiextre- DUCHOVNÍ CVIČENÍ-

hlalitı clonu tfajernstvı ljso.ucna,”,_sme
řuiíe-tarn;Í«kde se ocitlolidské my-
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si šlenı, když byla vselľkolepsájs ucejlenost
” ˇ“-střed-ovsěku rozbita. a ,nového ,syste-

mu nehylo;I_“Svěđ'čí co tom -celářada
,pub-lìkací O _sDir_í"t-ivs"rnu,_ telepathii,
rnaginvtheosoíii atd., které se nyní

zakladatele. Tovaryšstva -Jiežíšovza.
Doslovný překlad Z původního zně-
ní . španělského.“ Podává; Jaroslav
Ovečka.'I`.,J. Na SV., *Iˇlostýně_
Moravě. „Nákladem ,Hlasů sâvaitoho-
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sztýnských. Neváz. 18 Kč, vázané
23 Kč. _ _ i _
~ Nemohla býti lépe oslavena BUG-
letá památka svatořečení sv. Igná-
ce Z L.ènež tím, že byl vydán český
překlad jeho ,,Duchovních Cvičení“.
Překlad pořízen .jest Z původního
Znění španělského. _ Překladatel
chtěl, pokud možno, podati věrný
obraz orig'inálu,”který je psán ka-
stilštinou kostrbatou, nesprávnou fla
těžkopádnou, ' ale si preciisnoistíf,
proto snadzněkde i překlad snahou
tou'-trpí.. -Ale tomu, komu se jedná o
věc jistě okolnost 'tato nebude va-9

»'66dit. -- S Kromě vlastních „Cvičení
knížka obs_ahu_j'e , duchaplný postup
myšlenek S ve ,,Duchov. Cvičeních“,
který jistě přispěje k tomu, že exer-
cicie budou konány s větším užit-
kem ar poro”Zuměnim. -“Tisk ia
úprava je pěkná. l z J. J..

~FRAN^CI$_ JAMMES:

FARÁŘ' ` ORElZoNsKÝ_`
~ =Přeložil~ dr. Fr_ant.f Odvalil. Vydal
jakø 24_ knihu Družstva=Přátel Stu-
dia iLad.“ Kuncíř V Praze _ 1922. Stran
148. _CenaKč 20.--.i v ˇ
i Nerad bude čistí zvláště knězia
bohoslovec poslední stranu povídky
.l'ainmesovy, věda, že jest již A se
mu rozloućiti s touto knihou kneze.
'Kněze s S katolického. Kněże; kat'
exoˇchén. Kněze neznámého světu,
ale žijíciíhoiiplností duchovního' ži-
vota, jehož centremgje svatostanek
av něm Moře Lásky z- Srdce .le-
žíšovo. Kněze, jenž jsa hlasatelenı
evangeli‹:k“ého života, usiluje od krá-
ˇlovstvílBoží na zemi. 'ľakovzífje
farář- ozeronský. ˇ Av jeho- život?
Jedna Boží chvála! Můžeme jej sle-
dovati V jeho in y Š l en kách, jež
tkví lv' Absolutnu; ve slo V ec h,
Jkteráľ Íjsouce vý,raZe_m snıyšlevní,
otcovsky `naponiínají ch ybujsící, 2 smi-
řuji rozvaděné, prostě aˇ lásky-plně
_linou es kazatelny 'do ˇote-vřenych

60

X I \.Ž›\ı`øI 'ˇ 'srdcí_venkovaut`ı a jaro utesn.a_1`ossa
ráje svlažují úzfkostmi vyprahiou
duši těch, jež věrný pastyř dopro-
vází k branám věčnosti; ve skut-
cích, jimiž neprošen zachrařıuìe
existenci ažzakládá nový život_ne-
štastných. --Ý Měl .ovšem dobrého
učitele a vyˇchovatele farář ozeron-
ský. Byl jiní básník-farář V Abre-
cave, pokorny služebník Boží,jehož
jlímavé osudy kniha stručně vjvˇli-
čuje. "l`en_ž» přivedl mladého Silvana
k oltáři, Spásy, jemu farář ozeron-
skýì děkuje za zdarsvého apoštol-
ského působení, k němu po smrti4 9

všeobecnýın přesvědčením. ozjářené-
mu gloriolou světce, obrací se“ sn dů-
věrou v těžkých dnech. Peí`lY„ lež,
on přijal s hrdla šlechetné vévodky-
ně právě v den kněžskych prvotin
svého žáka a jichž polovici ve for-
mčpeněz závětí ,mu odkázal, ne-
souce poželuıání, jakého se dostává
dobrýrn skutkům, činily divy v ru-

P
V .I Vkou faráre ozeronskeho, jimiz .pro-

cházely a přicházely zpět, aby' ko-
nečnězazpívaly na rtech němélro
dítěte Vznešené dárkyně, kjníž se v
pravý čas ,vrátily se bohatými
úroky. -- _  _  j

Kniha je víc než povídka, jak
skromně uvádí Seznam knih ”Druˇž-
ˇstva Přátel Studia. Ježto dílo jedno-
lité koncepce, 'oděné lahodnou, mlu-
vou, což -ukazuje mistra. i_ Kresby
venkovských figurek svou realisti-
ckou `jednodu_chostí vytvářejí hřeiji-
vé vesriickéf ovzduší.  Stopy Prozře-
telnosti zřejmě vystupující ` budou
se Zdátí -některémukritikovi jen ro“-
mantickou fikcí. 'Kniha ovšem néıná
kouzla pro toho, kdo nikdy rieusiy-
šel volání milosti a neˇocliutnˇal
sladkosti Nadpřirozena. S

_ Pokud se dotýče překladu, __jsine
zvyklí .Ze .Staré Ríše na“ precisn“ější.-
Některé -tvary čtou se nezvsyklefllfìa
jemný ton knihy- ruší-několik Zby-
tečně triviálních výrazů. 'l`a“kě- -ti-

_ _ A ^

skov“á» ,cliyba se 4 občas A vyskytnze.
_ ` _

_ ,_

Í



vwx gang-šø v :Ia_ :av ,_-_._'.- z

5 ‹.;;lˇy; i

:

-›I.›- -L-_.`;í‹`;=š=TŠ' “ _›z1“§É~“`ˇˇ ` ~~
, _“. ›;`~3:.„:=*,“;.;-._z›

r_`_'.;-›`_;_n-_-Qmy/W._ -Kč

va
->'
4

,Č

„, _,„_,_‹vzĚg_i';,-~.__, __*
l"

'v'_'ı_›

'ii
iz t V

in

if-.›\

43

-x

»-

.flè

2"“
,J-

~s

iv
vy“

/

ı'>ˇ'

4;

'§91„Ă-_

Ě'

W;-1: “_'_

fë'

.-- 'W
4-4

/-Í

'H

**-
"\

<~ø

‹\.

9"
-Ý

X

IL

‹'-xfl

4/M

--

7
lh

.P
if

„„

ı~

'Ý

vv/

nl

_ \4_v.;n.».. .,
, - vv

è”~:-ˇ._ˇ‹;ť-
L 7-vz--_-fv' '<- -D

ˇšëř-Í-;Íz}
T >ˇ
-,. ı;___,. ,

'i '*ž'ı_5:~;' _-
:*'i‹. 1“

_:-ĹĚ?;`ĹĹ'%
-.“` ˇ"`.ˇ:-_'̌~„_xz;ç_*_ˇ..-„_ˇ»*» -_ _-ˇ ^‹=›~ ,

`›.;_x-:--
Av; ˇ,_;._., _-,_.,___. _\._ _ ,__;_4-'==;i`›;-±;;»~z__; _šąšìì/5?n--_ _. -._-_ -

12Š) Ĺzn 1,,
_-_ na:zz-

-J~ /ř-5;- -,Li-~ ,zI_~., ._
=_“=1,__ _ 7,,

.{v_-.f;_=\:ˇ-_ľ"z'-'v_i`-›- › ' _- .-„xf“ “.zˇ_-“-.-- ._=_ _-._ _ ,

:› ˇ çš-Íżj
_ _ _-_

-f„<__,;`~“f:`~ `_ ___‹,,.%>_; _

ˇ›„. _..,v;.
'ı-

=T%:_“ı-__.ıf›=_-.;xzz~-_xz,›,„1-- -zá-fžčš

fgê-_--; L.
=s; *-';_?.í:ˇ.-;,_'2-_"'_ . -ˇ ~

'› flv-_“

'I “`'- _
-.-

-` ._,.›._.à;~,v_-,ř---›_ z .

'-- `<."“'_› _ z -

W,-'._`\-J-ˇ„_“~‹»v »wr
nx.~.. -. „-.n. .flnv_.‹_hi »_ nf

_;;‹ _ _ -
J“ Šk_.Ťi„._,Ť,.I ˇ za‹_. zv‹_.v
Š”`ˇ`

vr-'Ia ˇ ›

3!

7z\ Ĺ.

` ˇ 5,12

~'fl -1513-;
`*›n - -,-`..

.__-_-LQ; 1.“.ž* _- evnjx
›ˇ..- „za

:='f._“

-ž- z;,;_z.

“.č~ˇ‹5. .-nf:-_`iľ ;:

Ilä“

45%-_-.I
K.

_'__- ‹‹.
WE ‹_'.›ˇ-{_›.-,__-_.›„.

Í.=n*€f'ì~:Ť_._` I

“?`w!=`
'x xy“ ...-

-'_;ł -,-5:;,_.~_-5 i-_n_-._ _ _
'Ĺ“>~

53 I'

`$

č*
zn

~›-L
I1* ^ê
››~.

É

`7

^:"‹ˇ ;»ĚÍ".
-_._›-._ -_ Q

~/fy. vz
›..›;.I-

z.xę_

:A1 '.‹._- ~ `_~__x__- v,; .2-IS! :___-z: . ‹‹.«ˇ:` *-“`‹ - “'“'âı==_'É-___
ę\,ž'>_:,=;n`-;ý.`-,-`‹K* -__ ._š-

-:-
j̀ “ .-

ˇ.ˇ“`_'Ýi- ‹- 5,..ia -,_ ~.

-nr

"*2„ _.. _ _.›.. ,__1_ ~.:.«.'-;.`~- _1-fŽ7.~ez5`;, “ _-r;:_‹zš:`à=-- -` : -
.I

"T3§- 'ˇ›_Íí;›:1-'
` ~ ˇ

za ».,_.7,+.ł Ĺ'Í`=ˇ'-24;' ` '_

__. . ,__, _

KVETY POESIE.

Básnickál Čítanka katolické mlá-
deže. Vybral a uspořádal Karel Je-
řábek. Obálku_ kreslil R. Suchý. ĹV
Brně 1922. Nákladem Sdružení ven-
kovské Omladiny. Cena 22 Kč, pro
bohoslovce 16 Kč.
,Při sestavování programu schůzí

ve spolcích bolavou stránkou byly
recitace, poněvadž obyčejně neby-
šlo pra-menů,ˇ odkud recitace bráti.
Květy Doesie mají tomuto nedostat-
kuiiodponioici as svým bohatýmob-
sahem poskytnou možnost Výběru.
Přihlíženo jest ovšem více k potře-
bám spolků na venkově, kde je
větší nouze o sbírky básní. Knížka
rozdělena jest V devět oddílů: Víra,
Matka boží a naši Svatí ochránco-
vé, Církev, Vlast, U rodinného -krbu,
Naše hnutí, Na rodné hroudě,'Pří-
roda, Život. Připojeny jsou krátké
životopisy básníků. -- Doporučuje-
me knihu našeho, _ spolupracovnika-
bohoslovce všem ky rozšíření Ve

spolcích. - J. J.

i ANT.MELKA:í i

 MATKÄM.  _
Promluvy pro spolky křesťan-

ských matek. Všechen výtěžek
knihy jest věnován spolku  „Hale
sv.`i`íVoljtěcha“ k podporování kněž-
skéh“o dorostu. V“PraZe 1922, ná-
kladem ,,l'laléře sv. lVojtěcha“,
o-pa'tlstvíE1nauzské. l2“, 9173 stran,

~.
"14ÍŇ

L 9“.-_ “ í
S-[Základem státu Kč jest rodina. Jaké

.iSóuiislxøđiny,íitaıżøvý Stát á_ jaká
rnKřa_Íl<:_V§ takové rodiny., Matka
největší vliv na vychovjání dítek.
Budou-li matky proniknuty 'úplně
zásadami -n_á_boženS_tví katolického,
vycžhovfliií ze svých -dítek“ rovněž

Ä _

. . ; _ _ _ ,

_ ‹ ' ` ,

řádné katolíky. K tomu jest třeba
matky vychovávati. Pak také seidá
očekávati, že takové matky nám
dají pořádné kněze až dostatek kněž-
ského dorostu a nebudou snad ještě
synům vi povolání- kněžském brá-
niti., -_- ˇl`étoi výchově ,matek _ jest
věnován jmenovaný spisek, V němž
dp. spisovatel uveřejňuje případné
promluvy. Využil při tom co nejví-
ce Písmalsv. i spisů sv. Otců. -
Kniha tato bude _; vítanou pomůckou
kněžstvu k , stavovským přípravám
Zen. _ 3. .ln K,

_ _ IPROKOP HoLvz
 MÁ] V NEBI-

l 'l`iskem a nákladem arcib. knihti-
skárny V Praze.. Stran 114. Cena
Kčó.-_  _-

Nadšení, jež jímalo duši-autorovu
při modlitbě nádherných officií ma-
riánských v breviáři, az něho vy-
cházející sna_ze otevříti tyto pokla-
dy také-laikům,_ jest děkovati za ,tu-
to Zvláštní Nlariánskou f anthologii.

y Velmi pěkně se vyjímá dramati-
cké řešení knížky. Každého Z 31 dní
květnových vystupuje před Králov-
nu nebes nová osoba, aby k její
oslavě přednesla -svůj hymnus. Nej-
čistší Panna odpovídá slovy St. Zá-
kona, načež propukají v jásot kůro-
vé lnebešti velebíce Boha. V tomto
holdu věků Panně a Matce pěje na
prvém místě chvály David král, za
ním velebné postavy starozákon-
ních proroků, sv. Jan Evang., sv.
Otcové, biskupové, jmučedníci, uči-
telé církevní, pann_y. Řadu uzavírá
sv. Bernardin. 9 i 9 l
li Kritiku, sympatické knížky, již
podˇiáváiv -úvodu autor sám, třeba
Zniírniti a potom teprve podepsati. _ _ p ____m+_,_
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Z VIDNAVY..

j Byly před válkou doby, kdy Zde studovalo českých bohoslovců i .přes
třicet. Po válce byl Zdejenom jeden Čech, a nyni jsme Zde tři. Svoučin-
nost rorzlvijime jen k udržení pěkné české knihovny a. odebíránim desíti růz-
ných časopisů. Jsou to především: Museum, Život, Jitro, Hlídka, Časopis.
kat. duchovenstva, Poklad Věřicích, Rádce duchovní, SV. Eucharistie. Apo-
štolát sv. Cyrila a Metoděje, Ve službách Královny. Letos po prvé jsme in-z
timní slavnosti oslavili výročí svobody našeho národa. Ve veliké seminární
kapli odpoledne jsme se hlasitě pomodlili sv. růženec, litanii k Božskěmu
Srdci Páně se Záslibni modlitbou Za blaho našeho* národa a vlasti. Pak jsme
si vprůvodu varhan Zapěli naši hymnu a jiných několik cyrilometoděj-
ských písní. .Každému se leskly oči slzami. A již nyni se těšíme napout če-›
ských bohoslovců na Velehradě, abychom tam u hrobu sv. Metoděje načer-
pali síly, aby Z nás jedçnou. byli čistí, Svatí a Zbožní kněží V našem, tak ode;
všech.. nenáviděném národě. Milý pozdrav všem bratrským jednotáml. š

 Za kroužek českých bohoslovců vidnavských: .Ian B a r a n..
4

ZE ZAGREBU.

l Dragi prij atelju! A

. . . Boraveči -5 kako sp>omenuti'- preko .praznika u Brnu i u Českojl
uopče ponio sam odatleviše orlo urgodnit dojmova. Ugodno me se dojmila.
Vaša bogoslovska solidarnost, kojom suradujete na „Museum-u“, jaki or-z
lovski pokret, koji Vam bez sumnjie“ jamči lijepu buduěnost, a lnada sve met
se ugodno dojmila Vaša ustrajna borba, koju ˇvˇodite sa „Narodnom
Crkvom“. Ta nesretna ,,Nar. Crkva“ prouzočila je jednako u češkom kao i
u hrvatskom narodu velike smutnje i Zavela na otpad mnogo naroda, koji je
u duši svojoj potpunoma; katolički. No tješimo se, da-če se taj vjerni národ
u Skoro vrijeme ;- uvidjevši svu golotinju te sekte - u skoro vrijeme vra-
titi opet u krilo kat. Crkve, a sa vodarna -A apostatamai onako. nijesmos
nošta izgubilo. Kat. Crkva je u prošlosti svojoj pretrpjeva nınogo ovakih ii
sličnih borbi, ali je uvijek ostala Dobjednicom,išto više Dostala jačomi
snažnijom. I ovoga če kužnoga pokreta nestati, ibit če naskoro samo pred-_
rnetom povijesnice ip ništa više,.a katolìčki če ideali ostatí jednakikao iÝ
prije, dá pomladeni i ojačani-  .  “

Katolički pokret obuhvača kod nas sve veče dimenzije. Osobita se“
pažnja upokretu posvečuje Mar. kongregacijama i pravom religioznom
duhu. Medu svim kat. organizacijäma postoji živi medusobni saobračaj, ar
Osobito crvsta veza sa centrumjom-tagvebom. Jednako podržajemo pis-
meni saobračaj sa svim našim društvíma u inozemstvu takorna pr. Rimom,
Innsbruckom, Pragom, Parizom i. t. d., i na ““taj način prímamo infformacije:
O kat. pokretu u drugim Zemjama:  l ~  .  ~ r

62.
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 Nas bogoslova u zagrebaěkom sjemeništu imade 26. ,Na Íakultetu Sui p
S riama zajedno bogoslovi biskupije senjske i nınoštvo franjevaca. Kakor
se i u nas u posljednje Vrijeme znatno opaža manjakà .svečeničkog pomlatka ,_
fo je naš „Zbor“ još lane naručio iz Francusvke neko 30 knjiga, koje rade o
zvanju i te sada ,čitaju i proučavaju naši bogoslovi U zadnje se Vrijeme
kod nas mnogo. radi i píše o pomnoženju svečeničkog pomlatka. Najviše sa
bave tim ,pitanjem časopisi: „Sacerdos (Jhristi“, ii „Katolički list“. ,,S. Ch.“
je donio upar navrata upravo iscopivit članaka iz pera Isusovca Miroslava
Vanina. o prilikaına svečeničkog pomlatka za Vrijeme krize u Francuskoj a
iznio konkretnih prijedloga, kako da se toj oskudici ždoskoči. Sada se podu-
zžima akcija, koja če, da zainteresuje i šire slojeve za ovoj važni problem.

Poznavajuči Vaš idealizam ineumorni rad za Krista i Crkvu, želimžı
Vam od sveg srca, da u tom radu i dalje ustrajete, a od Gospoda Boga“
sigurno ne če izostati bogata plača_ K

j Srdačno Vas pozdravlja Vama odani za Književno društvo duhovnef
mládeži zagrebačke ,,Zbor“: J  '

. A i r Janko P e n i č, predsjednik-

fl J oLoMoUcE.  
3 Od poslední valné hromady pořádala „I it jednota“ tyto přednášk :J- .. y

1. 28.]V. Dr. Fr. Cinek: ldeový vývoj církve čsl. P
.v
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2. 11./VI. Dr. Fr. Cinekt. Mučení a smrt sv. Jana Nep. dle svědectvi Jen--~
štejnova. a _

3. 13./VI. Dr. Fr. ľlrachovskýıi Poměr „Omladiny“ k ,,Orlu“.  
4. 8./X. Dr. Fr. Cinek: Rozbor katechísmu církve čsl.
5. 15./X. Dr. Fr. Cinek: Kritika čsl. katechismu ve Volné myšlence. _- Če-‹~

mu se Vyučovalo V jeclnoročnim tıheol. kursu_církve čsl. V Olofl
mouci 1921-1922. J ,

6. 22./X. Dr. Fr. Cinek: Příčiny mučednické smrti gen. vik. "Jana Z Pomuku.
7. 29./X. Dr. Fr. Cinek: Ideový rozvrat Vˇcírkvi čsl. _
8. 5./XI. Dr. Fr. Cinek: ,,Jezovits~ký podvod“ se sv. Janem Nepomuckým

(kritika Vývodů Herbenových a Bartošových). j P
9.; 12./XI. Dr. Fr. Cinek: Je kult svatojanský „ponižujícípověrou českéhoe

j lidu“^? _
10.19./XI. P. L. Bláha: Charita V pastoraci av soukromém životě katol._
“ “ J íkněze. P
II. 3./XII. Dr. Fr. Cinek: Katechismus církve čsl. na soudu protestantském.

[ -- K exkommunikaci Xav. Dvořáka.  
5. prosinceuspořádalo- několik ochotníků Z ,,Lit. ajedn.“ malou domácí z,,lVli---

J ' IÝUIÉŠSKOU ZábaVU“- F J an T O m š ů, t, č. předseda.
S~OıC_IOLOGICKÝ KROUŽEK ř .
rozvinulčinnost přednáškami, jež se konají V letošním školním roce na-“
schůzích každé pondělí večer. Počet přihlášených členů sice nevyváži důle-~
žitosti soc. kr. pro dnešní dobu, ale lze jej omluvitì přetížeností pracemi af
přísným požadavkem jadrné a praktické práce. Je podle toho Však potěší-~
telným, že zajímavými přednáškami a živými debatamizískáváme k práci
i nečleny. Letošním rokem bude nám dovoleno, aby nás osvědčení kněžštií
pracovníci zasvětili do Všech sociálních a spolkových otázek. Konečně jsme“
se letos usnesli, že seldůklzadně probere „Malý školský zákon“, charita a=
tisk. -- .K první schůzi sešli jsme se 28. října 1922, na níž vytčeny Zmí-F
něné směrnice. -- Druhá schůze svolána 20. listopadu k úvodní přednášce:
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ˇbr.. předsedy Malíčka (IV. r.):. „Otázka sociální“, V níž 27. listopadu. pokra-
vvčoval. -z-- Na čtvrté schůzi 4. prosince přednesl referát host (nečlen) Huňka
(Il. r.): „Katolická svobodná škola V Holandsku.“ Tato schůze měla nej-

zzčílejší a Hejvěcnější debatu, k nížpřispěli zkušenostmi a radami ii bratří
Ukrajinci. Kjisté práci svolávám boží požehnání. j F. F., t. č. jednatelnˇ

-ZPRÁVA APOLOGETICKÉHO,KRoUžKU. J  z ~
-4./Vl. Závěrečná schůze před prázdninami s prázdninovým programem.
9.]XI. a 16./XI. Primát „u sv. Augustina '(kol. Jurečka).  _- r V
23./XI. Církev katolická -Ť církví apoštolskou (kol. Botek). a

ˇ7./XII. „Adventisté“ (kol. Suránek). _ _ _ z si J “
F ˇ V V V p Frantisek S t re j c e k, t. c.zapisov~atel.~

ŤKROUZEK TELOCVICNÝ i
ˇrıeomezuje se pouze na cvičení dvakráte týdně, nýbrž začíná ivzdělávací
flčinnost, pořádaje čtrnáctidenní přednášky rázu praktického. Chce vycho-
vávati bohoslovce organisačně, V zakládání, vedení Jednot orelských, V práci

;pro ně ap. Posud konal Vzdělávací odbor kroužku dvě schůze členské a dvě
výborové. Po Vánocích přistoupí k přednáškám systematicky roztříděným,
V nichž se proberou všecky otázky orelské. --- Kroužek. čítá posud 16 členů.

.  i   J z-ıflıflèiz
KOLEJ PRO KATOLICKÉ AKADEMIKY-V BRNĚ.

Q Netřeba dokazovati, že hnutíkatol, studentstva- má veliké úkoly a že
růspěšnýrozvoj naší studentské organisace je jednou z hlavních záruk lepší
'budoucnosti katolicismu u nás. Ceká,-li katolická veřejnost od studentstva
rozmno-žení řad katolické inteligence a tím též pracovníků a vůdců, musi

ınejdříve zajistiti jeho iysickou existenci. Kdo zná hmotné poměry většiny
katol. studentů, hlavně vysokoškolských, vi, jak se takový student musí
protloukat, aby se na studiích udržel; to však znamená mrhání energií, jež
byse dala zužitkovat ve prospěch Věci katolické. Nelze však toho docíliti
jinak, než šťastným rozřešením bytové a žaludkové otázky studentské, pro-
tože i zde platí „Drimum vivere, 'deinde philosophari“. Byly již učiněny V té

`“věci"kroky; V Brně, kde je potřeba největší, bylo před třemi roky založeno
.družstvo „Sušil“ pro vybudováníkatol. domů studentských. Se stavbou ko-
leje V Brně se letos již započalo. Není však peněz, bez nichž ovšem kolej
státinemůže. Je dosti divné, že vedouci kruhy nevěnují věci tak důležité,
jíž jest stavbakoleje pro katolické akademiky, pozornost a že si neuvědo-
mí, že je V prvé řadě jejich povinnostípostarati se o vůdce pro bu-
doucnost. Jsme svědky smutného faktu, že miliony katolíků V republice ne-
mohou dáti svému studentstvu a tím zas jen sobě milion korun, k stavbě
koleje potřebný. Že jsou poměry zlé -- ta výmluva se zde neosvědčuje. Je
přece známo, že idnes je dosti těch, kteří by mohli velikými sumamí při-
spěti a dále, že kdyby každý katolík jen několik haléřů dal, byla by brzy
sebrána potřebná částka. Když však se věc přehlíží, nevykoná se nic. Je
jasno, že především politická strana by se měla celé akce ujmouti. 7

Věc dobrá a významu neobyčejného potřebuje podpory. My se obra-
vcíme na své čtenáře -- kněžstvo a studenty -- a prosíme je, aby pomohli.
Kněží dosud věnovali na „Sušila“ jako vůbec na všechny katolické podniky

“nejvíce. Prosíme je, aby dále akci podporovalì a budili pro ní zájem. A stu-
x . -

denti .mají povinnost drobné práce, jíž sefmusí sıščastniti všichni; “ když
každý jen málo vykoná, bude celek dílo znamenité. Jsme přesvědčení, že
žádný kněz a student nezůstane-lhostejným, jde-li O podporu věci, která zna-

““:m“ená lepší osudy celého" katolického hnutí.“  ' '--lb-.-_
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MODLITBA sL,›\_BEHoì.
(Na popelečnou stře(lu.)i ˇ

Na stupních oltáře kvílim. tu, Věčností Pane,
v prach nízkých jponořen vyčkcivclm výsost Tvé stopy --vt“
Ret šeptá pokorně, ret němý, života prázdný,
bys přišel ke mně (lnes, kdy lide' život svůj žijí . . .
Balsam Tvůj potěší, utíší neklidně srdce,
seslahí nohy, jež včerejška mrtvoly šlapou, f
rozžhaví mrtvý chlaci blížnímucskoupeho nitra,
řkoucího zbaběle: zítra, ach, zítra -~ až zítra . . .!  

P o pel Tvůj rozprcíší výpočty pyšného těla, W
zpřetina uzly žil ženoucích tok rudé krve --
V něm, bíle-šealívém, nasloucham šumění světů,
a slova Věčněho s posílou živelnou pijí.“  
tón tichých zmíraní S vítězným pokříkem vojska,
jež valy srazilo, požaremlsvítílo městům,  
poslední záblesky plamenů zčernalých duší, _
poslední dozvuky hudby těl, tančících vtaktu. --

Veselý paprsek příštího, živého jara,
tesklívě pohadky omlčíclle' żpři prouaech vrby,
hluk lesklých potoků, stěnaní plujících ledů, a
a zítřků červćínky i hořící z neznámých dálek , . .
Na stupních oltůřů kvilím tu, Věčností Pane,
v prach nízkých ponořen pozvedám bledě sve' čelo . . .
Ret šejptcí pokorně, ret němý života, prćízťlný,  
bys přišel ke mně člnes, kcly jiní život svůj žiji . . ..,

RTK: v

QUIPRONOBIS CRUCIFIXUS EST.. ,
'Šz.  ai
Ž
Š
Ž
š_ i Cruci fixus tedy na kříž, křiži připevněn. Ao jakým způsobem

Jak důkladně a pevně! Kati nechtěli, aby měl Kristus možnost se
odpoutati a dále blahodárně působiti mezi lidem. Proto hrubýmiz“
hřeby prokláli jemně, panenské tělo Z panenské Matky.

Vrazi, jakobyse obávali, že by mohl požehnati lidstvu V oka-
mžíku, kdy bude tělo odumírati světu, přibijeli nejdříve ruce.
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Svaté ruce, které laskaly a hladily malé ditky, ruce., které po‹
.kynem tišily bouři na moři, které otevíraly slepcům zraky, které
pozvedly dceru .lairovu k životu ze stínu smti. i

 „Innocens manibus“ je poskvrněnýma rukama hrubých a hřiš-
ˇných lidí potupen, Zohaven, mučen . . .

,,In cuius manu sunt omnes fines terrae“ dobrovolně se dává
rukama ničím nevládnoucích žebráků hmotných i duševních přibíti

 _

na kus dřeva . . . _ t _
Když tedy zkrvavìli jeho dlaně a ranami kladiv vyprázdnili

.jejich obsah, který plní zlaté číše katolických oltářů, hleděli si zaž-
jistiti dále jeho nemohoucnost a dokonati .dílo zkázy na Svatém

V n .tele. 7 s _ s S
Nové hřeby jsou připraveny a svaté nohy jimi probodeny.

„Nohy zvěstujícího a kážícího pokoj; Zvěstujícího dobré, kážícího
;spasení“,1) nohy, které vyšly Z chudé chýše nazaretské a zvěstovaly
lidstvu nejkrásnější zprávy. _ S

S Hřeby násilně vnikají do nohou a zohavují je, znetvořují je,
trhají je - krásné nohy zvěstujícího -- které kajícnice skrápěla
slzami a utírala vlasy, líbajíc je a nalézajíc v líbání nemalou
útěchu. S  i ,

U nohou, které objímali věřící, snažíce se je pohnouti k návštěvě
svých trpících, u nohou, u kterých Sedávala Marie, toužící a lač-
nící po nebeských pravdách, u těch nohou jsou nyní mučitelé s
hroznými nástroji. Nohy, kterých se dotýkala tvář vděčného Sa-
maritána, ty nohy jsou nemilosrdně přitisknuty na dřevo kříže.
Nohy, které volně kráčely po vlnách jezera, dobrovolně zůstávají
hřeby připoutány na kříž... Majíce za podnoží celou Zemi, spočívají
.bolestně na úzkých hřebech. _ ` 7 ._

Kati však nejsou se svým krvavým dílem hotovi. Vědí, že
zbývá dílo dokonati. Dosud je zde živé Srdce. Dosud se hýbá tento
činorodý sval, hlasatel života, třebaže Ostatní tělo je připevněno
těsně na kříž je -- cruci iixum. A právě tento jediný vnitřní sval
je ďáblu a světu ;- totiž té části světa, jíž ďábel vládne -_- nej-
nebˇezpečnejsı. 7 _  

7 _ Každý ze posledních úderů Srdce jakoby. se ptal rnučitelů:
„Filii hominum usquequo gravi corde?“2) _ \ _

Udpovídají, nerozumějíce němé otázce Srdce, posměchem,
rouhánim a zuřivostí. t ' _

„Pavit eos in innocentia cordis sui.“3) Nevinnest a šlechetnost
Srdce byla příčinou, že byl Kristus Zohaven a jeho tělo takřka na
cáry roztrháno. Slechetnost Srdce, jehož úcta naplňuje nyní svět,
strašila temnoty iniernální a proto (byt i marně) byl učiněn Dokus
Srdce Zmařiti. Učinil tak pohan a proklál Srdce kopím. Vydalo krev
a vodu. Krev zbarvila bok, spojila se S krevními skvrnami, kte«
rými bylo tělo bičováním pokryto a pak kanula po délce těla k
úpatí kříže. Tam se však nezastavila, poněvadž obsah Srdce je ve
skutečnosti větší, než ukázalo"_světu_ Longinovo kopí. Zdá se, že
větu evangelia: „Vyšla krev a voda“'*)_ můžeme mysticky vyklá-

c  1) IS. 52, 7. -z- 2) 4, -z 3) ž. 77, 72. iz-z 4)Jø 19/84.  

ee _
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rdati o dvojích proudech, které božské Srdce vylilo na útěclıu a po-~
.silu Z ráje vyhnaných synů Evy. J

Jedny proudy se dělí na tisíce praménků a Z těch každodenně
.nkápne něco krůpějí do posvěcených nádob na tajemná konse-
krační Slova kněze. Tyto proudy jsou nejvlastněíším darem Srdce,
pramene života. . . » _

Druhé proudy jsou podobné těm, jež líčí Benson 've svém
„Neviditelném Světle“. Od svatostánku k srdci modlící se řeholnice
proudí jakýsipás, který se skládá Z nehmotných atomů čisté touhy
po Bohu, která nachází výrazu právě v kontemplační modlitbě. Tak
asi Benson.

Podobné tedy proudy vycházejí Z Božského Srdce, a nejsou
tak podstatně svaté jako proudy, Z nichž kane svatá rosa do zla.-
tých kalichů. Jakost těchto druhých proudů označil Kristus slovy:
„Kdo chce Za mnou přijíti, vezmi kříž svůj a následuj mne.“*°)
Tedy: „Nes kříž utrpení a následuj mne v křížové cestě bolestí,
jimiž se vykupují duše.“ .Jsou to proudy utrpení, o něž se dělí Kri--
stus se svými sluhy. Utrpení je člověku ve službě Kristově cele
ponořenému něčím bolestně krásným a to proto, že pramení ze
Srdce plného dobroty a lásky. Chápeme potom světce a mystiky,
kteří po utrpení přímo touží a k růži je přírovnávají. Tak bl. Susovi
„bylo 'utrpení měřítkem mravní dokonalosti, znakem Vyvolení a
posvěcením jeho snah. Proto seamu stalo přímo žádoucím . . . Za-
omilovanou jeho květinou byla. červená růže. Mluví-li o ých

j ~ 0*“ -448)iitrpeních, nazývá je červenými ruzemi. , ` t ^
 Jestliže tak budeme chápati utrpení i my, nezkruší nás nic.

Budou Z nás vpravdě apoštolové, mužové neohrožených srdci. To
však bude tehdy, až bude pravdivé slovo žalmu: „Diligam Te, Dov-
mine, iortitudo rnea“;'7) až budeme jako sv. Štěpán-jáhen „plní miv-
losti a statečnosti.“8) J 7  

‹-+CD< N< 'PT'

jos. jANÖiKz
5 V. P A V L A.

(Dokončení.) J .
' Nejvěrnější zůstala Pavle Eustochium, nazvaná také dle rodu

otcova Julia (ep. 108, 4). Jeroným vydává o ní svědectví: „A vidí-
me to ještě do dneška na její svaté dceři Eustochiu, která vždy tak
lnula k matce, že stále poslouchala jejich rozkazů, že nikdy bez ní
nespala, neodcházela, nejedla, neměla ani groše svého majetku, ale
radovala se, že její dědictví po otci i po matce od matky bylo roz-
dáno a věřila, že láska k rodičce jest největším dědictvím a bov-
hatstvím“ (ep. 108, 26). i S -  
-n.4_.__..._.____..__.*.,.___._,,,_,q._.„` _

. Š) Mat. 16. 24. -- 6) Bl. Jindřich Suse. Dr. Lang.I. vydání pg. 171“
-~ 7) Z. 17. -- 8) Act. 6, 8. ˇ _ _
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 Eustochium byla třetí dcerou Pavlinou a mohla se naroditi nej-»
spíše r. 367. (ci. Griitzmacher I, 2511). Když Pavla ovdověla a vě-
novala se askesi,lnašla„v Eustochiu duši, která byla odhodlána s ní
odřícise světa a zůstati Dannou pro Krista. Obě sverıly se vedení.
Jeronymovu, který jim ukazoval cestu k vyšší a vyssi dokona-~
losti. Světu ovšem nelíbilo se toto rozhodnutí a proto hleděl Eusto-
chium stůl co stůj udržetiprol sebe. Praetextata velmi vznešená
žena na rozkaz Svého muže Hymetia, jenž byl strýcem Eustochie.
panny, vyměnila jí oděv a změnila její zevnějšek, Zanedbané vlasy
spletla po světském způsobu a snažila se tak zmařiti předsevzetí-
panny a touhu matčinu. Ale nezdařila se tato nástraha. Praetextataz
byla potrestána za svůj čin ztrátou manžela a synů. aza pět měsíců
Zemřela. Tak Kristus pomstil se na hanobitelích chrámu svého, tak
hájí.perly_ a nejdrahocennějši statky (ep. 107, 5).,Eustochium rovněž
odmítla provdati se za konsula, který se O ni ucházel a dala celému
Římu příklad 'svaté čistoty (ep. 66, 3). _   

Jeronym, aby ji ještě více utvrdil V jejím rozhodnutí, napsal ji
list vlastně celý spis o panenství, který Zůstane vždy nejlepší apo-
logií sv. čistoty. -- Jeronym ji nazývásvou paní, poněvadž jest
nevěstou Pána (ep. 22, 2). Názor jeho na manželství jest: Chválím
sňatek, chválím manželství, ale proto, že mi rodí panny. Sbírám s
trní růže, ze země Zlato, Z mušlí perly. Zda oráč celý den oře? Zda
se neraduje Z plodu své práce? Ve větší úctě jesňatek, když se
větší lásce těší to,co se za něho rodí (ep. 22, 20). Aby. mělo panen-
ství před Bohem nějakou cenu, musí býti dobrovolné. Vznešenost
panenství vyplývá Z toho, že Boží syn, jakmile sestoupil nazemi,
utvořil si novou rodinu, aby tak, jako byl lv nebi uctíván od andělů,
měl také anděly na zemi (ep. 22, 21). -- Má-li se splniti příkaz Apo-
štolův, abychom sebez ústání modlili, není to jinak možné než v
panenství. Kdo V manželství plní své povinnosti manželské, nemůže“
se modliti. Bud se modlímestáleía jsme panici, nebo se přestaneme
modliti a sloužímez V manželství (ep. 22, 22). -~ Panenství musíme-
chrániti. ,,Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a jeho
vyvolenými anděly, abys střežila to, co jsi začala, abys nevynesla
snadno na venek nádoby chrámu Hospodinova, které spatřiti jest
dovoleno pouze kněžím. At' nikdo Světský nenahlédne do svatyně
Hospodinovy. Oza dotknuvse archy, které se dotknouti nebylo doz-
voleno, náhle byl smrtí zasažen. A žádná nádoba ani zlatá ani stříz
brná nebyla Bohu tak milá, jako chrám panenského těla“ (ep. 22,
23). -- „Ty jsi nevěstou Kristovou. A nevěsta Kristova jest archa
Zákona uvnitř i zevnitř pozlacená, strážkyně zákona Hospodinova.
Jako v nínebylo nic jiného než desky Zákona, tak i V tobě nebu-cl".
žádné myšlení na vnější svět“_ (ep.22, 24).  í .

Jeronym radí Eustochiu, aby se zdržovala co nejvíce doma.
Skutky lásky a odříkání má konati tak, aby to pouze Bůh viděl,
poněvadž mnozí „právě tím snaží se líbiti, že Zavrhuji líbiti se.
Nechtěj se .zdáti příliš zbožnou a ani více pokornou, než jest po-›
třeba, abys prchajic před slávou jí nehledala“ (ep. 22, 27). Panně
takénepatří zabývati se příliš literaturou proiání -- klasiky. „Co
má činiti Horác se žaltářem? co Maro sevangelii, co Cicero S Apos-›
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štolern? 'Zdaž nepohorší se bratr, až tě uvidí, že se zabýváš pohan-
stvím? A byt by bylo čistýmlidem vse ciste a mc by se nemelo
zavrhovati, co přijímáme s díkučiněním, přece nemusíme zároveň
píti pohár Kristův a pohár ďáblův“ (ep. 22, 29). -- Ku konci Jero-
ným staví Eustochiu vzor, dle něhož se má . říditi. j,,Vem si vzor
Z Marie, která byla tak čistá, že Zasloužilabýti Matkou boží. A
když k ní sestoupil anděl v podobě mužské a pravil: Zdrávas, mi-
losti plná, Pán s tebou (Lc 128), zarazila se a byla přestrašena tak,
že nemohla odpověděti. Nikdy totiž nebyla pozdravena od muže.
A ta která se bála člověka bez bázně rozmlouvá s Andělem. I: ty
můžešbýti matkou boží. Vem si velkou, novouknihu al napiš do
ní perem lidským: Vezmi rychle kořist. A když přistoupíš k proro-
kyni, počneš a porodíš syna, řekni: Z bázně před tebou, Hospodine,
jsme počaly a měly jsme bolesti a porodily jsme ducha 1 spasení
tvého, jejž jsme rozestřely po zemi (Is. 2618). Tu i syn tvůj  tobě
odpoví a řekne: Hle matka má a bratří moji (Mc. 334), (ep. 22, 38).
1 Na konci listu dává Jeronym radu: „Kdykoliv tě budou lakati
.marnéz rozkoše světa, kdykoliv uvidíš ve světě něco ř slavného,
vstup vmysli své do ráje, poční býti tím, čím: jednou budeš, a
-uslyšíš od svého ženicha: Přitiskni si mě jak pečetní .prsten na
srdce, jak pečetní prsten nasvé rámě (Gant 86) a posílena na těle i
;na'mysli zvolášz Spousty vod té síly nemají, láskuby uhasily, řeky
jinezatopí (Gant. 87). P J J V 1  . _. Z 1 S

Eustochium po smrti: matky Pavly řídila kláštery V Betlémě a
ˇvychovávala dceru svého bratra Toxotia Pavlu. Zemřela r. 419 (ep-.
143, 2) ještě dříve než Jeronym. . ' l i . . `

Přátelský poměr mezi Jeronymem a Eustochií byl stále
upřímný. Svědčí o tomi dary, které Eustochium poslala Jerony-
movi v den sv. Petra a sice: náramek, list, holubice a košíček
třešní. Jeronym V listě 31. .děkuje za dary a vykládá význam jejich
allegoricky. Náramky jest ozdoben u Ezechiele Jerusalem, Baruch
dostává list od Jeremiášea v podobě holubice sestupuje. Duch

sva±z,'f. _-  _ _   
4 Pavla rozhodla se opustiti Řím aì odebrati se do Svaté Země.

Eustochium jediná Z dětí ji následovala a tím poněkud mírnila
:matěin žal. Ve Svaté' Zemibyly stále pospolu; Jedna bez druhé ni-
čeho nepodnikla. Eustochium byla Pavle nejlepším" strážcem a oše-
třovatelkou v nemoci. Pavla těžce byla nemocná poprvé asi r. 401.
.neb 402., kdy Jeronym v listě k sv. Augustinovi se omlouvá, že mu
»hned neodpovídá v: ,,K průtahu přispěla dlouhá nemoc“ svaté a úcty-
hodné Pavly. Zatim co jsem sedal po dlouhou' dobu u nemocné, za-
pomněl jsem téměř na list tvůj neb toho, kdo jej pod tvým jménem
psal, pamětliv jsa onoho přísloví: Hudba v zármutku je mluvení
lnevčasné (Eccli 22°),(ep. 102, 1). -- Kdykoliv pak jindy tělo bylo
isouženo nemocemi, říkala si: Trestám tělo své a podrobuji V  slu-
žebnost, abych snad kázav jiným, sámnebyl Zavržen .(1.  Kor. 927),
(€n.1o8,1).  i      

_ Po druhé Pavla těžce onemocněla před svou smrtí. Upadla do
-težke nemoci, ba došla toho, čeho si přála, že nás opustila a spo-
jila ses Panem. V nemoci té osvědčila .seřještě více všem známá
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láska dcery Eustochie k matce. Seděla u lůžka, držela vějíř, pod“
pírala hlavu,›podkládala polštáříky, třela nohy, rukou zahřívala
žaludek, ustlala .měkce postel, chladila vodu, dávala. obkla.dky,.
předbíhala služky v práci a pokládala za zmenšení svých zásluh,
cokoliv jiná vykonala. S jakými prosbami, s jakým pláčem. ana-
řkem spěchala od nemocné matky ke slujilˇIospodinově, aby nebyla
zbavena tak drahé společnosti, aby. nemusela žíti bez ní, aby byla-
nesena na týchž marách. O křehká a k pádu náchylná přirozenostil.
Stejný by byl osud našich těl se zvířaty a dobytkem, kdyby víra
v Krista nás nepovznášela k nebi. a kdybychom neměli přislíbenu;
nesmrtelnost duše. Stejně umírá spravedlivý a inespravedlivý,
dobrý a zlý, čistý a nečistý,jenž obětoval i který neobětoval, spra-
vedlivý a hříšník, ten, jenž přisahal, i ten, jenž nepřísahal. Lidé i
dobytek stejně rozpadají se v prach a popel (108, 27). "

_ Ona, nejrozumnějši ze žen, cítila, žejse blíží smrt a že toliko
srdceve svaté hrudi ještě tluče, ač část těla a údů chladla, přece
jakoby se ubírala ke svým a opouštěla cizí, šeptala ony šveršeı.
Hospošdine, 'miluji skvostný dům tvůj, místo, na kterém velebnosit;
tvá Siáıi (ž. 258) zlízuç flsøn milá pnhyiifly żvê, Høspøáinę záslnpüi
Duše moje nyje touhou po síních  Hospodinových (ž. 831) a Lépe
být na prahu Božího domu než bydlit ve “ stavení hříšníkův
(ž. 8311). Když jsem se jí tázal, proč mlčí, proč nechce odpověděti.
na otázky, zda jí co bolí, odpověděla řecky, že necítí žádnétbolesti.
a hledí s úplným klidem všemu vstříc. Po těchto slovech zmlkla a
se zavřenýma očima, jako by již povrhovala vším smrtelným, až.
k 'vydechnutí duše opakovala tytéž verše, ale tak, že stěží jsme.
mohli Slyšeti, co říkala. A držíc prst u úst, znamenala se znamefl-
ním kříže na rtech. Ubývalo dechu,bylo slyšeti smrtelný chrapot..
Duše toužila již vyjíti a sám chrapot, kterým se končí život smr--1
telníků, obracela ve chválu Hospodina. Bylipřítomni biskupové je-
rusalemský a Z jiných měst a nesmírné množství kněží nižší dů-lv
stojnosti a jáhnů. Celý klášter zaplnily. zástupy panen a mnichů..
Hned, jakmileuslyšela volati ženicha: Povstaň, pospěš, přítelkov-
moje, holubice má, krásko má, vyjdil Minulá zima již, déšť. přestal,
odešel (Cant. 210, 11), radostně odpověděla: Květ vidět u nás, čas;
přišel ořezu (Cant. 221) aVěřím a vidím ,dobrotu Hospodinovu v`
zemi živých (ž. 2613),J (ep. 108, 28.) “-ę-- “  .

Neozýval se nářek a pláč, jak obyčejně bývá při smrti lidí
světských, ale zněly žalmy v různých jazycích. Byla přenesená na.
rukou biskupů. .lední Z nich`; nesli lampy a svíce, jiní vedli zástupy“
pěvjících. Byla uložena uprostřed kostela v jeskyni Spasitelově. K
jejímu pohřbu sešly se zástupy ze všech měst palestinských. Který
mnich zdržel se ve své cele na poušti? Která panna zůstala v ústraní
svého bydliště? Za sˇvatokrádež považovali si neprokázati tak
svaté ženě poslední službu. Vdovy a chudasi ukazovali šaty od ní
darované. Celý zástup chudáků naříkal, že ztratil matku a .živi-
telku. Co jest ku podivu, smrt nezměnila tvář, ale ta byla 4 plna-
takové vážné důstojnosti, žes myslel,flj že není mrtvá, ale spí,
Zalmy zaznívaly po pořádku v řeckém, latinském a syrskémja-›
zyku a to nejen po tři dny, kdy mrtvola- byla dole. v kostele a u.
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jesli Páně, ale po celý týden, při čemž všichni“ měli za' to, že je to
jejich pohřeb. Důstojná panna dcera její Eustochium nedala se od-
trhnouti od své matky. Líbala oči, .upřeně patřila na její tvář, ob-
jímala celé tělo a chtěla se dáti pohřbíti s matkou (ep. 108, 29).

Svatá a blažená Pavla zemřela 26. ledna r. 404. y sobotu,z“tři
hodiny po* slunce západu. Pohřbena byla 28. ledna. Zila ve Svatém
předsevzetí v Ríme 5 let, v Betlémě 20 let. Dosáhla věku 56 let,
8 měsíců, 2l dní (ep. 108, 34). . 1 _

Jak hluboce dotkla se smrt Pavlina Jeronýma, vysvítá Z listu
k Theofilovi,-patriarchovi aleXandrinsk.é_mu,l V němž se jedná o
překladu listu velkonočního proti bludům origenistickým. ,,Pročež
zapřísahám tě, odpust mé liknavosti. Tak jsem zniěeu. smrtí svaté
a úctyhodné Pavly, že mimo překlad této knihy až do přítomné
doby jsem nenapsal nic Z díla božího. Ztratili jsme náhle, jak sám
víš, útěchu, které jsme nepotřebovali pro sebe (jak svědomí na-~
šemu jest svědkem Hospodin), ale k osvěžení svatých, kterým ona
úzkostlivě sloužila. Pokorně tě pozdravuje svatá a úctyhodná
dcerat tvá Eustochium, kteránenachází žádné útěchy za nepří-^~
tomnou matku, a veškero bratrstvo“ (ep. 99, 2). Jeronym loučí se si
Pavlou ke konci listu: „S bohem bud, Pavlo, a podporuj modlitba-
mi ctitele svého v posledním stáří. Víra a tvé skutky spolčují tě
si Kristem, a tak jsouc u něho snadněji dojdeš toho, oč žádáš. Po-
stavil jsemti pomník trvanlivějšízlata, který nezboří žádné stáří.
Vtesal jsem nápis na náhrobek tvůj, který jsem také připojil k
tétolknize, aby, kamkoli se naše řeč dostane, čtenář poznal, že jsi
chválena, že jsi pohřbenav Betlémě.“ Z 7

Nápis na hrobce: . 2 `
Potomek Scipionů, květ Paulova vzácného kmene,  
Oracchova rodná krev, štěpž vznešený Agamemnonův
v hrobě tu odpočívá.: ji kdys Pavlou rodiče zvalí,

gnňıatkou Eustochium, Řím ozdobouženského světa.
V betlemský odešla kraj a v něm chudému sloužila Kristu.

Nápis na průčelí jeskyně: 7 . . l
J Těsný-li zříš tento. hrob, tuto vtesaný do skály tvrdé?

_ Utulek Pavly on je, jíž duše dlí v nebeském stanu.
 Příbuzní, rodina,_vlast, Rím, bohatství, děti aj bratr?  _
Navždy se Vzdavši jich všech ted* V betlemské jeskyni dřímá.

Ă Kriste, tu jesličky tvé, sem z východu magové přišli, .
. Bohu a člověku zde své mystické složili daryř) 1

J _ 1) Překlad nápi“`ů podává. Lanfrve spise Otec pouště Svatý Jeron
Oíømønø 192.0, Sa-_ ıío. e ° _   y
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' V KAREL MEZ1HoRsI<Ý.-
(yBÉi`z1irv

Na sněhu sazemi Špínavěm
našel jsem st0IJ.V bílé --; "ˇ

:čistě jak hvězdičky svítíly,
vzbuzeny sluncem se nítily 1
slzami lásky a soucitu

okolí za sve'
Došľliněně. .

. Hvězdíčky na sněhu špínavěm,
 čistého stopy bíle' - --  

Havran vás černý byl stvořítel,
. smutku on v samotách hostítel --

/5 v va prec jste, stopy, jak andelske'
i zůstaly Do něm  

rozzářeně. -

A Zahrado“ pod sněhem špínavým -
. hvězdy tí snesl bílé

Z oblačných vyšín smutný host . .

Tam leží ztrnulý _- dobrý dost,
by ho pes po chvílí požíral

k radosti kluků
zabíjácke' -- -- --  

"ř LEOPOLD BENÁCEK: i .

PAMÄTCE KAPrLáNA PAMPLoNsKÉHo.
. Bylo to na jedné Z Cıalilejských hor -- snadna Táboru --J, kde

Kristus maje odejíti do slávy“ své dával prostým rybářům poslední
pokyny k dobytí světa a založení Božího království. „Jdouce tedy
učte všecky, národy . . . a aj, já s vámi jsem po všechny dni až
do skonání světa.“1) Učedníci ovšem nechápali tehdy ještě úplně.
co Mistr s nimi zamýšlí. Teprve osvíceni Duchem sv. viděli jasně
svůj úkol; a pak pamětlivi rozkazu Mistrova šli a ohněm nebeské-
ho učení zapálili svět. Církev Kristova -- to símě hořčičné -- podle
předpovědi svého Zakladatele vzrostla rychle v strom a v náruč svou
schvátila národy..Její osudy za 1900 let jsou pestré jak mosaika.
„Ze tmy pohanství k pravému světlu přivedla lid, Z ˇ poroby a
otroctví k pravé lidské důstojnosti přivedla člověka, lásku vzájem-

1) i\/nh. 28, 19«~2o. 7
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nou a-milosrdenství hlásala.“ Byla matkou a ochránkyní opuštěných
a slabých, byla učitelkou nevědomých, zjemnila mravy divokých
národů, naučila lidi Znáti jejich cíl a vedla je pečlivou rukou k
.k. tomucíli jedinému arıeívyššímu -- k Bohu. Služebníci její hy-
nuli vmukách největšíclı, umirali v žalářích, podnikali práce nad-
lidské, aby. celý Světmatkuxtuto laskavou poznal. Zádná Země jí
nebyla příliš vzdálená, žádné moře příliš rozlehlé a bouřlivé,
.žádný národ příliš divoký, žádný kraj příliš horký neb mrazivý,
všude posílalaa posílá dosud své služebníky, aby národy oblažila,
.zušlechtíla a k pravému Bohupřivedla. Viděla světové říše vzrů-
stati, kvésti a hynouti, viděla, jak království se rozpadávají a nové
říše vznikají. Pro-žila věk starý, prožil-a věk střední, žije ve věku
novém, stálestejně mladá a svěží, plna božské síly, plna lásky a
horlivosti vykonati úkol Kristem) jí .svěřený.“1) Byla a jest dětinně
'milovánasvými syny, zakusila a zakoušíiniernálního Záští a pro-
následování těch, kteří nejsou V ovčinci; nesčíslněkrát byla Zra-
zena, kamenována, poplvána a Zneuctěna vlastními dětmi. Přes to
-vše zůstala slavná, bez poskvrny a vrásky, svatá a bezúhonnái),
rnilujıc lidi, netknuta vsak jejich slabostmi. Kolika boji těžkými a
úpornými prošla vítězně! -  .

Nebylo pro Církev dob těžších a hrozivěj než na počátku nového
věku. Na východě chřestili zbraní t'l`urci av Církvi samé ne-
çštastný mnich augustiniánský Luther, vyhlásiv svobodu svědomí, ale
popřev svobodu vůlea primát,přiložil Církvi nůž na hrdlo a dru-
hou rukou vedl jistou ránují bezmocné přímo do srdce. A právě
nyníˇPán, pamětliv své přípovědì učiněné na hoře v CIali'lei, pro-
bouzí v Církvi své novou mocnou sílu a tím ji zachraňuje od po-
hromy. i

C/)< I'-^`ı (7 ,."'.T"

R. 1521 na sněmu Wormském odhodil Luther masku a jsavmoci
.satanově, vyhlásil Církvi boj na život a na smrtgv v pondělí Svato-
dušní téhož roku při obraně tvrze Pamplony ve Spanělích byl těžce
poraněn třicetiletý důstojník Iňigo Z Loyoly. Nuže, v tomto rytíři,
„jehož zranění znamenalo pád Pamplony, byla .uložena významná
složka, ba nová epocha církevní historie, v tomto hrdinovi, přes kte-
.réhose vítězný voj Francouzů hnal do tvrze, dřímala mocná zá-
-štita Církve, nový, světový a moderní řád; nikdo toho netušil" a
.nejméně raněný Iňigo, že bude „předním odpůrcenr onoho augu-
stiniánského mnicha v nepokojném Německu, bojovníkem proti
'tomu světu, jenž se mu zdál tak krásným a jejž tak silně milo-
val.“3) U Boha však není nic nemožného, nebot' ,,nevyzpytatelní jsou
soudcové jeho a nevystihlé cesty jeho.“4) _ Je velmi Známé obrá-
-cení zakladatele dobrovolných žoldnéřů Církve. Je to jeden Z mno-
Ĺhých zázraků milosti Boží, do nichž není nám možno úplně pro-
niknouti. Jisto jest, že v březnu 1522 Zaklepal Ignáciusö) na bránu
_ì 

1) Růže dominik.XXXIV,ˇ2--4. 2) Ef. 5, 27. -- 3)) Francis Thompson:
.Svatý Ignác Z Loyoly. Z anglictiny přeložil Jaroslav Skalický. Stará
Rıse 1922.. -- Cıtaty V článku, u nichž není * udán pramen, jsou vzaty
Z tohoto dila, jehož nemohu ani dosti odporuěiti. - 4) Rím 11. 83. --

-5) Jxnênø _I,‹.;,~nø.unS vysizyuıjøi se pøprvá xx 1587; tehdy již byl
lgnácius v Rímě. Iňigo a Igrıatius vyskytují se potom promiscue až do

l' tr. 1546, od kteréž doby zůstává Ignatius. Podle vlaStního\dopiSu nazval
_ .-.-x- '
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benediktinskéhozf kláštera na hoře Montserratu V Katalonii, kde V
předvečer „Zvěstování“ po generální zpovědi, narniž se připravoval
tři dny, vyměnil odění rytířské za šatz pytloviny a Ztrávil noc
před oltářem nejčistčí Panny; tehdy Zasvětil svůj Ĺ životu Výhradně
Bohu. Od té doby také celý život jeho je mohutná Velepíseň cti a
chvály Boží, V niž se nevyskytuje ani jediný rozladěný akkord. --
Posílen Chlebem života odebral se Ignácius do.Manresy, městečka
na úpatí Montserratu. V Manrese konal tuhé pokání, jehož krutost
vzbuzuje třesení, jen když o něm čteme, a ošetřoval nemocné. Nato
zvolil si příbytek V jeskyni poblíž městečka. Zde prošel žárem du-
ševního boje, jehož palčivost V celé své síle poznali jen světciy U
Ignácia byla hrůza tohoto boje stupňována iysickou i nervovou sla-
bostí -- následkem krutého umrtvování. . 7

Ovocem desetiměsíčních vnitřních zápasů, jež proslavilo jeskyni
manreskou, jsou Ignáciova „Duchovní cvičenrí.“ Jest to výborná
psychologie, věrný obraz působení milostivlidské duši. Cílem ,,Cvi-
čení“ konečným je oslava Boží aspása duše; cílem bližším je
uspořádání života pro budoucnost, před nímž předchází jako pod-
minka naprava minulosti. „Cvicení“ jsourozvrzena na 4tydny. Jako
Základ a východisko klade Ignácius cíl člověka. „Člověk je stvořen,
aby chválil Boha, Pána našeho, jemu úctu vzdával a jemu. sloužil,
a tím spasil duši svou; a Ostatní Věci na povrchu zemském jsou
stvořeny pro člověka, a aby. mu pomáhaly ve snaze O cíl, pro který
je stvořen. Z tohoínasleduje, že jich má člověk na tolik užívati, na
kolik mu pomáhají k jeho cíli, a na tolik se jich musí sprostiti, na
kolik mu vzhledem k němu překážejí.“_°1) Z této základní myšlenkìıf
plyne nutnost indiííerence vůči všem Věcemfstvořeným; ve světle
posledního, cíle člověka se tvorové měníne V podstatě, nýbrž ve své
ceně a váze. .Clověk poznává, kdy se V užívání tvorstva zpronevěřil
poslednímu cíli. A dáleukazuje Ignácius, co odvádí člověka od cíle.
Ukazuje na pád andělů, způsobený jedinou myšlenkou, na prarodiče,
kteří jediným zlým skutkem uvrhli sebe a celé své potomstvo do
nekonečné bídy; :předvádí nás k loži urnírajícího, který na _ konci
svatého života jen jedenkráte těžcezhřešil as tím? propadl věčnému
zavržení. A“ při tom drží člověku před očima zrcadlo jeho vlastního
žiVota,”dáVá mupohlížeti na celou řadu strašnýchì a těžkých hříchů
s otázkou, jaký trest ho za to množství hříchů očekává. Tento dojem.

V VVješte stupňuje, přiváděje člověka na okraj propasti, kde vecně
vládne Boží spravedlnost; rozvíjí před jeho zraky obraz místa věč-
ných muk a třesoucímu se dává pokleknouti k modlitbě díků milo-
srdnému Bohu, že ještě může žít a provést in á pr av u života. Tím
je prvý cíl dosažen. Nyní člověka vítěznou milosti Kristovou od
hříchu očištěného a láskou k` ctnosti rozníceného na prahu cesty
osvětné vítá sám Kristus Vykupitel, který zve všecky lidik následo-
Vani a napodobenı sebe V boji o rozšíření kralovství Božího V nás i
se tak Ignácius Z úcty k sv. Iguáci mně.“ (P. Genelli S. J., Leben des
hl. ignatius von Loyola. Herausgegeben von V. K olb S. J. Wien 1894.)

1) Jaroslav Ovečka T. J.: Duchovní .cvičení sv.. .Ignáce Z Loyoly.
Na sv. Hostýně 1921. Následující postup myšlenek ,,Duch. cvičení“ podán
jednak podle uvedeného dila,-jednak podle knihy: W. VaniNie_uWenhoi*f
S. J., Leben des hl. Ignatius vonÍLoyo1a. 2 Bde. Regensburg 1901.
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mimo nás. Aby-rozhodnutí ke vstupu do této armády Boží, jejíž
hlavnízbrani je následováni Krista, usnadnil, zobrazuje Ignácius
Vykupitele, který člověka k boji zve.. Dává cvičenci nazírati na
Kristův život pozemský, aby vzor k následování .jasně zazářil. V
úvahácho mládí Vykupitelově. dospívá k dvojí možnosti následo-
vání Krista; jednou jest obecná dokonalost křesťanská, druhou stav
evangelické dokonalosti. Tak je cvičenec postaven před volbu stavu,
jež je úkolem druhého týdne. Když je účinnými prostředky přive-
den kr rozhodnutí, dává mu Ignácius nazírati na utrpení a smrt VY“
kupitele, aby hos tím větší láskou následoval, ave čtvrtém týdnu
na Kristovo íoslavení. Cvičení jsou dokonána a člověk se modlit-
bouz „Vezmi Si, ó Pane, a přijmi“ zcela a bez výhrady dává Bohu v
oběť Zápalnou- -- Z krátkého náčžrtku není možno poznati Ignáciova.
„Duchovní cvičeníŠ“.iKdo~ chce poznati jejich púsobivou silu, sám
musí jejich školou projíti. „Duchovní cvičení“ jsou jedinečným l dí-

I V V5 Q oo J I _ I O VV) )em, jemuz nutno priznatı v jıstem smyslu inspiraci a vyssi osvi
cení. „Neobyčejná síla jejich pochází Z toho, že jsou objektivně i
subjektivně soustava prostředků nejúčinnějších. Objektivní jsou:
štědrá milost Boží, mocná působivost velkých pravd náboženských-
a pomůcek Bohem a církví podávaných, logický a -psychologický
postup v látce předkládané k rozjímánim a v celé soustavě předpi-
sovaných cvičení, konečně samota a mlčení. Subjektívní účinnost
je, zvláště konají-li se cvičení úplně, výsledek svrchovaného napětí
všech duševních sil cvičencových pod vedením zkušeného a obe-
Zřelého cvičitelef) Nemůže ovšem cvičenec konati s prospěchem
cvjičení sám, nebot potřebují výkladu; jsou to spíše pokyny pro
toho,.kdo cvičení dává a proto je třeba cvičenci podavati látku již
zpracovanou. -- V ,,Cvičeníc*h“ukul Ignácius svému Tovaryšstvu
mocnou zbroj i zbraň, jež. jest jedním Z tajemství úspěchů. jesuit-
ských.Tovaryšstvo na „Cvičeních“ .spočívá jako na pevném zá-
kladu. „Cvičeními“, jichž autorkou nazýval Pannu Marii, konal
Ignácius divy; jimi získal' také všecky svéučedníky. Jako tehdv i- ›
dnes jsoupožehnáním pro ty, kdo je konají. O účinnosti „Cvičení“
byl Ignácius úplně přesvědčen. Ríkával, že vykonají-li se jeden-
krát V celém rozsahu, není třeba konati jich. podruhé. Vdopisu, po-
Slaném r. 1536 Z ,Benátek pařížskémur knězi, svému zpovědníku-
Mionovi, zapřísahátohoto, aby. vykonal duchovní cvičení a je ocho-
ten podrobiti se jakémukoli trestu, jejžmu Nliona určí, bude-li lito-
vati, že je vykonalfí)  i .

M _ V Manrese také byl mu u vytržení Zjeven úkol založiti řád.
Ignácius podle své španělské rytířskéi povahy jistě též pod dojmem
výprav křižáckých -- kladl působíštěsvého řádu do Svaté země
mezi nevěřící. Nebyla to myšlenka nová; bylat ideálem a ctižádostí
hluboce zaštípenou v mysli středověké. Proto' odchází Ignácius Z
Manresy do Barcelony, kde očekává loď ke své pouti. o Tam jako
Všude při dočasném pobytu věnoval sedm hodin denně modlitbě;
„po Ostatní dobu ošetřoval nemocné, žebral po ulicích a rozděloval,
co dostal, mezi chudé,když ukojil své vlastní skrovné potřeby.“ V
srpnu 1523 vstoupildo Svaté země, odkudž však se brzy působením

1) Ovečka, str. 16. -_ 9) van Nieuxvenlioiři,
ı .
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tamních irantiškánů, vrátil do Evropy dvojím poznatkem: že
Palestina nebude kolébkou jehořádu, a žek, velikému úkolu je
.třeba nejprve se řádně vzdělati. Proto se počal .v Barceloně učiti
počátkům latiny. Tak vidíme třiatřicetiletéhof muže seděti s. dětmi
ve školní lavici; je to zajisté projev neobyčejně pevné vůle Igná-
zciovy, jež je význačným rysem železné jeho povahy. V této době
vyvíjí úspěšný apoštolát, který mu Získal četné přátele, ale také
roznítil proti němu nenávist do té míry, že byl “k smrti ztýrán. Po
dvou letech končí předběžná studia a r. 1426 vstupuje na univer-
,situ v Alcalái), kde má již několik učedníků a pro svou činnost je
.uvězněn a postaven před inkvisici. Jeho učení shledáno bezvadným,
ale veřejnákázání byla mu, zakázána podtrestem vyobcování.
.Odchází tedy po roce do Salamanky, ,kde se historie opakuje. Zde
opět zvítězil španělský tradiční iormalism. Přichází do .konfliktu s
.inkvisicí hlavně pro svá pravidla O rozlišování těžkého a všedního
hříchu. ,,Nemohli odsouditi jeho pravidel, ale zdálo se jim přece
neslušným, že je stanovil on. Bylo to velmi podobno staré historii
‹o tom, že se neslušelo Kristu uzdravovati v den sobotní.“ Vida, že
-i v Salamance je činnost jeho znemožněna, odchází ke konci roku
1527 Ignácius a s ním řád, dosud nezrozený, do Paříže. „Zvláštní
náhodou ve všem tom zápase zakla~datelTovaryšstva, které se po-
kládá za utlačovatele náboženské individuality, bojoval o. indivi-
ndualitu proti autokratickému Íormalismu. Ale bojoval s nezměnnou
.a trpělivou úctou k autoritě, která je vzorem každému nábožen-
skému retormatorovi, každému muži, přinášejícímu nové poselství
.netečnému světu.“ V Paříži Ignácius, jsa jedním Z 16.000 studentů
Sorbonny, vzbudil svým asketickým životem rozruch. t Brzybyl
,postaven před inkvisitora; ten však přesvědčiv se o jeho nevinně
propustil ho, takže se mohl věnovati studiu; jeho .výsledkem byla
,hodnost mistra svobodných umění, jíž dosáhl ve věku čtyřiceti tří
let. Při studiu, které mu pro pokročilý věk činilo značné potíže, ne-
zapomíná .však svého apoštolátu, jímž získává první trvalé učed-
-níny. „Jeho metoda jest zajímavá. Zkoumal smýšlení těch, s nimiž
.mu bylo jednati, přizpůsobil se předsudkům a oblíbeným slabým
stránkám svých št'astných obětí, nevšímal si jejich urážek, . byly-li
nepřátelské, a takto senepozorovaně vloudil V jejich důvěru. Byl
jemný, skromný, leč přímý -- opak „lstivého jesuíty“, jak si ho
myslívají, jehož způsoby by se znechutilý poctivému-člověku, - a
S přitažlivosti vyšší osobnosti pevně se uchopil svého muže, kdežto
Íbudoucí konvertita byl si vědom jen okouzlujícího přátelství. 'Ne-
,pozorovaně se ocitl potěšený druh na příkře stoupajícím  svahu
svatosti. Jest to metoda Pavlova, který se učinil vším všem; jest
to metoda Františka Xaverského, který pravil :P „Nechám je vstupo-
vati jejich dveřmi, ale starám se o to, aby vyšli mými.“ Jest velmi
Ljasno, kde se Xaverský naučil své božsky bezzásadné obratnosti,
své nebeské lstivosti.“ ' . “
--i-í_-_~...ìì__._..

I) van Nieuwenhoii' píše Alkala. Thompson, Genelli a Meschler
{DieG`vesel1Schaft Jesu. Freiberg 1911.) Alcalá. 1
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0 J Prvním Z učedníkıìi lgnáciových je Petr Favrei) rodem" ze*
Švýcar. Další --í počtem pět--jsou Španělé. Je to především druhý
vy Ignáciově družině František Xaverský který byl Ignáciem po-' 9

delším úsilí Zıskan a ,,stal se nejvetšımčlenem dobrovolneho sboru-.
Božího a nejznamenitějším zástupcem Ignáciovým a ve skutek.
uvedl onensen o .hlásání evangelia pohanům, jehož provedení ne-«~
bylo souzeno, zakladateli samému.“ Následuje Lainez, [devátenácti--~

konečně uhlazený a magnetickou, přitažlivost na mládež jevicí" Š
letý učenec Salmeron, osobitý a smělý učitel filosofie Bobadilla ai

Simon Rodriguez. 15. srpna 1534 představil ,Ignácius svých šest
učedníků V kapli na Montmartre, na místěpodle tradiceolposvěceném
krví Dyonisia Areopagity, Panně Marii. Zasvětili se Bohu sliby
chudoby, čistoty a službyv Palestině. Ježto V celé družině byl
knězem Favre, bylo ostatním dokončiti studia theologická. Bylo
určeno, že se všichni sejdou V Benátkách 25. ledna. 1537; kdyby,
nebylo možno vyplouti do Svaté. země, počkají v Benátkách rok;
jestliže ani potom nebudou moci vyplouti, slib služby iv Palestině
padne a všichni se daji k disposici papeži. To byly n a r o Z e n i n y;
T o V a r y š s tv a J e ž í š o va či ,,Gompanie“. Ježíšovy, jak svůj
řád zakladatel nejdříve jmenoval. Bylo  již na čase; v době, kdy:
protestantismus trhal 'Z těla Církve kraj za krajem, kdy Jin-
dřichVIII. vyrval z náruče její Anglii, byly již připraveny v .nebi
koruny učedníků Ignácových, kterého Pán poslal s údernou četbou.
dobrovolných harcovníků slávy Boží Církvi svojí k ochraně. Proto
neměla býti Palestina polem jejich činnosti; „bylo se jim postaviti'
proti armádě reformace, zaplavující sever a západ, ˇproti armádě
renaissance, zabírajíci vítězně- Italiia ohrožující i Rím.“, Nlladé
Tovaryšstvo netušilo však dosud tohoto svého určení. --

 P  PT p (Pokračování) , T

v 'èf

„Sotvasjestfněcortak důležito, aby Kristus opět Danoval ve
\ . v

světě, jako Svaté obcovčiníi klera, jenž má býti Svým příkladem,
` . ` _

Svým slovem a svým věděnim věřícím. vůčlcem. Neboť nikoli ne-

I')ra'vem. praví staré- přísloví.“ Jaćžfkněži --T takový lid.-“
. , . _ . _ A

Piııs X. 5. května 1904.
n

1),,Tak Thompson gvan Nieuwenhoffjej jm enuje Lefèvre .Genel1i[ Faber 4
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 JOSEF PROCHÁZKA:
]ERoN\.fM O BEZBLUDN-osrr Písi\ztA.,

J Přirozeným důsledkem Jeronymova pojetí inspirace jest jeho
jpřesvědčenío naprosté pravdivosti Písma sv.
Tomuto přesvědčení dává průchod na mnoha místech svých spisů.

Písmo sv. jest zdrojem pravdy. Skrze Písmo Bůh nám oznámil
všechna svá tajemství, dějiny od stvoření do Kristař) Z Písmado-
vídáme se též věcí budoucích; vše, co předpovídá, se splní, protože
slova Páně jsou pravdivá a jeho slovo jest skutekř) Kdežto
věštby proroků falešných jsou lživé, bez světla, plné bludů atrny,
předpovědi proroků Hospodinových jsou proroctví pravdivá.3)
Proroku Micheášovi vkládá sv. Jeronym do úst Slova: ,,Ježto věru
jsem prorokem a Božím duchem mluvím a od božství jsem poslán,
pravdu mluvímft) V těch, kteří mohli říci: Toto praví Hospodin,
jest pravda a ne podvodná ležř) ~ . . 3

Písmo sv. jest nejvyšší normou pravdy.: „Jako toho, co jest
psáno, nepopíráme, tak to, co není psáno, odmítáme.“6) Bezbož-
ností by bylo říci, že Písmo sv. lže.7) '  

Jasněji už nemohl sv. Jeronyrn vyjádřiti svého přesvědčení o
flnaprosté pravdivosti Písma, než jak učinil v kommentáři listu File-
zmonoviz ,,Jedna a táž víra na Mojžíše se vztahuje aena Boha: .
`Co` pak pravím, toto jest; Uvěřil někdo v Boha Stvo-
řitele: Nemůže věřiti, jestli dříve neuvěřil, že pravda jest, , co
o svatých jeho jest psáno: ŽeAdam od Boha byl stvořen, Eva Z
jeho žebra a boku vytvořena, Enoch byljpřenesen, Noe jediný za
potopy světa zachráněn: že Abraham prvni obdržel rozkaz vyjíti
ze země své a příbuzenstvaç obřízku, kterou na znamení budoucího

9 .

POUŽITO LITERATURY:  j V

Benedicti ~XV. encycl. „Spiritus Paraclitus“. (Citováno dle Hejčlova pře-
kladu, vydaného v ,,Ordin. listě praž. arc.“ r. 1920, č. 12.)

.Do-rsch Em., Augustinus und ľiieronymus über die Wahrheit der bibl. Ge-
schichte, v Zeischriít für kath. Theologie, Innsbruck, 1911,
str. 421;-448; 601--64. 0 ,  J T `

.Fgger Fr.,-Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schriít? Brixen 1909.
Foltynovský J., Sv. Jeroným v rozepřích origenských. Praha, 1914. 1
Lang A., Otec pouště sv. Jeroným. Olomouc, 1920. í -
Niigne J. P., Patrologiae cursus completus. Series latina. S. Eusebii Hiero-

, č nymi .Strydonensis presbyteri operaomnia XXII--XXX. Pa-
 flsiis, 1865--89.   J

Pesch Chr., De inspíratione s. Scripturae. Friburgi Brísgoviae, 1906.  
Schade L. Die Inspirationslehre desk hl. Hieronymus, v bibl. Studien XV.,

9  'j 4. 5., rsxeihnrg 1. B., 1910.  
, , _ _

»__ˇ~»fl~ 

 1) M 26, 482, in ep. ad Eph. 1, 9. -- 2) M 25, 1188, in Mích. 4. 1 Sqq. --
25, 1180, in Mích. 1, 5 Sqq. -- 4) M 25, 1174, in Mích. 2, 11. 12. --
24, 558, in Ir. 23, 28 Sq. -- 5)M 23, 213, adv. Helvidíurn c. 19. --

ššši 25, 1238, in Nah 1, 9. Z J
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jp-otomstva byl přijal, zanechal potomkům: že lsák v obět byl ,při-
ıçnesen a za něho obětovaný . a trním . ověnčený beránek utrpení
-Páně předobrazoval: že Mojžíš al Aaron zkrušili Egypt desíti ra-
narni: že na volání. a prosby syna Naveova slunce nad (ìabaonem
se zastavilo a měsíc nad údolím Ajalon.“ Praví dále, že by dlouho
trvalo probírati činy soudců a dějiny o Samsonovi. Z knih krá-
lovských připomíná, jak na Vzývání -Eliseovo v čas .žní seslal
-Hospodin deště s hromobitím, pomazání Davidovo na krále, pro-
roctví Nathanovo a Gadovo, kterak,Elıáš byl unesen vozem ohni-
Vým, jak oživl mrtvý dotekem kostí Eliseových. A pokračuje:
„Neuvěří-li kdo těmto a ostatním věcem, jež O svatých jsou na-
psány, nebude moci věřiti v Boha svatých; ani ,býti přiveden k
“víře,Starého Zákona, jestliže nepotvrdí všeho, co o patriarších,
,prorocích a jiných vynikajících mužích dějiny vypravují, aby Z
víryůvZákon dospěl k víře V Evangelium, a spravedlnost Boží
.zjevila se V něm. Z víry k víře, jakožpsáno jest: Spravedlivý Z
víry. žije.“1) Zcela případně nazývá Delattre tento důležitý Výrok
.,,CredoVscriptura.e°›“ sv. Jeronymař) 1 n

. Podobných projevů .bylo by možno Z jeho spisů uvésti Více.
Praví Všeobecně: „Nikdo nepochybuje, že se událo, co jest psánoř)
Vůbec Písmo sv. lháti nemůže-.“4) Ă 2 z j
3  Jako není možno, aby Bůh, Věčná Pravda sobě odporoval, tak
snernůžesoběodporovatiani Písmo sv. pro svou
in a p r o S t O u p r a v d i V O s t. „Zákon a proroci, to jest, Exodusa
Ezechiel, ano sám Bůh, který tu i tam promluvil, nemůže něčeho
.zde opraviti, co by snad. byl onde špatně řekl.“5) „Cokoliv totiž
»čteme ve Starém `, Zákoně, totéž V Evangeliu nacházíme: a co V
Evangeliu by se přečetlo, to Z autority Starého Zákona se dovo-
zuje: nic v nichnenísobě odporujícího, nic r O Z d í l-
néhofiñ , 5 -

„Pročež zdá-li se,žesi Písmo odporuje, obé jest pravdivo.
.ježto jde o věci jinaké.“') Věren jsa ,této.zásadě,«úsilovně se snažil
rolzřešiti všechny Zdánlivě rozpory ev Písmě. V některých přípa-
dech nevěděl si rady, Výklad podaný ho samého neuspokojoval;
.znovu a znovu přemýšlel, ale nikdy nepřipustil nějakého bludu nebıø

Vomylu u svatopisce, ac tak nejsnáze mohl se Vyhnouti všem
obtížím. 9 . s - . _ z . , e
. 9 Tak -se zdá, že jest, rozpor mezi Matoušem a Isaiášem. Matouš
podává nám rodokmen Ježíšův. Isaiáš považuje naproti tomu za
nemo-žné, že by někdo byl s to vypověděti původ Mesiášův. Než
není tu rozporu, nebot V prvém případě jest řečo ˇbožském původu
Mesiášově,v druhémpo jeho Vtělenífis) --c Vypráví-li sv. Matouš,
že Pán Ježíš po šesti dnech Vyvedl apoštoly na vysokou horu,

-1) M 26, 6115, in ep. ad Phm, vzd Sqq. -zz- 2) .Egger Fr., Absolute
oder, relative Wahrheìt der hl. Schrift? ,Brixen 1909. -- 3) M 22,698,
ep.-'78 ad Fabìolam. c. 1. -- 4) M27, 919, in Ir 31,35 Sqq. _- 5) M 25, 169,
in EZ 18, 12., -- 5) M122, ep. 18-ad Damasum 7. -- 7) M 22, 457,
ep.86 ad Darnasum c.1-1. Plně vystížen Smysl tohoto místa V překladu
okruznıho lıstu „Duch Utěšitel“ od dr. J. lš-Iejčla, str. 117. Proto
použito bylo zde tohoto překladu. Původní znění: „Etenìm cum
vídeatur Serıptura inter Se sesse contraría, utrumque verurn est, cum-
diversum S1t.“- 3) M 26, 21, in Mt 1, 1. .  ‹ `
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nikterak tomu neodporuje sv. Lukáš udávaje, že se tak stalo teprve
dne osmého. Neboť prvý evangelista počítá pouze Ídny střední,
kdežto sv. Lukáš připočítává k tomu ještě prvý a poslední den. 1)/

SV. Jan vykládá ve svém evangeliu,že Spasitel, když vyšel
Z praetoria, nesl kříž. Sv. Matouš sděluje, že Simon Z Cyrény byl
donucen nésti jeho kříž. Tomu jest takrozuměti, že Ježíš, Vyšed Z
praetoria, nejprve nesl sám kříž, potom Simon Z donuceníř) Po-
dobně není rozporu mezi zprávami těchže evangelistů o zmrtvých-
vstání Páně: Dle Matouše Maria Magdalena viděla zmrtvýchvsta-
lého Spasitele Večer V sobotu, Jan Však vypravuje, že ráno prvého
dne po sobotě plakala u hrobu. Není možno si mysliti,žeby evan-
gelisté byli rozdílného mínění. Jednu a tutéž dobu, totiž půlnoci a
kůropění, různě pojmenovali. Matouš píše, .že ,,vespere sabbati“,
to jest pozdě V noci; ne na počátku noci, když už blížilo se svítání
příštího dne, zjevil se PánlMarii Magdaleně. Jan neřekl pouze:
,,PrVní den po sobotě přišla Marie Magdalena ke hrobu“, nýbrž
dodává: „když ještě byla tma“. Oba tedy udávají tutéž ,dobu,to
jest půlnoc a kůropění, jeden však uváděje její počátek, druhý
konec. Ostatně jest možné ještě jiné vysvětlení: Jeronymovi se
zdá, že Matouš napsal hebrejsky ne tak „Vespere“, jako spíše
,,sero“. Překladatel dvojsmyslností hebrejského výrazu ošálen,
přeložil jej slovem „vespere“ místo ,,sero“.3) ~  r T

Podobně připisuje; překladateli sv. Jeroným jinou nesrovna-
lost. V latinském překladě' se mluví o zetích Lotových, ač jest zdů-
razňováno jejich panictví. Zdánlivý tento rozpor -vznikl tím, že
překladatel nesprávně přeložil „zet“ místo ,,snoubenec“, jak čteme
v origináleř) Í - - o

Jiné nejasnosti a obtíže dlužno opět přičísti na vrub opiso-
Vačům. Tak u Mt. 13, 35 jest připisován jeden citát Isaiášovi, ač u
Isaiáše. Vůbec takového citátu není; citát byl ,vzat ze žalmu 77'.,
který se připisuje Asaíovi. Jméno toto bylo r původně dle názoru
Jeronýmova u Matouše.: Než opisovači bylo jméno Asaí neznámé;
domnívaje se, že některý z dřívějších opisovačů se zmýlil, chtěl
opravit domnělé nedopatření a napsal tudíž místo Asat jméno
Isaiáš, jež mu bylo známějšíř) Velkou nesrovnalost J V číselných
údajích, S níž se setkáváme ve Všech knihách Starého aj Nového
Zákona, hlavně při dějinách říše judské aj israelské, také Zavinili
opisovačifi) Rovněž jest připsati 'množství zkomolenin jmen he-
brejských, ježto Z chybných předloh ještě chybně opisovali: a tak
častotři slova, Vypustivše  střední slabiky, spojili V jedno, neb
jedno slovo dlouhé rozdělili ve dvě nebo tři.7)

p Nikdy nelze vynechati některého místa proto, že se zdá býti
V rozporu s jinými místy, jak se stalo V Septuagintě. Neboť lépe
jest v božských knihách podati Vše, třebas bychomnevěděli, proč
to bylo řečeno, než vypustiti něco, čemu nerozumíme. Jinak dle
této zásady bylo by odstraniti mnoho věcí, jichž rozum lidský ne-
dovede pochopiti. Vůbec při posuzování některého zmísta V Písmě
í__ì, _ v

. 1) M 26, 217, in Mt 27, 82. -- 2) M 26, 125-6, in Mt 17, 1. -- 3) M 22
987-8, ep. 120 ad Hebidiam c. 11. -- 4) M 23, 1018, quaest. in Gen. 19, 111,
15. -- 5) M 26, 95, in Mt 13, 35. - 5) M 22, 675-6, ep. 72 ad Vitalem
c. 5. -- 7) M 29, 11241, praef. in Paralip. inxta LXX. interpr. Ť .
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jest dbáti rozdílu dob a osob. Tak se Zdá, že si odporuje, co řečeno
jestina jednom at témž místě V Přísloví: ,,NeodpoVídej bláznu dle
.bláznovství jeho, abys se nestal podobným jemu; odpovídej bláznu
dle bláznovství jeho, aby se nezdálo, že je moudrý“ (Prov. 26,

--41, 5). Než dbáme-li rozdílu. dob a osob, oboje je oprávněnoz Bláz-
nem pohrdáme, protože nepřijímá moudrosti; bláznivou pýchu srá-
žíme jiným-bláznovstvím dle toho, co Apoštolpravíz „Stal jsem se

rıemoudrým, Vy jstemne přinutili“ (II. Cor. 12 11.).1) _.  '
Prohlašuje-li sv. Jeronym některé místo za n e r o Z ř e š i-

te l n é, nesmíme Z toho ihned usuzovati, že tu připouští omylnebo
.blud Svatopiscův, kterého pak ovšem nebylo by možno žádným
.řešenímírsmířiti S pravdou.  Právě: jeho úsilí, by i V takových pří-
padech našel si nějakou cestičku, na níž by se vyhl Všem obtížím,
ukazuje, V jakém smyslu jest "bráti výraz ,,nerozřešitelný“: Ne ve
-smyslu absolutním, nýbrž, že taková místa na prvý pohled zdají se
nerozřešitelna pro obtíže. Tak ve své odpovědi papeži Damasovi,
,který ho žádal o Vysvětlení některých obtíží z Písma sv., Vypo-
včítává některé případy, a prohlašuje je za nerozřešitelné: O Ma-
.tusalemovi jest psáno, že žil ještě patnáct let po potopě, a přece
.nevstoupil S Noemem do archy. Abrahamovi řekl Bůh, že jeho
.potomstvo-úpěti bude V porobě V cizízemi 400 let, kdežto Mojžíš
píše V Exodu, že národ vyvolený vyšel Z Egypta teprve po -430
letech. Směšno jest, že by Agar nesla na zádech Ismaela, jemuž
Lbylo nejméně 18 let. Roboam, syn Salomounův, ujal se vlády. V 41.
roce věku svého. Jeho otec počal kralovati ve svém 12. roce ja
vládl 40 let. Dle toho už jedenáctiletý Salomoun by musel míti
syna, což. jest přece nemožnoř)  .  2  

Jak už bylo řečeno, nelze bráti na tomto místě Jeronymův
rvýraz ,,nerozřešitelný“ ve smyslu absolutním, vždyť sám snaží se
,podati jinde nějaké řešení těchto míst nebo aspoň ukázati Ce-
stičku, na níž bychom dospěli k nějakému vysvětlení. Tak V kom-
.mentáři listu Titovi se táže: ,,Co mi prospějvevěděti, kolik let žil
1)/latusalem, V kolikátém roce věku svého Salomoun pojal man-
želku, abychom snad uvěřili, že Roboam se narodil, když onomu
(= Salomounovi) bylo 11 let? a mnoho takových věcí, jež, ne-
snadno jest vysvětliti pro různost knih a vniklé (do nich) omyly
tím, že poznenáhla Z chybných (předloh) chybné věci se opisují.“3)
Chce tedy upozorněním na chyby opisovačů odstraniti obtíže při
číselných údajích. Když se Však přesvědčil, že originál _- souhlasí s
překladem 'a že tedy nemožno opisovačům chyby, ˇ přičítati, pro-
hlašuje raději za možné, žejjedenáctiletý Salomoun Vzplodil syna,
než .aby připustil omylu u svatopisce: „Též mnoho jiných věcí
vypravuje se V Písmech, jež zdají se neuveritelne a přece jsou
pravdivé. Nemátmoci přírodaproti Pánu přírody: či může říci ná-
-doba hrnčíři: Proč jsi mne učinil tak neb tak?“4)l -- Také k otázce
Matusalemově se vrací a poukazuje na to, že V hebrejských asa-
maritanských knihách se nesetkáváme se žádnou obtíží, jelikož dle
 '*_ì' ` P V

` 1) M 25, 25-6, in EZ 1, 18-141. - 2) M 22, 4156-7, ep. 36 ad Damasurn
vc. 10. --j 3) M 26, 632,-in ep. -ad Tit. 8, 9. -- 4) M 22, 673-11, ep. 72 ad

ˇ Vitalem O. 1 , P 2 _  7 .L , _
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nich umírá Matusalem V témže roce, kdy nastala potopa.1)?Rovněž
není V hebrejském (textu) originále oné Směšno-stí, jakoby Agar
nesla na šíji l8letéhovISmaela.ůJe-ronym spojuje slova V originále
jinak, než jak činí řecký překlad, al tak dospívá jiného smyslu:
Abraham položil Agaře na ramena chléb a džbán na vodu a potom
ir øáøvzáflı Ismfleıař)  ` .  .

1 Při posuzování pravdivosti. míst -V bibli dlužno dbáti téžˇdruhů
literárních. V lyrické básní se nešetří dějinných zákonů. , Spatné
jest tedy počínání těch, kteří hledají V žaltáři dějinného uspořá-
dáníř) Tak se také Vysvětlí snadno, že žalmy, které pojednávají O
událostech, »ježse přihodily vříve, než událost líčená V žalmu
třetím, jsou přes to zařazeny) až po tomto žalmu. V dějinách však
nelze toho, co V různých dobách o témže předmětu bylo řečeno,
připojednání od sebe děliti, nýbrž jest třeba podati to V souvislosti
na jednom místě. Podobně V proroctvích není šetřeno řádu dějin-
zného, aspoň ne ve Všech, .protože nevypravují O minulosti, nýbrž
předpovídají věcí budoucí, jak chtěl Ducha sv. Tím se snadno Vy-
loží, že u Ezechiele mluví Bůh k íaraonovi r. 11., potom 27., a na-
-posled 10., ač před tímto výkladem vysvětluje sv. Jeronym Zjev
tento“ nevystihlou moudrosti Boží. Zcela jinak ovšem jest .tomu V
dějinnýchůpojednáních, jakojsou knihy Mojžíšovy, Josue, Soudců,
Rut a Ester, Samuel a knihy královské, Paralipomenon, Esdráš a
Nehemiáš, V nichž není žádného přestavení ` Dořádkuřl f Rovněž
nelze V parabolách hledati historické pravdy. Takové jednání bylo
by špatnéř)  ` 5  7  A  

V 1 Svatopisec má právo použítí při dějiném líčení téže Volnosti,
která přísluší dějepiscům. Není- proto divno, přešel-li sv. Lukáš
mlčením mnoho .činů Pavlových., Nesmíme hned tu viděti rozpor,
když jeden :podává něco, co pro nějakou příčinu pokládá za hodné,
by se o tom zmínil, kdežto druhý toho pomíjífi) _ Ano bibli sluší
dávati přednostpřed světskými knihami dějinnými. Neshodují-li
se údaje Písma, si údaji mimobiblickými, nesmíme, ,dle těchto
bible opravovati. Když tedy ně_kteří~ odporovali zprávám proroka
Ezechiele, odvolávajíce se na to, že ničeho se nedočetli o obléhání
města Tyru Chaldeji V dějinách spisovatelů; řeckých, íoenických,
hlavně pak Nikola .zá Damašku a jiných, odpovídá jim sv. Jeroným,
že Písmo sv. vypravuje O mnohých událostech, O nichž není ani
zmínky _V_ řeckých*knìhách, které ostatně nezasluhují Vůbec . pro
svou Věrolomnost, by se jim přikládala nějaká autorita.7)

1 , Svatopiscipři vyjadřování myšlenek přidrželi. se přirozeně
obvyklého způsobu mluvy 0 a figur řečnických.
Správně tedy říkáme, že Spasitel ležel V hrobě tři dny, ač, přesně
vzato, byl V hrobě část pátku, V sobotu a část neděle. Dejme tomu,
že někdo vydá se V 9 hod. na cestu a přijde O 13. hodině druhého
dne na jiné místo.Reknu-li, že cestoval dva dny, nebudu 1 hned
Viněn ze lži, i když onen nebyl na cestě po všechny hodiny obou
 -fl-w

. 1) M 23, 995, quaestin Gen. 5, 25. -- 2) M 23, 1017-18. quaest. :Ĺnž
Gen. 21,, 14 -- 3) M 24, 865, in Ir 25. 1. - 4)M 25, 295-6, in EZ 30, 20 Sqq. --
5) M 25, 180-1, in EZ 18, 25 -- 5) M 26, 366, in ep. ad Gal 2, 11 Sqq. --
7) M-25, 242, in EZ 26, 6 Sqq. -  o  
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r dní, nýbrž pouze nějakou 'část.“1) Častěji setkáme se u svatopisců
se synekdochou. Neodporují si evangelisté, píše-li jeden, že pouze
.lidáš byl zarmoucen nad jednáním kající Maří Magdaleny, a ,druhý
naproti tomu, že všichni apoštolové Z reptali. .Ti,.kteří se nad touto

2 zprávou evangelistů pohoršují, neznají tropu, který. se Zove fiıřìvìvnfwıç
nebo đvv8xô`oz“r}.2), _

.Než někdy bylo vykladateli betlémskému těžko uvésti v soulad
S pravdou některá místa Písma. Tu utkal se s allegorií. Když obsa-

l huje dějinné líčení něco nemožného neb potupného, třeba přenésti
je ik vyššímu smyslu..ProrokZachariáš předpovídá, že Nlesiáš bude
se bráti na Sion na oslici a oslátku jhupodrobeném. Nemožno jesi,
aby Spasitel při takové krátkosti. cesty seděl na obou zvířatech. Jest
tedy oslicí rozuměti synagogu, oslátkem pohany.*“””) j Ť

Na tomto místě dlužno posouditi, do jaké míry oprávněno jest
tvrzení: Jeronym snažil se »v mnohých případech odstraniti neb obe-
jíti obtíže j dějinné výkladem allegorickým a tak vlastně uznává ne-
slučitelnost jejich s historickou pravdou.. j

Nedá se popříti, že Jeronym do roku 393 vlivem Origenovýmt)
příliš zdůrazňuje smysl jinotajný, kde pokládá slovně znění míst
Písma za nemožné neb Boha nedůstoiné. Po roku 393
vybavuje se však poznenáhluz vlivu Origenova a
propraco-vává se k správnému Oceňování smyslu literního. Hojně
používání výkladu allegorickéhov době před rokem393 dá se čá-
stečně omluviti tím, že chtěl. čtenářům dáti mravní poučení a povzbu-
zení i tam, kde literní smysl neobsahoval a ničeho povzbuzujícího a
povznášejícího. Neznamená pak vždy výklad allegorický, i když
naň kladl důraz, zavržení smyslu dějinného. í  «  1

Než co řekneme o místech, kde se Zdá, že úplně vylučují smysl
dějinný? Dorsch Odpovídá: Jeronym zásadu samu O sobě správnou,
že totiž metafora nepřipouští slovného pojetíă), přenesl chybně na
příbuznou věc, na allegorii. Myslil vprvé době, že se tím může upo-
kojiti. Kdyžvšak Za rozepří origenských plně si uvědomil nepři-
pustnost takového jednání, Zaujal správné stanovisko kvykladu allefl-

 gorickému. Nezamítá úplně allegorie, ale odkazuje ji do ,určitých
mezí. Netřeba Zavrhnouti výkladu allegorického, je-li poučný, a čer-
pá-li Z pramene pravdy. Nesmí odporovati pravdě a převraceti dě-
jiny, musí se řídití smyslem»Písma a dávati přednost jeho autoritě,
před vůlí zvráceného vykladatelefi) V témže smyslu se jasně vyslo-
vuje častěji v komentáři kleremiášovi a v dopisech Z této doby.
Jeho konečnéstanovìsko k allegorii, které jediné může
býti pro nás směrodatné, nepřipouští tedy nějakého omy-
lu neb bludu u svatopisca  
 __

1) M 25, 1131, in Jon 2,2 2. -- 2) M26, 199, in Mt 26, 8, 9. --
1 3) M 26, 152-3, in Mt 21, 4,' 5. - 4) Viz: Foltynovský J., SV. Jeroným

V »rozepřích origenských, Praha 1914, -- 5) Tak správně použıvá zásady
s Inetafoře na př. v listě Marcellez Cterne-li v Apakalypsi, že Kristus
zemřel v Sodomè a Egyptě, jest tomu rozuměti pouze ve smyslu pře-
nešeném, neboť. jmen „Sodoma“ a „Egypt“ jest tu užito na označení
Jerusaléma. (M 22. 1186. ep. ad Marcellan c. 6.) - 6) Dorsch, Augustinus
und Hieronymus über die Wahrheit der hl. Geschichte oder Zeitschrift!
für katholische Theologie, XXXI, Innsbruck 1911, str. 650-~51.
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Vážnější námitka proti Jeronymovu přesvědčení o bezblud-
nosti Písma sv. bývá činěna Z jeho listu P a m m a c h i O v i.
Vskutku povrchní studium tohoto listu, kde V kapitole 7. až 10. hro-
madí zdánlivé rozpory v bibli, mohlo by k. takové námítce Vésti.

 Tak prvý evangelista při zprávě) o .zradě Jidášově připisuje pro-
roku Jeremiášovislova, jichž tento vůbec nenapsal, nýbrž Zacha-
riáš a k tomu ještě odlišně. Hned však sv. Jeronym-odmítá tu omyl,
aniž by podal vysvětlení. Podobně cituje-isv. Marek proroka Mala-
chiáše a Isaiáše a přece připisuje citát pouze Isaiášovi. Týž evange-
lista vypravuje, žekrál David jedl chleby -předkladné za času vele-
kněze Abiatara.“ Dle Samuela však se toto nestalo za Abiatara, ný-
brž“Abimelecha. Rovněž údaje Z řeči jáhna zp Štěpána. uvedené ve
Skutcích apoštolských jsou lv rozporu s tím, co čteme .v" Genesi:
Dle Genese koupil Abraham jeskyni od Eírona, syna Seorova,
ne od Emora; nebyl pochován v Sichemu, nýbrž v Hebronu. Dva-
náct patriarchů není pochováno iv Arbochu, nýbrž v Sichemufna poli
koupeněm Abrahamem, ne Jakobemř) . ~

Než vše to, co Jeronym uvádí V 7. až 10.“kapitole tohoto listu,
nás ještě nijak neopráviíuje k tvrzení, že vskutku připouštěl v_Písmě
omyly. Neboť jinak bylo by nutno míti za to, že zřekl se Své zásady
o naprosté bezbludnosti Písma. Toho však neučinil, -vždyť iv tomto
listě prohlašuje výslovně, že nechce viniti evangelistů Z nepravdi-
vosti; to jest věcí bezbožných, Celsa, Porfyria, Juliana. Mimo to
nutno podotknouti,*že jinde podává vysvětlení oněch míst, nikde ne-
připouštěje bludu neb. omylu u svatovpisců. Učel tohoto listu dosta-
tečně vysvětluje nám tu počínání Jeronymovo: Byl totiž napaden
od Ruíina, svého bývalého přítele, žesvým příliš volným překladem
řalšuje Písmo sv. Chtěje se před Pammachiem ospravedlniti, zdů-
razňuje, že při“. překladu nezáleží tolik na slovech jako na smyslu az
ukazuje, že sami apoštolové a evangelistě nedrželi se otrocky slova
při citování Zákona, nýbrž dbali pouze j smyslu. Snaha pak, by pří-
klady co nejpádnějšími dodal svému důkazu přesvědčivosti, přivádí
ho, aniž jest si toho ívědom,vnebezpečí, že dostane. se do rozporu
S vlastními názory a zásadami, jinde projevenými. Jak v polemice
dával se strhovati svým temperamentem, krásně ukazuje' .nám jeho
spors Augustinemř) ' T .  

' , (Pokračování) I

I ' R

-ìn ~

9  I) M 22, 572-7, ep. 57 ad Pammachiunı c. 7--10. - 2) Srv. Lang A
Otec pouště sv. Jeroným, .Olomouc 1920, str. 136-140. 1  1 ,
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CYRILOMETODEJSKA HLIDKÄ.
_ RONE& _

ÚSTAV sv. CYRILA A METODĚJE PRO
SLOVANSKÉ MISIJE NA  VELEI-IRAD Ě.

(studijní føiflz 1922/28.) 1  _
„Zúčastňujme se všech podniků, jež

směřují k sblížení a jednocení - - --
Dílo dalekosáhlé a blahodárně pro církev
i- pro národy, přinese hojného požehnání.“

= (Arcib. dr. A. C. Stojan: O ideí cyrilo-
, metodějské, Rodin. katol. Čítanka str. 22 a d.)

,,Za dnešního běhu událostí svitají červánky naděje, žez vý-
chodních národů Siované obnoví s Námi svazek svaté jednoty --“,
píše sv. Otec Benedikt .XV. blahé paměti v okružním listě
(13. II. 1921) biskupům československým ia naznačuje, jak rozsáhlé
pole činnosti otvírá se řízením Prozřetelnosti kněžstvu národa na-
šeho a všech národů slovanských, ,,kterážto práce bude se za-
jisté tím lépe dařiti, čím důkladnější. příprava ji bude předchá-
zetí.“ Připraviti, vychovati kněze kpráci sjednocovací a misijní u
národů slovanských je cílem Ústavu sv. Cyrila ia Metoděje při
Papežské koleji T . J. na posvátném Velehradě.   

Největší průkopník idey cyrilometodějské, nejdp. p arcib. dr.
S to j an připomíná znovukatolické veřejnosti (Rodin. kat. čítanka
str. 22 d), že vlastní' dobře vedený ústav, jehož žáci „stále cíl ten
musí míti před očima“ ave kterém ,,k cíli tomu vše musi e směřo-
vati“, jedůležitým prostředkem k církevnímu sblížení. Nejsou to
jen Studia, která připravují chovance na veliké dílo misijní: „Svatě
musí prožíti věk svůj, by pak byli hodnými dělníky na vinici
Páně“, zdůrazňuje horlivý metropolita a Ustav sv. Cyrila a Meto-
děje neopomíjí ničeho Z toho, čehoje třeba v duchovním vedení
těch, kteří již mládí obětovali na oltáři Lásky Boží.

Vzácný příznivec myslí do budoucna a slibuje si: ,,až ústav
Zmohutní, má býti učelištěm pro studující na misionářství všech

x
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národů slovanských.“ Počátek k uskutečnění tohoto přání učinil
již letos nejdp. biskup križevacký, horlivý unionistický pracovník
dr. D. Njaradi, poslav na ústav dva rusínské studenty (řecko-kat.)
z_,Bačk_y,,v_Jugoslávii., fl  _  J ,

S ,nimi má Ústav sv. Cyr. as Met.pro slov.\misìje na .Velehradě
pÍočátkem. studijního .roku 1922/23celkem 70 chovanců v třídách I.,
III., IV., V. r ~ ř 1 .P 1 s 1

-_  Znich je chovanců: i N _  ` Ĺ  1
zz“MoraVy: 50,(Z diecese olomoucké 36, brněnské 14),

 ze Slezska: 3 .(Z diecese olomoucké), “ i _
e Z Čech:,5 _(z diecese král.-hradecké 2, pražské 3), i
ze Slovenska: 10 (zz diecese nitranskě 5, trnavské 5), _

Qz Jugoslávie: 2 (z diecese križevacké). P   
Letošírn rokem působí na Ústavě sv. Cyr. a Met. 9- učitelských

sil. Učebna osnova je shodná as gymnasijní se zvláštním zřením ik
účelu Ústavu as povolání chovanců. Tak na př. je studium rozšířeno
o výuku jazyku ruskému, při čemž přihlíženo k praktickému užití
znalosti chovanci ve službách idey cyrilometodějské.  

 V denním pořádku ústavnímjse. mnoho nezměnilo. -V čase,
kdy vyučování není, střídá , se studium "S vhodným flosvěžením
(procházky, hry na hřišti a j.) apěče o chovance tu -zase 1 svěřena
dvěma preiektům, :jimž někdy pomáhají též jiní členové. koleje.

 Také letos studující vyšších tříd, kteří jeví nad-ání k  činnosti
literární, jsou seznamovánis ideou, a literaturou cyrilometoděj-Ý
skou a naváděni k pokusům v tomto oboru.  

ˇ Vřelýzájemo misije slovanské u  studujícíchnemálo podpo-
rují vzácné návštěvy“ dobrojdincůa přátel ústavu. Je to zejména
letoší návštěva redaktora amer. ,,Hlasu“, pl. H. Dostála, jehož
přednáška ocestě na;Volyň~a-touze ponáboženské -útěše taměj-
ších vystěhovalců, stejně, jako jeho Srdečný styk s chovanci roz-
nítil v mladistvých srdcích nové, trvalé nadšení. Jejich vřelé vzpo-
mínky jsou toho skvělým svědectvím. ÚZ jiných, návštěv jmenu-
jeme ruského konvertitu knížete Lvova, který v Ústavě pobyl ně-9

I Jkolik dni a vykonal zde duchovnı cvičení.  Ž _ r ˇ
' _ Rozvíjející se Ústav sv. Cyr. a Met. pro slovanské misije do-
poručujeme přízni' katolické veřejnosti. Na“dobroŤčinnost její je cele
odkázán. Přispěje tak na dílo slovanské ca po výtce katolické! k t
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Ť P. -TH. Dux. BERNARD JAN sÚs“rEK,
O. S. A., profesor pastorálky la regens biSkup._alumnátu v Brně.

_`_,T.ˇv:.
_ ›_4_i,_,_

_ ˇ _' ;á_ .

Zákeřná nemoc zničila vzácný jeho život -- --t -- s Ť
,vOdešel Z našehorstředu, -otec náš nezapomenutelný, rádce,

přítel, profesor . . . _ l v  , j  z _
Zesnul tiše -_ bylat smrt jeho smrtí spvatéhojknězé. ` ve
,Odešelk Pánu, aby vzal odplatu svou za bohatou“žeň na Jeho

vinici.   , ~ 1 » - r
Těžko psáti dithyramby, kde odříkání, oběť, bolest, prace pro

Krista a spásu duší jsou definicí a obsahem života . j - 1 je

nasich pochval. o _ k . _.
_ › Bůh sám je Ti odměnou nekonečnou! 1
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a , Jen modlitbyínaše zalehnou na hrob Tvůj a, prosby oltáře, na-_
jehož posvátné mense přinášels denně Oběť nejsvětější.

1 Pros, Otče, u Boha:  _
O za hrstku bojovníků Kristových --1 Tvých druhdy svěřenců -_-,_

Ú za Církev pronásledovanou,
_ za svedený národ Svatováclavský' 1   
Zesnulý narodil se v Kaňovicích dne 4. března 1868,' slavné sliby složil-

8. prosince 1891, na kněze vysvěcen byl 31. července 1892, profesorem pa-
storální theologiejna bohosl. ústavě v Brně jmenován v r. 1914, regentem,
alumnátu r. 1921, zemřel odevzdán do vůle Boží 23. prosince 1922. Kr.

GLOSSA LITERÁRNÍ. ,
Jest jisto, že doba dnešní má veli-

kou podobnost s dobou probuzenskou.
Tehdy jsme se probudili národnost-
ně. Dnes jsme zvítězili politicky. Jest
ještě jedno probuzení -- kulturně-ná-
boženské. Každý, kdož se V dějiny bo-
je za svobodu politickou a národnostní
zasvětil, ví dobře, že tobylo české di-
vadlo, které v tom .boji hrálo zname-
nitou úlohu, že to byla Thalia, jež tak
činně pomáhala nám domáhati j se

I V Ipráv národních i politických. ,Staci
připomenouti tu jenom,K,otcí, Vlaste-
necké Boudy nebo Thámů, Zimů, Se-
divých, Klicperů, Tylů atd. ._ . Stačí
vzpomenouti Národního divadla a jeho
poslání a úcty V" dobách. minulých a
každý dá nám za pravdu. "Divadlo
bylo vždy ,symbolem požadavků ná-
rodních i politických. Ono stěmito
požadavky seznamovalo širší kruhy
a zájem o ně u nich budilol a tak lid
vychovávalo. Doba dnešní jest dobou
boje kulturního ,a náboženského. Diva-
dlo existuje i dnes _-- se svou mohut-
nou silou výchovnou. Žel, že divadlo
dnešní koná tuto výchovnou činnost
V intencích zkažené dnešní doby. Boj
proticírkevní rozvířen. Pokrokovci zří
cíl .nábožensko-kulturní V odřímanění a
odkatoličení. A k dosažení tohoto
cíle užívají také divadla. Naším cílem
kulturně-náboženským jest šťastným
učiniti národ V lůně naší; církve. Jsme
přesvědčení, že nemůže tu v tomto
bojí kulturně-náboženskéml býti nepo-
všimnuto divadlo. My. sníme o krás-
ném stánku Thaliinu, který se bude
jednou zvedatì někde na výšinách
města Libušina a nad jehož portálem

bude vztyčen kříž. To jest však za-
tím snem . . . Snad se jednou splní.. ._
Zatím však nutno dáti lidu křesťan-
skou dramatickou literaturu. To platí
zvláště. dnes, kdy jest Thalia tak
oblíbená u lidu _ . . Dejme lidu vhod-
nou dramatickou literaturu. Bude to
dvojí zisk. Předně J zabráníme jeho
otrávení dramaty lživých' tendencí a
zadruhé získáme a zanítíme duši jehoz
pro ideu Kristovu, -M. S. Černý.

KAToLiCIsiuUs NAD
 - UMĚNĹ  
Zásady katolicismu jsou pro člena

Církve směrnicemi, podle nichž jest
muzařiicliti celý život. Principy ty
shrnujeobecně sv. lgnác v ,,Duch.
cˇvˇiče11ích“: „Clovek je stvořen, aby
chválil Boha, Pána našeho, jemu úctu
vzdával a jemu sloužil, a tím spasil;
duši svou; a Ostatní věci na povrchu
zemském jsou stvořeny pro člověka,
a aby mu pomálıaly ve snaze o cíl,
pro který je stvořen. Z toho násle-
duje, že jich má člověk na tolik uží-
vati, na kolik mu pomáhají k jeho
cíli, a na tolik se jich musí sprostiti,
na kolik mu vzhledem k němu překá-
žejí.“ Tyto dvě věty jsou nejstručněj-
ším kompendiem .katol. morálky a
jsou směrodatné pro celý životskato-
líka, pro všechny oboryjeho činnosti,
tedy V našem případě také pro umě-
ní. :Zde není možný kompromis. Ka-
tolík“ může pěstovati umění jen Cv me-
zích, které vytyčuje katol- morálka.
A pole, jež tato dává-umění, je velmi*
rozsáhlé; je třeba jens ní se sezná-
miti a jistě odpadnou -výtky ot úzko-
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OV
1prsém omezování. Katolík muze tvo

řiti taková díla umělecká, která jsou
příměřena rozumné a mravní přiroze-
nosti lidské. Dílo, které jí odporuje,
není však V pravdě umělecké a krás-
né; přirozenost naše je totiž svou
podstatou :určena .k náboženství la
mravnosti a proto nemůže míti záli-
by člověka důstojné na předmětě zbu-
dovaném na idei protináboženské nebo
nemravné, byt byl oděn ve formu se-
be dokonalejší a umělejší. Protože
pak anima humana naturaliterj chri-
stiana, je možno jen V mezích katol.
morálky tvořiti díla vpravdě uměle-
cká`.Ĺ^Moderní estetika ovšem má ná-
zory jiné; Ty Však nemohou udávati
direktivy katolíkovi V jeho umělecké
tvorbě. _ s í

Proto tvrzení, že umění a katolicis-
mus jsou dva kruhy, které se kryjí
jen více méně, rozumí-li semu tak, že
není možno, aby se kryly, je bludné.
Názor pak, že není třeba, aby zásady
katolicismu určovaly hranice katolíku
V jehouměl. tvorbě, je rovněž blud-
ný a V důsledcích nebezpečný. Z toho
již plyne, jak se dívati na umělce,u
kterého jsou umění a katolicismus
skutečně kruhy, které se jen částečně
kryjí. Nikdy nepřátelský, ale Vždy s
důkladnou reservou. Zde je na místě
přiučiti se od Církve křestanskému
sebevědomí ka úctě k vlastní důstojno-
sti. Ona nezatracuje; čeká, :aby S lá-
skou přijala „srdce pošlapaná“ -_- ale
čeká důstojně: nezná kompromisu, ne-
nadbíhá, nenabízí se -_- čeká. Vychází
ze zásady, žebude menším neštěstím,
zůstane-li bez umělců, než měla-li by
umělce bez důslednéhofl katolictví.
Proti takové zásadě není možno ni-
čeho namítati. Jeímožno mlu_viti O ka-
tolickém umění, katolickém umělci?
Rozlišuji; záleží na tom, V jakém vý-
znamu užívám slova ,,katolický“.
Rozumí-li se mu tak, že ten je katoli-
cký umělec, kdo se ve své tvorbě ří-
dí zásadami katolické morálky, pak
možno zcela dobře ,mluviti o katoli-
ckém umělci za umění, právě tak jako
říkáme filosofu, který svůj systém
Staví na zásadách křesťanských (t.j.
katolických), filosof křesťanský a filo-

Osotii oné křesťanská filosofie. V tom-li“
ýznamumůžeme dáti umělci a umění

epitet ..katolický“, pak je to titul“
opravdu čestný, a Vyznamenání pro
umělce i umění největší. -lb--

z ÚSTŘEDÍ KATOL.
í STUDENTSTVA.

Víme, jak důležitou složkou V kato-
lickém lobrodném hnutí je Sociální
studentské sdružení. Je všaknebezpe-
čí, že bude tato organisace hynouti.
Na mnohých místech se nedostává
S. S. S. Vedení, kterého mu má dáti
vždy duchovní rádce. Tajemník Ú. K.
S. si stěžuje, že někteří kněží nechtějí
přijmouti :funkci duch. rádce. - Tam
ovšem, kde chybí iniciativní, láskou k..
Bohu a bližnímu. prodchnutý kněz,
který má Vésti vybrané j křesťanské
studentstvo V S. S. S. V letech dospí-
vání a chránìti je před liberálním ne-
bo naprosto nevěreckým vlivem ško-
ly, tam se těm několika nadšeným
studentům těžce pracuje. Zdá se jim,
že jejich Sdružení je bezúčelné. Myslí
si pochopitelně, že, když se o ně ne-
zajímá kněz, že jistě to není tak dů-
ležité, aby selsdružovali. Po několika
schůzích (není-li mezi nimi agilnějšího
studenta)_s`e opět rozejdou. Tak roz-
mach, který V katol. hnutí student-
ském V poválečných ) letech nastal,
opět upadá vinou ---_ kněží! Upadá,
poněvadž mnozí vidí, že to není snad
tak zlé, jak se zdálo a tedy nač pra-
covat „na víc“. Meliuspost fornacenr
habere suam pacem! ,

v O ˇ ˇ Drazí bratři. My nastávající knezí,
kteří jsme vyšli ztěchto bouřných
protikřestanských dob, kteří jsme
snad. zakusili sami na sobě, .jak škola
odcizuje náboženství a Krista, kteří
ale také Víme, co znamená pro ideální
duši studentskou otcovský kněz, si
umiňme, že budeme rádi ja obětavě
pracovati, kde toho bude třeba, mezi
mládeží. P

Jechybou se domnívati, že není
třeba pracovat. Nestačí míti V repu-
blice jakous politickou posici. Nutne
pclilížeti na náboženský a mravní ži-
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Šu-

ˇvot národa. V náboženském životě ja
mravnosti Stojí kříž pevně, ne V poli-
tice! Christus venit ignem mittere . . .,
ut vitam habeant . ..., ut omnes salvos
faciat. Ignis amoris Christi,vitasuper-1
naturalis, desiderium salvandi animas
to musí býti v duchovních ivůdcích,
tedy také V nás a to je něco jiného,
než onen pohodlný a bezkrevný život,
jaký byl V katolicismu za Rakouska.
Takový život je blízek liberalismu a
zkáze, smrti duchovní. Umiňme si te-
dy, že budeme pracovati s nadšením,
neunavně, bez ohledu na osobní pro-
spěch, jenom Z toho důvodu, že nás,
jako k našemu kněžskému povolání
vůbec, ,,caritas Christi urget“. rtk.

OSAMOCENOST MODER-
NÍI-Io ČLOVĚKA.

Uprostřed mnohých, vymoženos-tí
necítí se dnešní -člověk šťastným. Při-
padá si osaınoceným a proto i ubo-
hym. Schází mu něco, čeho dříve bylo
dostatek a couž-se nám uchovalo jen
tu a tam, ponejvíce na našem venko-
vě, ale ne V těch moderně Vypravě-
ných statcích, 1 ale vchudičkých do-
škových chatách. Moderně se tomu
Vik) OI I f Vrı a socialni cıtení a duch solidarity,
po staročesku sousedská vvzájemnost
a po křesťansku láska k bližnímu a
duch rodinný. To :vše užihojnělevyprl-
chalo. Změnil se způsob života, otrá-
vily ho ty různé --ismy. V ,,Preul5i-
sche Jahrbücher“ takto naříká spiso-
vatel“ Pavel Síckel: „Člověk z dřívěj-
íška, byl otevřeným, obětavým, důvě-
řivýľľl, dnešní je uzavřeným, pode-
zřívavým. úzkostlivým jak vypočíta-
vým. Celý náš duševní život je pro-
sáknut obclıodními ideami. Lidé za
starých časů byli lidmi pospolitými,
typemız dnešních je člověk konkuren-
ce, který sedá ovládati i V -nejušlech-
tilejších hnutích srdce, když nic ne-
V~ynášej.í.i Mezi „konkurenty“ je však
zpřetrženo pouto duševní: lidé jsou

K _
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snížení na pouhé hospodářské faktory.
Neboť i tam, kde „společné zájmy“-
lidi, poutají, ochabují vnitřní, duchov-
ně-ethické. Moderní, určité cíle sledu-
jící svazy nedovedou založiti pospoli-
tost duší, jako tomu bylo u středově-
kých cechů, které vyrostly Z pocitu
vzájemné k sobě patřičnosti a celou
osobnost zaujímaly.“ Snad tu pomuze
socialismus, který ač ne zcela prá-
vem, platí jako přímá protiva indi-
vidualismu? Píše o něm zmíněný spi-
sovatel: „Jakkoliv paradoxně to zní,
jest přece faktem, že V sociálním sto-
letí propast mezi lidmi se ještě pro-
hloubila- Nedá se popírat, že sociální
cítění u :mnohého vyrostlo Z vroucí
lásky k lidstvu, ale naopak nero-dí se
tak lehko pravá, nezištná láska z du-
cha politického socialismu. Hospodář-
sky-sociální organisace spíše. city
sympathie dusí. Neboť zdá se itu ,-
stejně jako V životě konkurence --
zbytečným luxusem, neboť je tu mno-
hem účinnější „náhražka“ V celku pro-
spěšných zařízeních a dobročinných
podnicích.“A~ tak ta láska “k bli-žnímu,
třebas organisována, byla zničena:
,,Poslední něžné svazky, které člově-
ka k .člověku poutají, nemohl navá-
zati, protože hospodářsky materielní
byly postaveny V popředí. Rovněžso-
cialismus nemůže Vysvoboditi duše ;z
osamocenosti. Lidé dneška, ať jsou
sebe více naplnění sociálním cítěním,
tím. bolestněji. cítí potlačování citů
sympathie, oni by rádi milovali, ale
nemo›hou.fz, I* Jakási Vrstva -ledového
vzduchu rozložila se kol našichl duší,
že nás to zebe.“ (Únorové číslo, ,Stra-
na 277.) My ovšem Víme, že tu pomů-
že jen návrat k Božskému Srdci,
Slunci láskou žhavou planoucímu. Kez
V nás vládne a S ním i nový obrozu-
jící duchrodinný, abychom Všichni cí-
tili se opět bratry a více sledovali
přáli si zdar _al prospěch) celku, j
svůj zájem Vlastní! Pak zmizí osa-
mocenost al bude více jasných dnů V
našem životě. 1 j z K. J.

SCD N‹$à>
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NOVÉ] KNIY.
_ FRANCIS TI-IOMPSON: ˇ

SVATÝ IGNÁC z LovoLv.
.Z angličtiny přeložil Jaroslav Ska-

lický. Stran 325. Stará Ríše, ,1922.
J ,Nutno si přiznati, že ipřistupujeme k
četbě životopisů svatých jaksi skep-
ticky. Značnou vinu na tom mají spi-
sovatelé, z nichž málokteří podjimaji
se díla jistě mnohem obtížnějšího než
obyčejný, román nebo mi dílo přísně
vědecké, s náležitými schopnostmi.
Ani po stránce čistě literární nevy-
hovují. Obsah pak sám, který potře-
buje k zpracování mistra, vypadne
uboze. Postava světcova je často
představována' jako bytost docela ci-
zí- člověčenstvu, jako figuralvosková
a právě tím je zkreslována, ne-li
zkarikována. V české literatuře máme
málo původních životních a svěžích
životopisů světců, V nichž by byla
uplatněna náležitě psychologie a čistě
lidská stránka světcova; a ta právě je
čtenáři blízká, protože vidí, že světec
nebyl _ bytost transcendentální, nýbrž
také jen pouhý slabý člověk. Jeyů-
bec zásadní chyba, próton pseüdo-si
každého vypravování o životě sva-
tých, líčí-li spisovatel, jak ten neb
ona svatými byli a neukáže-li řádně,
jak se ke svatostì probíjeli, žijíce ča-
sto ve týchž poměrech jako čtenář
sám. Nezaručené i zázraky, legendou
světci připisované, uvedené V životo-
pise V počtutakovém, že lehce člově-
ku napadne, že ani Kristus, pokud
evangelia referují, jich tolik nekonal
(viz na př. Korcův životopis sv. Ber-
nardal), 'korunují fanfáry hyperbol a
superlativů -_ ke škodě díla i čtenářů.
Taková kniha, -resp. její četba, je ob-
tížná knězi, nemluvě x ani, že se nelze
odvážit dáti jí do ruky inteligentnímu
katolickémullaikovi. Čtenář má Z čet-
by 'málo nebo nic a je jisto,'že si do-
bře rozmyslí napříště přinéstí takovou
oběť. A přec je tak důležito poznati
osoby světců, jejich ohromující pokoj-

nost kontrastující příkře ,,cum hoc
saeculo“, které jest jeden boj, povyk,
posměch a vzbouření, jak praví Hello.
Světci jsou jediní praví velikáni V
lidském pokolení, od nich na prvém
místě máme se učiti. - Proto vitá-
me s velikou radostí Thompsonův ži-
votopis svatého Ignáce z Loyoly, vy-
daný Florianovým „Dobrým dílem“
ve Staré Říši. Jeť to -dílo tak pozoru-
hodné a tak Vzácné, že jeho uvedení
do české literatury je bez nadsázky
událostí Velmi významnou. Je zajíma-
Vo, že“Thompson je nepsal zvlastni-
ho popudu. Byla to práce na objed-
návku a onlvzal na sebe úkol napsati
je několik roků před svou ,smrti s ra-
dostnou ochotou, jaká neprovází Vždy
úlohy uložené. ,Hlubokým studiem za-
hloubal se V komplikovanou historií,
podanou již mno-hokráte jinými, ne ve
snaze pověděti něco nového, nýbrž
vypravovati ji půvabněji. A že se mu
to podařilo, musi dosvědčlti každý
čtenář, který zná jiné životopisy svět-
covy. ,Složitý děj ovládl básník su-
verenně a sevřel, pevně do patnácti
kapitol, jichž každá strana strhuje
prostým, ale svěžím Vypravovánim.
Čtenář, kterému Thompson, reflektuje
hojně na svou dobu, kreslí před zra-
ky věrný obraz celého života Igná-
ciova, chtěj nechtěj sympatisuje si ge-
niálním kapitánem pamplonským, je
pln obdivu a konečně si zamiluje za-
kladatele „dobrovolných žoldnéřů Cír-
kve“ -- jako neod_olal kouzlu tryska-
jícímu Z jeho osobybásnik sám, který,
jak svědčí správce jeho literární po-
zůstalosti Wilfrid Meynell, V posled-
ních dobách své trudnéżl pouti životní
prosil o duchovní almužnu londýn-
ských synů světcových. Přečetše kni-
hu Thompsonovu, hledíme zcela jinak
na osobu světce, který má tolik ne-
přátel jako Tovaryšstvo, které zalo-
žil. Kořen tohoto nepřátelství tkví V
nespravedlivých předsudcich a tyto
zase V nevědomosti. Dejte „Svatého
Ignáce“ do rukou tomu, kdo jesuitům
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nemůže přijíti na jméno, a jistě O
nich změní úsudek, je-li ovšem dobré
vůle, ,,quoniam in malevolam animan
non introibit sapientia“. Mnohému
takovému může býti studium -_- ano
studium, protože při své prostotě ne-
bo lépe pro ni vyžaduje kniha studia
aj meditace; jimi teprve odkryji se
její hlubiny, nepozorované přizběžné
četbě, k níž ovšem svádí, abych tak
řekl, románová napínavost životopisu
-- opakuji tedy studium „Svatého
Ignáce“ tim čim se stalo jeho sklá-9

dání Thompsonovi. Tak u čtenáře
proti náboženství zaujatého; a u bo-
hoslovce, kněze akatolického inteli-
genta Vůbec? Pramen nejsilnějších
hodnot životních hojně užívaný, kni-
ha moudrostì, zaujímající V knihovně
místo mezi ,,aristokracií“ literatury
Vedle Písma, Kempenského a podob-
ných svazků, kteıfénejsou z tohoto
světa. -_- A tu neni nikterak zbytečné
zdůrazníti Věc samozřejmou, že ,,SVa-
tý Ignác 'z Loyoly“, má-li býti zařa-
zen mezi _- sit Venia -- smetánku
knihovny, musi být do ní zakoupen
ze skladu Marty Plorianové ve Staré
Říši na Moravě, kde ho dosud, pokud
vim, většina Z 1000 vydaných Výti-
sků leží bez užitku k naší veliké han-
bě, což platil o mnoha-, jiných! kni-
hách, Florianem vydaných. Nebrečme
stále, že se nepřátelé řídí “ zásadou
,,Catholica non legun'tur“, kdyžtě svou
tupostí tisíckrát víc, poškozujeme ka-
tolickou literaturu, než všichni ne-
přátelé. --  » _

„Svatý Ignác“ je Vydán V úpravě
knih „Dobrého díla“, kterou chváliti
je zbytečno (tisk Kryla a Scottiho V
Nov. Jičíně), a má, což zvláště s ra-
dostí Vítám, imprimatur z Brna i Olo-
mouce. ..„1b__

/Vi P. BOHUMIL SPACIL T. J.:

JESUITÉ.  
V Praze 1923. Tískem Fr: Obziny

ve Vyškově na Moravě. Stran 0 164.
Cena 13 Kč. Rozesílání spisu obsta-
rává: Sekretariát Mar. Družin V Pra-
ze II., Ječná ul. 2. ř '

Naše katolická literatura postrá-
úflıfl už áęišž úøhn fløvčjšžhø áfla, jež
by pojednávalo o duchu, zřízení a pů-
sobení jesuitského řádu. Toho dostává
se jí konečněletos V cenné knize P.
Spáčila T. J. V předmluvě udává
autor sám účel i pohnutku své práce:
„Účelem knihy je podati správný ná-
zor o jesuitech těm,Jkteří jej chtějí
míti . . . Je ještě' jiná příčina, .proč
dílo toto bylo-Vydáno. Právě letos
slavíme -l00leté jubileum sepsání „Du-
Chovních cvičení sv. Ignáce“ (1522). Z
nich Vytryskla idea jesuitského řádu,
a ony přispěly tolik k obnově kře-
sťanského života . . . Jako památku
na toto jubileum podáváme i my tuto
knihu.“ (Str. 5.) A její úkol -;- Vý-
hradně sloužiti pravdě. „Byla napsána
Z lásky k pravdě, nechť 'tedy šíří po-0
znání pravdy l“ ` _, _

V)

QO Celá práce rozdělena ve čtyři ca,
sti,íz nichž čtvrtá jez péraznámého
P. Emanuele Kubíčka T. J., ředitele.
pap. koleje na Velehradě. Po Vylíčeni
mnohých nebezpečí a rozervanosti,
jež pro církev přinášel konec patná-
ctého a Začátek šestnáctého století,
přechází Spáčil ku krátkému nástinu
života zakladatele Tovaryšstva.
Zvláštní prozřetelnost Boží jeví se té-
měëìpři každém kroku sv. Ignáce: z
Loyoly i při-založení jeho apoštolské-
ho řádu. _ _ “

Tovaryšstvo také vzdor nesčetným
překážkám, -nepřátelství a pronásle-
dování šíří se po svém potvrzení pa-
pežem r. 1540 neobyčejně rychle.  

Poutavým způsobem ukazuje autor,
že prostředky a pravidla Tovaryš-
stvanejenom neobsahují nic, co by
bylo proti dobrým mravům la na újmu
dokonalosti, nýbrž že Všecko je V nich
velmi moudré a dokonalé. Dvojí je
účel řádu: zdokonalování 'vlastních-
členů a snaha o spásu a plosvěcozváníjji-
ných -_- obojí je co nejúže spojeno.
Dvě pobožnosti k dosažení svého úče-
lu pokládá Tovaryšstvo zvláště sobě
za vlastní a co nejhorlivěji je pěstuje:
exercicie sv. Ignáce a pobožnost ke
Božskému Srdci Páně. A byly to
hlavně exercicie, jimiž se řád udržel
na výši duchovního života a nepotře-
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iboval nikdy pronikavější reformy. Co
ostatněvykonal ke spáse jiných, vy-
konal hlavně svými exerciciemi a mi-
siemi, jež vlastně nejsou nic jiného,
ınežli duchovní cvičení přizpůsobené
potřebám a chápavosti lidu. Prostřed-
ky, jež na prvním místě .mají Vésti ke
spáse blìžního, možno shrnouti ve tři:
vlastní duchovní správa (konání misìí
až. zpovídání), vyučování na školách a
spisovatelství.  -

Probrav V podstatných rysech
Vnitřní zrízení radu, vypracované sv.
lgnácem Vletech 1.541-1550,“ uvádí

` Spáčil vyznacne známky Tovarys-
stva, jimiž odlišuje-se od ostatních
.r.-řádů. Dvě V`lastnosti V Tovaryšstvu
dominují. Je to především jeho zvlášt-

poslušnost, bez níž by dalekosáhlá
ıapoštolská činnost byla nemožná. V ní
dle výroku 'sv. Ignáce má jeho J řád
vyniknouti nade všechny ostatní. ,Dru-
há Význačná ozdoba Tovaryšstva je
jeho oddanost a poslušnost k náměst-
ku Kristovu, římskému papeži. „Nej-
lépe snad se ukázala tato oddanost k

i Stolici, když bylo Tovaryšstvo na
stálá a urputnánaléhání a hrozby
mocných nepřátel od papeže na něja-
Iký čas (1773--1814) zrušeno. Zrušení
tolika vynikajících J kolejí a zničení

ikvetoucích misií bylo nesmírnou ranou
ipro řád a církev. A přece neozvala, se
.z úst tehdejšího generála ani jinych
jesuitů žádná výtka, nýbrž Všichni se
trpělivě podrobili a zachovali úctu ,k
.nejvyšší autoritě církevní.“ (Str. 39.)

Náš mocný zájem vzbudí zvláště
výstižné líčení V druhé části knihy
Spacılovy: Jak žije a i umírá pravý
Ťjesuita. Doba dvou let noviciátu a
sedm roků trvajících studií íílosoíi-
-ckých a theologických spolu s něko-
Ílikaletým působením na školách tvoří
-obyčejně přípravu na apoštolát V To-
varyšstvu. Pro Krista pracovati a
trpěti, ve všem jej následovati, toť

V) vo
_vůdci ideou a také obsahem zivota je

suüova. J `
výsledcích mnohonásobně práce

fa apoštolské horlivosti řádu pojedná-
Váno je V části třetí našeho díla. ,,Pád-
ným důkazem, že Tovaryšstvo mnoho
'přispívá k slávě Boží a k rozšíření

církve, jest zarytá nenávist proti .ně-
mu u ,všech těch, kteří církve nená-
vidí a usilují ji zničìti.“ (Str. 71.) Jak
řád jesuitský snažil se o dosažení
svého cíle -_- posvěcování sebe, toho
nejlepší ukázkou jest řada j světců a
blahoslavených, jež právem může býti
uvedena jako důkaz svatosti řádu sa-
mého. Ostatně „dějiny řádu a zkuše-
nostnás poučují, že V Tovaryšstvu
vždycky byli a jsou chyby a chybu-
iící, ale většina členů Vždycky oprav-
dově pracovala O své dokonalosti a
řád se udržel na výši, kterou mu vy-
tkl svatý zakladatel a již . od něho
čeká církev svatá.“ Že Tovaryšstvo
neméně se staralo o splnění svého
druhého účelu V .apoštolské působno-
stí, dosvědčují -stati, -pojednávající o
výsledcích činnosti vychovatelské, du-
chovní správy, Inisií mezi nevěřícími
ai- spisovatelství ve všech odvětvích
literatury. Svědectví toho jsou nesčet-
ná a velmi zajímavá. r j

Poslední kapitola, jednajíci o význa-
mu a působení řádu jesuitského V ná-
rodě českém, napsána, jak již zmíně-
no,.P. Em. Kubíčkem T. J. Příchofldem
jesuitů do Prahy v r. 1556 počíná no-
vá epocha českých dějin. Je ovšem
známkou pokroku nazývati ji ›,,tem-
nem“, ale jen na tak dlouho, pokud
vědomosti dějepisné se čerpají z histo-
rických románů. ,,I když p-řipustíme“,
praví autor na str. 113., ,,že doba 17.
at18. století u nás byla hodně ,,temná“,
i když musíme odsouditi pocınání
mnohých politiků nebo některých shor-
livců přemrštěných, zdaž nemusíme
uznatí, že takovým Šturmům, lˇlarra-
chům, Balbínům, Pešinům, Beckov-
ským,Frozínům- a Vavákům svítilo i
V těchto temnotách světlo, které zne-
náhla, ale tím jistěji vzplálo a roze-
hřálo celý národ V lásce k Bohu a
vlasti?“ A prameny-tolika předsudků
a lží proti řádu rozšířených ut-nás V
Čechách a na Moravě i mezi katolí-
ky? „Hlavní příčina je, že náš český
dějepis byl až na nepatrné výjimky
zbarven a zkreslen silně po prote-
stantsku.“ (Str. J 113.) Po vyvrácení
některých dějepisných nepravd .na-
šich historiků,vpodává autor' podrobné
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ukázky požehnané činnosti Tovaryš-
stva u náS,jak V době před- tak i po-
bělohorské. Jest tak všestranná a hoj-
ná, že zasluhuje jistě české Tovaryš-
stvo našeho díku aneb aspoň spra-
vedlnosti. J J

Pravdu dí Spáčil, když píše V do-
slovu: „Knihu tuto diktovala dětin-
ná láska a upřímná vděčnost, jakou
lnou k Tovaryšstvu synové, kteří řádu
děkuji za své životní štěstí. Vše, co
bylo řečeno o podstatě řádu, životě
jeho členů a jeho výsledcích, jest po-
dáno Z věrohodných dokladů objek-
tivních dějin a neklamné zkušenosti.
Každý, kdo vše pozorně přečetl, musí
uznati: Tovaryšstvo jest jistě jeden Z
nejpřednějšich apoštolských řádů,
účelu svému vždy dostálo a také nyní
vyhovuje, mnoho pro Boha a církev
vykonalp a koná.“ j 1

Kniha psána je pěkným slohem a
podává při svém nevelkém rozsahu
ucelený obrazi zevrubnou informaci
o Tovaryšstvu. Doporučujeme Vřele!

- t“““”rnı

DR. JAN NEP. SEDLÁKz  
CESTA K OLTÁŘI PÁNĚ.

Obřady sedmera svěcení ,kněžských
a konsekrace biskupské. -- V Praze,
1922, nákladem spolku „IˇIaléř sv.
Vojtěcha“. 12°, 320. str., 12 Kč, váz.
16 Kč. 1  .

S radostí uvítají všichni, zvláště pak
bohoslovci, tuto praktickou knížku.
Podává nám pečlivý .překlad obřadů
při svěcení, počínaje tonsurou až ke
konsekraci biskupské. Vhodně připo-
jen jest Vždy krátký dějinný vývoj
jednotlivých svěcení a jejich význam.
Poněvadž pak knížka určena jest i
mezi lid,-pojednáVá se V ní právě o
těch povinnostech kněžských, o nichž
má lid namnoze nesprávné názory a
předsudky. - Pro kněze Vítaným bu-
de překlad krásné exhorty Pia X. k

duchovenstvu, u nás dosud nikde ne-
uveřejněné. - Pokud se týčeúpravy,
Velice by bylo prospělo při překladu
obřadů užíti dvojího tisku, aby" tak
jednotlivé části lépe Vynikly a mohly
býti snáze sledovány. Rovněž tak“ iz“
uvedení latinského textu Vedle če-
ského by. bylo Vítaným. _- Douíáme,
že knížka dojde mezi bohoslovci hoj-
ného rozšíření. J. J. V

Msgre. DR. JOSEF KACHNÍK:

VÝTVARNÉ UMĚNÍ t
ci-IRÁMOVÉAI-IŘBI.rovNi.

\

J Nákladem Cyrilo-Nletodějského ti-
skového spolku na Velehrzadě. ~ -
Časové s nutnosti, která. volá? po
ìntensivnějšínı pěstování nábož. umě-
ní namnoze tak zanedbávanéhoaurá-3 _ _

ženého, účinně Vyšel vstříc náš známý
odborník se “ svým nejnovějším dílem.
Je V něm obsaženo všecko, co patří.
ke všeohecnému, ale přece dosti dů-
kladniému vědění o tak důležitém- afl
delikátním předmětu. Čtenář nalezne
Zde všechny druhy umění is dějinami
jejich a technikou, stejně jako všech-
ny předměty uměleckého chrámové-
ho řemesla. Nemálo důležitý pro ka-
ždého inteligenta jest též úvodní Vše-
obćìgný Výklad pojmu krásy; jejich
složek a požadavků, jakož i poměru
k dobru a smyslovosti. Celkový obsah
jestudán body: Mravní dobro a
krásno V umění, Architektura, Plasti-
ka, Malba, Umělecký průmysl, Hřbi-
tovní poloha, plocha, ohrada, kříž a
hroby, náhrobky. Ukazatel věcný.
Disposice a forma jest Velmi přehled-
ná a jednoduchá, takžei kterýkoliv
laik lehcenabude O všem jasného a
trvalého poznání. Kniha by se hodila-
znamenitě za příručku posvátnéln-›
umění V theol. ústavech, kdybychom
se jednou dočkali řádných přednášek:
a 'seminářertohoto oborui' Válka.
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Z NITRY.

Slovenský cirkevno-literárny spolok bohoslovcov
.,,Bernolák“. - V j

V našom spolkovom živote toho roku nastal obrat. Usniesli sme sa to-
tiž, že chceme-li vplývat na národny a kultúrny život nášho milého Slo-
venska, musime viac na verejnosf vystupovat svojim presvedčením a k po-
vzneseniu Slovenskej krestanskej kultury sa všemožne pričinit. Tejto snahe
zodpovedne sme zmenili stanovyspolkové a spolok nazvali sme po mene
najvýznamnejšieho buditeľa A n t o n a B e r n o lá k a.

Na literárnych zasadnutiach sa predniesli nasledujúce práce:
24.]'IX. Ján Pokorný: Programmová reč.
8./X. Prečítanie a schválenie zmenených stanov.

23./X. Ladislav Nýbl: Sú-li zázraky možné.
Grebáč-Orlov: Na hrobe ruže spievajú . . . Deklamoval J. Vršánsky.

J Jozef Polaček: Keď sliepka zakikiríka. Novella. 1
12.*/XI. Vojtech Nlagnusek: Veda a Viera o stvorení a vývine zeme.
26.fXI. ľlurban-Vajanský: Assecuratio Vitae. Deklamoval J. Pokorný.. i

Jozef Poláček: Filozofické zrnká.
15./XII. L. Nýbl: Scholastika a Kant. i

1 Gaston Beer: Spletená udalosť. Poslovenčil V. lVlagnusekzfl.
24./XII.. Vianočný Večierok S nasledujúcim programmom: S

`  1. Venite adoremus. Mužský sbor.
2. Ján Pokorný: Proslov.
3. Sbor: a) Pastieri vstávajte.

b) O chýr preblahý. Na imužsky sbor upravil B. Štětka.
-4. J. (ir. Orlovz ,,Vianoce.“ Dekl. Vršánsky. .

5. Dušinsky: ,,I`lodie.“ Spieva ýřadník, Jurenka, so sprievodom Z.
husieľ a harmonia. J

6. J. Polaček: Almužna dietata. Novella.
7. B. Štětka, riaditeľ chóru: Kvartet vianočných piesní so sprievo-

dom harmonia.
8. Venčok vianočných prostonárodných piesní. Na dvojhlas so

 sprievodom harmonia složil B. Štětka.
il./II. Ján Pokorný: Kresˇčanstvo a úmenie.

. V Nitre, dňa 13-ho febr. 1923.  s
Ján Pokorný, predseda.  Ladislav Nýbl, tajomník-

Z BRNA.

Činnost „Růže Sušilovy“ V Brně. (1. pololetí 1922--23.)
5. října 1922. Valná hromada. Výbor „R S.“ doplněn druhým administrát-

torem kol. Soukopem.
15. října 1922. Přednášková schůze:

1. Šťastný-Sychra: Píseň práce.  
Kol. Jančík: SV. Pavla (předn.).

. J. V. Sládek: Hlavy vzhůru (recitace).
Referát o velehr. sjezdě.:ľ>'~°'-Hi“

9f> i
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_ ,října 1922. Pracovní schůze.
Ĺ". listopadu 1922. Přednášková schůze:

_ J 1. Kol. Jindra: Epiklese V církvi vých.
.  2. Kol. Jančík: SV. Pavla (pokračování).
. -25, listopadu 1922. Pracovní schůze. “

3. prosince 1922. Misijní akademie kol. německými:
1. Pittoni: Psalmus 150. (Sbor.)
2. 'Kol. Benáček: SV. Ignác Z Loyoly. A
3. Hromádka Ant.: K Tobě, Pane. (Sbor.) V

1Š-.ÄU:~›_]

Ž 4. Kol. Loidold: Der heil. Franz. Xaverius.
il 5. Missionslied. i

j 11. prosince 1922. Pracovní schůze. a
při 17. prosince 1922. Přednášková schůze: ~ V

ˇ Kol. Kubeš: O Řeh.„MendloVi. “.øn.....„„.

fżžš
1 “12.ledna 1923. Výborováschůze. j _'Ř
x

“ ledna 1923. Přednášková schůze. V .
  9 Kø1-vá1ka:_ sir-haširim.  

“ Bratrskýmjednotám pozdrav! 1 Kraus Fr., t. č. jednatel.
~‹-ı.ø›‹

 TISKOVÝ KROUZEK „R. s.“.   _  s-.-ø›n»..n

Ť  Podobně jako minulého roku tak i letos zřízen při „R.JS.“ tiskový, od-
J fbor. Přihlásilo se 20 členů. Předsedou zvolen kol. K. Jeřábek (IV. roč.), mí-

-x

r _ ~--istoipředsedou kol. B. Ševčík (IV. roč.) a jednatelem kol. F. Hrubý (IV. roč.).
. Doposud konány dvě schůze s přednáškovýmiprogramem: „Nutnost“ katol.

i tisku ve spolcích“ (kol. Jindra, IV. roč.) a „Kterak rozšiřovati noviny a ča-
j sopisy“ (kol. předseda). Téměř Všichni členové kroužku súčastňují se pilně

,positivní práce V naší katol. žurnalistice.tBilan„ce vykonaných prací 'věstí
" krásné naděje do budoucna. Využívejme tedy pilně itěchto schopností. ke

* :slávě Boží a spáse duší nesmrtelných. Jest těžkým hříchem proti sv. Církvi,
 vlasti a národu zakopávati hřivny, kterými násVšemoh_oucí obdařil. Dal-

ší práci žehnej Bůh!  Frant. Hrubý, jednatel.

J SOCIOLUCIICKÝ KRQUŽEK „R S.fÍ. j j e 3

J › Po“ zahajovací přednáškové schůzi pořádány byly tyto přednášky:
 1 25.,-"'10. Debatní večírek. Kol. Strof (II. r.): O spolčovacím a 'shromažďovacim

\ s právu. j ~ _ ` 1 _
27./10. Debatní Večírek. Pokračování. _
29./10. Kol. 'Iucek (III. .r0c.)“: Školská neděle. (Vereına Sclıuze S 0D0Sic1-)

ž 19./11. Kol. Kubeš (Il. r.): Příroda a otázky Sociální..  .
#10./'12. Kol. Kostiha: Pojem inárodo-ho spodářst-Ví a jeho vývoj. V ,„.ønv-vv.„-nn.

4

I J Jos. Dycka, t. -č. jednatel.- z
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`̌ z-_„ivĚ?':'-'-Z_*̌.'-̂.ˇ -'=.."^-»›'ˇ'_' -.̌~\.*-=*3XŠW-5--x-"TW-'.`__=`fˇ`=-:_-_vr,__-›ıı_..2-ˇ.-L-"ˇ^iz!rzˇˇ--_.-.ˇ.,.'4;vˇ'-.-`.„..›.-`-Š!-ˇ-'-F-4-_.ˇ^.ˇ'-'-x'z4,ˇ:__='i`_-ı-›_-10-:ˇ'̀_flˇ*_--ˇ..§›".“!`z““_._ˇ̌ .3- .ˇ.‹.Žx_;--*'ˇ'"-_'ˇ̌̀'fiffiˇ-"''š-v:.`"'ˇ.Řˇrf'“.~._-1..x`--či_/1'T25_nzazzı'.›E-.._'-__..ˇˇı--_-_/L':_`,__,›_.Ľ-x;-_;ˇ̀“.=`:'t;=-.4%-:.._ˇ-.-ˇYà'.=-š-'__-ˇ'f_-_.-ťx=.„:'n muž“11 A'am^“`31ìŽi`'Íłříìn/'ře'řŽ^"''_̀”‹V”'x'ø'4'.ggš_'W'̌5''Y"'ľı-Í''ˇ~“`v"ŠŤˇ“«i'72`§j""`”"'Řg'X``Č"`_)Ě,“/”IEAI)"ˇ""L.ĎŰ'É`*-ˇ"Íˇ`<"ˇ”ˇ›'Ť\-'í`Šií'-"ˇ""*;`ě'l-Ť*-"›~"ˇ`v-Ť'-żvˇ-3**Í`“l=Í'1`-'I'“`ı~ˇ-".""“'Íó.ˇ3Í`ıı='."ˇ-”'r“-›“ì§Š~,/ˇM-94'-~.?ˇˇ'É̌*'J-‹=›ı='~`P'\.“'‹*7_..1%2-~ˇ:-Z*ˇÍ?."ˇ'-z.''WLÉŠ-*'-z›\`ˇı.'›ˇ _'ˇ.-“““'-.'~ˇ_*'-'íJ.-”z"nˇ-ˇ-T-.ˇ1'_!~'è-ˇ-ˇ;=-ˇ?!'Ť`-.-\-_~=_ˇ`l_×`v~'ˇ-"'^ˇ1"-75:4"-4*7'-_'J-_`-'-.-'Í'-_“ì=1`Á'."›Ť"ˇ'ˇ-üľ*-'“'v"›“'-"=ˇ`ˇ-Vˇˇ`lľ"Š*"”“-'Ť“533”5“ˇ‹1\"j'“'if'-"=='Ěf*' z-.ˇ _v-'_.ˇ .̌,--*.ˇ-_:~_,:;_._v_..-.-- __*`--.ˇ.z-,-,__ˇˇ" .~,-4 _,'›_ˇ._`._›„ˇ.-'-_Tr..L-2.“..-__-._-` _-;̌~.ˇ-z,!_-`=ˇ=-V-'_ˇ1-;-__.`-..ˇ`..-'--='‹,-,-_..;=:..,"'7-'_.J'_=-'.-.»ˇˇ._._.“z"n1É'-lťři-..-›'~`ˇˇˇ`›-ˇ_-7-'ei-tá.-__15'nv,1''_"ˇ“`**_̌,( -̌'-ˇ'-.'."',Jiˇ`-'ˇ_:-:`-'.'v`_*?'Ä_^Ť-f!.‹*zv`~'-'t-,``ŠŘr\n-ˇ.-_'_.„-\-_'*.ž*z-I.“_-ˇ.~_;.*=/^-`›".- _`_-_:__ˇ _.'--ˇ`*:-ˇ-zł“1-ifˇ;`#‹ì.“:.“'=$,7\ˇ.~:f*~Í`“-_z,'-2-`ˇŠ=>.T„ˇč-.'54-=rí;Ň?1.1* ,àšzšäı_.×_;,-šaaš_‹_{rš;ê,-'-_.“_-.___-_..-,..ìì_;Š.ˇz›_>ø.-...lis-`,_-ˇ.-Ĺ-.;Ť>-_-:«_ý__-_§~,_v?;_-_4;V;ˇ__.5ˇ..ž-š.z;-_.,-5-Fa-z;-45,_5ä,g„5|__4.,-__-__-_.z.›“f.__ę.`§5‹___-_,3__,,`,-,-_.,_'55í_,ŠçjĎg;.__,;„`„-š,,____-__SŤž§_.§;x_,ˇ„^_-›-.Q-„Ň-.,-”__„-__.›...ž_`-._.__-._._,_,._-__,_.,._._>ˇ._.__..__-_.-..,z._.__-__2«_:.-žšęaš

~-“~*›ˇˇ'1›-›_-«~ˇ'~›v:.._-v_.-.---.››zˇ_,._-__,ˇ

-ı',?.-.5_Ij_-_.-..v...z..\in,.‹;._.ı\Y.__.-_.ˇ›ž`_.ˇˇ:_.-.._.,v_._-..`z/_._.,.4-z-.›.;›-=...;„____-xÉA-.ˇx,.,,--;.ˇ-af_ p̂ří-.łIf„Í\›-*$çzí5;;^.`g'»_,QĹ,_;ˇ.',‹'\:\Š^__-_,_j."\z“»i.ł\*0Ž*35,='f>-ìŠ:§7››7›ø'~5»'%ı.:.:,ˇ-,í‰‹`š;:"\-#9fc-7-.Ř
.ˇ'."'~-/ˇ'̀ ~̌.'fˇ'*^“is-ˇ`Š-"vI~“"-'" v.‹ˇ‹.-ˇ;'..'4'\-

_.._-\`tag-›_.~‰(.‹;ıÍĹ§_v‹,\'_z,\_‰it_.\à(_\‹v.;.-na_‹.(_›Włnı.r#š-__.7__1.,;4\(,v_x;›=„r_~/'25Ř4.,-_\‹=saI.-.V>.;,»g:.\;_&\;çš§_„›`Ă~;,M

ąývçıę öššěı_.,_,ˇ}}Űız
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<
A_ 5-"“='!'ˇ‹

~ . n

dvě hvězdy Shlızelył bO`eS.némi Zasněni.
Z i'vých0(lıı'Sivı'tiI37,,Š lidem vždy' ciiil„v,ě  ix

před lety tisíci vi-Šrıı v něm vznitil„iv. 1
n Obrody Znamení ve žislunceeplciınzeni

nad vZa“s'i“š vżiýěiii íìtebveeslcıveni; 2 _ _
Křížz vlasti oblohy Zflłbııćlili fŤI?›€iěi0h;ve,Ĺ
lid_ Slavii vzläřišeııi, Zapomněl nan bohy. _

Ý Dnes bouře lbıırčici, dědictví floživraci,
i kříž, viry znamení, v mrcıci(:h~Se noíáci.

_ 4 `

_ - ` ,

Blııd, rozkol, nevěra přivalem v„vyvěr,á,_ _
sni Stará nesvornbst, vraeibęse ı1›,Ověra. v

V . Á

Mcisnadvvlasi poznoìvııi clo. Siaťých Ohovıž í _
 nectně ibýí”'S“.nO`ııiána,i Zmařiti krev KriSt0vıı?.'  

_ Dvě hivězˇdyna .nebi,“;ie;ži nćirozifveľebi, _ _
A bolem by ztenınělyg, žašlúl!€ćıl,;ľ\2 po nebi. _

duchovní svěřena v (Zědi;f:ivi Methbida.  

_ aiszfvořte peZn0\.›zıěziˇZidu Obnoi;/11!  
, r . X ._

VVA Synove' nćiroda, vám "knězi, Qbrbda A

n Zlomíe itzı Osnova všeehnecinýćh Ohovů
n`“~Í . ' v - ,

\ . ˇ » n V _ V

Pak,vej‹:iSO_t vzkřišenzf či hiahblizvoněni V
_ ø

dvě hvězdy Ziasviiı' v«r(zdOSinězn na€lŠeı'ıí.-i-H5

‹ . . . x _

JOSEE PROCHÁZ\KAzi
'~ v . .

JERONYM«>BEZBLUDNOSTIIŰSMA i
_. _; _ ,, _

v
. . _ A Ó _

_ . ` _ `_
_ .

(Dokončení.): “ f _

Č «ˇI5Odně't ktoìmu „sporu dal 'Jefroñyınůvivýbkâad druhé ě kaıíiììošy
fllištu Galatským. Jěerionyrn'ezpřicüžęłěSe tun mínění Ofigbenøvaz \ SV.
Petr řídil se <Obřadnímì“fipì"edpìŠyImOj“žíšSkými,v ač; bylpřesvědčen O
jęziìch,2neizávaznostgfízeii“šetrníostin ke židO1~%;ře$`čai11ůIn._ Pąveł domluviv
zěse ıìapřeid S Petrem',in8_ Oko jej Veřejně pOkárą1,4chtŠje takřtO._„„p,Qi-_
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kárati`židokřestány,,že nutí pohanokľřestaný, by Zjachovávali obřad-«
ný Záíkon židoivskýlř) si   if t  ~ ` í  

Dvě věci se sv. Augustinovi na tomto výkladu s nelíbilýı“ Dle
tohoto výkladu apoštolové bylizby se přetvařovali, podle Augustina
lhali. Pak by ovšem nebylo pravda, že“ Pavel pokáral Petra * pro
nesprávné jednání, jak O sobě v listě (ìalatskýrn tvrdí. P S al by
tedy lživě co inspirovaný spisovat`el.~Augustin vi“dězl
v tomto podezřelém výkladu přímé hájení 'lži služebné,_a hroze se
následků, požádal Jeronýma mírně listem s(LVI.q.Z ir. ^394).2) O vý-
světlení. Listu toho sv.“ Jeroným nedostal- J «  k  P W

 l Po třech letech (397) poslal Augustin nový list (LXVIL), v»něn“ıž.
opakuje svou žádost as Zároveň podává Svůj výklad: J SV. Pavel
nepokáral Petra, že Zachovával Zvykyiotcovské, -4- lzbyftečné" isice
již, ale proisvoťu obvý“klost.n,eˇskod`né --,' nýbrž ;protof, že, učiniv tak
Z obavy. před Zídý, jednal, jakoby ku spáse byly nutné, třebas i
sám dobře věděl,?že nejsouku spáse ipotřebsne. Tím,'aě neúmý-'
slně utvrzoval židokřestaný V bludnêm jejich mínění.“ Augustin
takto vskutku duchaplně vyložilmísto, jež dosudbvloí ,,cruX;inter-í-s
pretum“. Proti výkladu sv. Jeronýma jzdůrazňuje, sžei Petr sku-
tečně byl pokárán, i Pavel píše pravdu ve svéın listě. Poukazuje
Znovu, že přípustíme-li lež, ztratí Písmo sv. svou P autoritu, Z čehož,
vznikne Zlo›nepopsatelne.3) _ i - t › ˇ 4  

Nechávajíce stranou líčení další korespondence, vedené se še--
trností a prozíravouěmírností se strany Augustinový, od Jeronýma
však sroztrpčeností a příkrostí, přeijtděimes hnedk s odpovědi ~Jero~í-
nýmově na výklad Aujgustinův. Jeroným rozhořěeně izavrhuje výz-
klad biskupa Z Hippo. Snaží se sice dálesodmítnouti  Zodpovědnost
za svůj výklad poukazem, že nevědavsi rady. si oním místem, přifl-s
držel se .výkladu Origenova, jako mnozí jiní exegetegiý  nepokládalì
výklad Za konečné řešení a přenechával čtenáři na vůli, by jej
přijalsěi zamítl. Na; druhé Straně však zastává se ho příliš, než aby
nebyl Zaň Zodpovědný. ,Vdalších svých vývodech, v nichž odmítá.
výtku Augustinovu, jakoby hájil lži služebně, ukaZuje,žei.Auguè-~
stinůvelvýkelad není prost obtíží. Jest známo, že jak Petr takPavel
Zachovával obřadný rzákon židovský. Zamítne-li kdo výklad Jero-
ny.mův,který iukaZuje,že ani Petr neh`řeˇsil, ani  Pavel drze ne-L
káral Petra, musí vvložiti, jakým právem Pavel kárájineho pro to,
čeho sám se dopouštěl. Ostatně nezáleží natom, přidržío-li sekdoz
mínění jehorči .AuguStinova._V obou případech se lsetkámes “pi'“eě~,
tvářkou u apoštolůfi). P t _    o ˇ s _ P -s n  . , _.

1) M 26, 367, in' ep. ad, Gal. 2, 14. -- 2) Rímská číslice značí řadové“-
číslíosflistů uvedených m_eZi^iJeronovýmí listy ve vydánilhdfigneojvě (M 22).
-'- 3) M 22, 649, ep. 67. Augustini ad Híer. c.L5: „Itaque et i'pSe (Petr totiž)
vere eorreetus est, et Paulus vera-=narra.vit; než Saneta. Seriptura, quaead.
fidem posteris edita est, admiissa. auetoritate mendaeiì,.t,0ta dubia mutet;
et fluctuet. Non enim potestf aut Oportet litt-eris eXplicari,ěquanta et.
quam inexplicabìlia, mal.aconSequantuI`, si hocconcesserimus. - 4) ;,,Nee
multum interelstjjiìjnter meam et. tuam Sententiam, squalego dico et Petrum
et±~Paulumt”i_more fidelìumflludaeortim, Legie' exereuisse, ìrno Símulasse
mandiatak: tu ,autem asserisi hoc eos feeissea clementer, non imentierntis
aestu, Sepçł eompatìentis affectu, dummodo illud. constet, velnmetu, vel
Lrrıìsrerieordìa eos Simulasse se esse, quod non' era;nt'.“j (M 22,' 927, _ep.j 112;
'ad=AuguStinum c;ˇl1'?.) “ ě d s J i g j P W „ ^
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Skutečně tedy Změniilj sv., Jjeronym neb aspoňzmírnijl Svůifiìžlž
Zor O úplné pravdivosti Písem a připouštı aspon,_.Zde, vyjsımkuť*
Zdálo bvitseto na prvý pohled-.H@žHen.1,,,t0żmH tak-z  s

l Sám“ Augustin jest rpřeˇsvfsědčen, Ž_e›žíl€110 fe~D1Ť0tisV.nÍI<. siülfávë * tak
Smýšlíobezbludnosti bible jako on, což patrno »zgjeho slov,:~„ ,,Při+
Znávám se lásce Tvé, že .jediným těmi knihám Písem, které jižjka-
nonickými jsou Zvány, naučil jsem se vzdávatij tu bázlivou _úctu,
že co _nejpevně.ji věřím, že nikdoz jejich autorů V ničem při psani
nechybil f. . . A domnívám se, žeani Ty, bratře; můj, nesmýšlíš
jinak: vůbec, pravím, nedomnívám se o Tobě,_že chceš, aby knihy
,Tvé byly _čteHyljako= Droroků a apoš.to›lů,.o jejichž spisech pochyz-
bovati, že jsoujprosty všeho blludu, bezbožno jest.fŤ>)ě .Dále způsob,
jakým Azügurstinl provádí svůj důkaz, předpokládá stejne smýšlení u
obou. Kdyby jen Zdaleka byl mohl míti podezření, že Jeroným
smýšlí jinak, ,pak dokazování jeho Zcela by se minulo cíle- J  

Tvrdil-.li pak JerorIym,_ že nezálseží. na tom, přidrží-li se kdoijelio
názorurči Augustinova,nJježto V obou případech se setká spřetvářż
kou. u apoštolů, je naomylu. .Neboť i kdyby, tvrzení jehož bylo
správné, dokazovalby, že jak Petrtak i Pavel Sepřetvařovali,Zacho+
vávajícez obavy před Židyzákonobřadný, jako by byl závazný,
nikoliv však toho, co, tvořilo jádro otázky Augustinozvyıi .Z da
Pavel co inspirovaný spisovfatel se přetvařozvai
a napsal něco, co neodpovídá skutečnosti. Tě-sot;:'ıZky
si sv. .Jeroným nepoložil a vůzbe c se je ín e do o t ýk á.5»DoVoláva“li
sejeho slov jako svědectví, že*věřil,že Písmo ~sv.zZde podává ne-v
pravdu, Znamenalojbyjvkládati jim Zcela jiný smysl, než jaký ve
skutečnosti mají: Uklázati, že i náZorAugustinův má sve obtíže. s

Ĺ Jeronymoviběželoipředněl o to, j aka S v. Pa v el je d n a l,
kdežto Augustinovi, j a k sv. P av el ps al. Proto Augustin, odpo-
'vídajefna ànámitku Jeronymovu, že se .nedá věřiti, že byěsv. Pavei.
káral na Petrovi to, co sám činil, zdůrazňuje toto své; stanovisko:
,,l\levyšetřuji nyní, co činil (i: Pavel),ale co napsal, se To
nejvíce náleží k otáZce,'kterě jsem se podjal . .“. Neboť činil-li
Petr to,“ co činiti? měl, lhal Pavel, že ho viděl, an .nejedná 7 správně
dle pravdy Evangelia. Kdokoli totiž činí, cočiniti má, správně Zav
jiste jedná: atedy lež o něm praví, kdo říká, že gnečinil s správně'
toho, o čem ví, že onen ` činiti měl.Jestliže pak pravdu psal Pavel,
.pravda ,jest,zže Petr nejedna] tehdy správně dlepravdy Evangelia.z
To tedy činil, čeho činiti nemělzva jestliže nčcotakověho -Pavel sám
již byl učinil, uvčřím spíše, že, byvtakč sáms napomenut, ne-mohi*
,Zanedbati napomenutíspoluapoštola svého, . ˇ něco lživě ve
svěms-.ilżiistě Zaznameıijaląůl J l  _ j  

7.3 CD “`~ě< N (D

Pádně důvody Augustinovy nezůstaly bez účinku na Jeronyma.
Dříve sice nebyl xprvníınirdopisyi Augustíinovými přesvědčen o správ-Í
pıjosti mínění ,svéhˇoÉo~dpfirce, .přece však aspon upìzorněnssna" vážjnjzi
nebezpečí, .jìežžvlastní výklad mohl Zipůsobiti. To nám vysvětjjlujet
rrjtehofjkolísání mezi oběma výklady. Tak ve svě polemice si Ruíinenít.
.v,,,.n;ížl_počínal si vždy, nejobezřetněji, ,kloní se" už }<,,výkladu.'Átüž2;ušl

í 987,èp. 118 Avglıjflunì rrièx-ózz_. ‹z._s. +8) M 2-2. 9ıšs~žá 
ep.1to..Aue`uS±šsninusnšørøn.øř.7.l. ˇ s  

 



sti`novu,7) ač vÍkommentářik Isaiášovi, kde' takovéllopatrnostiite-
bylo třeba, činí opět námitky protiˇto-muto výkladu.5)'Když pak Au,
gustin všechny jeho námitky mistrným způsobem vyvrátil,"vzdal se
úplně svého výkladu a přiklonil se trvale k výkladu svého' protiv-
níka. Můžeme tak Souditi Z jeho slov vi dialogu proti Pelagiánůmfì)

j Š Právě přesvědčení Jeronymovo ojnaprostě bezbludnosti Písma
a úsilí,_;vyloučiti jakýkoliv rozpo-r mezi apoštoly a odstraniti ,zdán-
livou nesrovnalost, bylo příčinou, že tak lpěl na nezdařilém výkladu,
který dle jeho názoru ukazoval, že oba apoštolo-vé jednali správně.
Výstižněcharakterisuje toto jeho jednání Schade: „Jeronym za-
chraňuje zásadu to naprosté pravdivosti Písem) zřejmým prohře-
šením se proti Vní.1°)i Strach, aby nepřipustil ani nejmenšího omylu
v bibli, a obava jíž jen před podezřením Z něčeho takového po.hnuly_
ho, který ve studiích Písma Sešedivěl,i..že, se vzdal Svého výkladu
a přijal.výkl“ád muže mnohem mladšího.“Ť V pravdě! Kdo jen ví,
kolikpřemáhání to sto-jí, vzdáti se ve veřejnosti taktvrdošíjně háje-
ného stanoviska, ten netěžko se přesvědčí of tom, jak hluboce zaÍDu~
stila kořeny v přesvědčení sv. Jeronyma zásada.«o nezlomné prav-
divosti biblických dějinft) . ,  ě Š
, Zbývá ještě pojednati O těch místech, která mají předněl dokáfl
zati, že Jeroným učil, ,,že dějinné části Písma nespočívají na pravdě
událostí na p r os t é, ale toliko v zta ž n é . . . . a na svorném
rnínění lidu.“*2) P S 1 _ i _ Š S i _

“ › Ve svých „Quaestiones in (ìenesim“13) upozorňuje sv. Jeronym
na rozdílné údaje číselné V. ,hebrejském originále ' s jedné strany,
v Septuagintě Pa řeči sv. Štěpána se stranydruhé. Dle liebrejskéiio
znění bylo všechduší domu Jakobova, které přišly do Egypta 70,
Septuaginta a dlení sv. Štěpán mluví o 75 duších.Podle názoru sv.
Jerovnyma přidržel sesv. Lukáš, když zaznameı-nával řeč sv. Štěpána
proto Septuaginty, že .byla rozšířena mezi pohanokřesťany na tudíž
nemohl .psáti n ě č e h o, co by jí odporovalo. j _

  O-toFtoŤmísto_ snažil se Sanders opříti svoj-ji volnější nauku Ťo in-
spiraci aiučiniti tak z Jeronyma hlavního svčdka pro ni: Svato-
pisci dle Ă-Jeronýma podávají mnohdy něco -podle písemnýchpa-

x _

S ” 7) „Nonne iderníPauluSs in faciem Cephae 1“eSlšil;it_;,,, quod non
riecto, pode incederet in Evangelio?-.At tamen praeeessosrem suurn et
columnam Eeelesiae vocat, et eìxponít cum eo praedieiationern, ne in
vaeruum ”curreret,_ aut cuourriset.,, (M 23, 479, contra Rufinurn III. c. 2.) --
5) „Qui Dispensatoriani inter Petrurn eti Paulumi contentionem, vere
dicsenlì I ,iurgiurnl fuisseiíatque eertamen, ut blasphernanti .Porphyrio
satisfaciantçě elıs Veteris legis ca.eremonias.inEccleísia. Christi, anstírpe
credentis Israel asseiruřnt esse rservandas, debent et; aurearn in Ímille
annis expectare Jerusalem, ut victimas immolent, et `circurr1eidantL1,I'„l et in
Sabbato Sedeant, dormiant, saturenltur, :inebrientur el: surg*an't Iudere, qui
ludes .offendit DeuIn“; (Md2!t,j 532, in Is.. 53, 12.) --n 9)«-Quis -est enim
qui non fquasiz in pulchro, eorpore, aut naevurn,aut veri-`uceram„habeat?
Sief snim ipse rapolstolus dicitj de Petro- I non, reclıo pode Iincesserilš
in' Evangelii  véeritafte,“ et jin“ `tantun'1 “ replrehensibilis fuerit “uliiet
Barnabas fjadductus sit* in .eandeim l`2'sim.uIatí-onom, quisi`,in`dí,<_rn,la;bitur
id ...sibifldenegarhzquod pirinceps' ap“Ostolo1“ı1m- non: habuit?__“f (M .f23.,Jfl5,38›-.fl9,
Dial-_ ,ze ìPe1àsìaoOs  0;I22v)..~.- zm), Sch.ađ._e._,Die .IIı&`›pi.~ratìQın»Sl,ehi".e._Ĺ..§ dea- Illi-
Hieron-yums,`jstr.j82.-8. S -_- 11) ,jDOrsch, -~Augustinusl_i “ und Híeroneymtis
über, die Vifahrlieit -der biblisoheni Geschichte, ZKTI-I 1911, str, 654-5,.
--4 Š'2) Okružní"li“sl3 ,“,Du*ch*UtěŠitel“tj strq“ -118., -„_13)~ 1051-ż3,, *ÍQuaeSt.
in Gen. 46, Žöjsqll ~ Z ” I ˇ ^

v _ .
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matek nebo podání v lidu kolu3'ících, aniž by se při tom starali o
,přfísnou ,Pravdou historickou., Ve] vedlejších" “věcech ponecháveaji
úmyslnějčtenáře V jejich mylných názorech, aby tím snadněji
touto Šetrností a ústupkypjzískali si jejichjdůvěry. Ataklipodávaji
vědomě, mnohé věci, dle těchto mylných názorů, ač sami znají
Dr&Vdu.i     "ˇ  t jl , í   it , í

l Sanders,chtěje podepříti tuto svou tlieorii oautoritu sv. Jero-
nyma, usuzuje takto: 1. Jest evidentní, že Lukáš podává zprávu o
stějliování do Egypta tak, jako Septuaginta, r aniž by při tom ve-s
dlejší omyl o údajičíselněm opravil neb naň upozornil. l j

j  ` 2.“Je,sˇt evidentní, že Jeronym považuje číselný údaj Septuaginty
za chybný;*tento omyl třeba ovšem přičísti překladatelům Septua-
ginty, ne svatopisecovi; _ í v e s e 1 j “

Jsou-liˇobě these správně, právem byse odvolával Sanders na
,l'e4ronyma,““ co závažného svědka pro svoutheorii.“ Leč druhá 'these
není správná, nebot Jeronym na tomto e místěit) nep ovažuj e
udanýjlüočet v Septuagintě Z a c h y b ný, nýbrž snaží se ukázati --
Způsobern, sice zvláštním -- že údaj tento jest správný; Septuaginta

,mluví tu pro-leptijcky, a tak; po správném ozdčítání dospějeme čísla
70. ,Je-lidle názoru ,Jeronymova číslo 75 spravne, pak ovšem nic
nebránilo Lukášovi, by je pojal, do sve Zprávy.  j j ý j s

r r Není tedy Sanders, který ostatně vůbec! nedošel souhlasu,
oprávněn činiti ze sv. Jeronyma Stoupence nějaké volnější theorie
o. inspiraci, kteráby nepřipouštěla, že svatopisci .napsali tu aj tam
něco mylneho, třeba ne Ĺznevědomosti, nýbrž úmyslně, zeˇšetrnosti
ku čtenářům, by jich neuváděli ve zmatek, rolztrpčjenost, by získali
si snáze jeiìch důvěryiapodobněřö) j jj j [ j

Na základě to-ho rnožnoa už ap ri O r ij Souditi, že tím' jm en
připoíufštělpsv.[Jeronym u svatopisců nějakého omylu Z `neˇv”ě-
đønıøsrt a    s až “ i   r  

a A přece někteří pokoušejí' se dokázati opak: J erzonym prý měl
za to, že svatopisci podávají nám“ zprávy, které neodpovídají sku-4
tečnosti, ježtoneměli lepšího poznání nad obecne mínění vrstev-
níků. Vyvozujzí tuto Ťdomněnku Z jeho slov: „Jakoby :mnohé věci
v Písmě sv, nebyly vypravovány dle mínění onoho času, V kterem
se luvádějía, ne .dle sfitoho, co pravda věci  obsahuje“.“16)s ,,Dějinne
'pravdy aìzřádušetřeìno jest j. l nefdle toho,“ cobylo, nýbrž dle
toho, co bylo míněnímflzafl one doby.eč,°í“,1ˇ")ì, s í a a s e ~ -
* Nutno přihlědnouti ,ke'souvislosti,,v jakejfsou slova tatozuvedena,
bychom, je správně vyložíli: U proroka „leremiáše v hlavě 28. »he-
brejskeho znění, nazýván je lžiprorok A;naniáš~"pr,orokemì; Překlafl-
„datelěe vxˇSeptuagintě užili místo ,slova ,Í,prorok“  při lpřekla_du",slloA›va

_.„...._.__.i.;__..~_._i.__. " › ' ' . x
_ › i " -. Ä ' i , `› .~Š' 'I - .Í

(QQ Ĺ ,14) Ifozdpějai eovšcem, když-~ -už Íne,přiklá,dal ,,,Septuagfintě, inspirace,
.vsechny uchyllšy od ýhýebrejského gorjigìnáluj jednoduše přiči,ta1f1:ıa”vrub
Seydmdesáti. L--_' 15) Pro,njep'řiStu(pnoSt vlastního? díla Sandersova použito
~by1o_““v _“této“ sta'tiÖto'hO,e co' po“dá,vá“ˇ Sohadet 'O' citO“va'1'ı'ě knize l Die
Inspıratıonslehre des hl. Hieronymus, str; §66-'71 -- 15) „Quasì
§1Q11;.z multafl ,in ,Serżipturiei Lžsanoftiřs “ dicantıłr“ 1ÍuX;ta,flz=l,op'ir1ionern
1111HÉ'3fsÉGIYIP0TìS=żžzazÍqH*O*f“gíesta „zI`efer,u»ntur,, .Let 1 nonířsłeíiuxtalľ quad, freìfiveritáe
cont1neb,ats;,íř,,~(Ms,~2ěız, 888, -inťfflľr 28,v10,'z11); ~«-4p_1łL7f)-fl,,Sedt historiae fiveritas ,Wet
ordo .sžer1v„at1z_11ý, Siout ;praìed?=iXimue,'=rzenons ž-›iuXta,_quOd erat, Sed ai-usxtafijdf.
quod ilI,o-,tempore pri-t-abatur.“=ìz(Mà21r,l890, øinz Ir;“28, ;15< Sq;q.c)“d:ęl» 1 s > H i

 101,, c



,.lžiprorok“, aby se J nezdálo, že nazývají někoho prorokem, kdo jím
vlastně nebyl. Jeronymovi se zdá toto uzkostlıve poˇcınanı neodn-
vodněným. když přece v samém Písmě sv. jsou líčeny mnohévěci
dle mínění doby, vekterél jsou uváděny, a ne dle skutečného stavu.
Tak na př. sv. J osei jev evangeliu zván otcem Páně, a sama Maria,
která přece věděla, že počala Z Ducha sv., nazývá sv. Josefa

_ “ „ _

oltcemfm) p e  J A
Poněkud dále opět podotýká s Jeronym, že zbytečně, položili

překladatelé místo jmena ,,prorok“, jak čteme v originálu hebrej-
ském, název ,,lžiprorok“, když přece je patrno ze slov Jeremiášo-
vých, že Ananiáš nebyl poslán od Boha, tedy není pravým pro-
rokem. „Jak mohl (II Jeremiáš) totiž, nazvati prorokem toho, o
němž popíral, že je poslán od Boha? Avšak dějinné pravdy afřádu
je šetřeno, jak už jsme řekli napřed, .ne dle toho, , co bylo, nýbrž
dle toho, co bylo miněnímzaoné .d.oby.°í“9) ř _  

ý Netvrdí tedy Jeronym, že by svatopiisecipokládlal za pýravého
proroka toho,kdo byl lžiprorokem, ani že fizaznamenal ve své zprá-
vě mylně mínění lidu, aniž by jeopravil. A jako Jeremiáš vědiě.l,ž-e
Ananiáš není pravým prorokem, ač lid ho za proroka měl, věděl
též Lukáš, že sv. Josef není o›tcem Spasitelovým, ač lid jej Za otce
Spasitelova považoval., « G J  › “ i

Podobně na jiném místě nepřipouští nevědomosti u svatopisce,
zfníiž by přejal při psanímylné mínění lidu, ač právě odvoláním
se na mylné mínění lidu snaží- se sv. Jeronym vyložiti obtíž, kterou
vlastně sám hledá: Nijak nemohl uvěřiti, že by král Herodes sku-
tečně, jak čteme v Písmu, se byl zarmoutil, když ho Heroldias po-
žádala O hlavu Jana Křtitele. Jeronym _upozorňuje,. že jest zvykem
Písem, že historik vypravuje mnohé věci ,dle mínění oné doby.
„Jako J oseil i od samé Marie byl zván otcemJežÉišovým, tak nyní
se praví, že lˇierodes se zarmoutil, protože se to domnívali spolu-
st.olující.Ť”°) . . ~ s _ J i j . .

“ ` V žádném “z, uvedených případů ,netvrdi tedysv. Jeroným, že
svatopisec napsal něco mylného, tím méně, že by Z .nevfědomosti
se přidržel mylnéhomíněnílidu. »Z tohopatrno, jakzastánci v.ztažnìé
pravdy' děÍÍjinnŤé vľ Písmě svz ,,ke svým myšlenkámfzkrucsujif lslova
Jeronýmova. Nebot, »kdo nevidí, žestím Jerzo-nym neptraví, že svato-
p‹zis~e«c, vypravujícíudálosti, neznaje. pravdy, fłàfřizpůssobuje se mylně
domfněnece liždu, ale že dávaje jméno osobám a věcem, přidržuje se
obecného .způsobu 1mli1v_yÍPKdyž. na-pře. jnmesiiuje sv“. Josefa otcem
íiežíšovýern, co O tom imëmłotce Smýšlí; Sám,.p0sti1pem .veiškeréhle
vypravování ,zřetelně dává najevo. ,Pravý Záko n dějin“ po-
dle smýšlení“Jero~nymova “„Í~eis“tí,i tp t“e.zn,` ž e sˇfp,i›sio,vsaft'eł, kid Yž

ěžjí e ot ak »orv*á“ľfp*o'j ljmenýo Í, “ da le kfo-l iˇt je jaiéth of-
ol i v e be Z pe čí ,xb l u d u, ıdjrflží se obvyk léh o zz p ůs O bzu

}3)M2-'±, 88,8,inIr28,jileO,“1ic. »-- 19) M21ı,890,inIr28,' jlaölsqíqflfle- 20)żM26,
in Mt 14, -9.: „Cojnjsueltudèinisij Seor`iptura.rum est, juta opiniosnern smuëitoreuzni
Sie) narret ø hì5tor«icus,: quozfmpodo fee temppore P ab 'íji`0IÍmivbučs ' eredèeabaftur“.
Sicute~«røJroSepi`1 ab 'iipsa qzuoquee Maria, apapellabatur rpate“ťižJesu,` ita estř`nunc
làlerodes; dioitur contıťistatus, qnia, hoc rdiseunıbeırtes .putabantfi
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i Schaıde praví. dokonce, .že dle tohoto histoirickéhpopziákolia J6-
ronymova svaztoflpisci nejen nám podávají pravdu o udá-lo.stech,,ale
postupujíce s větší akr.ibií,sdě1,ujÍ „nám také, co rní_nili,[ Souž-
časníci O .těchto „událostech-§22) ,Než tento úsudek je poněkud upří-
lišněný. .Jest sice pravda, -- ŽB ze Zpráv svatopisců na uvedených
místech (mimo případ Heroduv) skutecne se dovıdame nejen de-
jinnou pravdu o událostech, ale také, co soudili oz nich současnící.
Ale jiná otázka je, zda Jeronym tu vskutku mluvi -do
V ě tš í› J a k r i b i Í sv at 0 Di S ci-ů. Dlužno na to odpověděti Z á-
p,orně,..zdvojího důvodu: J Předně, ^ jak správně podotkl již
Dorsch, jest ažpříliš patrno, V Jeronym tu ' 'nemluví pol nějaké
větší“ a1íľ.ibii,, nýbrž .spíše ,snaží jse vysvětliti jen nedoestatekřg) Za
druhé: Kdyby byl sv. Jeroným tpřiplisoval svatopisoům tuto před..
nost, byl by ji zajisté zdůraznil patřičně při své ohnıve povaze a
nadšené lásce sk Písmu, jako činí vždy, kdykoliv se .o některé před-
nosti Písma sv.zmiňuje. ý e ~ 8 J s _

N< (D

Jistě však jsme nepřekročili mezi vědecké opatrnosrti, tvrdí-
me-li ku konci tohoto pojednání s okružním listem: ,,J er onym
-učí,-že s božskou inspiracíposvátných knˇıh ap se
svrchovanoujejich autoritou nutně souvísíľ to,
žejsou uchovppány a prosty jakéhokoliv bludu -a
kla.mufˇŤ**)“ J  j J    -

-JAN`É_V. URBAJN, .O. FR.

ŽIVOT v Bol-IU.e
Chci opět uvažovajti o věci tak cìzi duchu času: S e u S tř*eě.-

o st s l je právě tak nutná Z důvodů zcela přiroflzených
nıipnioflnájsbflpženS-kých, chci si jí všimati jen pozjejístšfáfnce. lnađpři-

~r_oze_1.1;é, má v;Zt;al1 k -duchovnínfıu .životu ve e z “ j j l
J ý.  Myslím., že zne-chybím, řeknu.-jli., že dnešní doba-l jestjejífm več-
likým r-Lepzříeteuilem as opakem: Znamená-li soustředěnost'ipozornost

_ “ \ .

řpìrzo. jednu věc, je znakem př.ítomnost«i tisíce rzůZÍných= iesměrůinľy-
e `šlenko'vých a řspousty nejrů-znějšícli zájmů cajtužeb, cílů aúmyslů,

-“-- znamená-l.i soustředějnost jednotu,e je charakteremedoby* njáˇdherná
fr-oztří-štitěnost.-A t-uje „důležitá p‹o;zná*mka,“--- a každý to jistě, pozo-
„ §21) OkrupžniliSt„Duch Utěšitel“, str. 118. SIˇv.t›éž :Pe‹ch, Deinspìraętione,

Scripturae, str. 533..-- 22) ,,Sfoha.de, Die Inspirationslehre. des hl. Hieroà-
nyjčınus, str. Ť-75:/ ,,Hi,e,ronyInuS stellt also einf historisches Gtesetz paııuf,“
welches nach seinerŤUbe1`zeuÍgung.malăgebend ist. Naèhcdiesem Gesetze
teilen die -I-Iistoriker nicht die TWˇahrheit der Tatsache mit, So-nderııssie
gehefi činit .noch gııözlìerer- A-kribiesl vor, .sie geben fun SĹ -das “U}r»tei.l‹deI`“sz›eflizt-
»genössijslohezıl ;,U.mge5bu.ng. ü;bers,Ĺd"aSr~ľbetreffend,e~Fakturnš* .-- 823) f;DorLSfehŤ:
Aue.u.StjnuSr 1iib.erzĹ‹ìię Wahrłz1eìt"~đ-s bibl.. v Z-

ì1e911„ „ S171'-“ 655?-45, .P0„21.II-J -ť e24);. QKYUŽHÍ IÍSÉ ężDˇL10ł1-UfëŠìiľG1“Ťz
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ruje -i-sám na sobě, --j- že duch doby mocněr působí na každ,ého;,,, byt
se i opíral, a že skoro každému nenápadně Vsugeruje své rúmysly,
ano i zásady; v tomto případě- tedy .vliv_, světa] nan člověka, , jenž.
nechceš se světem míti nic společného as chce žíti životem duchov-
ním. A že je tomu tak, vidímez toho, že je dosti málo lidí, kteří si
soustředěnostiducha váží a o ni se snaží, a že je valná většina lidí-z,.
kteří cení jen vnější činnost, qui tamquam vas Sine operculo statirnš
eiiunduntur (sv.-Bernard). A . v s ~  j

. ,Soustředěnost ducha je základem 8 celého vnitřního života a
pramenem vší vnější činnosti; bez ní se vyznačuje náš  duchovní
život mělkosti a vnější činnost povrchnosti. e t A přemýšlímèli co ní,
odvážím se tvrditi, že není skutečně důležitějšího prostředku na
cestě dokonalosti, nad ni za že, ačkoli je u všech učitelů duchovního

_ - V V
I' 'I nn.života uváděna mezi ostatními prostředky,“ přece =je“vetsinou- ne
doceněna až přičítán jí rozhodně malý význam. -- --- , A A

Soustředěnost duchajjeg stálá po-Zornost na
B O h a a n a s e b e. Na Boha, na jeho vůli v přikázáních av hlase
milosti, _- na sebe, na vášně, touhy a náklonností srdce a na druh
polšušení. Je to stálé vědomí, že B ů. hc m ě vidí, že jev mém srdci,
--- je to stálá touha poslouchati ve _ všem, za všech příležitostí a
okolností hlasu Páně: P O d' za mn o ul ~ A je-li tímto svědomím

IV VV) I V' tproniknut nas celý život, "vnitřní i vnejsı, pak je to pravy zrvo .
V Bohu, v němž pak opravdu a vědomě se pohybujeme a jsme.

A této soustředěnosti ducha je potřeba všem, kteří začínají 'i
kteří už žijí duchovně, vnitřně. ,J 4

Již ten, kdo .začíná duchovní život, jí nutně potřebuje. Duchovní
knihy udávají' 'nám"t'olik různých cest 'k zdokonalení, že snadno se
mnohého zmocní malomyslnost, když několìktakových knih pře-
četl a nyní má si všechna ,ta pravidla, rady a návody nejen pama-
tovat, ale žít podle nich a každý skutek a každou myšlenkudle
nich řídit.“ 1 ' i Í' . . J e

_ TĚfile-denefspisjoveateleľdoporoučí mlčení, jin`ý.~seb`ezápor,F copět- ;~jinj%,f
“řádné iplI1ěníl~p~ovinností,“další praví, že J nejjistějším "cvičÍcnímr- je
stálé očistování srdce od vášní aj náklonno-stí (P. Lallemant S. JŘ;
konati dobře to, co právě konám, bez starostí o~budoucnostj(Rod-
.riguez)ˇ,.Zvol siurčitou ,ctnost a vz té se zdokonaluj, inulla periectio
_-nisi in ˇparticulari, radí sv. Bonaventura. i-- A všechny tytocesty
jistě vk-d,ok.c›-jnalostivedou a přece nejsou stejné. Jaktedyzačít a
kt;er;ése-dr,žete?- . ž“ „ j, i i A . . çf  e í

8-jllšfllfluvíme-lio 'těchto věcech, »nesmíme  zapomenout, že nejsou
tytomethody všechny pro každého çav že; každý může. jítí jen

zienr1,jèáenen ._ Bøha, jeden vzor -I- Ježišejkrisíai.‹.,..l~‹_.,v-'+ ,_ . _ .». . - .v › . _ _ - .- -[-- . _ -.,. . . _; , _ v , . _.. _ _ _..

J . -Du.cl1a„,svatého. Bůh .stvořil růzııépovahy.-aítěchY

` I.r;frzjnžě,.ý§fl;-P “idle<individuelnrch c vlastností, užívá. ke svým úmyslům
‹urči1t_ýmı1ol"1éIiý,prostředky'k""jdokonalo"sti“, ale způsob Ťjich“ užíyání

V 1 'QI)\aatsíici-nnostjl,,jgejič -1,1 závisí ,od Ducha svatého," jediného. ”vůdce1»dflusl1..
`i/ˇždyt` Z tolika tisíců svatých nebyl. ani jeden přesnou kopií ř,`jin-ého,

. , ' V I V
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atvšichni j-souedokon-alíľ (P. Max Hub“er,í S. J .,“iDie““Nachahmung
jderllˇleil‹i2:en.-vlflerder). í s - il s í  

8 A tu'je*jistěJ prvnímiúkolemikaždého,“ kdo buď svýmpovoláním
nebo impulsem milosti začíná duchovní život, labypoznal, 'k tíeirioiu
c-eľsìtouiho chce Duch fsvľatýfk soběivésti. Ý i

5 kfitomu- není Í nic -potřebnějšího  nad .soustředěnost ducha,
nebot hlasímilosti je jako-1 jemný vánek a těká-limysl mimo duši,
snadno se přeslechne (III. Reg. 19, A11 sqq.).í ‹ . ı  i

_ 0 .Zrovna-jako je nutná pozornost ke hlasu _milosti,« ne Di-
lcctus transeat (Cant. 5, 6), tak je nutná i pozornost n a vlastní
schopnosti, náklonností, chybyi přednostipovahy. Je dosti.- pří-
kladů, jak menozívlidé, vzdělaní i vysoce postavení,“ právě prone-
dojstatek soustř`ed,ě1”ıĹ0sti ducha- a pro pľřílišnou zaměstnanost málo
se znají, fa bud se přeceňují, nebo zase Zakoipávajíľf dobrou stránku
svého charakterur. A kolik zmatků a kolik neblahých následků
Dovstává Z toho, že svět se neumí zamyslit sám nad 8 sebou va že
nemá dosti au-tokritiky.. Z hlubokého sebepoznání serodíž teprve
schopnost poznávati* a Souditi jiné. -- A poznati své chyby a ne-
zřízenétouhy, a. naopak, vyhledati dobré vlastnosti ta- zušlechtiti je,
--_ to už je velikým krokemna cestě dokonalosti. . J . .

 Kolika hříchů a chyb se dopouštíme ne tak ze zlé vůle. jako Z
nepozornostil A u těch; kteří- se n-.opravdu odhodlali k vnitřnímu
ž.ivo.tuia.k .ná-sledováníi Krista, jsou skoro.. všechny __ hříchy ,toho
druhu. Aľzase je to jen sou-středěnost, . kterou si_~můžemerpomoci,
která či-ní naše s vědo mí citlivým a“.zároveňí.-jasným, takže při
nejjemnějším nebezpečí hříchu se ihned ozve v duši výstražný hlas..
Q, To jsou účinky negativní, -nutné pro každého »začátečníka. Ale
tím nekončí její čínost ani nezbytnost. Nebot` jedině s jejím .spolu-
pjůsobením'stá-vajíi se v duši pravdivými slova sv. Pavla: Caritas
C-hristi urget nos. Své  snahy a touhy, svůj cíl,  nemůže
"člověk -stále 8 udržovat- před očima* svěží ia Silný, s zvláště
žije-li v ruchu světa a je povolán, aby přece ten věčný cíl všem
př.edk'l-ádal a jemuisamém`u.aby“ stálejako majáka vůdčí .hvězda
stál před-očima. Má-li nástedy opravdu  vždy ai stále řídit láska
Kristova, a nejen řídit, ale puditvždy výše, pak nutně musíme toho
Krista* stále pozorovat a nikdy nespouštět se zřetele, všechno posu-
zovat pod jeho*-zornýmvúhle-m a oči duše“ stále init upřeny dio_hl-ubifn
svého nitra, labyflkontrolovaly každé hnutí; A taková pozornost
není nic jiného než opět soustředěnostj duchana cíl,k›ter`áÍ v
udržuje stále svěžíˇvědomí o hr-ůzefl hříchu a učí nás každou zále-
žitost a každou věc posuzovat dle její vnitřníchodnoty a“ podle' jejího
vztahuzk~~Bo,hu., z J “  “ ~ A
* A taková sebranostˇ mysli je pak ustavičnou m O dlitb O u,-,je

stalym“ sąpojením a obcováním se Bohem,-~ každá- myšlenka, každé
slovo-a; skutek vychá'zíľ takřka přímo od «Boha, vše_§je posvěceno
přímý1“núm_yslem.›L.rw=  Q- “ -fl < - ~ v .z e“ i
żı eÍKaždý,”kdO”tuváèžívtyto v-účinky'ˇsoustředěnosti, vidí,íUže-Šskiutečně
není kz džuchovnífmux-zživotu nic 'potřebnější-hpv. l\/lodlitba bez ní jedne-
rnožná, ˇZpytování svědomí ìíneúplné- ai, povrchní, rovněž tak r boj
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proti vášním až zlým náklžonnostemzbezvýsledný, ,ano _iisvatějsV_áp-
tosti omezoványvesvěmľúěinku. t A ~, _,  t s

Proto světci prchali na pouště a vyhledávali samotu, abybyli
blíže Bohu, proto nemůžeme si představit světce, jenž by nebyl ve
svém zevnějšku zrcadlem svaté seíbranozscti; a žili-li mnozí Svatí
uprostřed víru světa, pak žili tam jen tělem,aale_jejich srdce tonulo
V samotě. A všechna ta úctyhodná díla středověkých mnichůz mají
za matku stálou soustředěnost ducha. j s  1 i á ,
i Máme-li tedy býti muži modlitby, poslušní vždyza ve
všem hlasu milosti, -_ potřebujenie sebranostil j i

* Máme-li znáti s eb e a tími jin ě uměti poznávat, -êfl. musíme
stále míti svésrdce tpřeidë očima. si “ t e „ ~

Chceme~li se vyvarovati m ě lk to s ti a sftzá tí z pe V ně ,vse
zsvětiě, -- musíme míti základ ve svém nitru. Jak _.ěastojlitujeme,
že jsme se dali strhnout z nepozornosti,v okamžiku, kdy jsme se
nesztřezžili, k nějakému slovu, posuňku.“ _ t je s mi i  
~ A chceme-li;nbýtiflvůdci ap a si t ý ř ijastáti pevně s protiimo-

derním proudům, --“ ,musíme ve všem napodobiti svůj Vzonisvého
Pánaçi a to bude jen tehdy, jestliže i vi záplavěpráce za V horečné
činnosti přece budeme v srdci svém ;s a motní si N Í mi -« --ž --

* >l< -zz . t

Je-li tedy soustředěnost myslí tak .důležitá jak pro začátek tak
ipro cely další duchovní život, vyplývá z toho ii nutnost nabýti jí.
Anjesttliže ani Z předchozího nedal se někdo ípřesvědčiti O jejím
prvenství a nezbytnosti, snad mu to spíše vynikne itúvahzou ok jejím
pirotikladu -- od r od Z ct r ž it os t i; nebot je-li sebranofst ducha ~předę
pokladem milosti, je roztržjitost jednou z největších p«`řeká«žek jejího
DůsobenĹ ii L ili díl j i ”c^” j“(“  t IŤ

je-liisebranost pramenem osvíceni, je roztržitostszřídlemdu-
Ševniho chaosu,  t í í “  › i  t t n

t je Íjei-li první podmínkou modlitbyia spsojçení i Boshem, je dsruhá
rušitelem tohoto poměru,eÍ Ť i A i   z á

Ă p a je-li soustředěnost začátkem ctnosti ale svatosti, jfe riozptýleè-
nostÍmatko'u hříchiıfa tmy V duších. -- e f t  *
 ti Acoz toho? -- Nesmíbýtì člověka, jenž bieresvůj
Biom ěr k 'B O hu a hl a sľm; il O stí “s v ěid o mi ik te r
iih ed ne Z ah à J' il tie n ei rìgiii c sk ý boj Íp 1' ao »t i taavofltmeu“ to in .ez pi

At ej li i » du c li ojľv ní h. O po jk to k u; Vypovídá tím ovšem nepřláš
telstvíimnohým, všeobecně přijaztýmt nebo aspoň p=r,aktic'k`y`,p~r4oaVáˇ~
děiiým názorům idnešniid-oby, které snad byly dodnzeszi jeho. Ale
beiıř;ei”-li'íiesattan,o na sebe někdy podobu anděla Světla, nebudeldiv›n,o',

iˇněkteré názory indiiierentní mohou býti překážkami na cestě ck
Bohu. '  i t i ' Ý

l Prvnímia nejbohatším pramenem' roztržitosti až rozp-týlenoflsti
Lđüchla je v ol ně u žíítván í s in y S l ů. A tu nemíníml jen pohledy

řeči ,přímo nedovoleně, nýbrž i všeobecnou 'isnieukiázněnost \1-ˇ
Ízjeviijěìšim ichováhní na _jedná.ní. i"iìÍPodměztžem 'li`j,i“oiztržìiitostÍiÍ[je tfantasíìe.
která  právě přľijsímáními mnolaça iípřeťdstaëv se oibzoliacuje' ia fozpìtýà
lenxost ducha takřka yynuˇcuje, »tř;iıštic,jeh4oi, »poz1=nos,t.,Nan1ítne-=Ili Se,

`1\žı()'§ . l
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.žee*neiimčůžŤeme dnes ipřece chodit jako slepìí; že by nás lidé Odsoudili
jako pokrytce, pak myslím, že není netřeba, flpfočínat si ná“pža.zdně .a
kronečně imůže-me ibýtìn jisti, 1“ že nás zrovna tak dobře nazvou svě-
táky, ibudieme-li+ssri počínat neukáizněně. .levírozhodně Známkusslai-
bého duch~o~vního života, kdo má očišivšudie a o vše zbytečné se zza-
žjímíá, zrovna tak, ,jako kdo .shledává kde jakou jnovinku.~ ,
 c"A- joe-liátak bohatým Zdrojem rozptýlenosti přijímání představ,
pak je p řzíliš n é mluv ení rpranıenem ještě ihojnějším. Žádné
»dvějpř,edstavy~ si tak snad/ neodporuji, jako představa světce .af
učence na jedné a mluvky na druhé straně. Odtud obliba stálého
jnˇlčeníve starých řádech rozjímavých, šetření silentia vr. novi-
ciátech a při-žexercitiích. Kdo sám sebei své Okolí-dobře delší dobu
pozoruje; pozná jasně, jak pošetilým, ubozhým a zároveň někdy
domýšlivýmv jetak mnohý, který všemu ,rozumí a při Všem má po-
sledníslovo. “ fi . [ j t V .

Mlčení je jednou Z nejlepších. škol sebezáporu. Jak i protesztanté
dovedou jeho význam chápat, ukazuje Förster: Mlčení je začátkem
sebeosvob*ozo“vání e od ivšžemocn=éh~o vlivu Ĺvnějšího .světa.1)i Ostatně
fo tomto .boděflžby se dalo napsati -celé zvláštní .pojedná-ni., . Mlčení,
nebotaspžoň řádné užívání jazyka, je podmínkou klidu srdce; a jen v
klidné duši mluví Bůh. í .  

t „jinou příčinou roztržitosti můžebýti tělesná -disp Osice
způsobená buď některými pokrmy nebo nápojij nebo nedbalým dr-
.žejníìm těla. flveıvto‹lný=ch. chvílích, kdy mu dopřáváme více pohodlí.
.'Ťi`ut.o příčinu udává kdesi Faber.i 4  V s  
;_;.„,V,,době,. rek rin,e„_ace, kdy si chceme oddechnout a napjatou

č_innos“t_ duševní uvolnit, sbíráme obyčejně mnoho motivů pro roz-
VJ

-tržitost V následujících hodinách. To ovšem už cıtáváme jen v ži
votopisechs světců, že i V době oddechu nezapomínali na své du-
chovní starosti a že ani tehdy se flneodtrhli od obcovánís Bohem,
ale .ìsou ìistěi., dnes duše,„které se cítí i k tomu snad puzeny.
(Známkoflu, že taková snaha je dílem miilosti, je ,pO=slušnost,. láska k
.s~pol,u._bratřčíInsa, jasná nenucenostln j ,    V ě i ˇ ' i

Pátou příčinou duševní nepozornosti je n a d b yte k ú stn í_c h
mo dl li ct e„b.__Mnozí chtělibv výšiiiyf duchovního života aiidoko-
11a“lOst`i-dozsíci V jednom měsíci a ukiládají si V začáteční ho“r_liváo›s~ti
spousty růženců, litanií agfiných modliteb _ za ztráví pakvětšinu'
dne. V rıapjetflíj a s+tarost=iij zda jim, na vše zbude dosti zčasu.
Űstnıíil modliitbra. je sice nutná, ale nikdy nesmi za'tlačovatiž modlitbu
viii.třní,z, zabírati víc-e čjasu nežìlìi tato, vnževb dokonce běroáaneiti sebra-
-rıosti sakľlidue “mysli.íÚs“tní modflitba se omi zdá spíše prostředkem jk
sebrání myšlenek ia přísplavoujna rozj`írnání ę- neboipjodkladejm
rozjímání. L  L í i ` i

Jiným pramenem roztržˇitoszti je ne as p r áv n žý b ě ir, če tby.
;\/liv četby jisçtě zná každý Z iiás:_ Jak častozanechái v Ýnás j kniha
rnocn›é `do“i,my,.kt=eré ..ně;kdY dlouho ovládanjí naši iantasii, at .už
Í;Son.do‹bir;é nebo špatné, „jakož duchovnívjsčetba »ra žsivotys sflvscatýeh~=a~ná,ásá
ladí na delší nebo kratší dobu ke Zbožným myšlenkám a k mocllitibě,

'-W.: “

1.-zn;,§±_è,É_§Ě:rv ,ajv,v_,.,;v“3,.“-.-3j.-

lë)Fe1`.o`VV.ě Förster,=žLeb.ensěführrung, Berlin .191f1, 30. ~
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tak zase čtení opačného? nebo i indiieretního obsahu olupuje nás of
radost Z práce a Z konání povinností a vkládá nám do, duše apathii
ke všemu ,duˇchovnímu snažení. A zrovna i takový,unavující . nebo
spíše tříštící účinek má nepořádek v četbě. Mnohý znáspokládá .Za
kulturní nutnostžápřečísti kde jaké noviny za. časopisy. „Jak ,převrá-
ceným je mínění, že je nutno zahloubávati se do všech jednotlivých
Zjevů na vědeckém, uměleckém“ a literár-nímpolia .prodělatiľvše-«
chny neplechy, abychom rozuměli době . . .! .le to právě nejlepším
prostředkem ztratiti všechenfpřehled, a dokonce i víru, charakter
azrozumoíl2)l“ Myslím, že stálá snaha orientovati se ve všech veřei-`-~
ných zbytečnostech je právě tak ve špatném slova smyslu moderníž'
jakoímjělká, a její ospravedlňování, že jetřeba objektivního a širo-Íz
kého rozhledu,je izástěrou zvědavosti. ě j Z At t ~ i

i Šestou příčinou roztržitosti je Z ahálk a, “--»která stále hledá;
zaměstnání, a nikdy se nechopí toho, které na ni volá. Stálou sta-A
rostí, co mám Začít, ztrácím čas,neudělám nic a nitro je plno nefli
spokojenosti.. i i   p ~~ lv `
i ` ”jjDalším zdrojem rozptýlenosti ducha jsouč as t é a a byte či-ii
_n é n á V š t ě vy. Jak přijdeme tak často rozladěni, ne`spok0jeni
sami se sebou! Proč? Vel' společnosti zapomene se taksnadno na
Boha a na sebe, chceme se pak ukázati svým vtipem a vědomostmi,
chceme se případně někomu. Zalíbiti a ,,udělati dojem“: a každým
mjarným slovem ztrácíme sebevládu, prchá Z nitra duch zbožnosti
ia vzpomínka na Pána. Kéž jsme V návštěvách hodně přesní iaěikéži.
sevždy řídíme přísně dle asketických pravidel! “ ˇ y i

. Osmým a po lmnohomluvnosti snad nejbohatším Zdrojem roz--
tržitosti je ,n a d b y _t e kl Z am ě s t n á n í. Nemyslím ,tim snad ne-
přetržitou at pravidelnou. práci, ale spíše jakýsi vnitřní pud, jenž ná/s
žene kefstálé vnější činnosti, nutí nás stále vydávat, ale nedopřeje
námčasu, abychom věnovali určitý čas také sobě a nashromáždění
nově energie., Ano,,tak daleko' jsme, že ač se cítíme dobrýmizkře,-Z
stany, přece máme dojem, že čas věnovaný modlitbě raisebezdo-»
konalování, je časem ztraceným pro veřejné zájmy církve iiBo.h'a'.
Kdy už se naučíme posuzovati dějiny lidské činnosti měřítkem živé
víry? Snad činnost tak mnohéhoje. na venek pronikavá, flale. ' „co
plátno člověku, kdyby celý svět získal, . . .!“  _ j _

s Í„Jist,ě ,nemůžeme ni_kdy„těˇch_to t_ře`ch pravdzdosti zçlů›rzaZnit;i,:
předněf, že 5človjěkvpzředevšímnáleží sobě!,Za druhé, že ,Dřżi vší čin-
nosti na venek nesm,í,.„Z„.‹âB.0‹menosuti, na sebe, a zatřetí,,že, všechno
sebeobětování za jiné a Zžaz celekjmusí seříditi .ohledem na sebe, ai
Zvláště otˇáZ»kou.„z.da najdemezpři tom ještěčas, pječovati o svůj
první a nejvyšší úkol.“ 3) A myslí-li si někdo, že snad tímtojxpřílišš
ným Zdůrazňováním chci prtodjceňovati vnější činnosti, pak mu vj,,iodi-
pově.d'_ dávám slova téhož _uče.nce,« jež_yvysv.ětlí;„ìak; si 110- Dřjedstaë
vuj~i;„,,; ,. V., . Neboť to nám pravíjjtýž duch Boží, že kde vládne pravý
vnitřní život, .»»vychá.z~ej.í ,zvnější skutky již samy .sebou anzsice skutky,

* ` . . _ n _
' Í . _. , - , 1. › Š ›_, , ' ' ` ;' . - _ ˇ .z v' - j _, ' .' , , .- . _ . . 4 A ›~ _ ` ˇ ;

ˇ ' I - - . - - ˇ . _ ~ - _ _ 4 ˇ ._ _; ( _ . ` . A . .__ ; - _ - ' ˇ _ .- _ V _› _ˇ

2) A. M. Vi/ˇeiss, Die Kunst zu leben, Freiburg 1909, S.

§08.
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které odpovídajíBožimılúmyslům apomáhkaíí,ľuskuteěňovati Boží
I cc 4 'ˇ

 t j Pøsıøániz' přičinøn jen nn pen `f á á ø k,; svypıývaiiøž az přeáešıćhøez
Pro samou práci nedáme si čas, abychom ľto,“co právě konáme, koz-
nali dobře a důkladně, stále nás opccoháni“ starost, abychom byli co
nejdříve hotovi a mohli 'se jižchopit "dalšího" --p a neuděláme nic po-
řádně; při modlitbě přemýšlíme,co budeme dělati potom, při studiu
'nám tkví V mysli činnost třeba Spolková, přemýšlime, jak bychom
vhodně vyplnili volnou mezeru v ěasře,«ze-lv ai celý nášidenni život je
pak pln horečněhonektlidu; Anic neni větším nepřítelem pro čin-
nost milosti! a ` " ii " ř t  Í“ " ~

ř ,,Největší vymoženosti tak přednosti moderního* života -- třebas
.jich nechceme nikterak p=odce1`io'va't, --té živia podporuji neklid.
Charakteristickou značkou doby 'je stálý rozvoj energie, činnosti
asíly. .p . . Většina Z nás podléhá kouzlu těchto slov,“ nebot zůstá-
váme přece, i k vlastní mrzutosti, dítkami své dobyl“ 5) t

Roztržitost“ je opakemˇ sebranosti a; každý, kdo chce začít žiti
vnitřně, musi začít touto p negativni pracif? O d s t r an i t r ot Z p t 37-

YIV Ýlujicípricinv. ,ˇ s r
Positivni prostředky sk soust`ředěnostipby zabralyř jistě opět

několik stran, a proto Sfesspokojuji vyličenim Sebranosti a jejího
- _ ' ;“' “ '..- _ , ,_

“opaku.  ˇ ' "Qs” ` , ,Lo p _`, Y s
t Nic neuceluje tak povahu, jako stálá pozornost na sebe a na cíl,

tak němuž mám dojiti, jako ji nic nedělámělěí, nežli těkaˇvá, mnoho-e
mluvná rozptýlenost. c l i ř s p

t L Hle, Svatí, -- k nim choďme do školy a uěme se žiti v sobě --
abychom uměli žít pro Boha as pro jine, Náš vnější život bud výz-
ronýem bohatství duše, čerpaněho ze stálého obcování S Pánem.
.Mějme v duši vždy více, nežli vydáváme. Žijme tak, aabychomz mohli
řicis apoštolem národů (a kdo vykonal vice nežli: on a kdo byl jako
on vtr-žen do sedmého nebe?)-: Život můj je skryt S ,Kristem
V Bohu. ~ ř ,  i

- ‹
_ _ V t _ x

 ZPĚ vy A RN‹i CH VE Č ER Ú;
~ r e ,(KrálOvně mi p_ŠD ì\ı‹ Týn ýnııł

M (ij dýchá i.>,ki^Ll,í€, teplem v ćfla'lZŤ,,S,7)ě;íe a
, ,aaflľflšvlììrěllým,J“2,štI"€m,tóny ílııtmi, „ , d

“ ' ř -' K ' “ 'ˇ ˇ- v ~ z ~. 2. ,jež,hZąSe77ı,v;èŤ!€[ž zlgząytpřęs cueřeję
p nad Zkvěflým rafjem jťžsajı* a Šzzmi, ˇ v
.p ,jež rozviří v_ráZ ,vš_eçk,v zvony světa , A

A Ť ,   „erıaćlť ır!ırZřv0_Lı zimou, .snadvžíězS_Évirn ,léta --,t t
- t jež pějifl/larii-ž-+-.. * , ,  , si p

v_____ì__i ˇ ˇ ' ' - . \ -_ .I _ ›

4*) Ihiá. Sf198.“=~ 5)“ Męgvøćs J;“t.,EvShø funtønvęisnxzgøn'int del“
ˇ“/Ťissenschaftˇllder lfleiligefn, Fr`eibÍurg*ci1912,.ìS.§ L 3 l z v

\
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Tisíce* Iflëvců shromážclily ihćíje z  . p
 a zpěvem seji život V nitra lidi j-~ (

fl i zas hudba něhyf čistým ćlııšim ;hı“€ı.je,
zas smutné oko světloıı n a cl ěj vidi

 - a čfiflsià rıılčzw horké slzy suší ~ s  `
za Žhavá smlce novým jarem bııši -~, r .
a“ pëji Marii \ -- -- l

Hle! Na oltářich V pestré směsi leviti  
milostné rııce Spıřłnčí /l/Iatllea h Synıı -fl-,
královná máje hvězdou spásysviti r
shlazııjíc prosbou zlého lidstva vinu --. j
Kol city hý-ří, srdce ohřivaji, .p   
plápolem viry, lásky le nebi ižlaji
a pějí Marii j -- s

Ó zazněj, lidstvo, zazněj celé, V písni,
oťlěj si srdce do bělostnýrclzůkifětů,
at' zmizí chmııra, jež jensloıbe' tísni,
ať vzroste símě radostnější světu, Ĺ
of v strastech bídy, světového shonzı i /
převláćlne A ve m(ijove'ho zvonıı, ř
jenž pěje Marii --r --! . A

' I V

LEOPOLD BENACEK:

PAMÁTCE K/-\PI'1`ÁNA PAMPI,oNsKÉHo.
` B  t (Dokončení.) _ t l

~ _

Ježto Ignáciovo zdraví bylo přílišným umrtvováním silně otřefl
seno, odebral se r. 1535 do Španěl, aby se na jižním vzduchu zo-
rtavil. Pobyt ve vlasti trval tři měsíce. V té .době jen jednunoc ztrávii
na pyšném hradě svého rodu.. Jinak dlel v nedalekém městečku
Azpetii, kde žebral pro sebe i chudé a apoštolsky působil. Po třech.
měsících, nabyv zdraví, odebral se do Benátek a pokračoval ve stn-
diích theologických. Zde získává pro své plány Španěla lˇlozesa.
Mezitím jeho družina pařížská pod vedením líavreovým byla roz-
množena o třifčleny; na .svátek „blanebevzetí“ téhož roku, kdy
Ignácius odešel do Španěl, skládá do rukou Favreových slib Le Ă
a roknato Codure a Brouet. Tito novíučedníci jsou Franco›uzově.
Celá družina vydala se pěšky do Benátek, kam dospěla po třímě-
síční namáhavé cestě na svátek sv. tří králů r. 1537. Voj Ignáciův
i S vůdcem čital jedenáct bojovníků. Tato“ hrstka, jež dnes, vzdobě
kollektivismu, který udělal ze světa akciovou společnost a z .č.lo-
vělkai číslici, neznamená nic, chce obnoviti svět, V Kristu; a dostala
svému úkolu, nebot každým Šzáchvěvem života ihořela' prosslávu

í IIG
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Boží, lVí červnu 1637. je Ignácius svostatními učední-kyì vysvěcen. na
kně-ze.1)řJežto není naděje na * cestu ~do“SIvaté“z,emě,z rozesílá učedv-s
níky' do universitních měst“ italských a při `té=too°“příležitosti dává
svému sdržení jméno „Companie í.líežíšosva“Í.Slovo ,,companie“` ne..

omělo tehdy dobrý zvuk; označovalo *lupičské~“roty, které byly po-
strachem pokojného obyvatelstva. Ignácius přesto pojmenoval svůj
řád ,,companie“. I on měl úmysly ,,loupežné“; ale předmětem lou-s
peže jeho řádusííměly býti nesmrtelné duše, jež tento strašlivý od-.
půrce satanův“ .chtěl*vrátiti' Tomu,který je jich pánem. flfl Bohu.
.liskrynovéhoiíohně byly roztroušeny po Italii, aby vznítily zemi.
Ignácius si Favrem alzainezem íodchází do Říma, kde papež Pa-
vel III. přijímá ochotně jeji_chsˇsluž_by. Dobře zajisté vycítil cenu od-
daného amocného, nástroje,řkterý" mu byl podáván. Od této doby
se Ignácius mění ,,znezÍ_námého, těžce protloukajícího se studenta
a Z laického misionáře, sotva méně nepatrného, ve vlivného vůdce
řádu, jenž má úspěchy překvapující“. Lainez a Favre počali ihned
přednášeti na universitě della Sapienza; Ignáciˇřlus apoštoluje mezi
lidfleın. Brzy povolává učedníky roztroušené po ltalii do Ríma.
Věčné město je brzy svědkem "triumtůp`Tovaryšstva, jež prošedši
bouří nepřízně, způsobenou kacířským augustiniánem Pra Ago-
stinem, pomýšlí na založení vlastního řádu. i Dobatomu nejméně
přála. Pro hluboký úpadek řádů jevila se tendence odstraniti řády
jako snětivě údy, aby nenakazily Ostatní tělo. IˇIrozným svědectvím
hanby, která padla na řády ,đ.0.k..onCe i V řadách nejvyšší církevní
autority, je nálezkomise, kterou Pavel III. ustanovil, aby vyšetřila
zlořády v Církvi; ta“ rozhodně navrhovala, aby řády nesměly při-
jímati nové členy, „aby zkažené pokolení vymřelo, až by pokolení.
nové la nezkaženéž mohlo býti vychováno V duchu zakladatelů.“
Vtakovém ovzduší, rozhodl se Ignácius založiti řád, jejž papež
schvaluje po nemalých obtížích 27. září 1540 bul1ou,,Regimini mili~
tatis: Ecclesiae“. Každý Z desíti členů Tovaryštsva --- Hozes totiž
již před tím zemřel a_ vzal odplatu svou.+-- sloužil 300 mši na podě4
koyáníí Bohu.“ Na jméno „Tovaryšstvo J eží š jo V of“ činiliimnozí
nájezdy, Dovažujíce jeza příliš trouíalé. Název jesuita však nebyl
zaveden řádem. Byl původně nadávkou, jejímž autorem prý ,byl
Kalvín, a Z té sevujalvef jméno, ježse nosí se ctí a hrdo-stí. Tak ko-
nečně splnilllgnácius“ úkol Prozřetelností psoběurčený. ,V dubnu 1543;
jezvolen prvním generálem řádu. Nebylo opravdu pro tuto úder“

_;_ vv; Šnou čepu katolické Církve* schopnejsrho vůdce. Jeho génius doved
spojiti individualismus s zvvojenskou poslušnosti a tak důmyslnou vý-
chovou. vypěstil řád, ve .kterémíse vzájemně prolíná oheň. a voda
-~. demokracie s autokracií. První starostí lgnáciovou je práce na
řelhoplních pravidlech, jež nesou tak zřetelnou stopusvého autora".
øpzmužes činus rysem roZjimavý.m,łzpola vojáka, zpola básníka“. Stav
novil pro Tovaryšstvo. pilne studium la horlivý .život duchovní,
s~^=druhé strany pak rozsáhlou činnostvnějšízrkázáfní,katechisování;
.činnost výchovnou, po`lemick~ouÍ- as apologetickou, službu ve zvě“Ze-,-

' 1) První mši Sloužilfvšak Igná,oiuS“'naíHodoo Boží vánoční r.l 1538;
podle Genellìhoaž o „Hromnicích“ 1589. o z V i ~



ních, nemocnicích a hlásání evangelia po celém světě. Velìkou
váhu kladl lgnácius na povolání učitelské, věda, že je nutno zylgáště,
touto cestou nabýti vlivu. Kdežto dosavadní řády nestaraly se přılıs
og třídy, V jejichž rukáchgbyla skutečná -nebo .duševní Vláda zsvěta,
„míjejíce jejako ,,světĚ“ in eK.celsis,s nimž .sluhové Kristovi nemají
nic společného“, Tovaryšstvo vrhá Sítělrna aristokracii .katolicküü
a těmto třídám Věnuje zvláštní pozornost; Ignácius právě. na synky
šlechtické spoléhá V díle katolické obnovy, jež mělaí,náslledovati
po útoku proti vítěznému postupu reíormace, který zahajuje hrstka
jesuitů, roztroušených po Evropě. _- ,,'l`akoVé bylyhlavní cíle To-
varyšstíva, takové hlavni směrnice jeho výchovy. . Byloizvláště
určeno, aby čelilo novému _a osudnémuvútoku proti Církvi na celé
čářeí');. bylo “ třeba, aby členové byli ukázněnými azkušenými~žold-
néřfi, hotovými býti poslání k rozkazu .papežoyuíbez Ĺodkladuř na
kterékoli místo ohrožené nebo sloužiti jako ztracené "stráže 'Vútoku
napostavení nepřítelova nejhrozněji opevněná.“ Opravdu, železné
pokolení!  - z si e i t L - í r

- Ale mozkem a srdcemveškerélio tažení Tovaryšstva na obranu
i výboj je Ignácius, který zůstává po patnáct let skryt za dílem, jež
se stále rozrůstá a rozvíjí, fajeho osobní životvine se tiše a trpě-
livě; denní cestou. Nebude 'zbytečným zmíniti. se o 'Ignáciově způ-«-i
sobu života, nebot tyto zdánlivě maličkosti osvětlí poněkudzčistě
lidskou a proto nám blízkou stránku jeho osobnosti. Každého rána
hodinu rozjímal, nato slo-užil mši svatou, po které věnoval ˇ další
dvě hodiny meditaci. Potom vycházel za zaměstnáním do města:
po společném obědě rokoval hodinu s bratřími, kteří mu" Velmi
stručně přednášelisvéo záležitosti. Po této hodině zabýval se ko-
respondenci; listy diktoval nebo psal 'sámí is ' velikou přesností
a“ akribií. Po večeři vyřizoval běžné záležitosti spojené se správou
domu. Velìkou péči a llásku věnoval nemocným. Ostatnísčas vě-
noval modlitběçspal jenom čtyři hodiny. ìOd modlitbybrevíře
osvobodil Ignácia papež Pavel III; na popud jeho bratř'í3); í fdůvod
k tomu je možný pouze u světce, aby totižúplně neoslepl pro usta-'
vilčný pláč při této modlitbě. Vláda a moc“ jeho očí však byla jedi-
nečnáç podlehl jí každý, na něhož upřelf zrakł jinak sklopený. :Také
jeho aristokratické ozpůsoby, jeho Vlídnost a dvornostfpůsobilarˇneèé
odolatelně. Šat nosil slušný 'a nabádal učiednıky, aby dbali úhledno-stí
V oděvu, neopomíjejíce ovšem prostoty.×Jako vojenský generál byl
mlčelivý a málomluvnýf mluvil stručně, bez ozdobit ìpamět měl
přímo geniální. Proti sobectví sa porušování chudobyi ve vlěcechs
pšˇariepatrny**chs vystupoval přísně. Nebyl í ovšem .samá přisno-st;
z jeho jednání často hřeje soucit 'a účast. K. sobě však bylfipřísným

V , _ . , . .- ı› - `- r _
_____.,___..____._._.__ ____. . , = t _ , - “ ; - . ' z “ 'v

_ , » ' P ˇ \

2) Třeba však poznamenati, že Ignácius nezakládal Tovaryšstvo
S., úmyslem Vyhladiti.prioteS.tantisrn.. Zraky jeho byly obráceny Stále ke
Svaté zemi.,Teprve kdyžjjtento plán Se nezdařil, Staví“ se Tovaryšstvo
do Služeb napadené Církve; Zakládajícíííbulla ,,Regimíni““ Vytyčujíc účel
Íllovaryššˇtva;n.ez1:niňuj.e^S_e› Vůbec o protestantisrnuzv r()»»tétoffotáızçeżvvìz
BernardDuhr T. J. 'Z Bajky O jesuitech. Praha 1901. Vzd. kn. katol., SV. XX.

f“ f 3) Týž papež Z-prřostil zTo~VaryšstVo” povinnosti recito.Vati{'breViř
V choru, což vzbudilo u řádů Starýchznačné r~oz'trpčeni.-l f t z
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Vždy. Miloval zahradu a lkvětiny. V askesi byl, jak je Salifnozřeäirnoi
mistr; V rozjímáníl Však nebyl Vlisionáořąem podle Význarriu, jaíký se

. ~ f . _-z; _,v , __.n.~.: .

zálnes tomu slovu dává. Ačkoli sán'1.1iŠıí4Val vidění a eXtiase,ípřeicellb`yĚ
“ v ~ ›- *- f - v , ^ ;:‹ .,

V těchto věcech Velmi' sltřizlivý, Doíklzífdajeíjeľzaf iiepotâdstlatíně Ťpři
svatosti. Bylo by omìylemíí ípovažoávatił Zaí_re:gulátor llżnáhciioýa po-
lrněru k Bohu robzblředlě citlivůstbkáířsotfxíıtg bylęjınřı chladny rtozunı
Přesně rozumovou uvahouddoìspíýá k jediné idei, jížbjeì řízen celý
jeho život: Omnia ad rnaiorelìì Dei glloriam. Krutě unirsltVoVaniíˇ,”jatk
ie Df0v0ZQva1 V MàHrelSe„ nikomu 1i@đ0V0r1ì1›0htë1›flbYěieh0
`luěeclníci byli i.tělesIiiŤěílsili1i aìlŽd1ŠáŠÍì'dÍlí1ľO Ve Výçlíolýě
inoviců postupoval'shovívavě fa trp_ěliV`ě, shledal-lfi ;V nich pravého
dluchtaí*);]jinaík Však nfěkdyi nelitíisítněDrolpouflštěl. Byl stejně 0ÍtCov-

._ , : .ˇ . , ~ı-z›ˇ, , -~ ,_` . x , n ,.

lskýli DřísnýĹ ,,JehAoQVlaÍda .inělaiìiiıiołìü Dtrozifravostií vjojenské "a Vo-
íensk_ě bl_ylo Qtakě jeho bíneslinloiuýayě z;đů“ra_Zňě1ií kázně.'lfleíroozìvažuíiei
lbüslušndost byla ieií Iliřvľi _záSad0u: ilehölI1á`s1led0V11íbkům í Oiìfavdu
lbyloliípovinriosíti ,,rĹeroZumoV,asti, .1í>çrĹo_ě“í. ttíolholtoıducha on sárndpo-l
zđátˇal Vzor, píokudí*seíŤtoìsnáŠde'loílsdfjeho Ývf olleteclš
Drcohlásil, že na bnouhý Dokyn Danežův lšelrby na Dàìübfl lìëibližší
igaleje V Ostii, jsahotovkyyploutillbez vesel, plachet neboláıížotrdacvììfl.
,,ÁlQe Içąęl gmoudroálstvvhe ton1?'°d‰tbá‰Ízd_ali se _Šlechtic. D0-
stalo se mu ogdpovnědi Vp,raVçliě Voiensskě: ,gll/Qloudrost, pane, je
ctnosti těch, kteří íroZkaZu;ií,lěi1e těch, kdo Doslouchaiií.“ „lPOS1iÄŠ110SÍ
svšìa«kënení“tmĹel`em, 'Tol`XżaryškíŠtVÍo;Ťlita Ĺje pouze ” lnoľrnia
correctiva. Rád stojí znalideilb sebeoběat“oVání -- nalp„r_áci bezoddechu,
do úpaclu,.nav Vblelkoduišněm vyčerpání silve lsluž;b;ělB‹Dha Církve.
..,ľvletod_V aíprozírbavost, které utvářely jednotlivého jesuitu, byly Ve
skutečnosti tytéž, _kĹerýn1iíVYbuclofx7al řád celý. Píři;zp-;ÉisQ„l?;ìl se-
letoi'čìjn,l aby ie níabékoneclmolil utvářetiddbpoàddle lsyíěhfo lzáìněru; káízní
Záro\fei`i_přiosnoui .slchop1iou‰jbe1nn__ěQho sp;lřizpìĹŤisobeni r.ůZ.nosstem indifl
viduálnírn stvořil mı1Že,llkteŤřiÍrněli lrlozšířiti jehollířáld do Všech konců- - ˇ ' .- ..ı_~ _ „ i . i .` xf ˇ, .‹' _ -`* , _v \;.,;-_ ~ v --

. __'

Zatim czoìgnacius klade ĹV Ríıněí Základy Tovaryšstva, rozvíjí
toto činnost Velrnil úsilnou.  O úspěšrıěrnpůsobení Tovaryšstva
V ltalii las Ríniě samém netřeba se šířiti. R. 1540 nese Favreˇ útoěnou
korouhev Ignaciovu do Německa. Přichází do Wo“rms,u,1 kde refor-
imace iako= V celém Německu byla ,V roZmachu.ěs Favre je ,siiyědom,
že nenílrrıožno Vylę1laçl_iti hnutí tak“~žiVeln_ěhV0'; Llsçillujeojenfl żlbš/je Za-
rrazil.zPoměry VyličuieFaVre Vìdopise, „lzaslaìněmlna Nový rok .l54íl

,f,DliVjm se, že zclenení dvakrátíˇnebo třikrát tos‰liksheretikíí,
než íjic,h,je,lne.botl nic neveżdek blusdůmtvle Vířestaklíryclhle, jako ne-'
Zřízelný Žilviot. Není to ląchyblný VýkĹlad P,Í.S1Ťf1la lani lspikìnuti lutleralnů,~
co 1zfpůìsltoÍbil'lo, zemí,Ítolliklgměst *a{kraj,ů povstalo proti nabo-
ženství. „Všechlnìo „zlo _způsĹo.beino je ‰lp=ol'1_oršliVým životem .duchofl
VľenstlV,a.ll Glhtbělvíbych, ,a=by_,Zde Ve,`ÍWˇlorms_u»llbyli aspoň dva nebotři
‹;luch;oVníl,'lbkteěìří bydllznežililveřejněd V hříchu, nebboofinebsyli Vinni pŤře--
“s.tupkÍęnr nějakým, ‰ Všeobecně l,znˇá111ým,nýb1żž ‰ kteří _ by jevili trochu

l Ťliorlliżvbostilpro SDás,u,šduší. Mohlilby činiti, co by se ,jim líbilo, stímto
 ì. í . . “

4) Klasickýlmípřiimo dokladem toho j e Ignácìův p omąěr ksRibad;e11ei1`ovi.
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prostým lidem; myslím ve městech, kdenezrušili všech zákonů
a zvyků náboženských a neodvrhli úplně poslušnosti k papežské
Stclici. Ale právě ti, jejichž povinností jest Vésti nevěrné v ověinec,
dohánějí katolíky divadlem svého nevázaného života, aby se stali
luterány.“ Proti této hrozné obžalobě není možno se bránit; psalt
ji jesuita, žák Ignáciův. Také Z ní vysvítá, jak tvrdá byla Favreova
práce. -_ V této době pluje Xaverský, aby vrhl oheň na břehy
Indie, Rodriguez zakládá koleje v Portugalsku a Španělích, Sal-
merori aBrouet apoštolují V Irsku, smýkaném zuřivými gesty angli--A
cké reíormace. Favre' těžce dobývá bašt protestantství v Německu;
V Řezné, 'odkudž je volán do Španěl, je vystřídán Le Jayem, zatím
co Bobadilla obrací Vídeň. Po~ŘezněÍz.vrhá Le Jay oheň naˇIngol-
Stadt, na Dillingen, na Solnohrad. Neúnavný Favre vrací se ze Špa-
nělska, kde, aniž si toho byl vědom, získal ve Františku Borgiovi
Tovaryšstvu budoucího světce. Ve Špýru sráží ochablé řady kato-í
líků, V Mohuěi přijímá do Tovaryšstva Petra Canisiaf a již spěch\á
do Kolína, kde je ochráncem reíormace arcibiskup, jehož kvalifikací
k hodnosti hierarchickě bylo šlechtictví S nevázaným životem. Me-
toda Favrecva nejdříve odstraňovala nedostatky mravní a pak
teprve útočila na bludy. Favre sám byl přesvědčen, že by bylo
snadno získati Luthera Církvi, kdyby se podařilo přiměti ho
k ctnostnému životu. --A A oheň, vržený .Ignáciem na Evropu, se šíří.
Pavre klade základy ke koleji V Lovani; již dříve vzniká kolej V Pa-
říži, kde jesuité byli vydání tolika útokům. Villanueva zřizuje kolej
V Alcalá -- V městě, jež vypudilo kdysi lgnácia, utěšeně zkvětá
kolej v Coimbře, založená Rodriguezem. V staroslavné Salamance
zakládá kolej Torres, bývalý rektor university V Alcalá a nesmi-~
řitelný odpůrce lgnáciův. Favre přichází na poloostrov Z Německa.
a zřizuje kolej ve Valladolidu a Barceloně; tam Zastihuje ho rozkaz:
papežův, súčastniti se si Lainezem a Salmeronem koncilu trident-›
ského. Ač nemocen, Vydal se na cestu do Říma. „Třeba jest poslouž-
chati, ne žíti“, pravil a tento výrok charakterisuje jeho i celý řád.
Útrapám cesty skutečně podlehl; r. 1546 umírá tento vůdce jesuit~
ského tažení naNěmecko; a téhož roku vzal odplatu svou původce;
reíormace Luther. . =  `

 Ýlgnáciovi, kterýjakovrchní vojevůdce řídil všecky podniky
Tovaryšstva, dalo mnoho starostí zajistiti řád proti snahám dosa-
diti jesuity na stolce biskupské. Pokládám Ostatní řády ve vojskuas j

I 0 VCírkve bojující za škadrony kyrysnıku, jimz jest pevně státi na
místě určeném, udržovati své řady a ľčeliti nepřítelisvždy na téže
ěářez a týmž způsobem boje. Ale my jsme jako lehká jízda, které
třeba vždy býti pohotově, ve dne V noci, pro náhodný poplach nebo
překvapení, abychom útoěili nebo bránili,a udá-li se, abychom šli;
kamkoli ařharcovali na všech stranách. Jsouce povinni choditi ne-V
ustále Z města do města, Z provincie do DľOvincie, od pólu k pólu
k nejmenšímu pokynu zástupce Kristova, nemůžeme se L právem'
usaditi nikde.“ Tak odůvodňoval kapitán spiamplonský svou žádost,
již Pavel Ill. příznivě vyřídil. Také od vedení řeholnic zajistil Igná-
cius své Tovaryšstvo; osvobodil . je tím od velikého břemene, nefl-
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bot, jak říkal, bylo proněho řízení tří zbožných žen větší námahou
než správa všeho Tovaryšstva. A l ' _  s

Přirozenýmí důsledkem rozkvětu Tovaryšstva a jeho úspěchů
je ovšem velikývliv, jejž vykonávalo bud samo nebo svými žáky.
Dokladem toho je úloha, kterou hraje Tovaryšstvo na koncilu tri-J
pdentském, o jehoz svolanı ma nemalé zásluhy. Přes to že řád„
neměl na koncilu hlasu, byli vysláni jesuíté jako zástupci různých
autorit; mezi nimi Lainez a Salmeron, jedni Z nejmladších účastníků
sněmu, byli theology papežovými. Svou zdatností si získali ne*
obyčejné vážností, třebas se objevili před koncilem V šatech Zápla-»
tovaných. I V .době Tridentina viděllgnácius rozvoj Tovaryšstva
hlavně v Italii; dočkal se -všakotaké ještě v této době prudkých
útoků na řád, především V Paříži se strany Šorbonny a ve Španě-
lích. Tam arcibiskup; toledský Siliceo odňal kněžím, kteří vykonali
duchovní cvičení, pravomoc udělovati Svátosti, vyhlásil interdikt
nad kolejí v Alcalá a stanovil klatbu na kněží, kteří by jesuitům
dovolili sloužiti ve svém kostelernši. Sotva je spor urovnán, již do-
chází zpráva o úmrtí Le Jaye ve Vídni alXaverského na cestě do
Číny; lgnáciusż posíláì; misionáře do Abyssinie a do lndie, kde po“-~
Zději pro netečnost Portugalska vinice Boží .zarostla bodláčsím
a býlím. Ke koleji římské zřizuje ještě kolej německou .a je svědkem
rozkvětuTovaryšstva v Belgii.JViděl také uvedení dvanácti členů
svého řádu do Prahy v dubnu 1556, jež přineslo tolik požehnání na-
šemu národu. Ignácius, leže na lůžku, po dojemném rozloučení po-
sílal misionáře do Čech se slovy: ,,Ite, Omnia inílammate et accen-~
ditel“ Také požehnání papežovo provázelo tyto první pravé reíorfl
mátory v českých vlastech. Papež pravil jim mezi jiným: ,,lˇlle, já
posílám vás jako ovce mezi vlky.“ 5) Po koleji v Kolíně nad Rýnem
následuje poslední Ignáciem založená kolej V lngolstadtě, kde kdysí
Le Jay šlapal vinný lis Páně. -- Za několik dní nato, 31. července
l556 Ignácius umírá ,,bez okázalosti, bez truchlícího 'zástupu kolem
lože, bez posledních“ rad a pokynů ˇ pro řád, jejž zůstavoval, bez
jakéhokoli výjevu, jaké bývají ju lože umírajících; chtěl, aby zů-›
stala jeho smrt, tak jako jeho -V život, obyčejnou událostí ve rukon
Božích. Bylo mu šedesát pět let, když zemřel; ale životy takových
mužů se nečítají podle jejich dnů, nýbrž podle jejich nesčetných
ctnosti a slavných činů.“ A hlavně prvním“ z toho je život' hrdiny
pamplonského bohat; než ani druhého se mu nedostává ---J jet za-
ložení Tovaryšstva činem, jakých se málo vyskytuje V historii
Církve, nemluvě ani, že s ním nesnese příměru žádný čin historie
proíanní, vlekoucí se bídněblátem věků. Viděl splněna sváínejvětší
přání: Tovaryšstvo bylo potvrzeno, „Duchovní cvičení“ schválena
a dokončena pravidla řádová byla zachovávána všeobecně V Tofl-
varyšstvu,VSvému řádu jako závět zanechal ınyšlenky o posluš-
nosti a Církvi jako odkazsvé životnídílo -~ Tovaryšstvo Ježíšovo.
čítající při jeho smrti 1000 členů. -- Jeho život vnitřní a styk
s Bohem zůstal ve své celkové nádheře skryt očím lidí,“ tak jako
tělesná .podoba jeho nebyla za jeho života vnesena na plátno.
 Q ,

A 5) va,nNieuWenhoff II., 853--858. ~ r V
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jeho životě nenacházíme zázrakůfi) On sám a osudy jeho řádu,
který vždy stál V průlomu napadené a drásané Církve, jsou dosta-
tečným zázrakem. -- V březnu 1622, právě sto let po té, kdy odešel
na f\/lontserrat a odtud do l\/lanresy,byl Ignácius prohlášen Relie-
řem XV. za svatého. A.V _ ., , . ., . ., \,,Vysed zp jeskyne manresske, jsa zapomenut svetem, jehoz za-
_pomněl, a odmínut v zemi, která ho zrodila, sám-a bez .pomoci se-
strojil a uvedl V pohyb sílu, která zarazila a vrhla zpět reíormaci,
jež zabrala sever a hrozila, že dobude křestanstva všeho. Položil
_Základy svého řádu hluboko a jsa uspokojen, že jeho dílo jest dobre,
.zemřel _- zůstaviv řádu dědictvím jen odkaz, od Boha vyžádany,
že všichni lidé jej budou pomlouvati. --' Byl to nejpodivnější odkaz,
jejž kdy zakladatel zůstavil, a podivuhodně se splnil. Spojení síly
a trpělivosti, prozíravost aásebeobětování, jemuž se nic nezdálo ne-
nıožným, co mu bylo rozkázáno, to byly přední vlastnosti, svatého
lgnácia; apokud jeho řád prospíval, bylo to proto, že ivtěloval
vlastnosti svého zakladatele. Schopnost a“dmínistračn=í, která, at se
projevuje mezi knížatyevropskými nebo divochy paragtiayskýmí,
jest snad ,nejvýznačnějším světským rysem řádu, pochází přímo
od muže, který by byl mohl vládnoeuti provincierni řvlnejvěteší říší
[šestnáctéhoi století, raději však řídil od oltářů Církve vojsko, “které
Dřetrvalo vojska španělská aučiniloívýboje trvalfejší, než rozsálilàz
říše, která spěla ke svému pádu za roztříštěnými lodmi ,I,nepřerno~

GC 66žítelně armády . * ;
Deesetičlenný hlouček učedniků lgnáciovývch z r. 1537 vzrostl

dnes na armádu sedmnáctitisícosvou, jejíž snažení se nese aid
m ai o r e mDei g l o r ti a m. Jest si přáti a za to Boha lprositi, aby
byla rozmnožena ještě aspoň de“setkrát, nebot pak, jak sezdá, bylo
by s dostatek vhodných nástrojů V rukou Ducha sv., jimiž )by_,ž,o^b-
novil tvářnost země“. Jest zajisté slušno, aby sslidsfke pokolení, jež,
'z velikéčásti hude šílený panegyrikna ducha tem*noty,sjednotilo se
konečně k mohutnému a slavnému hymnu cti a chvály Boží podle
vˇýzvy“žal'miístovy: ,,Laudate Domìnum omnes _gentes,;laudate fleulflm
omne“s populi.“  s S " A

 'JosEF JANcíKzi   
MUČEDNICTVÍ PODLE NAUKY sv. ToMÁoE,AQU.*›

Nlučedníctvím rozumíme dobrovolné podstoupení smrti pro
lKrista.1) Aby kdo mohl býti nazýván mučedníkem, jest potřeba, -aby
podstoupílskutečnou smrt z rukou člověka, aby ji podstoupil dobro-
____ 

6) Z novějších životopisců uvádí několik zázraků ze života
Ignaciova van Nìeuwenhoff. _ A  A = _ A _  _

j *) Předneseno o akademii sv. Tomáše Aqu. 11. března 1923 V brněnském
alumnátě. . .  '

1) enediotusXÍV., De Servorum Dei lbeatifioatione et beatorum
canonisatione, 1. Ill, c 11, n.1.  “ l z . si  
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volně z nadpřirozenéhomotivu víry nebo některé křesťanské ctnosti,
aby smrt podstoupil s trpělivosti a se zkroušeností nad hříchy. "

První, co žádá se od mučedníka, jest, aby skutečně podstoupil
smrt. Sv. Tomáš. maje na mysli význam slova martyr -_ svědek --
odůvoidňujel požadavek tento takto: Mučedník jest označován
jako svědek víry křesťanské, která nás zavazuje Díühľđëlü VĚCIŤJÍ
viditelnými, abychom získali neviditelné. K mučednictví tedy ná-
leží, aby Člověk vydal svědectví víře tím, že ukazuje, že pohrdá
věcmi přítomnými, aby tak došel budoucích aneviditelných statků.
Pokućl však má člověk život tëlesný, ještě neđ0“I<aZuie Skutkem,
že pohrdá vším tělesným. Neboť lidé pohrdnou i pokrevnými pří-
buznými a vším majetkem a strpí také bolesti tělesné, jen aby
chovali život . . . Proto k řádnému pojmu mučednictví se žádá,
aby člověk Dodstoupil smrt' pro Kristafí) '   

J Ale ne každá smrt již stačí k mučednictví. Žádá se, aby příči-›
nou její; byl člo-věk. Nemůžeme pokládati za mučedníka toho, jenž
byl zabit bleskem nebo zzasypán a p. Používá-li však člověk sil
přírodních na př. divokých Zvířat k usmrcení, pak jistě ,taková
smrt odpovídá podmínkám kladeným. Smrt pak nemusí následo-
vati hned, stačí, když její příčinou bylo trápení způsobené člo-
věkem.Proto také ten, jenž zemřel na těžkou 'ránu nebo: po těžkém
žaláři nebo vyhnanství, může býti prohlášen za Lmučedníka. Ale
nsemůže být za mučedníka považován ten, jenž pro Krista utrpěl
:těžké rány, ale takové, které od lékařů byly zhojeny. Smrt jest
podmínka podstatnáfí) s c

_ Smrt pak musí býti dobrovolná. Kdo: by bez své vůle a vě-»
domí na př. ve spánku byl zabit od pronásledovatele pro víru, není
ještě mučedníkem. Zívot svůj musí každý obětovat dobrovolně.
Tím právě obětí tato nabývá záslužnosti. Vůle podstoupiti smrt pro
:Krista může býti několikerá. „Nejlepší jest aktuální. Stačí však
Virtualní, která nebyla odvolána a má vliv na skutek. A možno
říci, že stačí také zhabituelní, jestliže totiž někdo toužil kdysi po
mučednictví, později však úplně na ně nemyslel, při kázání pak
nebo jiném záslužném skutku úkladně byl zabit Z nenávisti k“ víře.
V tomto případě může býti pokládán. za mučedníka a totéž možno
říci o tom, kdo byl ve spánku zavražděn, jestliže měl před tím
formální vůli podstoupiti mučednictví.“ Tak soudí o věci Bene--«
áikt _XIV.4) s

Jakého názoru jest sv. Tomáš? Požadavek dobrovolnostif
plyne Z toho, že mučednictví jest konem ,ctnosti. „K podstatě
“ct~n›oStiI patří,že člověk jedná podle rozumu jako podle vlastního
předmětu. Jednat však podle rozumu znamená jednat podle pravdy
jako podle vlastního předmětu _a podle spravedln,o_sti jako vlastrnhos
účinku. K pojmu pak mučednictví patří, aby mučedník ”byl pevný
v pravdě a spravedlnosti proti útokům pronásledovatelů. Z _tol“io›
plyne, že mučednictví je konem ctnostì.“.5) A “  

2) S- Tlllomžçıe Aqjıínatìs Susrnnıa theolog`ic„a., 2, 2 p., .q.s1,2Ĺl,
artěl. .- 3) Bonedictus XIV., 1. C., 1. III.. c. 12 n 15 -- 41 c li III op V _ , p). jp.,
XVI, n. -~ 0) S Th. 2, 2 p. qu. 1.24 art. 1. _ a Q j

J  ”1fl7 ˇ
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Požaduje-li sevšak od mučedníka, aby smrt podstupoval do--
brovolně, jak můžeme poěítlati nemluvňátka betlemská mezi mu-
Čedníky, jež přece církev velebí jako ilores martyrum?  A

o Na tuto námitku odpovídá sv. Tomáš: Někteří tvrdí, že u ne-
.mluvňátek bylo zázračným způsobem uspíšeno užívání rozumu,
'takže i ona dobrovolně trpěla. Ale Z Písma sv. dokázati se to nedá-
Proto lepe jest říci, že nemiuvňátka mučednickě slávy, které jiní
Z.asluhují~ si vlastní vůlí, dosáhla Z milosti Boží. Neboť prolití krve
pro Krista zastupuje* křest. A proto tak jako u pokřtěných dítek
zásluha Kristova skrze milost .křestní .působí k obdržení slávy,
tak tu dítek pro Krista zavražděných zásluha mučednictví Kristova
působí, že obdrželi palmu. muěednickou. Proto také sv. Augustin
(Sermo de Epiph. 66 de diversis cap. 3.) je oslovuje: Jen tenmůže
'pochybovati o vaší koruně vutrpení pro Krista, kdo má za to,
.křest (vody) nijak neprospívá nemluvňatům. Neměli jste ještě
věku, abyste věřili V Krista, jenž měl V budoucnu trpěti, ale měli
jste tělo, ve kterém podstoupili jste muka pro Krista, který měl
trpěti. A  . p   

 SV. Bonaventura vysvětluje nedostatek svobodně vůle u nemlu-
vňátek tím, že „Pán unemluvňátek doplnil to, co chybělo se strany
vůle, poněvadžv stejně době s ním se narodila a poněvadž byl je-

. jich vrstevníkem.“r'“) ~ ' i i ›  ~
Jiná námitka: Sebe zabítii není dovoleno, proto není také dovo-

leno voliti si mučednictví. -4 Ovšem není dovoleno vziti si život pro
nějaké menší dobro, než je život. Ale naopak jest přísnou povinností
a projevem -nejdokonalejší ctnosti obětovati život za nějaké dobro
vyšší nebo .nějakou svatou povinnost vyšší. než je zachování života
časněho. l\/luěedník nehřeší také proti pronásledovateli tím, že
svým odporem hoguěiní vrahem. Ba naopak projevuje nejvyšší
ctnost, poněvadž až do smrti vytrvá ve spravedlnosti afl prokazuje
tím pronásledovateliżještě velikou lásku, že před ním krví dosvěd-“
čuje oblažující pravdu svaté víry. . i t '-

rOvŠem není“ dovoleno pronásledovatele k vraždě . vyzývati
.a násilně vyhledávati smrt, poněvadž se tlakově jednání nesrovnává
S křestan-stvíml a vždy bylo od církve zavrhováno. Každý však
musí býti připraven podstoupiti mučedriictví a kdyby .nastaly okol-
nosti, musí život oběto-vati. V tomto smyslu může se každýna mu-
čednictví připravovati. “ ř i  

j Stačí však .dobrovolná smrt k pojmu mučednízka? --z Nikoliv.
To jest ještě málo. ,Záleží zna tom, proč podstupuje někdo smrt9
čili musíme Znáti jeho úmysl. Správný úmysl je u mučedníka pod-
mínka nejdůležitější. Od mučedníka ,,žádá se pravý úmysl A podfl
stoupit smrt specielně pro Boha nebo pro Krista. Můžeme, ba mu-
síme prohlásiti toto .vnitřní smýšlení přímo za vlastní. duši . mu-
čednictví. .Bez úmyslu nadpřirozeně,odůvodněněho ,dáti život pro
Bočhawıšebo pro Krista, nedá se vůbec křesťanskémučednictvímy-
sleti.  i i i   ˇ ” . l  

. › - _ › .

_ 5) cf. Fr. Stummer Angelo, O. Cap. : Manu ale theologiae fun damentalis,
Oenıponte 1907, str. 198; -“~ i7) Pohle Jos. Dr., Soldatentod u. Märtyrertod,
Paderborn 19.18, Ferd. Schöningh, str. 27.  í í ~ j  

ˇ l18.



_. .›.x,,.

vs
:z

'-„IA

;t.'„Í" 'n
_5"=., I
_„. ,

vv

X

jˇr-\_;z;f` v
rv. v_v.-:żı~`›. -

‹›,§='~=2. Í

; =ø.-`Ĺ-”l.-v=z^ J:

, ›,_._„_.

BL

vč
...o

cr

ăfl

`>.

W'

3'

fl.;'.‹.
'L

iv'-. |›,.
7,Š\.' _

nxˇ7

5-'.fˇ‹^. '_._,fl_

=š›,.

ăˇflťšfi

Š.

&Š`;Í›`.
<v-“~

za “,_.n,,í.=›".

.fu zf

ø
!Š`Ă'‹}\

v-vč -z ;.«.

E'“3,‹.,.č..

-,fx uv;

le..
'fı:l5›Ť, _

QH'

-
v

L2

'Ň

.›,.. _

äžžx 5

ĚŤÍ- 4 .

Fgxı 3.
›«

*'7"L'(ř

"*ż''(ľ`1`;

ąı..4-‹, `

L-‹z=;`;__

tin.
Š ,

ľ`

I:srí.I

SV. Tomáš maje na zřeteli význam slova martyr (svědek), učí:
Mučedníci jsou označování jako Svědkové, poněvadž svým těles-
ným utrpením až do smrtivydávají svědectví pravdě, ale ne , pravdě
jakékoli, .nýbrž pravdě, kterás, nám byla zjevena Kristem. Proto mu-
čedníci Kristovi jsou jako svědky její' pravda ta pak jest pravdou

. . . 9 ' "1víry. A proto příčinolujkaždéhó mučednictví je pravda víry. Ale
lš pravdě víry nepatří pouze víra V srdci, ale také význání 'její na
Venek. A to neděje se pouze slovy, kterými někdo víru vyznává,ale
také skutky, kterými dokazuje, že víru má podle slov sv. Jakuba
218: Já ti ukáží ze svých skutkůvíru svou a podle sv. Pavla k Tit.
iw: Vyznávají, že Boha zna<jí,“skutky však ho‹.zapí~rají. P A proto
všechny ctnostné skutky, pokud vztahují se k,Bohu, jsou projevy
víry, která nás učí, ,že Bůh od nás fžádá takové skutky a nás za ně
odměňuje. V. tomto tohledufmohouž býti příčinou mučednictví. Proto
také v církvi oslavuje se mučednictvísv.. Jana Křtitele, který ne-
podstoupilsmrt za to, že nezapřel víru, ale že káral .cizolo=žStví.8)

 Nlučedník' musí tedy“ umírati za nějakou pravdu víry nebo za
ctnost.fBenedikt XIV. otom Píše: Pravíme, že „iides credendorurn
et agendorum“ jest .jediná příčina ,mučednictví se strany mučed-
níka. Příčina tato však úplně stává se nevhodnou, jestliže mučedník
hledá a touží jen po marně slávě uv lidí. Rovněž; nestačí k mučed-
nictví, umírá-li kdo pro věc, byt i pravdivou, která jest mu patrna
přirozeným světlem rozumu, nebo umírá-li pro nějakou pravdu
jemu jedinémˇu“zjevenou“, nebo pro otázku církví dosud nedeíino-
vanou, nebo pro věc dle rrozumuíilosoíickéhoii jen dobrou, konečně
hájil-li článek V sobě nesprávný, o kterém však si myslí, že jest na-
prosto správný a patři~k“víře křestanskéľ) V 1 A je V  

A ‹ Ovšem umírá-Jlikdo za pravdu Věci proíání, která není v nija-
kém' vztahu k pravdám-revíry, pak“ nikdy nemůže taková' pohnutka
býti p řím o u příčinou mučednictví. Ale nepřímo může i tato pří-
čina stačiti, k`Clyblya„p»o,kudt by vynucené doznáníopaku V sobě ob-
sahovalo lež, kteráf'“jako/ hřích rodpo-ruje Božímu přikázání. A s to-
hoto stanoviska může býti považována smrt za každou pravdu
mučednictvím. A j A .

A vůbec umírá-li někdo za dobro pouze lidské, které však
vztahuje se na Boha, dostačí to, aby umíral jako mučedník. Mučed-
níkem nemůže býti dle řečeného heretik neboischismatik; mučed-
nictví jest jen v církvi katolické.

t Čtvrtou podmínkou, abykdo mohlbýti mučedníkem, jest trpě-
livé snášení smrti. Mučedník má se snažiti co nejvěrněji napodobiti
Ježíše Krista, který jest typem všech mučedníků svou smrtí na
kříži. Již Isaiáš (537)o něm píše: Obětoval se, protože sám chtěl,
a neotevřel úst svých; jako ovce na porážku vedená, a jako berá-
nek před tím, kdo ho stříhá, němý bývá, neotevřel úst svých. --

Jak sv. Tomáš učí, mučednictví je konem Statečnosti. Podle
Aristotela objektem Statečnosti jest více potlačiti strach než mír-
níti odvahu. (Ethic. 1, A3). Na tento výrok Aristotelův navazuje sv.

, .

. i 3) S. th. 2,2 p,qu. 124, art. 5. -› 9) Benedictfus XIV, op. cit., 1-111,
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”lŤomáš,a praví: l*ìjesnadPn,ějš”íŽmÍjest tpioitlaičiti straocih než mírniti od-
váhu, píošněvadžj již samo nie;bezpečŤenŤství,l které jest obj`ektem jak
odvahy taki s,tiracliu,,H1ä V sloběněˇco k píoitlačení odvahy, ale
při,sp'ívá:'k zvý_š"ení: strachu. NapjadatiSS,(ag1g",redi) patří ke rstatečnosti,
pokud ,mísrní oćlvahu ;ů ale Vydržfeti :(`susŤtinere) s_měřujŤe více k portla:-i
čení. gt_ra”chu. A proto ,předníějším koncem statečntoľsoti _ jest A vůydiržetii
t. j..'nŤëˇhybně setrvati V nebezplečensjtví než rnapadati.1°)l A ,P , :
A právě tento druhý moment jest rolzhodujícií při mučzeůdnzictůví.

„Ke statečnosti..pat.řÍ, aby. člověka utvrzdovala V dobru fcfitnoisti.
a to proti n'ebezp~ečenství, zvláště. nebezpečenství.smrti,_ktere nej--
více hrozí ve válce. Jest patrno, že V mučednictví člověk pevně se
utvrzuje V .dobru ctnosti tím, že neopoušití. .víru ,a.spravedlno1'st,proi
hrozící nebezpˇečenství smrti, která rovněž hrozí od pronásledo-
vatele V boji jedince proti jedinci. .Proto sv. Cyprian vyslovil se
V kterési řeči: Množství diváků patřilo spodivem na nebeský, boj,
a V nějaké, bitvě stáli tu ,Služebníci Kristozvis radostným, voláním,
S Heposkvrněnou myslí, plní božskesůiíly. Z toho tedy jasně plyne,
že .mučednictví je konem statečnosti. A proto oz mučednicích praví
Církev: Fortes iacti sunt in b`ello.1l1)'l P A P  

L .Někdo by snad lchtěl mučednictví :zařaditi do ctnosti trpělivosti,
poněvadž právě tato se od fmučedníka žádá. Na to odpovídá sv.
Tomáš, že,.přˇednějš_ím. konem Statečnosti jest právě Vydržeti (susv
tinere). A do této části musíme zařaditi. mučednictví ja nikoliv ke
ko-nu druhému, který spočívá V aggredi. Poněvadž pak trpělivost 2
sioužíf Pstatečnosti V konu jejím předrrějším (sustinere), proto se na
mučednících -_- per concoinitantiam -- chválíi trpělivost. A

P Shrneme-li všechny podmínky posud projednané, vidíme, že
jsou-všeochny“více rázu vnějšího, objektivního. Při mučedníku Však
musíme všimnouti si. také stránky subjektivní, totiž stavu jeho duše,
která může ibýtijbud Vestavu hříchu nebo milosti. Poněvadž Však
žádný dobrýskutek, který není Vykonán ve stavu milosti a lásky,  
se nám nefpřičíták zásluze,“ proto také mučedník musí .podstojupziti
smrtve stavu milosti. V j . J t

. (Pokračování)

A N) S- th- 2 pr, qu. 1.23, ąflz. 6.. zn 11) S. hh. 2, 2 p-J, qn 124, ø.1~ż..2.
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à t KATOLICKI I Pi{.avfosLAvNI JUGOSLAVENI.
. Otče svjatijfl, da Vši jëdino budut. lo 17.11

Kod nas se u zadnjei) Vrijeme veoma malo pažnjet) posvefl
čuje vjerskom i kultlurnoém zbliženjiu:katoličkih Hrvata i Slovenaca
s pravoslavnim Srbima a na uniju je u današnjim przilikama3)' i ne-
.moguěe pomíšljati. God 1919 a 1920 počelo se je nešto raditit) na
zbliženju. Tako je naš nezabolravniö) dr. Rogırlja 1919,, doveoj na
so“cìjalni_ tečajö) na Holmec par pravosélavnih sVečenika7), a Zagre-
bački bogfoslovi na sastanaků) Jugosl. Katoličke Djačke Lige u Ma-
riboru l920 i par srpskopravoslavnih bogoslova iz Sr. Karlovaca.
Pošlo se je i dalje. Katolički akademičari iz „Kreka“ (Praha) osovz
bitog) su to pitanje akeentnirali na tom istom diìačkom sastanku, te
su pokrenuli1°) i zpitanje o primanjuˇli) pravoslavnih o studenata u
naša kat. akad. društva. O tom se -je pitanflju veoma žestokowl
disputovalo. Su“djelovali13.) su uz djake i kat. seniori. Do“ kakvog
Dozitivnlog reÍzultatla“"*): nije došlo. Na:glasi'l:a15) se je .samo potreba,
da se i kod :brače Srba nastoji“5) izazvati jedfan sličan kat; pokret
kao i \u nas, pa bi :moˇgli s nfljima u nekim Iztajedniěkimij) :pitanjima
ki“oop“erirati`. .  ˇ

A Sama stvaˇrls) je pak predana na rješeìnje júigloisl. kat. čepisko-A
patu. :Kako ju '-je epi'skopfat rijeišiio, nijte fimilpioznato. Jedino mi je Íptofl
znato, da se otoj stvari kasnì.je“*) nije u »jlavnosti ništa rëačspriaviljalo.
Nadalje, koliko je ipofzfriato, 'nije se defsřafda ništa p'otduzelo2*“`)
ništa ni u smjeru probudjenja ›jednoga náma sličnog pokretairnedju
srpskim d=j4aštVom. Bit če krivnjati) po svoj =prilicí u tom, što naš
kat. akad. :klub na beofgradoskom uniľvřerzitetu Ĺraditt) raznih priiika
i ne=prili`ka`Ť'*2) Ť(m:al`en broj članov-te) ne može da Írazviflje veče
ak“tĹiVno-sti. f P r J

Kojšir pak f“ıìrzir'oíc*i2'*):, da tra jlifljepa icìlejľa or ni“edjusobno:m2ů5).ZbIi-
nije převedena u žsivøfr, :hez:g:øz je ,pán u zžanøž-.mv.3°) Na re

”pìt?a'n`je ľtešrko od““g”oVo›riti», ali ču ~ín~asitoj=ati »da aìpstrahirarm, :sub“jžei<“-
“t“ìvr'1ost, te o{b»jfektívno rogovorim :of fˇto›j stvaľrìi. UP łpírvom
sufredu fpflolísrijediÉpoíliitičkiič :Ýr:az#l:o-zii"fl) f“(o ta nesretna polritikaili). Došlo

1.21

š

l
1

1

lllš
j
I
l

.É
Eš

.É



je naime do rješavanja takovihpitanja u državom životu,o kojima su
kat. Hrvati i Slovenci s jedne strane, a pravoslavni Srbi sdruge strane
irnalisvakisvoje p›oseb›no28) mišljenje. Došlo je do polit. terzavieajg),
koje su bile' prenešene i u narodni život i mi smo se počeli. ıotu-
djivatfm) jedni drugima, _o kakvom medjusobnom Zbližavanjur nije
moglo bitituopčejfl) govora, jersu sve pofljavei u narodnom' životu
glejdane32)e pod vidnimıkutom dnevne politike. ~Radi toga če još
mnogo vode proteči Savom .kraj Beograda, dok se počne uopče
misliti nato pitanje. - S druge strane pak oni pravoslavni sveče-
nici, koji su se Zalagaliggj) nešto ;Za tu ideju okrenuše joj ledja.
Jedanje odsnjih dapačesä) bacio talar na klin, te je predvpar mie-
seei došao i na optuženičku35) klupu radi raznih prljavilˇfifi) stvari,
koje je počinio, lkaorLl13r“avni37) činovnik. Drugi se je jedan pak
stavio›38) u službu jedne stanoviteˇ39) medju Hrvatima najomra-
ženijejw) političke partije. Državna je pak vlada počela  dirati“) u
institucije Hrvata i katolika i pravitiw) iesjksperimente s religioz-
nom sviješčujg) katolika. Toi je dakoko mnogo prido_nijelor“)1_nedju_
sobnom otudjenju. Nadaljet je i vlada i službenatö) pravoslavna
orkva podupirala svako protukatoličko gibanje medju Hrvatima.
llprjavowj) je karakteristična izjava u službenom „Cılasniku srpsko-
pravoslavne Patrijaršije“. Pišuci o I-Irvatima i glagolici nagovaraľf)
I-lrvate neka upoÝrnO*'*8) =Zahtijevaju od Svete Sto-lice glagolsku
službu Bošžju, a onda49) velí doslovno Ovakoz ;,Ako Rim na to priż-
stane,onda Hrvatima katofllicima u ovom vremenu ostaje: da
iskoriste taj nepristanak i da kidaju5°) s Rimomj ir da u našoj slolo(›d-
noj Zajezdničkoj državi proglase svoju slobodnu inarodnu
e rkvu . . .Kad bi to Hrvati uradili, primakli bi se blíže pravo-
slavnim Srb-ima . . . i mno-go bi više Značili nego što Znači sada . ..
u duhovnoj plotčinjenostiăl) latinskome Rimu j (Glasnikt 1920, ber. 9
str; 132). Mislim da ne treba tomu komentara. Nadalje kad je sv.
Otac Papa sklopjrow) poznatu konvenciju S bolševičkom Rusijom, taj
je list napisao toliko pogrdaw) o Papi i katolioizmu, da ih ne bi mo-
.gao uopče reproflducirati.,U jednom se drugom članku peredb“acuje5“*)
kat. Církvi, da nije uopče k r Š Č a n s k as C r k V a. Takvi napadaji
potječu iz Zalil1e55) bizantinskih grčkih Ííanatika. Pravoslavna je
naime crkva, vezana uZ državu, dospjelaf pod interesnu síeru Bi-
Zanta, koji je uvijek bio prema Rimu neprijatelski disponiran. Bi-
Zatinska povijest56)e ima i dandanas57)ljoš jak upliv na A Srbe, te
nema močiös), koja bi ga mogla iZbriSati59)nu par decenija. Osob_ito“°)
je velik tajżupliv na službene; krugove pravoslavne crkve, l koja
je donedavna bila ovisna od carigradskom patrijarhi.  
„  Radi svegaátoga čeveoma teško doči do Zbliženja uopče, a
napose do Zbliženja preko Crkvenih krugova, kao i plOs=1itičk.ih.o Akoöif)
svi Znaći ne varaju iiızgleda, da je omladina po-Zvanana taj posao-62),
da je Providnost kat. djaštvu Jugoslavije'ijnamij§enila53) tu Veliku re-
ligioflzno-kulturnu misiju, S koàjom je vezanaji naoionajlna; Prijefit)
ilijkasnije~rmorat če kato-lici daprobude iz mrtvila na život ˇ dobre
Iatentne síle u pravoslavlju. r {DokzSrblir sami ne ors'jietje65)“ Dotrehu
jednog dubokog relig;izoZn§og 'života,e života milosti ;Božjeì,ji pro-jieięè
ranoga; iz duše na javni život, dotle če sve rasjpravljjanjıenostatiteo-
rija, a svi pokusí besplodni;Dok mi je ne pro-budimo u njihfinteres
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za studií kat. Crkve, ne možemo govoriti' o zbliženju., Naprije treba
rada padnu pregrade i predsude, koje onitjimäìu o našoj Crkvi. To pak
ne če po›stiči9“) iučiniti njihova orkva, koja jesluškinja97) države i
Ťigračka dnevne politike. Na to djelo je pozvana omladina jednog) ft
drugoga naroda. t , 4 t 1 z  e
Í Naše bi djaštvo imalo štovišepažnje posvetiti ,toj,ideji.Treba1o
,libi-upnašim redovima dovesti došto večega 1Zrazaja6,3)“1deju Cıriè
Ilofèmetordej Sku. Studij ìstočnog pitanja uopče, at crkvenoga
inapofse to je naša Zadačafig) Mi tako dobro poznajemo romanski i
,germanski Zapad a tako Slabonaš slavenski pp Istok.7°)
I Česi fi, Hrvati imajz tu srzadaču medjusobnog zbliženja
jlstoga i Zapada. Sama im je Pro-vidno›st„ to odredilafi) pofl-
-stavivši ih na granicu, gdje se dodiru"2) dva Dosebna Svijeta ~z-ž-
istočni i zapadni. Radi toga moramo Znati upo-trijebiti taj donum
Dei; NavIaš73) ne ču da govorim O uniji, jer je ta još Vrloˇ daleko, 1
jer ona, suponira vjerskokulturnozbliženje. To je naš najbliži crlj,
za kojim moramo težiti74) upoznajuči jedni druge, a unija je jedan
lijepi San, Zakojim su težili največi slavenski umovi75) popud
'Strossmayera i Solovjeva. 0  l 2 3 1 7 Ű

j Ovih par redaka napisano je za iniormaciju brači Česima i
'Slovacima _ bo-goslovima 2 --- za iniormaciju prilika u nas, au

rjiznakumedjusorbnoflm Zbliženja naših dvaju naroda, koji imaju tako
;vel“iku historijsku Zadaču. A Go-spodin neka nam svojom milošču ší
pomoču pomogne u izvršenjıfö) te Zadače. 1 4 4 z  
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Poznámky: 1) V poslední čas, 2) věnuje se pozornosti, 3) Z po-
měrů, 4) pracovati, 5) nezapomenutelný, 3) kurs, 7) kněží, 3) schůzka,
9), hlavnětzdůrazňovali tu otázku, 10) dáti popud, 11) přijetí, 12) bouřlivé,
13) spolupůsobili, 14) výsledku, 15) kladl se důraz, 13) snažil se vyvolati
podobný kat. ruch. 17) společných, 13) záležitost (věc), 19) později, 20) nic
se nepšŠlniklo,á21) vina, 22)6)k vůli, 23) nesıêázígì (malý početí čl.), Š4) lpăí-
čin_ , joj vz jeInnem,' V zapomenu Í, ° V prve řa ě z ůvo ů
politických, jež tvoří střed všeho, 23) zvláštní, 29) křeči; 30) odcizovati Se,
31) vůbec, 32) po Zorované pod zorným r úhlem, 33) pozastavovali se nad . _ ._

obžalovaných, 33) Špinavým, 37) správní úředník, 33) přijal službu,
39) trvale, 40) nejnenáviděnější, 41) dotykatise, 42) dëlati exp., 43) svědomím,
44) přìdalo, 45) úřední, 43) právě, 47)pObízí, 43)t=urputI1ě žádali, 49) pak
praví, 50) aby zavrhli to neporozumění a odtrhli se . . .,  54-) V podříze-
Iıostí, 52) uzavřel známou konvenci, 53) urážek, 54) vyčítá, 55) ze zásoby,
-53)~historie,, 57) zajdnešini doby ještě; mocný vliv, 53) pozůstatky, 59) vý-
mazati, 30) zvláště, 31) _ać všechny známky nedávaji vyhlídek, přece,
32) práce, kdyz,›,33)4urč1la, 34) -zdrıve nebo pozdeji musi, 35) ne-budou
pocìtovati, 33) nedosáhne, 37) Služkou . , . a hříčkou, 33) význam, 39)7úko1,„
70)' východ, 71) přıkázala, 372) dotýkají, se,“ 73) zúmýslně, 74) usilovati,
75) du“chové,jsako, 73) V provedení.  1 1 5 1 ~ l “ 3 3
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DUC IN AL
V)Ústředí kato1.lstuden«tstva poradalo

V době od 25. března do 8. dubna t. r.
krajinské pracovní schůze va Jihlavě,
Přerově, Místku, Kolíně ca Příbrami.
Pro-gram všech konferenci byl jednot-
ný; na prvém místě reíerátnábožen-
sko-kulturní, na druhém 1 organisačnč-
sociálrıífoba s praktického hlediska.
Průběh porad ukazuje, že se naše

` v Istudentstvo opravdové snazi odstra-
niti veškeru povrchnost a prfohloubiti
svou činnost nejen po stránce organi-
sační a sociální, nýbrž také _-n a to
především ~»- v ohledu náboženském.
Resoluce, které shrnují náměty Z re-
íerátu náboženského a Z debaty po
něm, zdůrazňují prohloubení nábožen-
ského vzdělání pravidelným ívyučo-
vánim náboženství a systematickou
výchovou v--SSS,.1i--alespoň  měsíční
přijímání sv. svátostí; ukládají jednot-
nou oslavu svátku sv. Aloisa společ-
nýni sv. přijímáníın a studentskou
adoflrac-í';) vybízejí k návštěvě prázdni-
nových exercicií pro studenty, a kde
není možno súčastınziti se jich, kl pořá-
dání idůkladínýcflh náboženských před-
nášek; odpflosručují duchovní četbu,
především Nový Zákon, dále Ja-
roše T. J. „Život podle Božského
Srdce 7'Pán.ě“, P. -Dossa T.. J- ,,Nly-
šlenky sa rady“ afj. .ai vůbec pěsztění
hlubokého. duchovní-ho života pod
vedením- duchovních 3 lrádců 1 spolko-
výoh; mnoho -zde může jprrospěti
Srdečný afdůvěcrlný styk jednotliívců S
duchovními rádci, po kterém volaly
četné (hlasy na všech zkovníerencích.
Zajistéfzajímavý je jeden Íbod resolu-
ce místecká: ,,lNech!ť není žkatol. stu-
denta, který by neměl svého stálého

L W. _ _ _ Ň_` ˇ _ Í x _Ě“ W 7 ^_ V 7777 Yí_T“._7 7.in 74 :“““--_
Ť: I . ` _ _- 4?/. ,‹‹.›'.. - Ý v Ň
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Zpovědníka.“ ;l“llas ten vyšelz řad
studentských. Také bylo všude pouká-
záno na povinnost studentstva věno-
vati se stavu kněžskému. -- Snaha
postaviti hnutí katol. studentstva na
solidní základ náboženský. ukazuje,
že studenti jsou na dobré cestě. Nyní
ovšem je třeba, aby nezůstalo-= jen při
slovech, nýbrž aby byly všude prak-
ticky provedeny uvedené náměty
pracovních schůzí, čehož lze “dosáh-_
nouti stálou a cilevědomou výcho-
vou. Toho si byly konference vědo-
my a proto Zcela správně kladly ve-
likou váhu na náboženské vzdělání a
výchovu, které jedině mohou býti zá-
kladem mtensivního náboženského- ži-
vota inteligentova. Cesta výchovy
není bez obtíží, je dosti- zdlouhavá,
ale vede nejjistěji k trvalým úspě-
chům. Půjde-li. se všude po této ce-
stě důsledně a poctivě, dočkáme se
poměrně brzy, že všichni katol. stu-
denti budou praktikovati zásadu. ča-
stého přistupování k sv. svátostem.
Nejvíce ovšem záleží na. duchovních

OVrádcích. Hnutí studentské muze býti
.požehniánim pro-3 národ, bude-_lżi V něm
pě-Stc›ván nábo-ženský život; jeho rfloz-
květ, ale též zánik má v ruìkcou du-
chovní rádce sspolkovťý. Velice záleží
na tom, aby Zavládla důvěra mezi
duch. rádcem ai studenty. Kçde je drů-«
věra, tam je kněz vpravdě du.choflv-
nim »otcem »sztude“ntů« ~a může vycho-
vávati každého jednotlivce Ís -oëhled.em;
na jeho iindividuailitu. 7Éˇ\/ˇýchovfla hro-
madnáse neosvěfdčuje nikde, tím mé-
ně flu studentstva. Práce mezi -studen-
ty je nesnadná, ale vděčná .a iradostná
i yýslledky její jsou tak cenné, že
stojí i za neijvět-ší oběti. 3 --lb---3
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jn-ío,sLoVANsKÝ EPL-
sKoP.ÄT -srUDENTSTVU.

V Jugoslávii podobněz jako -u nás
jsou organisace katol. studentstva. K
nim vydal jugosl. kat.) episkopát list
(cí. Luč, r. 18, č. 5--6), V němž vy-
tyčuje směrnice, dle nichž má se ří-
dití Vnitřní, -duchovní život nejen or-
ganisace, ale si jednotlivců. Biskupové
vycházejí z přání sv.) Otce obsažené-
ho V titulu encykliky „De pace -Chri-
'sti in regno Christi quaerenda“.

Mír Kristův, -Vnitřní to- dar, -Vni-
itrná milost, níusí býti V dušikaždého
kat. studenta, má-li tento hoden- býti
onoho hrdého“ titulu ,,kat. -student“.
Vnitřní život V pravdě -křesťanský
ťpčstovati není ale Věc lehká. 'Je k to-
mu zapotřebí mnoho zapírání, mnoho
práce) a modlitby. Boj o duševní či-
stotu již Veliká část mládeže pro-
hrála va tołcinesmí se státi studentu
katol. Proto jest 'mnoho péče vrěno-
vati: 31. duchovní četbě,-2. přijímání

Svátosti, 3. duchovním cvičením a
4. míti dokonalého duchovního Vůdce.

Vy-tčené směrnice =-platí nejen pro
“st-udentstvojugosl., 'platí i pro stud.
naše, 'ba i pro nás bohoslovce. Ba
my více musíme se snažiti splniti
všeehnoto přá1“1í-ep«isk. jugosl. -a -i též
našeho, »abychom jednou ímohli stu-
de-ntstvflu vbýtitdoíbrými vůdci k .,,míru
v království =-Kristově.“ _ha. 1

Z nnoTEsí`ANrsKÉHo
MI-síjníno si-n\fUTí

p .Jest snadznámor, s jakou horliivostí
věnovali se przotestanté V _-posledním
století, zvzláště, však vposledních le-
ítechpmisiímj mezi požhany. Tajemství
jejich úspěchu na štomtoż poli) nespočí-
vá,-j.akčasto slýcháme, jen V dostat-
ku peněz, které obětují pro misie,
aspoň není t=o`łvlastní×a jediná příči-
na jejich úspěchu, nýbrž spíše již ná-
sledek. Síla -ia .vlastní důvod úspěchu
protestantů V misiích ,spočívá V hor-
lrivé -a ““fpro_myšlené práci" pro misie
do-ma “mezi *lidem. 'Myšlenkou misijní
zábýVá_‹se2také Velice mlá'dež akade-
-nnøká.c nnnuflrøi±ø_ivzniıšıør. 1885. V
`t-omito `*ro‹ce j~ıto.tiž byl od *"2,50 studentů,

vı IVkteri se sucastnili „náboženského tý-
dne“, Založen spolek aka_dem_ik_ů_pf;G
podporu misií. Sto ůčastnikůpřihlá-
silo se hned, že po ukončení ísitudií
půjde do misií. a slíbili, že ihned .bu-
dou pracovat pro myšlenku misijní.
V čelo. postavil se dr. Jan Mott. který
pro mladou organisaflci stanovil Ve-
doucí myšlenky, např.: Jest nutno zí-
skati Vzdělané- a Vedoucí kruhy (proto
nutna spolupráce studentů), Obráce-
nístudentů Z Východu státi se musí
studenty ze Západu, Každá generace
nese Zodpovědno-st za současnou po-
hanskou generaci! a p. Jest pochopi-
telno, že mládež proniknutá těmito
ideami je schopná vykonati věci Ve-
liké. Za několik let tento misijníspo-
lek byl již na~700 vysokých a střed-
ních školách. Dnes jest rozšířen ve
vsech protestantských zemích. Při
Svazu misijním jest mnoho misijních
studijních kroužků, jejichž vůdcové
jsou poučováni a vzdělávání od od-
borníků.,Tyto kroužky dodávají také
látku pro spisy určené k propagaci.
Každý čtvrtý rok.. koná se ,spofllęečná
misijní konference S tisíci účastníků.
Tak na př. misijního studentského
kongresu V Glasgově, který od r. 1896
koná sečtvrtletıiě, V lednu r. 1921 sú-
častnilo se 3000 studentů. *

Jest pochopitein;o,; že. při takovém
nadšení iapropagandě pro misie V do-
movech může sedo jmisií poszílati to-
lik misio-nářů atolikpeněz. Z takové
podpory materielní a iz takového po-
čtu pracovníků dovedeme si pak Vy-
světliti, flnepfř»il“1lížíme2-li k jiným příči-
riám, jak byl-o možno, že protestanz-
tisınus V tak poměrně krátké; dobře
stal se mocným a nebezpečným kon-
kurentem našich misií. A přece víme,
žeprotestantští misionáři stojí za ka-
tolickými velmi pozadu v obětavosti.

Dáme se protestanty zahanbiti?
 _ 4 L. J.

vz t Mísıí V INDII.  
Dle posledního" sčítání lidu V roce

1921 _č_ítá ,Indie 3Io,_l28.72l o_byvat_elů.
"Oproti sčiítánípv 'roce “I91iJjeví se
úbytek o6;085.199. “Dle náboženství
jest V Indii:
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21ó,784.58ó
 ós,735.283

íp1,57i.-268
9,77-4.611
4558.944

_ lˇlindů 3
Niohamedánů
Budhistů
Animistů 3
Ostatních Vyznání

31 1374.642
2,50“2.l09

Počet pohanů
K a t o l í k ů u
Protestantských sekt 2,251.9'ı'0
Počet křesťanů 4754.079
V roce 1911 protestantů bylo

1/175.500. Přibylo jichitedy dle nové-
ho sčítání o“ 776.470. Katolíků V roce
1911 bylo 2514.246. V roce 1921 pou-
ze72,502.l09. Ubyloů jich tedy 12.137.
Příčinu toho hledati dlužno hlavně V

V) Jv 1tom, že protestantstı misionari mohi
za války volně V misiích pracovati,
jsouce hodně podporo-Váni americký-
mi dolary. Misionáři katoličtí němečtí
byli za Války Vypovězeni neb interno-
Váni, misionáři italští aj francouzští
Většinou nastoupili službu vojenskou
a místa jejich zůstala prázdná, nebot
jiných nebylo. Vláda pak misie pro-
testantské hodně po-dpo=rujše: každý
totiž misionář protestantský dostane
měsíční plat. Rovněž školy .jejich V a
ústavy dobročinné do-stávají státní
podpory. Všech těchto výhod jsou
zbaveni misionáři katoličtí, kteří jsou
odkázáni jen na podporu dobrodinců
Z katolického světa, jež, za Války byla
Velmi malá. 'l`í1n se hlavně stalo, že
počet pro-testantů vzrostl. Musíme
Však též přiznati, že i my máme na
tom vinu, že nemáme takového zá-
jmu o misie, jakbychom měli míti.
311 milionů pohanů čeká na chléb
evangelia Kristova 'a_ není, kdo by
jim ho lámal. Žeň zajisté velká, ale
dělníků málo. Prosme Pána žní, aby
poslal dělníky na vinici svo-u, aby po-
slal nové apoštoly Indie a hojných
dobrodinců misií. - Q. J.

cvRIL JEŽ T. J.z
_ o,soBjl/\ií BÚH,

NABOZENSTVI.
.r

Nákl. České Ligy, Akademické; V
Praze 1923. Cena 15 Kč, pro studenty
13. Kč. Str. 157. -

Do-statečně známy jsou snahy me-
derní filosoíie Vyřaditi theologii Z.
oboru věd a vysvětliti pojem nábo-
ženství stavem citů a subjektivních
představ. Předmětem náboženství je
Bůh a Vztah lidstva k němu. Závislost
na Bohu je možna jen tehdy, kotví-li
náboženství V pojmu osobního Boha.
Jelikož Však moderní člověk nechce
uznati mravní své závislosti na Bohu,
považuje ji za něco nízkého, člověka
nedůstojného, popírá důsledně též
ideu osobního Boha.

Účelem spisu _- jak autor uvádí v
předmluvě -- je ukázati, že rozum
lidský s logickou nutností vede k po-
znání osobního Boha) a že pravou.
hodnotu má pro člověka pouze to ná-
boženství, V jehož základu je osobní
Bůh. _ L `

Důkaz své these probírá autor,
předeslav obsažný historický přehled
protináboženských filosofii zdůvod-
něnýchz soustav, přísně logicky, do-
kazuje nejdříve obecnou reálnostì zá-
konů ,logických a V vysvětluje zároveň,
jak systemy materialismu .a ideál.
pantheismu; negací osobního Boha a
jeho poznatelnosti popírají lidský
rozum. Křest. theismus není pouze lo-
gickou Výslednicí rozumu, nýbrž je
též základem pozemsflkého blaha a
vede lidstvo klnejvyššímu štěstí, k
účastenství na životě Božím, nejen V
životě) budoucím, nýbrž milosti po-
svěcující do jistémíry již zde na
zemi. Filosofie nemůže nahraditi ná-
boženství, tím méně liché předpokla-
dy t. ZV. filosofie. Pravá filosofie je
a zůstane V harmonickém souzvuku
pouze ,,ancilla theologiae“. '

Nutná znalost základní této otázky
a zvláště přístupné, jasné a methodi-zz
cké její _řešení knihuvřele doporu-fi
čují. , Kľ.

V I '

EMANUEL Z A K:

LEGENĹDY. -1

(2 svazky: Vánoční a Velikonoční.)
Stran 56 + 68 Velkého formátu. Na-
kladatelství V. Kotrby, Praha 1923;

U nynějších kritických lidí jeví se
často proti legendám jakýsi odpor. A
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nedivíme se tomu, vzpomeneme-li jen
některých legend, V nichž nejsvětejši
osoby sloužily jen za osnovu neukáz-
něné “č'asto_ fantasie, ano ij pověrčivo-
stí. Legendy tohoto druhu jsou snad
Zábavné _ ale jen zábavné, a to
přece není účel, důs-t_o~jný svatých
osob! Věřící, zvláště vzdělaný člověk
odmítá potom legendy zásadně,*ne-
bot' ztrácejí proň ten smysl,§ jejž V
nich hledal, totiž duchovní povzne-
sení. _ Zcela jinak vyhovuje však
pravým představám o legendě nejno-
vější dílo Žáko-vo, sbírka legend vá-
nočních a Velikonočních. Zde opět na-
bývá „legenda“ svého starého Význa-
mu: krásné čtení duchovní, čtení, OZV
němž není hlavním činiteleml a[_p›ůva-
bem pouhá, třebas jistým směrem
orientovaná íantasie, nýbrž krásně
vyjádřená zbožnosť, láska. Odtud
také účel, jenž tanul asi na mysli
autorovi, když věnoval Legendám své
chvíle odpočinku: Sděliti především sr
druhými vroucí meditace biblických
textů a zároveň živé představy a
kombinace nejsvětějších dějů Vykou-
pení. Chvílemi ovšemjpudí ho zbožná
obrazotvornost povylétnout také do
říše snů, provázet osoby aděje dále,“
než Vede evangelium. Než itu cí-
títej důstojný Van ducha Písma ta 'vdě-
číte fantasii básníkově, jak věrně a
a oddaně snaží se pokračovati 4 Ve
sporých, drahých zprávách evange-
lia; nad to neopomíjí básník připo-
jiti k podobným snům nevtíraně i
jich symbolický Význam pro život. A
oba tyto proudy představivosti du-
chovní, i reálné, která živě Zobra-
zuje zIJráVY Písma, i fantastické,
která Sama tvoří (zde Většinou na
základě pramenů, jak autor V před-
mluvě poznamenává) oživují celou

knihu; místy se rozdělují,  místy
splývají, ale Vždy směřují k jediné-
mu cíli: přiblížiti člověka
Písmu. A toho je dnes tak svrcho-
vaně zapotřebí, kdy lidé,~denním ži-
votem a moderní četbou ohlušení,
nedfovedou vnímat a uvážit“ svatě
prostá slova evangelia; čtou-li je
Vůbecnebo slyší-li je V neděli, zů-
stávají jim zamčena, protože zamče-
no jejich srdce. Náš autor dovedl
Však, myslím, najít klíček od obou,
jímž otvírá Všem, Vzdělancům a iidu

fa Všem stejně mile a poutavě. Daří
se mu to jednak Vlatstnímpoflchopením
Písma a obrazivostí, jednak a to je,
co činí knihutak milou a užitečnou,
láskyplným, prostým ia lahodným
podáním. Při tom dýše celé vypra-
vování miloujvůní poesie, takže upo-
míná, stejně tak jako látkou, na
Zeyerovu _Zahradu Mariánskou.
Avšak třebas nedosahují .Legendy ta-
kové ceny umělecké, mohou, působiti
V duších mnohem hlouběji, právě
tímto srdečným, milým slohem; ta-
kovéto podání : mnohem snáze a
Vroucněji pronikne nitro než povzne-
šcný pathos Zeyerův. _ Obsahu
vhodně odpovídái Vnější úprava _
jednoduchá, ale Velmi Vkusná. Obálka
chce obrázkem a kurento-vým nápi-
sem upomenouti na staro-byl-ost legen-
dárního Vyprávění _ moderní, 'velke
a okrouhlé typyv zdají se i zevně Vy-
jadřovati nové, sympatické podání
legendy, jak odpovídá potřebě doby.
I po této stránce tedy (nehledíme-li k
několika tisk. chybám a vyjadřování
počtu číslo~Vkami_) jsou Žákovy Le-
gendy knihou vzornou a cennou.
Dejte jí působiti na sebe i na jiné!

_ i K. Válka.-

._4551' „_ _--_ 'I-
EG' -_
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Bračor i drugovił .

Več Vam Se dugoa ne javismor u ,,MnSeum“. Te hočiemo Sada da uči-
nimo šaljućì Vam k1`a'€ake ìzvještaj O našem Ovvogodìšnjem radu krez Zìınsšćši
Semestar u ,,ZbOru"°. ' ‰ a /

V Ema nas Au Zboru 21. Od torga nas ima raznicha narodnostiz eflrvata,
Rusìna, Nijemaca i Niadžara. Radi toga rada i ne može Onakorda teče, këake
bi Éreba10~,,r jer ima dosta članorva, koji ne Znaju hrvatskog ejeZika.ì Imaši
Sme dosada 9 Sostanaka, na kojima Su čìtane Słijedeče radnje:

' Nešto O' kat. prøfkretueu nas, (lvičič). a   
,Krive nauke O naraˇvfinoj Spoznaji Boga. (lvičič).

A Kat. pokret - njegova Organizazija i Svrha. (Pelz).
Crkva prema Znanosti uzsredııjem rvijeku. e(RadOš.eVič).
ApOkalipS.a ni njenO‹ historijskoe Značenje. (P005). e
Filozofia ili religija? flvičičì.  
Svečenik i kat. pokret. (Kukuta). X
Kant i SV. Toma. (lvičič) Á

že eìklùusepredavaanja O ,,FramaSunì1na“, koja nam drží g. A.. Maítasovič,
ìankovnì direktor i književnik. ( a

“ TO je u áglavnome naš rad prema Vani. Inače u .samožm ,‰Ä,ZbOru°°eAVla;1a
n1edjuče1.an0Vim;a živahan interes za radu _,,Zbr_0ru“Í e n

Završııjuči Ovaj kratki dopis pozdravljamo svu rıašuasjevernu irìčeívŠ,kufÝi
Slevačkurbraču.   a  Zdař Bůh! n- ˇ; 4 ,

Dìakovo, ìó./III. 1923. ›

4

ìvafnìlíukuła, tajnik, Adam Ivičič,_preídSje„dnÍik. „

128



__‹-'̌ _í_-jf_-^_v_›.-_.-._~_.ı_;_.-_;-\;.-_-.j.__z_`;._.=i:-;„;á‹‹_^`:1}`-_>fèr;2:;“-zľıč-%=ìš5.5_‹::4;žzr;_1žK-aš:;{,,zfl-.á-_!ťz,_,_-;*;z-Ív:-_“›“-“_~_,~-__„1_ĹÍ“zxx-,›;zęú_=,-«ázz_z,_;_›.;nz_.fl-.__+;_xš„5;='f«nć;-‹&~n=ø«z,“x__z~__z_.____.,_______““ ________.-;___----_- _-=_-__- -z__` _ __ vz,.' -'..-_,_;-_zn;ˇ- __- _...2- _--_z_- __,_._,- fž“-”-._--='L' ›`;_*.?z4'-_šžëìıäšì-ıèv4EfY'ł1~ì-2'ì=.i1flĂž11?f_zE'-4€.iììšzzŠ›'@ż7ž;?,ż.1żë?-äìšgz-=:-V-až-šłägıfl-;ø3§Žć?ê„ìâ3`ı„iëřëvıëlˇzëłíı54-Š-ıžrınxš-;‹fl„L=:*Iv._=áf:4ˇ=ı`„fy:-'zzšžfli‰ł<›øžIz„‰1fl';ýšè“?âú”z€'==ż§êë=~,*aĂ._=žì=;‰”øfl;,_-že4,'-gšž*S`v`z*ć-;.,\vgë;-*3,ľťčhzfêż.I4'}ąi`›`ˇ`øč.`f.‹`-'Q'.n_*.ť_<ì`^';_zf^vx;~ISł-1=š_“;z,*-ž;.“_-.122%-ìăřflàì-a.flżfø,Q;'Win-šà,‰l‹gÄ%'ì-8-Éâçf_-WEHçřfizêffì-§%x'ł~xť;É›çz“ą{=$;ˇ-ręyıąvıiˇìívżz-'“§§ž;zjzfë.4Wùžżbêłzıšiıš-iëfè“-ai?ť`›;f=ć.›:›"-*-ı„'S”żz`!L-*~ì__ˇ=š-'‹.É_“-1*..if-řřzě~=ż›ı,›ˇz:=ą`~z›“ì!fl~2ı.=.~,“;-`,“Íü_.`‹"='.‹šıìłřèüıšì2-?;;<›;É`4?_ì_äăž×%=;3ˇrQžf=2?%ă=ž;ďę7šì=ú§ì;?ž<.§“š§;řˇżx'-Éšjçšf“_.*‹§flš;~$ıż‹§;;f-333âž%ı*_jìą3ëâ1ia=fw„_g=à»*ęfl‹xęëìšvˇaflfıgžż-Ýšążřčˇnìžšzñęè`§,2.;ı”-.-§š4ë‹›Jz'“-š*;4fš;?šÄ,ž;É,‰;ą€`fčıřžz-=_-M~›z`ç„-'gšL-vv-ˇšëžıflx=.‹5ž:?““`2“*4š=“ż=z=*:Wž_žıŘ~šà=~%-flžˇfvš-1;%?ăi-27.-'fs-=-Mae“-we.-ı`zM4-45%ˇż~4-.»~“~:š:‹ˇ»±-ˇ“-ž^='ˇfl_“;3aÉšˇ„*;vš@‹zžąžz-=z~“.ż*ˇw>šxı?š<1=è#2ž.ă?2.#è=š‹ažz*šiz>fzžfiê“‹1%žn'-za-fläflëêìäìflëžzšı›=č~rf;=:f.ż=á:-=ıfzž‰z%É*-^”fi=,>'.è-flêšfwšášžf-*f‹ž=Ăúšf-ž*<r#x-.żřìfifwžw-*čˇ~flz~=-v‹$=:ı=z"ˇ2-vf2±*~ì*“%*aaf~-v›zš€;~ž9\zżú%z-ëxz-„A-:f“.žťçv€ć2›`šz4É-‹-ıflafžöšízzèšıšz-‹vi**‹lë‹€äzıč›==erˇ%èI““.›@wfM=-m-3=?żıfl-<-›'-I›:`:-àžgøíařafflzèžè€:żč;±ťżç‰ì*>-zˇàčżaèàrQ'š=*_ˇ2Ý§;§-:vw-“-=ˇ“-ťnàżäššv-vf;z;›-`-\§*z~ˇ`z‹*-`›=-“„zx›:vłč-wav-ť=-Lˇ“fl$;š`;<‰==;šø_-fišłb.=č“.zw=z*3ž-x:w=zfleê;=,‹xfizâamžıèăf-1=aš§‹*z;:M;-azèzfv`<›-*:-'-v_‹šê*ìš;?šxvëàč;>?ëč,~%zı:'^“w€\~fl`‹“ˇ-‹;š`-á-^§ˇ<2vì-›7Ĺ~ž›2““šž`5š:-' _ì4_nÉ;-,-_)-;zI-E-':›"›Íˇ.L4;'›;;f;;';__>ì,:fl„E&_ż_-155-ç;;‹-fl___Lt_2ćšìłzžz}1š;ă$=nLÍ«<ž?;_z1‹$ż__,__+z-ęflzxá‹››ı›_Ką.€.7ši};.zLv§/31%:.`x,h;$±_,`_=._-nm-~v:n_ø,:fl-A-zvz:.bz-úzz.ı.~vš.*.».:;:z»z-x,xuvflzáıfl-.;„_~„_„_*.x_‹.v.-z_~ˇ;è-'ø;:fl,*zˇ`„:-.-._ˇ..«:»-_z-vççnø-__›.___ˇ.›» __›*_„.›._.‹“v_v____z_‹.zny.__›,.-____..‹r___-›_-f-2-«-\-z‹-'-‹--`_~»v-“;~`~̂“_"__“̀̀4`'~ˇ*`-:-_-“-ˇ:-__ˇ-_“;“.:›*>± __~-5-_;_›- __‹_-._- _ ___»_, _--Í__~___›_-_f_‹_z_“-;_- ,‹__~-_;ˇ.-<_.“_-^__,-__-_-_-_-‹_~,‹__»ť-_f~;___-z___._____-:__-__-_v__-__-›__í;§_v.;_§`.%?;___.,à-___._;;ì§.__,-__,____,z__š_“"<$~'~=fˇ`=_'_=''\' __`"̌ -___'" .J` _' _“__,'__.~,''_„.;__ˇ,__.„____Í„-.‹...-~z-„...-.,..~.z.-..-' n...-V-_--.:ˇ‹,.„-z`~..-_-.nv-_.›:.v-ˇ~v„EL_--4.._-__.-›-ıè›-in=.-._-_-.--›,z›.‹v~‹--1-4--›`.~nfl__‹̀-.*="-,~ı.__-1“-'«` .-.xf“-:`_-“'_5×ˇ.`z‹.ˇ.“>~“'_xıˇ"š'żˇ'Ř.-`.`f`>..=`ˇI"=`:ı~"Ť_"'“ -̌1-'‹.*~'›ˇ."*:".“ˇ`ˇ''2--'\*.“`-iv,ˇ“.v-_'-.*,'ž§-'*=_l"lS';""`z~`` ,M1-z-.=l`.z_'Äıř`›,ˇ›ťˇì.ˇ"'-:"=_'.iš""".-_-̀ .-›-' __-'_'v“:_-.,"_"g_'“=`*~'.`^`_`=_,‰-\,'="'*'.4ˇ-ˇ\z=~\%L>-2>„~-'_ˇ"_`f\;š'.ˇ-ˇ/ `1,;žą-z4_‹,f_‹:__-z-‹ì:.,'-_'zMf;*'ˇ_-`&§*ˇ‹;?I='‹_.$~2,ż›=M§*zž=efiÉi;4“f;ž;.*_;~i3*ž„‹‹ž..i='f'š';?#..z>x“z”›'-“_`2«:#à§!*žżëˇ>àPć‰*_§;„„ćs;šž‰#šf.ná<:ż‹nè1`;í%vzflš-›_‹^=`-735_,_,_,;-.;,z‹;«:‹;-_‹_=:ż;ąz_„g›.»_§_>=-,V-v<žą._;-ev,r,-"mv,+4-<ı.zz^*=;z`‹;ž4-:_;x,34?_-í`š_‹=êz=~š,ąn_„žfAz“-=§'fl`*‹*v`-“f_zì:1z_nž'“__._'nt€ˇ›;_flľ„Ji-9__'\›'~`›zT+ˇ`_‹_ż4‰š`L-"“=án<à?'#i;š„J›-1““=*_z_›žfl›ø%.§~2Y=_^~Y„ł-**ł;ë,z-ž`z-'.=x“f„,=`ž“š»-_‹__z-f›.`fl”-ëv1:-vv“anti_`z~à“'.“-“;*ı',-=:,4_**_-Éčťššrvg-_zflzêˇˇ-š›>.g.g-“.ą“__*5%_“~_3~‹É'›ť,%=,>;_"“v-'-.-fàěfix-‹-,_x-z-~“.,2;-;?x;*,_Éflq$=`~7=:2-..,›x*ŤÍÉŤ,Šä*“.--;`~=fl.'“żz_,Sv.-Sz-ˇ-<“š-2.“-›“\“z:;_›“gż*,;_*1«ız=~“v=„;~ˇ _=_~z-3,2-
..__“-9-\_'„_̌_~_›*- .L_'_/-._‹.,~__- .'__›`-_~.111.2'-__-_.'z_.,_..„‹'_‹vn;-‹_''L-'›_»__-_--^ť‹‹~‹^‹'-v-ˇ-'-ft..‹-\=*`.--'v-z.*>_›`..'_H-“-.ˇ-._`\zˇ`_v:-*_"z~'_»:'äx;ŘŽ§'ˇø'›-;3\_ł.='.‹żf_v‹›`>`›'-`«_#›4xfl.xú_|.ŠŠÍ=ˇ_š'„àlgt},`\_"vł*›*='7?L_`~ĚŠ.~ı.n^.'-:H”“~›;`flˇv-ŽŠ*`›'\=ı\§_››4`=fl\_-_'\ęz~'{'_zx-_-_‹nfžv-nŠ*~1'‹‹-vQgnzx~`ť*fl"7:ı;›?'nÁ>;~É/.;-.‹øř`(í6fž›.-v'ăfn'›'.v‹_'-$ˇ4›__-zfg-xŤ"ì~-_-..%Š?ı».-è'-ˇfi.,-4;-xx-'_-'SI-*ÍÉÉ`ˇ~`”›3&ç*$ˇ“-9.-‹“›nMžt"‹ˇ'š'›\íÍŠ:.LI“_‹1›`~*-#3:J'›`‹`M-~_,*2z-›gxı“nšťgši“‹.^‹„F`*5~v__-(`.‹*řf&"»4ř*A“:-^`:vgı.-+._\`-'iťą'WW-`fl›:.=!~“vˇz`«!Š-§~="_ˇ̌“5*:"'_nL‹_.'zvià„v“-_-

‹'«`ìŽ__7'ÉšÉ“~Ž}.Í"v7\„}Íggýgàçšìøăˇfzäżgąfjfiìłł.`Í^\\EŠÍ'›;5-Žz-ÄŠfÁŠ§ŤčYĚ`Í4ˇ2`ü‹nì__TˇÍ,<"7Ž'-”5"ľŠŤĚ_§,9Ě5Ť$-§§ììı'Č§‹~ˇ§'zìŤĚ'ıŽšŠ:ľ.v`É*Š„}ĚŽ~`ág'_;§'à*Š_-_ŠľČ?,.v{*,*,\žxÍŤž_':,`;'ëÉ$f7Ĺí.Šš;?1‹:;‹Ž»›Tâ5gëÍ§‹°$~*vŽ74g=-hffł'“_Čn4›,_~»›.-33:-nˇì5Ž'_?_n_;5;ıˇŽgf;z`-`vŤ-Ž1§‹g_ì'§,3.§‹&QzŠ§ÍF€}§“Š#"ľ*Š;±ă§.ı{fl.›-‹ç;Mx{f‹f!_1*-ˇĚvzè-Šžìˇ.-.‹*ę›/.g'›§:'~'ć1.y.›Íıx-,‹_!-*/,.›4"~Š5:__Ě»W\_z~415.?.„,,44.Ě2{Éžą_`.-;,'xı.-*_-šìiřz-vč!Ň:-y4-ny),Ýıfiťżlf-':ı_f§.g_~‹‹ı‰_?;3§gŽfı:?_"ř§4_`='žì-7;,ì'y,_ñ`zFž;a:“ -af?-'_.›,f“à'=›'fl'\'=-'__25*Ť3á>,;Žłnv'z.1;Š§&‹ˇ^"š,";vˇv-›0,›“ı'ŽĚ*›*"ł:=*ł'!1,»›ř6;~4‹;-z‹Éľł'›ŠiŠŽÉìłčv'-_q-W*/`Š.rv“t-23“.&~“z~z?'à-“*1'‹5ˇ3*,^.Cì.'áš“v“z~-“‰ľfina!-fl.;'ă.Š,_››_.›,_Š;-;„Ě-'šfl\`.'Ěç5êz'\'5i!%_“_'ł'-_.-v;Šìè‹;‹.^€?ť-\ı--95?~̌.ıęg_@\;e`y:É-,_\Ž,`;4..ˇ-3“*__._".~_5„.-,z.___Y“~„›_= _›fz.%_‹§ı,_5;ˇ-›'\=,š&«ız%‹ęgflw:›záê›=:““'-›f'žš*É“š;«.è==h.flš§±=x*m›êˇ-ˇàéęgzv'T=flˇ›z_vˇ=r?1§žę<zzznz_`x*;›š=2*ť>€=›$>'‹;‰`4*/L;`-3%-5-“-2*š.ø=v.-22-“›:*“2v.“›‹ží_“:ž“-Š?-/-'v`‹„ëˇ,‹S~\«~`*zž‰‹ą'“=è“~Jz=fi%žżž“a-„neˇšłfläřš:___zxı`ľž-1-=‹z>-›z;a@*;i*°_-zżI=*‹~*-vč'-*;<‹ˇť-ůšfivšf»Ä-ø»›`='“.*-ˇ-/‹“`,,-='ˇ.zıâg_:‰.flšá‹.„5:fl-ˇ~žI‹-=z3z>`-»`-n‹,“_“?.ž=ˇ-?'‹““~è_ˇÍ\~_x`-Ma-š“‹z,żž-.Ť-4=„›-_-7.‹v`É'°*»‰~ı~.~`If~“:~=Éffiàfř_-!za-až_A7-^“ˇ-ššfzš-ˇ;3-.n»‹.~ıš“mv'-1-à.-§,§ęˇ§`__›*-;:žš~z.' _-v._____..ę„„_»___,_,_“375%A-„S,.4„-ząv--z_‹__è›_v.__4v,vgaø-z_.v_ø_-~_z.-x,~v›$ů__/-„__4_,v_‹__xžı___`§z«.-__›_~_„_.\,__&.‹,ž;;..v...3-_-Na„flw\›n\__-_;_\ž‹‹‹,,zz,,__‹/3×-15145,.,‹›__v_ç-›.‹„ı_,\_‹_f›-„___~,~_-_.-Y*-4_;__~,.›-.„,zit›;êÝ-Š-.x.v;»_.›;g§Š_.__fl7ö~:\_4_“É_=_.,›ı§%/ˇ'x__.~n;›D___'ıfxfl-.__-__x-__._\__›,__f,~ı,-_.żì-Q,.ız_._›__-._v§?zx_‹,_››4..6,4,.,v._~\›,±v=è.x~_«__!‹-_.Á,5,.x____,,;›ż_4-ˇżż_z,_,z›-„zł~ą-=__.-vn.__4*-~z_-____=Ššègz__..šzgżç:«___,zá-az._-Ťłë',,-35;*-ž&?‹*zžv.=flĹ"*-,ž›.ž,-.Q~"'“"„r='‹“›-‹,_,za_›ìva„~,z~„-xWny.,çx»,ı_y*x`ìš4”ě^,nk»#5_7,_›~›.n.“`̌ ,-““ž›‹“'ˇ*;“@`P-nv,-'§25‹xgżN;;;=n›~fi'G*-};-_6:1'vàš_;f=.2zz*4*:MxÉM*_7z,i*-1n~›\vı‹š1 _';.č*'ą;f,ng'̌'N13zn.43!Hfn'1'„Y*Sfl;_7„flz4*«›`"-.ćżø`*'“^~._,,,*13-zł_2_,,,~*'<~‹` __zÉĚ;_-v„iaQv,šę‹›~qF;;zn__ı;x/1»en.š3%“4.29--flv44,.z„„,z,”%.^.‹,‰_‹,_›..-““§›;5;_.745,,\~x\;.„_5#7“"*‹Ä‹z‹~,~›_'zřıú,"U“v.n‹,*›'›“*›,„fšnýnw,_„_f(Ě1,änš'›ĚČĚ*z.,vn.S;Čxłfl./"Ěfl‹_,$„,››\„'ënìıÉręÉııvk;"`\”›Qfi„QQ“7,._,Q.,nznça~.„..°\zfl,.gý“,_v'ø“.~,_\_;§;z.>»,v_ı„„»-,ç4x„,_x`-3ıfl.*ŽŠÝg\_Q,,›ż»›‰‹.ąznłýz7,..~. _z‹\›-Q,_'L.xy,„‹_,5____ę'5;/v.A ~ž5-=5Š`ìxW-“2%̂'if.hn›.D-'š.'ˇŠÍĚŠ5'Uzf^Í**"w`ˇ‹.“*\"ˇ -Qšfâà'››_Š“'”J!-A``**""››4=°šfifl`W-~'“ř'f**P^1*'MŠ4'”“~!5Éì~›v'„''ŽVŤ"VŠk'“.~.‹nv‹ą_,Š-5W“‹.Ku'M“É~Wr“JIC**`*'*“~_'“.`*`ı.«_"'1flăìvHšíĚxi!àimAB;''*f, _x._„_;;_-___Ť\_-infz_‹_;:_._ø..;_z;,_5§~_„/__:_3._.;__;]š__if-_f__š›„?ŽzÉx_‹„__3,/_a:z;___,„__„__,„Š_ž§.__‹____y$__‰___ä_Ř.: ___É?ë',,‹___ì-___§z;____,_2§ä?„_,ąr{___Í,_›;____5‹m„z›.§zŽ_ı,ŠŽ_;fl__ägà-zn;____É__.__,»žx$_‰_„Q__,3‰_3øwë1__‹f,„!4?,,_,_'ż__,_,ż_g..z-,___-_,35„_ŠD45_~;;ì‹‰__,‹x__;.,,_,Q_„~.ì'*'“_f_ë__§____5ą×_‹`ę,____1Řš,,%_x_FM__,_'z,›'š»,_.-„__»B»‹.,_.„-'ÉĚ2

,-,~ˇ _--“ˇˇ' „_̌'',.-,zf›__.._` “- _̀_vn-`Č";“ _z.-_--._ì_Í.-7-__.,~7.'4”‹I.›`-̀-ˇ'-'__ı_ı“Ýf'Š”(Éˇˇ _-.'K2“.“"~_`“`“=*.-ˇ'-'-‹**““›“'*‹.~'ˇ-_Ť`^“ŤÍ"-'*ˇ-‹'Ť;-`-If;'LŠÍ` ~-51%'Q̌gzŠ=”"ø“'~̌I'--°-',§35-$_"›`7*_é'ˇŰˇIIĹ.
"̀̂5S-`''}_...--“>_-W -ˇ' “f̌--̌'̀-̌vz“nkř““_~n_-“Ǐ:U8n--_,ˇˇ
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`___›V_F__`

mpV‰A _›_
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/__\:fà ___`_"_:q:4'Ĺ\,_K,ŽŽ_::'› ,_B_ÍH,___;_Z\(V'Í.'1__*Y›_ _14I,__â/“_:F>_)‹V____EV ˇ:IQ_ť_̀„V'_4‹__‹(rııVŤJ_`_ ‹ˇ__;___›“___“___7Vvflflflfifiwq,_ÉJ_!

,;t_“_ˇ__m%'_`w‰___›Q_›___F____‹_“m%ı_vd
I__ý_*_AA____V“_h_üW_“›ë_"_ł‹ä`__ňà_A__4__,

__̀_Ä_w_`VWMKu_"m4`um'Ĺ›“J_›_V__“_

\

4M̀H

ąĚM_*

_Jů_ _'

ł̀}/Ídy5›

/_`_7Í;_2ir_,_JV)W_“flkı1.___›4C`_I»_4_,__34łČ_\̀ xiA _V I AÁ_ˇ̀IVV___ _̀_Mv_Á
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ıiLESKLÝcH oKEN TVÝcH.;
U lesklých o~ken“Tvýchl,t óPanei všehomíra, l 'B
Si Sednu V slzách Sám a Zazpivám sve Sžmutky

á k Tvým Zahradám, kde kvete živá víra, ì 0 B
B B kde zítřek duše mé se dneškafSkutkY.;ef.;. v

eKol bezdna hloubka izadumanýchjnocí,:“ľf; _
.jež zvolna Svorně va tiché dálky plýnou, ‰ Ĺ
chladíce ohně, rnámí tajnou mocí V
a Děií bolněì nespliacenou ivinOflu.f -- “ u o

V nesmírných dálavách se hvězdy fusmívají B--či o`.,; _;,_, A _,_-

jdou volně cestami fpřed okem"Tvo1ı Sıly, f B
sní sladkosti písněmi, jež ik slávě Pána hrají o
a věčně Tvoje jsou, jak“_budou Zas a byly.

. Smršť jisker vi inžikuvzvesmírem Ti svítí, Q
ˇ déšťolétaviClTi pláìa klidu hledá, o ~

u když Sluncíipo Západech sázíš kvítí, “
~ kde plod; noho“ul'l`i kráčí lunabledá . . . _

U lesklých oken Tvých, ó Pane všehoimíra,
sám stojím Zadumán azpívám prosby Svoje --;
neb vjrıitru Zatrpkléinımikikytka růží Zmírá, o

 Z níž tvoru'l"vémŤ oseuřinolu isvatedsíly Zdrioje,
když- teskná duše chvíli marně" čeká' ;
Ne, ovíìra láskanezahvnou, 1 ~ B “ Ý
aid Srdce vf touze Zbytečně se leká: i B. l .
Ty, Bože,__$tl?ý%šíš, kdýážvdál nociplynou...

Q ' 7 , ` '› _ 'ˇ _,“ ^~.9.. 4,---.§.v› " F _
_ - A _/V 'V ., .

' `\

B j R. SUCHÝ: co „  l k B

ZEMĚ:VZPOUKY-+ KRÄLOVSTvnaImůnu
B ‰ ˇ Národe můj, žízním touhou

-  B ve dne iv noci, abys opět Stal Se
_ o v A B  v o _ v c B a lidem Božím.

7” Země vzpoury, Země revoluce ‹_ proti Bohu! VA; tou  jest ta krásná
Země, Země česká, domov můjl A M o M á , A o B  Ĺ

WA Bůh vládne vvsrdcích lidských vírou, nadějí cat láskou. Protone-
vera a blud jestnjejlvětši revolucí proti Bohu. Praví-Šli kdo: nevěřím
v Boha, pozvedá Zpuılflnqě pěst proti nebi a vzdorně revol\tuìe{: Svrhám
vladu Tvou,„BoZ`Ť'e! Kristus -f-bohočlověkVládnezkrálovstvím Svým
na Zemi, cırkvı katolickou: u Kdo Vás uslyší, mne slyší, kdo vámi po-
ìhrdá, mnou pohrdá.“ Alečeaskýi člověkplìje na tuicírkev a rád bvjiÝ

    m9co á   
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vykázal za hranice státu. Avšak sp ní vypovídá za hranice státu sa-T
mého Krista," vzdoruje a Dlivá, po Králi, vlastnim _Spas1teli.Vyznamni;
ijpohanští cizinci (Thakúr) ůpodivuji se, že procházejíce, ,SVëÍ€I'ì'1;z
nenalezli země tak bezbožné jako jest vlast naše. A tv žádne zemi
není takové procento nevěrců a odpadlífků jako u nás, Kde kdo volá
po duchovní obrodě národa, tvoří se oëbrodné Svazy, cizina jako do
země pohanů a publikánů posílásvé misse, ale mravní cítění zůstává
tak tupě, že ijbůžek nacionalismu musí ustoupiti bohu náboženské
nenávisti (chování se pokr. studentstva za návštěvy _Fo,chovy). Andě-,l`
hněvu Božího jakoby stál nad zemí tou a ukazovalna pečeť, slovaž
Krále národůzř Jestliže kdo neuiloslecline církve, budiž tobě jako. 33

pohan a publikán.“ Dnes zajisté naplnilo SG slovo to, neboť my jsme; Ă
národem nevěry a mravní mdloby, jsme narodem pohanu a publi-
kánů, jsme zemí duchovní vzpoury. Hele, zeměfprosáklát nevděkein.
a ůnapojenáàžlučí proti vlastni Nlatce,[své dobrozditelce církvi kato›~»
lické, země zamračená “vzdo›rem proti Otci--Bohu svému! Z du-›
chovní pýchy a zatvrzelé zp~upnostiż pozvedá novou Golgotu. Prov
pouštějíclotry staví na ní znovu kříž svému Spasiteli; Staví " jej
mravníim ubíjením dítek ve škole, staví jej rušenírn posvátnosti man-

( “ ' vz .Ovželství, staví jej V zneuctění chrámů, křížů, soch --„.-- „-ř-, Dľopoustıi
lotryvraždící duše na ulicích a v hospodách na řeě"ništi', na* kathe--
drách lotry otravujíci kde jakou 'duševní stravu v literatuře, vědě

, ˇ- ø 1 - ˇ v vı' v -zı “ V I*al umění, časopisech a nov1nach,lotry, kteri prepadan- S vepdo»mi~rn,„,
blahovůlí i pod ochranou Herodesů. u  B

Takový rysoval se obraz vlasti, když .na světovém bojišti pro-~
vedla Prozřeztelnost své Uíarsìn. Ale jest možné být synem náıftotla
a necítit těch strašnych rysů ve svém srdci? Jest' možno neděsit seż
tajemné ruky, jež ryje hrozebné Mene- Tekel do osud vlasti? Než ne-
mylte se, to nebyla a neníflbolest jensnad Droto, že národ bude Vy--
mazán Z mapy Evropy; jak stalo se již jiným, kteří osud svůj zpe--
četili odvratem od Bo-ha, Ale byla to boljest nad hrozícím vymazánínt
národa Z knihy, života, jež zalkala, nad neštěstím lidu .milovanéhoıç
,,l`~Iárode můj, žízním tohou ve dne i vnoci, abys opět stal se lidem
Bozžíml“ Slyšeli jste výkřik matky, jíž v rozbouřenvch vlnách topí
se dítě?! A kněz jest matkou (vždyť církev jest Matkou), a lid
jsou dítky jeho. Jaká by to byla láska kněze k bližnímu z láskyˇ
lt Bohu se prýštíci, kdyby se nechvěl O věčné štěstí lidu Svěřenéh-o,
v nejvyšším nebezpečí nad propasti se zmítají,cího›? Víte“ již jaké to
bylo volání letící“"od hvozdů Šumavy přes štíty Tater za vlasti víru
aza, vlasti ctnosti? Rozbožuřený oceán probudilée lásky nesl svou
ozvenu ke knezským srdci-m_ .volaje po záchraně duše náro-da. BudeQ

I - . _

zachráněna afjak bude zachraněna? .lest' možnso, aby země vzpouryˇ
stala se královstvím Božím? t o , o a ; u

n ' « ' . .

B „Dokud žijí v národě veliké myšlenky, můženievždyľ počítatiˇ
s jeho budoucností. Jako V krisích časů tak krisích národů jsou“
velké myšlenky záchranou. Jest tnutnof, abychom s1e;vej“svém snažení
co nejdále odvážili. Z velkých, op‹ravdový“ch“, tužeb příjde; námj spa-
sení; milujeť,Bůh duševeliké. V okamžikti, kdy národ přijal" veliké
myšlenkya cíl svůj Dlně Dochopil, jest [životní síla národa, f jeho

_ Äcnergie a vzrůst zajištěn na staletí. Cífrkev dává nejvyšší'Iny;šleínžky?s  
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a Ťpevnéi přesvědčení, duchu, lciloubkufsrdci, Velkéfmety vůli, a“ též
i sílu k jich dosažení, a .Vychovává tak člověka ^k osobní velikosti
u kr velikému konání. V c.írk_vi, na její skálefzískává člověk. skálo_.
pevné přesvědčení, živo-ucí nadšen1,a kdo „toto má, ten může. blaho-
dárnězasáhnouti -21 Do-depříti kolísající doby ai kolísající lidi. Jak pů-
sobi.,přesVědčení, vidíme na“,.apoštolech, kteří nepovažovaliza velký
úkol obrátit celý svět.“ -- Předeslal jsem slova kněze. Fr. ,X. Ke-
rera, .aby sezlépe.. porozzumělo myšlenkovémuv hnutí a vytyčení cíle
kněžského dorostu V době poválečné přizrodu nových věků. Naše
myšlenka a cíl - a nebojíme se říci, že veliká myšlenka a cíl --L
uzrála z velké myšlenky. 1 .kněží-národních J buditelů pod J tlakem
současné těžké atmosféry nábožensko--,mravnzíi. Myšlenkou ,kněží-
buditelů, V hesle Sušilově Ă 4,,c.ÍrkeV _a Vlast“Í, charakterisovanou,
poycelá desítiletí živilo se národní uvědomění, a nikdo poctivý ne-
upře, že myšlenka ta stala se národní ,zác hranou, bez níž nelze si
mysliti ani naše osamoastatnění. Jest přirozeno, že V době ná!ro~dního
nebezpečíláska k vlasti upřena byla k živelným potřebám národně-
kulturním, kdežtoživotjnábo-ženský vyvíjel se klidnějibez .mimo-
řádných nebezpečí. Verše Sušilovy vidíme pak V záhlaví Všech roč-
níků Musea, důkaz to, že i další kněžská. generace žila Z Velké my-
šlenky Sušilovy. Zcela jinak Však se vytvářely poměry ,národnía
náboženské naším osvobozením. Těžisko V hesle Sušilově přesunulo
se z ,,Vlasti“ na „církev“-“, nebot osvobozeny národ jakoby ted' neznal
nic. důležitějšiho než súčtování s církví, S Rímem. Jakoby nechá-
pal, že súčtovat s Rímem znamená vyúčtovat se nábožensko-mravním
životem, Vyúčtovat s Bohem, Vyúčtovat s tím, jenž osvobozuje .ná-
rody a jemuž by měl být i náš národ-na prvním místě Vděčen. Celá
ta tíha 'tragédie ,české duše vyvolává ozvěnu tklivé písně o muži
s .kamenným 'srdcem (Iˇile,.muž.zde leží V rakvi tmělé). Muž, jenž
vlast svou nade vše miloval, nevyronìl slzí ani při nejtěžších ra-
nách osudu. Když jej stihla ztráta dítek, drahé- chotí, požár, který
shltil celý statek,zrada nejlepších přátel 9- .pro to všechno ,jakoby
měl srdce kamenné. Ale  V “  A A J  .  

j  když uzřel národ V-.mdlobě
f an na se, Vlast: svou metá kal,

a V duševní že dlí porobě, Ý
. tu ponejprve zaplakal. »  V .

l V Srdce kněžské dovede a musí-být odříkavé ke Všem pozem-
ským statkům, jako-by bylo mnohdy kamenné a přece táž láska“ li
vlasti V němrhárá a srdce se rozboli a zapláče nadmdlobou a du-
ševní porobou národa. Ale z bholeřstˇijca utrpenírodí“ se velké my-
šlenky a snahy. Czím větší utrpení, tim odvážnější myšlenky a cíle
jako nejskvostnější krystaly zrají pod velikým útlakem hor. Nuže;
Z lásky k vlasti' a útlaku Vzniklo obrodné Jmyšlenkové hnutí a za-4
nícení kněžského dorostu, hesla1Sušilovavy1ç1~y5±a10va1a ,Vę1kf,
myšlenka a cíl: zachránit. duši národa, osvobodit. zl duševní poroby,
budit zemdlobf obnovou víry_actnosti,Státi se .  ; j.  

t V  nábzoiženskými buditel-ii ~ .
a tak proměnit: zemi duchovní Vzpoury víkrálovství Boží ` na zěnıi.
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pené.. vlasti ,všechny své „sl`užby. stal se osvoboditel-em -nej en ran-

Vęjilçá _myš~le_nka,,:lvznešený.rcíli Bude rejalisována a jak bude
1realisoVána?-QÍŠIZRH ,Z?1lÍ$ÍŠ.-~Í11Gìđůlęžìfëihší-i-J 'J

sama lskutečnonst, `ž,e._čloVěk chová,i'v 'S0bě čcínyšlcnku-Häííçííl,
uvádí  .činnost sily.: která ,přispívají ,jeho 'dosažení Jeišt .Zä_1<0I\›
že myšlenkacic snaží  se .proměniti_v čin. Neš_ría.darmo J sfe; "pra-Ví,i že* nač
člověk myslí-Ž, takýmf jest. Proto „ uvědomění ˇ si“ J [Cí1_€r,í, ìčho* i&S11ë,
určitéa pevné pojetí .jest “důležitÍýmŤ, krokem Ík jeho frealisaci. Má
toˇsvůj oprávněný.psychologický p»odklad,”žetc idea staví se na oči
Vztýčením Dra-Doru,-„žes .i čas,op\ìSy a' knihíy _ předesílaií svá“ Vůdčí
hesla. Když Mojžíš oznámil liduvůliů Božzí.,vžd,y znovu-přikłazovaslz
,,Tato .slovaznecht zůstanou v.srdcĹi tvém, švypravuíjìö 21 iřľoziímcl' -0
nich ve“ svém příbytkul- ichodě c6SÍQu,i Iféhajei,.Íi íVstáVaje_.tUVaž si je
jako znamení na svou ruku a-.I1ŠChŤđf zìSou;,íl 21, V Dohylìtlizíř S6: Ířf 111621
c-čima.:.A napiš-je.n,az práh anjalitdvéřje. doiÍ'1íulčÍsVélioa;*,“ Nic j~víc~e ne-
třebasij přátiz, než .aby,,každý-A znás l.cíIč ltobntovyìpt“podobně“”si"zpří-
tomňoval. Zdažnevlsaje náš prap.o!r_ s' heslëllíí zneznívočlánfíířiod
hvozdů Šumavy Dř6s..š_títy TaterÍ?_. Třeba jen vzhlížeti k heslu ,pra-
IJO-ru, Vzíti je za své aříci. si určitě aˇdefinitivně:.;To.chcil“ T

 Sle“dujn1e,"dále, směrnici realisace! l`Uvědomě_n'í pisi- *-,cíle Vyvo-
lává další DožadaVek»I..i3dinýt ,cíl,_.-Ă-_-` č,zá_,kon, zdaru.“Úspíěchrspočívác V
koíncentraci naje-diný, cíl! Jest to pravda tak Zřej“má a 'přece zřídka
ìvyužitá. , Carnegie, jeden Zˇ největších přˇedválečnýich ianvglických
fmiilionářů., byl zcela chudým hochem. Posluhoval, cbylvfposilíčkem,
ale měl jedinou touhu, jediný. ideal, státilisei ~boháčem.` Když'=ìsitf.;mohl
Ząnastřádaných odměn .k0llDtitiřh,o-důinky, byl »toe--í`-“ :jakž-ssáflm vypra-
.v.uji.e--.islavný den V jeho žiVotě”.fl*N_lěl fjediřnýil Ťcíl,-k;iněmu-V upřel
.veškieré úsiilí`a stal se avelikýntboháčemý Generalissiˇmus“zFoch,
který„již Vletech sedmdesátých"zúčastnil seffválky něıneckoďran-
.couzské,„těŽCeJ nesl pohanění Francielia rozhodl. se; že Věnujepotu-

Ĺcie, ale ij j3inýchnáro»dů. Mnoho cílů tříštíenergii, koncentrací-1 na
jeden cíl sbíráme rozptýlené síly V-jednu' Výslednicí, jež může vy-
Volati účinek jako paprsky' soustředěné V ohnisku. Coineprospivá
cíli, jest hříčka a zahálka. Úlohou Kristovou bylo Jivykoupenílidstva;
a pro tu zapo-mínal na? vše iostatní. fplako* pacholíkfľ* prodlévá V
chránič jakoby Zapomněl ,ina matku, ustudnìce JakobovyŤ“r=oz-
ınlouvajeseSamaritánkou,zapomněliina pokrm.  L A ˇ h

S koncentrací na jeden cíl jestľˇspjlat postulátnejnalehavější --
pežvná vůle. .Chtějljest imperativ naprosto neslmlouvajícíl Vy-
.pľřáhllětekoně povozu, lšokiomiotivu parní `]síly,z -zaražte
vo~dn1„Droud, vyDnete elektrickýpohoin almáte -obraz -činu-osti -či
lépe_,nečinnio«sti" bez ívůle, Mnohem častěji se ocitájmel V situčaci,`: l kdy
víme, co bycho›m mělijčiniti či I1ečiniti,Jale“Vůle: jest slabá, nežli V
opaku, kidyčhlověikj silnou vůli, ale neví,Ť”co 'či-niti.i VTÓ? .ilvšichni
,známe ,Z vlastní zkušenosti, ,a ,znalci `djuchoVn›ího života“-:na*-pěsitění
YŮJC kI21CÍ1Í,VŽđY..ZYý:ŠC~Hý hidůraz. Slavný kazatel Ja: obnovitel JÍiduch.
života ve SpJanělskı1ĹLudvik Gtanacdský předmluvě icznamenítého
ąsiçęiihøıflfêıiøi díla ,,Vůć1çę íh`fi,šniz1ćú“ť  uvádíčávøjipøžfláz.vø1<,-sizıhyskláø
flfyťıçnniøhøi øflø áøšèı. P1-ivni jesi, .iżıhyll "Si isiøhøi  Sıçnťøčnč žáázu,

“ v.àłruhýpak aby. .dobře Vëdčı, .uk--hylhø -.í‹1-øsáhı. “ -Druhý nøžflđiávflix
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Dovažule Za : Velmi „ .lŤČÝYh.nut:Éł:hě`íJ. D9“
třebný. .JJ inak - ,by . se hpodobhal „ ;čloVěkt1,: :K který v sice* --la-mpu !=ro:zžal,Í ale
oleje -nenalil. A ztíoimuto požadavku,"-*-podnícení*f*vůle, ..:““Věnuje_,celou
:knihu klvasisckěho díla, k:te'ré1Vy:soko “íc-eniliipápežovéža veleduchově
jako sv. Fr. xSal,eský, íKar.el lBoro-mejlslflıýçfi-a kterou on sám *-Doív.-ažuje
ze svých prací. za nejvýznamnější. (Řehoř:-X;lll:.f nazývá Ludvˇíkaż vz
Granady knížetem lspisovatelůrsvůého věku: a Fr.: Saleský riad,í.id,u-
chovnímx aby spisy L.l:Gra_nadského skoro“ J jako. druhý .breviář
choVali.“Úmyslně se zde šířeji dotýkám L. Granadského, protože;._~ż-
tuším -,-L, jest ke škodě téměř neznám.) Kidyž-/se-kdosi tázal sv. To-
.mä,.Šę..A,quing-kého, kterakI_bý: nejjìstěji đíozšelf sspjasení, “ Odpověděl
ágvťěftęczn ,,C)hČe.Š-Iil“ ”,,BlahO@SlnÉIV€l1Í, RÍBŤÍ - ŽVÍJ-ZHÍ
lační. po sp r;aVedlnos.tì", .11l,ebot' “ n,aÍSyCeni=bu:dou.:“ _ ,~,Značný podílľ -na
vítězství ~mái.žtoul1a.jtpo- němhneboťj touha Írozmnožuje sílu, mírní. ná-
1nal1.L1_,,Š_,, .SeSlabuje, ,nep.řít,efle.,_ hzjednává 11: Boha ˇ : láskui" a milost (SV.
V.&Vři11€C»f J.). Troté,žkrát'c`e,:a .Dříp3đnë.,» vyjadřuje naše -zlidovělé
rčení: ,,PeVné. vůli, ìtužbě ušlechtilëf rádo `*nebe:dává -:dojít cílefř » e

, h O významu silné Vůle nemůže býti Jdvojílíoimínění, ve tom bude
souhlasit každý, že zocelená vůle tvoří“ diVy;“ ale “ kde jest: klíč aa.
zdroj kl plnému Qa totm nejryzejšímu: jejímu rozvinutí? : S;

. Jest klíč tajlemnémuzdroji, a kdo klíči:Jten,.*:pohozený:“ía
Zapomenutý,-js důvěrou zvedlfahí očistil, kdo by vho: J náležitě použil,
nrašeli-by“skfytýŤ.pramen- Zâzračných A kdo, by Z“ :půľämflfie
toho:-çse napil, byl byjakofl znovuzrozený. Užasl: by, jaké síly: bˇy':V
němvybavil. Jeho rozumi, Ĺjeholfcify 3 Záliby, jeho obraznost jakoby
kouzlembsylys Droměněny. :Nicnepohne nejvnitřnějším ústrojínı
dušezjitak z jako opojnýpramen,Ĺt,en._ J Sám Duch Boží nápojem tím
rozvinul; by Vlohy liídského-3ducl1a,. tak. jako pod jarnímz dechem a

olibkem.„slu-nceırozvíjejí a rozkládajíse “ stromy .a a mízoukmene
bují ľratolesti révy. Duch. lidský pocítilf by sílu, že by hory :Dřenášeti

horlení.pekl_a^VzdorozVati_mohl.. Obdrželjby  milost, že ~_ by “:~”nŤe--
Věrce, bludařeů a hříšníky na ,svýohbedrách--a 'Ve svém náručí nosil
doż církve katolické.. Neboť“ vůle jeho; stala , by Se: vůlí ,Boží au Boha
není nic .nemožnéhoobnovilja .byfse tvářnost 1 země, i naší české
zemělfli ^ á :

j ,,Carítas. Christi urget .nos!!Ť.“_. Láskaík.1Bohu, toť ten kouzelný
nápoj: proměňující“'nejvnitřnějšíjsíly duše, » podně:cující .vůli nk nej-
vyššímu, možnému rozpjetí.í Ä  L,  c f Q ” .

i -Přlipomeňzme si jen psychofllogickéi účinky lásky Vůbec. Biez-
prostř-ední, charakteristický.účinek lásky jest, že činí, co se líbí
milovanému, chce: se zalíbit, že vůle milovaného, stává: se vůlí její.
Účinek ten každý sáfm na soběprožíval a prožívá. Láska k rodičům,
kipřízteli, představeným samoděk pudíz vyhovět jejich vůli, :působiti
jiinrradost, zalíbiti se. Co jen 'neučiní zamilovaná dívka k vůli mi-
lenci! Strojí Se,  mluVía počínási vůbec' tak, aby' sejen zalíbila.
Vůle miluiícího jakoby byla zpoutána “a` milující: úplně pofdléhátvůli
a“ .vlivům .; milovaného. „ Lidé, 'rozumějící 'plně tiožmuto zákonu, :dovedoıı
ho V jeho Vystupííování Využítifk věcem Velkým,ì ovšem! :naolpaki
zneuz1t1.. Ruzova pouta jsou sıcejemná :la  něžná,„:ale často :ınøcnëjší
ai jistější pout ocelových! Heroické oběti la sebezapření ””jsoÍu J květy
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jen lásce vlastní. Láˇslxfa všakrmiái též neibystiřejší zrak pro potřeby
milovaného. Jestznámo, že matka ve spánku uslyší i jemný pláč
svého dítěte, zatím co smysly. jiného za etěechže okolností nereagují.
ľìáska též prohlubuje poznání, nebo-t co člověk miluje, tím se stále
obírá, stále na to myslí, pohružuje se úplně [ do předmětu rfnilovafl
ného zapornínaje na vše ostatní.Zájem a pozornost jsou vytou-
ženou pomůckou paôđàsíogíiřa učitelů, bez nichž učitelský vúřad jest
smutný-m a otrockým řeflmeslem. Právě proto jest láskainejlepšını
prostředkem a vzpruhou zmíněné koncentrace na jediný cíl. -›-
Nelze zde vypočítávati  všech psychologických účinků ”---Ý jde mi
pouze o to, aby následující perspektiva nábožensko-mravní obrody
láskouk Bohu za podkladu lépe vy/nìkla.  “  l s j p ' '
i Láska k Bohu jest _ctno%stí theologickou a" předpokládá víru a
naději. Proto treba sonen* 'Zapo‹mínfaný<` pohoìzený 4 klíč k ~tajemnému
zdroji -- lásce nejprve 7seb“e (.kněze,náboženskéhobudìitelie) zpo-
zvednout, očistit, aby víra ve nejplnějším" slova smyslu byla `obeen.á,
pevná, živá a stálá,abybyla tak pévnýma jistým' základem,
by i hory doivedla,přenášet, žeby nevěrce af bludaře nositi mohla
na bedrácl1s_vých do/Církve. „Fides eX a'uditu“, ale každýkazatel
Slova vám musí potvrditi zásadu: „Jenfkdo sám jest pevněpře-
svědčen, dovede jiné přesvědčiti.“ Proto učme sepopravdověji s
apoštoly prositi: ,,Pane,' přidej nám víry!“i Tma zapuzuje í se
světlem, zima teplem, nelvědomost, blludfřa klam pravdou 4- nevěra
vírou. Zvažte českou nevěru, blud, klam ž nevědomost ža.z›pozsñáte.
kolik třeba Z druhé strany na vyvážení vírylí "_ Ť “

 'i Čino=ro›đo=u stává sevš_akMvíra, je-ližo-živenaláskou,
jsme u kulminačního bodu uschopnění k obro-dne áčinnosti.ˇLáska.k
Bohu sleduje věrně vytknuté psychologické účinky' lásky vůbec.  I
ona má svůj charakteristický účinl: vyvolává S'nahu,"ˇvůli činiti, co
se líbí Bohu, chce se zalíbiti Bohu. Je-li živelná, dokonalá, tímivice
oddává se službě Bož'í,tím větší jest ochota plniti vůli Boží. Kristus
Stáváissejíill/liláčkem, netoužlí poničem,inež aby se“ Jemu líbila,
'vůle Jeho stává se ivůlíljejí. Vlastní vůle dobrovolně přijímá rů-
žová pouta, Kristus ji opáše a ona jde tam, kam by dříve nechtěla
--- stává se povolným nástrojem vůle Boží. Postřeh její se zbystří
pro vůli a příkazy i pro pouhé rady a přání jako láska milující ne-
věsty pro vůli Miláčka, a s jedinou touhou zalíbiti se mu,"hoří'7a rdi
se otázkou: ,,Pane, co chceš, abych činila? A jest jí jasnou a
sroflzumitelnou. odpověď: „Chceš-li zůstati v lásce mé, zachovávej
moje přikázání, jako já jsem zachoval přikázání Otce a zůstal jsem
V lásce Jeho- A toto jest přikázání mé; milovati budeš. blíšžního
svého; pro mne jako sebe sarnu. Avvětší lásky. nemá nikdo nad tu,
jež dává život z_a bližní své.“ -- Láska k Bohu nutně ,vede k lásce
l~:ibšlí.žnímu. Jakou větší službu_mohu však prokázat blížnírnu nežli
mu dopozmáhat “k_ největšímu životnímu  štěstí _- k blaženosti
Vëöníé?T0f naše Døvøıáni ke knëžsrvi, tof úkøi eøhelm Svčręný-,
Í0fI1äše činn.0St bu~d,i.tel_ská..„Láska Kristova' pudínási.“ „Tato láska
ží€Si;fŽi.\zľotn,í Dľìncipsaiiveškeré činnosti..pastýřské.“ Bez tohoto zápalu
331116; Hfivlìođfizým .násfľüiem při.i.Ípo‹kračování v _díle.vykuDitelském.
Kdyz KristuS0fdevzd.ava.l Petrovi úřad pastýřský, tázal se jenpo

134 `

Š

'_



'W,.

:,»,__4`, .›~.,_ v..,

.ij

"~„

lá'sce,a to třikrátefžádaie ii vidokonalém e(Schücl1,f Pastor;
th`.ˇ). ,,Ho~rlivost jest; 1 dílem lásky; -"Kdo nehorlí, ten V ìrnemilujež
lisv. sAng.). Káøeøha miluje a.efhaiížnih0‹ pro  Boha, vynakladá
všecko-, bloudící pravou cestu`přivedl,` vždyť téžčláska k Bohu
to jest kteráì pudí iiandělypečovatio. spásulidí; ~ í i L

- ˇ 9 , _ ,

JCentrem díla vykupitelskehzo jest obět Kristova na kříži. Kdo by se
O-dvážíla sebezap-ření, sebeoběto-vání piožehnaně po~krač'ovatÍcvs díle
vykupzitelském? ~,,AccipŤe, vestem, perjaiquasmf clíaritas lintiežlligituflrç“
S těmi slo-vycpřijímsá novosvěc§en,ec ,kasuli .odiřbiskupai,a,fdle`,iI5řiedipisu
,cíšrkve měla býtijvždyidosstiyęlilšá a..širokái,. ab.yivše„na knězi zaha-
lovala. A na této kasuli jest veliký. kříž! Nádherné, rudéfkvěty Seb^e-
Zapření tra h_ero~ické oběti, rozkvétají v paprsclích a" žáru lásky. ` i
l . Lásika tedy,íeStiz.t“o,,.,k±eranudílvnelekaijífi. S6 Oběti. -k s Záchràłlë
dušíz..;jižz ímáćpevný cíl, .mocnou,, koncentorovanou vůli, a protože
vyrostlalez.«Víry,_ má il neochvějnéiipřesvědčení.,Kzásadě prvníi ,kdo
sážmsj jest ,přesvěd,č.€n2, do-v.edsie jiné ,V přesvědčit, přistupuje,_druhá_:,
sám. jest~Dohnut,.dovede jiné pohnout. A tyto Ă dvě uskutečněné zá-
sady gpıfoméňujíkněžskou duši vflduši apoštolSkou,.tvoří podstatu
apošt1o“lského“ ducha. Uskutečněny jsou Duchem, sva.týmš~za ,vlastfl
ní,l10“cispolupiůsobení. zdušíchpřístuůľlých aa. povol~aných. Po=dobn“ě
-jako. působil Duch svzv apoštolech, Jjrozumijejich osví“-tiv av ijsrcfľlci
plamen lásky aroznírtivıa tak Zbojácných Galsiliesjlců, zemi, zásadního
odpůrcie „Pavlas učiniv nepřekonatelné hrdiny, víry, kteří pro .Krista
a spásu lidí žádných prací ani smrti se nelekali. Tak ,V církvi,na její
skále, získává ,člověk skálop“ev“né přesvědčení, živoęucí in nadšení, a
kclžoàtožto má, ten Ími°ižeblahozdárn,ě zasáhnouti a piodepříti kolísa&ııı\ı F-Ú\ G F-P0

flióhy zrí1‹øıiSa'jiøi1id.i.  , -   a s ž j
, .Třebaipak již, užití jen vhodných. Vlľëiších ,prozstředků _ż-- svě-
đümí., vírou ,asi láskou zušlechtěné a k .opatrnosti ,zbystřené nezmjý-líc se
tak snadnożêve volbě -.-.- a do všech Vložiti onoho ducha apoštolskflého.
Bez tohoto du1cha,,čiň co čiň, bude tvá práce na poli nábo=žensk›éľm
a specielně katofllick;ém,s kde principem .veškerého života jestDucl“i
svsa~t.ý, více méně řemeslem a někdy až odporným a..otrockýˇm ře-
meslem. ,Potvrzuje to sám Božský mistr, v jehož službě pracujeme:
,,-Beze mně nfemůžete činiti nic. Zůstanete-li ve mně (vírou, nadějía
láskou),\budete přinášeti »užitku mnoho. A v tom os“laven~jestaOtec
můj, abyste přinášeli mnoho užitku.“ _ - i Ť z
“ s Tajemství veškerélıo úsDČCl1u prýští z jednoty s Kristem: ,,=Kdo
ke mně přijde, .proudy vody živé poplynou Z útrob .jeho=.i“-5“ * T" si
“ .lsi kazaišelem? ů  i  c fl l “ ~ s a

 Címivíce se otevřešl Duchu Božímu, tímijvíce budeš mluviti jako
rnoci maje., Bez tohoto posvěcení dosíáhneš snad přijrozenými sçchopç-
niostníifijakéchossii theaľtrálníhos vnějšího úspěchu, ale 'onoho proniika-
jícího, půsozbivélto slova, oněfmž, mluví apoštol, které duše obrací,
je oživuje a“BoŤhunavrac_í,Q toho slovanikdy .nedo-stihneš. Tvůj způ-
S0jbVYšàđř0VänĹltvůjijstylfas přednes jest, op'llodněn” vnitřní=m . smý-
šlenířm. Nlláu»víš--li itakjiakí mluví člověk proniknutýf Duchem Božím,
ale sám Ducha toho nemáš,jsi vlastně lhářem, a není nic ojdlporněj-
ŠÍ1-'ł0iÍ1€Ž TSÍYOÍŠHÝ“ iDř€đneisi,il který nejde ?z přesvědčení a ze srdce. A

, n .



mlfuvíš-li-! ~p7řiŤměřerı'ě›JkÉ- své! duševní chfu'dobë„ ìsii ovšem fľlpřímnějším,
ale zůstáváš přece vubohým. Naše chrámy často vyprazdňují kaza-
telé,'jej.ichžf duše Íf nepostfřehlýa živého-jdíuchaji ,vi učení Ježíšově,
kteří proto nedávají lidem toho živého ducha, ale stare formy a spe-_ 7,. _..--_ - ` ‹._. _

kulace.i--.A nááležel-lisjdosud těm, kteří hlásají mrtvého; Kris.ta, pro-
sím tě pro Krista, pro Boha, pro lid, pro' národ -- a mluvím cnesrnír-
něvážně neokriádejifídále lidi oz, čas, neplýtvejtisvýmfjvlastním ča-
sem,nedáVej.jim kamení místo chleba,mrtvou formu místo ducha
živé. pravdy. Uč,-jako učil Ježíš, ,Kristus živý. Uč,ijako učilz. Ježíš,
Kristusflv nitru lidském. Poznej toxve“ vší úžasné.-› kráse a moci, poznej
to abudeš mluviti jakomoc maje. Ajbudeš smocipřicvéstiimnoflhé'jine
kl témuž“ poznání. Nechtcjen mís~tai^ftě.,c”h,i,kdo :dosud vyprazdňpvälì
naše kostelyřocdávaiíceliduslupky ajiplevy místo. .životodárnélio zrna,
nechť 'místa ta zaujmou třeba na krátko jlidřé. přístupní vyššími inspi-
racízma jimi-žijící, a pak se“zas_e tažme těch, kteří myslí,že nábo-
ženství vymírá. .len [žhavéuhlí zapaluje, -nikoli uhaslé. Nechť za-
ujmou íejich místa lide, kteří jsou prodchnutí Duclıem. Božím, kteří
mají tedy pro lidstvo .poselství veliké hodnoty a důležitosti, kteří je
proto. mohou zvěstovati S takovou krásou as mocí" tak úchvatnou,
že si dušefpodmaní. Aľ uvidíme, že našeřsl kostely,`”v nichžÍ“'sedí .dnes
často tu aítam několik ztuctů lidí, budou se plniti, že přijdou ji lidé,
kteří celá léta nebyli v kostele, a že knězi nebude "třeba ch0j`C1ìti-za
lidmipoę hospodách, ale oni půjdou sa naučí se zase choditi do .chrámıìh

Jsi. snčldspisolvatelem? P ˇ-  z
x Pamatuj, že spisovatelınemůže,napsati něco více., než jest. sám.

Kidyby-chtěl psáti více, musil bysám býti .něčímivíceg Je-liiičlověkieflnı
pevných cílů",`hlubo~kého. citu, silné osobnˇosti, .je-lìi .vždy přístupen
nejvyššímiiinspiracím, cosi nepofstižného přejde. V .Íehoslov_a›~a prod-
chne e je  živou silou., že čtenář bude míti tutéž inspiraci, .která .promlu-.
Vila sp,isovatelem.Meziřádky bývá často.. psáno mnohem.-více -nežli
vřádcích._Jest to duch spisovatelův, Z něhož síla ta vychfází. Takový
spisovatel nepíše S úmyslem.,.aby to, co píše stalo se částí Ieíteraturyr,
nýbrž; má jedinou myšlenku prjoniknouti lidem k srdci,dáti jimněco
životní hodnoty, něco, co život jejich rozšíří, obohatí a “okrášlí; *-co
jím-;po›může,naléZti život as ním vyšší síly a vyšší radosti.
Kdo se však. bojíropustiti vyšlapanécesty, kdo se dává. poutati libo-
volnýmizlpraviclly, omezujesvé tvůrčí síly. l

Ctižádost ubíjí .talenty al-- chtějíc býti vědeckou -- stírá ip-el
mluvy i ducha. Zapomínajíc, 'že litera zabíjí, ale duch .oživuje,
končí V nezáživném, pedantském, 'rozumářském íormalismu. .A
kdyby Z tebe mluvil sám duch moudrosti a pravdy, alefty bys ne-
psal vi předepsané, naškrobené“íolrmě..“,,vědecké“°, není to pro ni ani
moudrost ani věda. Ale ty chtěj býti raději pomocníkem Boha ne-
konečného, jímž býti v plném. slova smyslu jest tvojí výsadou, než
otrokem-pravidel nějakého rhetorika neb mínění nějakého kritika.
Chtěj, aby tvé slovo vonělo smrčinami a Zvučelo bzuko-tem hmyzu;
abyandělé nebeští .vetkali ve tvoji tkaninu rosné perly Z krajů ne-
beských, chtěj, aby slovo tvé bylo pravdou, jež výhonky a listy ši-
rými se po nebeských nivách plne avěčnoupije rosu. »A nechť jest
osvobozujícím, blahýrn poselstvím Z vyšších světů, protilékem a
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mannou lidu k životu věčnému . . . (O kazatelství a spisova-tielstvi.
použito zde některých myšlenek Trinea). _ l P

 Uvedl jsem Z prostředků obrozujícfích aspoň dva, jež církev ,fa
potřeba doby zvlášť akcentují. .Ale stejný. duch musí vanouti i ji-
nými prostředky, ve Zpovědnici,ˇve škole, v úkonech knězev chrámě
i mimo chrám, v osobních stycích i soukromém životě. Nás neza-
chrání prostřednost: Kdo .skoupě ro-zsévá í skoupě bude žítil

 Rozepsal jsem se o otázce, jež dotýká se nejžizvotnější tepny
našeho národa. A uznávaje vděčně. součinnost staršího kleru při
nové, hlubší, pronikavější práci obrodné, myslil jsem na vás, mladou
generaci a nynější i příští dorost kněžský. Píše tuto poslední práci
do Musea, chtěl jsem vyhovět svému svědomí, přesvědčení i touze
srdce. I-Išled”te! Jdete za Kristem, Spasitelem světa. On nebyl než
vtělená žízeň po spáse lidstva. A tuto žízeň rád by vyvolal íve vás.
Většině zvás vykázala nebo vykáže Prozřetelnost působiště v drahé
vlasti. Ona nechce zajisté smrti národa, ale aby se obrátil a živ byl.
Kde se rozmnožila nepravost, tam i milost. Ale Prozřetelnost potře--
buje vhodných nástrojů. Potřebuje legií duchovních bohatýrů, --
náboženských buditelů. Chtějte se jimi státi celým zápalem mladých
duší, abyste ro-zdmychali spasnou jiskru pod zříceninami mravních
hodnot .v očistujíczí, mocný plamen duchovní obnovy. Není spęásy
bez oběti. Kolik krve vyžádala si svoboda národní! Bylo by skvrnou
věčnou, kdyby katolictví u nás nedovedlo postaviti osvobozují-cí, obě-
tující se legií, jež by svorně s legiemi Osvoboditelů národních zano-
tila odvážnou píseň' svobody;  j ~  

  1 J ř c A Z krve rudých krůpějí
.svobody vzroste květ, c
kdo s námi jítí nechtějí,

i nám budou závidět. c c

  cjcosnr JANcíKzl 
MUČEDNI-crví PODLE NAUKY sv. Tov1AsE. Aoo.

VI OVkolnkretním prıpadě ovšem muzeme míti oprávněně za to,
ze, jsou-li splněny všechny podmínky objektivní, že ij subjektivní
jsou Splneny. Ale dejme tomu, že někdo má podstoupiti dobrovolně
smrtpro Krista a je ve stavu .těžkého hříchu. Má-li býti skutek tento
záslužný, pak je absolutně nutno vzbuditi lítost. Nyní ovšem jest
otázka, je-li kpodstoupenít mučednictví třeba lítosti dokonalé (con-
tritio) či :stačí-lílítost nedokonalá (attritio). Odpověd' většinyjzní,
že stačí lítost nedokonalá -Q- (attritio). .Ba Z výroků Písma sv.
ıusuzujeme, že stačí i motiv spasitelné bázně. Kristus Pán praví:
Nebojte se těch, .kteří zabíjeií tělo, duše však zabiti nemohou, ale
bojte“ se spíše tOho,jenž může duši i .tělo4zatratitido" pekla (Mt.l`.iO.'”)
a. _dále praví: Každý tedy, kdo mně vyzná před lidmi, toho vyznání
1 Ja' pred Otcem svým, jenž jest v nebesích. Kdo by však, mne za-
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pře; před 1idmi,±0,h0 ząpru i já před Otcem svým, jenž jest V nebe-
sích (Mt. 1032, 33)., K vyznání Krista před, lidmi není potřeba. neıd-‹.D~
k0.na1ejŠi Lásky k Němu. Stačí na př. láska, která je spojena sv na-
çjëjiż na nebe nebo s bázní před Zavržením, tedy láska nedokonalá.

Kdyby se k podstatě mučednictví žádalo, aby bylo podstupo-
váno Z motivu lásky. dokonale, pak by mezi ním a křtem žádosti
nebylo vůbec rozdílu.   

Dle nauky sv. Otců dokonce mučednictví stojí Výše než křest
vody. SV. Cyprian na př. V mučednictví katechumenů spatřuje
,,křest, který jest milosti bohatší, mo-cí Vznešenějši, ctí cennější;
křest, po kterém nikdo již nehřeší; křest, který nás Dři odchodu
se světa hned S Bohem spojuje.“12) m “  

A stačí-li Dři křtu vody u dospělých ck hodněm um přijetí
attritio, proč by nestačila i u křtu krví? u

Že nedokonalá, láska stačí, tak učí i sv. Tomáš, který praví:
Utrpení pofldstoupeně pro Krista očistuje od veškeré viny jak lehkě
tak i těžké, Ovšem není-li V dušimdobrovolnáz náklonost ke hříchu.““^3i)
Tato náklonost, Zdá se, že jest již íodstraněna i nedokonalou lítosti.
Přistoupí-V-li pak ještě mučednictví, tu milost působí exopere tope-
rato jako u křtu vodou nebo ve Svátosti pokání. V

Praví-li sV. Tomáš“*), ,,že mučednictví je záslužně, to plyne iz
lásky, takjako ut kteréhokoliv konu ctnosti. A proto bez lásky mu-
čednictví nemá ceny“, netvrdí, že mučednictví je jen Záslužně, je-li
podstoupeno pouzezmotivu dokonale lásky, nýbrž slovucarit-as -+-
láska třeba tu rozuměti ve smyslu habzitualním ol Vlitě ctnosti lásky
a Znamená, že mučednictví je záslužno jako kterýkoli jiný dobrý
skutek, jen je-li člověk ve stavu posvěcující 2 milosti, s níž ctnost
lásky jest nezbytně spojena. Nlučednictví u člověka, jenž není ve
stavu milosti, ale má aspoň nedokonalou lítost, působí ospravedl-
nění jako na př. křest a tu již mučednictví stává se Záslužným ná-
sledkem vlitě ctnosti lásky.  l

Je to analogickě jako s ospravedlněním skrze křest nebo svá-
tost pokání. 2

Ale tu by mohl někdo namítnouti: První sláva odpovídá první
milosti a proto jako této nemůžeme sijzasloužiti plně (de condigno),
podobně tak i slávy nemožno si zasloužiti. Než můžeme odpovědětiz
První milosti. předchází stav hříchu, ne však první slávě. Nebotpofl-
slední kon, se kterým vlěvá se milost, eo ipso nabývá ceny astává se
Záslužným slávy. SV; Tomáš k tomu poznamienává: 'Příprava člov-
věka k obdržení milosti spadá jaksi v jedno s vlitím milosti. A taż-Ă
kovy čin jest opravdu záslužným ale ne milosti, kterou již má, ale
slávy, které a dosud nemářöl V “ jiných j textech mluví
sv. Tomáš O tom,,že kdo má dokonalou lásku, podstupuje mučed-
nickou smrt snadnoa s radostí, čehož není u těch, kteří tak činí;
Z lásky nedokonalě nebopjvůbeclásky .nemají (Quodlibs IV., qu. 19).
Z toho-toitextu plyne jasně, že sv..'lf`omáš působnost mučednictví ne-
připisoval pouze lásce dokonalé jako absolutně nutně podmínce.  
~ 

12). Ad. Fortunat. praef. 0. 4 (ed. lľ-Iartel I. p. 319) F. Pozhle 924. --
VI3) S. í:h.3 p., qu. 87, art 1 ad 2., Ý v ~ V ˇ

14) S. th. 2, 2 pp, qu 124, a.2.  “ “ z s i
15) P. 1, 2, qu. 112, art. 2, ad I. í     d
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Uspokojivě rozluštění této otázky ví duchu sv. To=m.áše..Dodáv“á
dogmatik N. Gihrřö) ,,Poněvadž obětování života jako nejcennějšího
statku pozemského (Job 221) materielně a objektivně selěpe hodí než
jiné ctnostněj skutky k dokázání a osvědčení. nejdokonalejši lásky
(maximae carítatis Signum 4- sv. Tomáš), jest na snadě, že mučed-
nictví také subjektivně a formálně bude podstoupeno Z motivu
lásky. Ale nepatří nikterak k podstatě mučednictví, aby vždy vy~
zcházelo Z motivu dokonalé lásky, poněvadž může také stačiti jiný
náboženský, po případě nadpřirozený motiv menší ceny na př.
strach před peklem nebo touha po blaženosti nebeskě.““) `

Zbývá nám Zmíniti se ještě o pron,ásl“edovateli. Z nauky sv. To-
máše plyne, ,že osoba pronásledovatele jest při. mučednictví věcí
druhotnou. ě c 2    ' «

. Ze slov jeho: Nlartyrium consistit in debita sustinentia passio-
num iniuste inilictarum. Non autem debet homo occasionem dare
alteri viniusteagenfdi, sed si alius iniuste egerit, ipse moderate tole-
'rare deb,et“,18)_ jest patrno, že pronásledovatel 'páchá bezpráví,
ale není dovoleno přímo ho k takovému jednání“ vyzývatii.
-- Podobně smýšleli i jiní sv. Otcově. Svatý Augustin praví
na příklad: Martyremj non íacit poena, sed causa, a .pokra-
čuje: Neboť kdybyto byl trest, který působí mučednictví, pak by
všechny doly hemžily se mučedniky, ve všech řetězech byli by vo-
děni mučedníci, všichni, kteří umírají pod mečem kata, byli by ko-
runováni. Proto musí se rozlišovati V příčině. Nikdo ať neříká: Po-
něvadž trpím, jsem Spravedlivý.“19)j  . i u A  a

Jaká Dohnutka musí věstipronásledovatele, by Dr.o~ná.sledovaný
mohl ,býti muěedníkem? Benedikt XIV. praví: Dostäči kl mučed-‹
nictVí,;j_estliže. pronásledovatel neboli tyran byl puzen hněvem proti
Vıre, byť 1 předstíral jinou příčinu úplně protichůdnou, (a říkal), že
Ík vůli ní trestal smrtí.“2°) V' 4 ”   A . . - .

. Ale, jakjiž bylo řečeno, osoba' pronásledovatele jest při mučed-
nictví věcí podružnou. Hlavní podmínkou jest úmysl t‹Šho, jenž trpí.

2 Jakěvýhody přináší mučednictví vzhledem ik životu věěnérmu?
--t Jsou tři. 1 První záleží V tom, že mučedník 'sokamžítě dochází
1ospravedlnění,kterétt jinak se dějena křtu sv. ma vie Svátosti-pokání.
U detı mučednictví nahrazuje křest. Aby takibylo i u dospělých,
žádá se, aby již věřili a měli lítost nad svými hříchy aspoň nedoko-
nalou. -- Druhým `priv'il~egì_e.=m mučedníků jest, že [patří okamžitě
na Boflhabez ocıstce. Taková moc přičítá se ještě jen křtu vody.
.Mučednictví přináší s sebou odpuštjěniivšech časnýchtrestů. Vý-
razem křesťanského smýšlení jest věta: lniuriam Íacit martyri qui

' V V j 'O , V) 1 I, A v . , H,jorat proflmartyre. c- el\/leucedníkum patri dale „aureola martyrum.“
Pojmem „aureola“ rozumíme akcídentelní*blaženost,A která přistu-+
Duje k podstatně blaženostì. nazývané. aurea, jako odměna za skvěle

 16) A Die fhl. Sakramente der' clčaflthrolischen Kírche, Bdí. I, str. 1271,
Freiburg 1903. -- ˇ d . "

; i,17)t Fv Pehle, op. eit., Str.~1();I. -A-j . , É “  . 1 Í
m 18) S. th. 2, 2 p, qu. 124, art. 1.  3 _ ,T  

*9) In PS._84, Serm_ 2 n. 18. F. Pohle op. cit.. str., 118. 4  
20) Benedıkt XIV., op. cit. III I.,,,o. ÉXIIL, in. 7.. _ .  _ d
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vybojované vítězství na zemiřt) Aureola patří mučedníkům, Danánr
a učitelům církevním. Aureola mučedníků .ovšem V církvi cenıse
nejvýše.  ř  ,  d A

Mučednictví má také význam pro apologetiku. Sv. Tomáš.
mluvě totiž o mučednictví, vychází Z pojmu Mvfiľêľve 1 V tDtůV0*đI1Ím
jeho významu, totiž svědek a praví, že mučednici jsou svědky víry
křestanskéři) Jsou tedy svědky její naprosté pravdy a jsou i
svědky pravosti Církve katolické. " '  

Mučednictví může býti považováno za svědectví as dvojího hle-je
diska, iilosoiického atheologického. S hlediska Íilosoíického mučed-
nictví jest konem heroické statečnosti, který ve většině případů
přesahuje síly lidské, a proto, je-li vykonáván. od velikého množství
lidí všeho stáří, všech dob a obého pohlaví, jest to Zjev úplně“ oje-
dinělý, nadlidský. Chceme-li ho vysvětliti, .musíme Ĺ připustitì . při-
spění boží. V tomto ohledu .mučednictví dokazuje,tže příčina, pro
kterou je Dokdstupoväno, je dobrá. a A . . ;   P  L  

^ S hlediska theologického uvažováno jest mučednictví konem“
dokonalé lásky, kterýžto kon mučedníka ospravedlňuje, kdyby snad
byl ve hříchu, nebo tento kon jest znamením 'opravdové svatosti a
vtomto smyslu dobrá příčina činí mučedníka mučedníkem t.*
pouze ten zasluhuje toho-to čestného jména, kdo“ pro dobrou“
příčinu z lásky k nějaké ctnosti' podstoupí násilnou smrt.  i

1 Abychom mohli lépe poznati, že mučednictví jest opravdu
svědectvím pravdy, za niž je podstupováno, a církve sv., uvažme
jenněkteré oíkolnosti. A z. í 1 . .

 Mučedniků jest nesmírný počet a to všeho věku od dětí až Do
šedivéstarce, ze Všech stavů, všech stupňů vzdělání, mužů i žen.
O krutosti, S jakoubylo proti nim postupováno, hrozné svědectvi'
vydávají dějiny. Musíme až žasnouti nad surovostía necitelností
těch, kteří taková muka dovedli připravit. A při tom všem mučed-
níci podstupovali smrt S neuvěřitelnou stálostí a trpělivosti. Ba.
s radosti vše to přijímali, poněvadž věděli, proč trpí. i Ani nářek
příbuzných, rodičů, dětíjich nepřimělk tomu, aby Krista Zapřeii
a tak mučednictví se vyhnuli. A uvažme dále! ' Kde získali onu
moudrost, která se jeviż V jejich .odpoyětdech před soudci? Zdaž
nepřicházejí tu hned na mysl slova Kristova: Já vám dám vý-
mluvnost, a moudrost, kteréž veškeří.protivníci vaši nebudou mocí
odolati ani odmlouvatì (Luk. 21, 15), A jak vysvětlíme si ten Zjev,
ževˇ dějinách.církevníCh. není jedinéhostoleti, které by nebylo po-~
svěceno krví mučedníků,kteří smrt postupovalive všech končinách
a byli téměř ze všech národů? -4- Jaký mělo účinek mučednictví?
Byl jím rozvoj křesťanství znemožněn? Právě; naopak! Sanquis
mariyrum -- semen Christianorum. Pohané, kteří patřili na muka aj
bolesti křesťanů a viděli jejich stálost, ba radost, měnili svoje smý-V
šlení n. stávali se sami křesťany; Jako .příkladu uvádím jen sv.
Justína. “    _  

Všichni roZumní~lidé .musí uznati, že příčina, pro kterou umírá
tolik lidí, pro kterou snáší tak strašná muka ts radostí a příkladnou
trpělivosti, že nemůže býti špatnáža že nemůže /býti také pouze

. 21) Pohle, op cit., str. 156. Í  í A 1 4 Ů 1  
1 22) S. th. 2, 2 p. qľu.~124, art. 4. V
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přirozená, poněvadž by nedovedla vysvětliti tohotofíaktu. Nlučed-
nici netoužili ani po zisku ani po světské slávě. Dostalo se 'jim
právě opaku. A mučedníci nebyli snad ianatiky. Lidé, kteří si ta-
kovým klidem dají se mučiti, kteříúplně rozumně odpovídají soud-
cům, kteří s pokorou aa nedůvěřujífce svým silámt prosí Boha o
přispění, ti za íanatiky pokládání býti V- nemohou.. ^ i V

 Právem praví sv. Jeronym (ep. 110, n. 10); „Vidíme-li takovou
vytrvalost mučedníků V mukách, zrovnavse nám vtírá přesvěd-
čení, kdyby. nebylo evangelium, pravdivé, že by nikdy nebylo há-
jeno krví. Není“ to také vyznánípohodlné a Výnosné, nýbrž ve vě-
zení, Vc ranách, Vpronásledování, V a hladu, V žízni. Je to triumf
Bohaa vítězstvíapošto“lů.',° J „ .  Z  1 J

7 Nám V dnešních dobách nehrozí nebezpečenstvi, že ,bycho-jm
pro víru svou museli život eobětüvati, ačkolivznámý jsou případy,
kdy kněz pro hájení práv církve byl na životě ohrožován, jak se
stalo při dobývání kostelů Sektáři. Ale dnešní duchovní správa
přináší as sebou .dosti útrap a bolestí. A i ty mohou býti dostatečnou
příčinousmrti tmučednické. SV. Tomáš připouští jako dostatečnou
příčinu smrt podstoupenou ,,ob quascunque alias tribulationes conti-
nuatas usque ad mortem, quas a persecutoribus patitur pro .fide
Christit.“'23) --či Učme se všechny ty út`r21Dý snášeti V duchu těch,
kteří za Krista oběto-valí .svůj nejceÍnněj.ší statek pozemský -- život.

1 se ~ 1 R.ÍůSUCHÝ:.  A

s ˇ o No\.7É VLASTI,"53 [T1

1  Nad hvězdami modru dáli, Í J
N tam, kde pravá Vlast jemá,

Inh kde vıiuję se ha.1i,,  ; “
tdlí“má“Máti Maria. t Z

t Z ráje vyhnán Vůkraie cizí,  
hledám náruč Matičky; .
.nebeská Vlast V dálce mizí,
se mnou jdou jen hvězdičky.

Touhy vroucí, zpěvy, žalné
neste Jmráčky bělostné,  
Matičku ve vlasti dalné

í .zdravte V písni milostné.  
ø .

1 . Zastavte se Větérkové
iu nebeské dálavy, t  

  1 kdeo kráse vlasti nové A
to andělé si vypráví. . A

 _-

23) S. th. 2, 2 p., qu. 124, art. 4. A t
‹
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Rcete, že tu hořem zmírám,
 sevřen chladem cizinyç, "

vadne úsměv, když nezírám
V pohled Matky nevinný.

Zpěv můj ve slzách se ztápí,
duše touhou umírá . . . 1
Střásá vše, čím svět. ji trápí,  

‹ k nebi zrak svůj upírá.

l JOSEF PROCHAZKAJL Ĺ 1 ,

POI-INUTKV KE STUDIU A ROZJÍMÁNÍBIBLE DLE
t    sv. JERONVMA.   

Neplatí již chvála, jíž poctil český lid Aeneáš Silvius, pozdější
papež Pius all., když napsal, že český Venkovan rozumí bibli lépe
než mnohýitalský kněz. Ochladla láska, .jíž hořela česká srdce
k (Písmu sv., poklesla víra. Tojest tím osudnější V době přítomné,
kdy lid jest strhován do bojů náboženských a sváděn ke nevěře.
Tím spíše měli bychom se tedy my chopiti prostředků k povznesení
studia Písem, jež doporučoval zesnulý papež Benedikt XV. V okruž-
ním listě „Duch Utěšitel“t), Vydaném u příležitosti l500letéhO Výročí
smrti Velikého biblisty, sv. Jeronyma. Jedním Z těchto prostředků
jest studium spisů tohoto světce, který poznal na sobě, co skýtá
duši Písmo sv. Láska jeho k bibli, která rostla den ze dne, nutila ho,
by Všeflmožně pobízel ke studiu Písma sv. Podáme. tu .pohnutky,
jimiž“ chtěl věřící, obzvláště pak duchovní, přiměti, by osvojili si
znalost Písem. a  . i A

Mezi úkony, jež nás úzce s Boheni spojují, klade sv. Jeronyın
na prvém místě četbu Písma svfí) V Písmě sv. mluvi každodenně
Bůh k věří-cím.3) Z božského původu Písem plyne Veliká jejich
vznešenost aa cena. Bůh nemůže lháti, proto rouháním by bylo říci,
že Písmo sv. lžeř) Jest tedy naprosto pravdivé, nevyčerpatelná
Studnice pravé moudrosti. Učený Plato, výmluVnýDemosthenes ne-
znali, co obsahuje jediná Věta evangelia sv. Jana: ,,Na počátku bylo
SloVo.“5) . “

Nade vše O-statni člověku jest třeba p o z n á n í B o h a
a cíle sv é h o živ o t a.Toho dospíváme četbou božských knih.“)
Pxí“s.mo sv. jest pokrmem dcušitkřestanskéf) Bez něho by nutně za-
ìíflv-_- _

_ _1) Ceský překlad dra. J. Hejčla VyšelV,,Ordinariátním listě pražské
arc1d1eceSe“, r. 1920, č. 12. . a u A v

2) M 26, 452, in ep. ad Gal 5,26. t c A  S 7
3) M 22, 1160. ep. 133 ad Ctesif c. 13.

. 4) M 25, 1288, in Nahí 1, 9.  J _
~ 5) M 22, 453, ep. 53 ad Paulinum _c. 4.

5) M 26, 93, in Mt 13, 31, 32. ,
a 7)~M 22, 337, ep. 5,ad Flo1`ent._rc. .

Í

É

l

l

l
l



hynula. „To jediné dobro V přítomném věku máme, jestliže sytíme
se tělem jeho (.-ˇ'-ˇ Kristovým), a krví napájíme, nejen V tajemství
(2 Eucharistii), ale i ve čtení Písem. Pravý totiž pokrm a nápoj,
který ze slova Božího- 'se béře, jest znalost Písemfí) „Jaký totiž jiný
může býti život bez znalosti Písem, jimiž i sám Kristusse poznává,
který jest životem Věřících?“9). „Neznalost Písem, neznalosti Krista
jest.“1°) Bible jest pokladem, V němž všechny poklady moudrosti a
vědy jsou ukryty, V ní uložena jest znalost Spasiteleři).  

„Nauka Církve, jež jest domem Božím, V plnosti knih božských
se nalézá.““) Jest třeba však dle tohoto učení žíti, očistiti duši svou
odhříchů a ozdobiti ji ctnostmi. K tomu opět nám dopomáhá Písmo
sv. Četba Písma sv. jest onen spasitelný oheň; jímž všechny neřesti
lidí se očistujířř) Písmo sv. jest účinným prostředkem proti pokuše-
Iším, jimiž obzvláště leniví jsou napadání. Proto napomíná poustev-Z
ník betlemský mnicha Rustika: „Nikdy ať zl ruky as očí tvých ne-
odstoupí kniha, Z Žaltáři doslova se nauč; modlitba (tvá. budiž)
ustavičná, .mysl bdělá, marným myšlenkám nepřístupná. Miluj
moudrost Písem a neřesti těla nebudeš milovati. At nevěnuje se
mysl tvá různýmnáruživostem, jež, usadí-li se V srdci, přivésti tě
mohou k nejhoršímu proVinění~.““*) j . . .

Písmo sv. chrání nás jak před zouíalstvim, tak i před opovážlivým
spoléháním na .milosrdenství Boží. ,,,Jest- zvykem Píseìm, že když
zoufalost Z mysli lidské odstranila radostnou zprávu, opět nedbalce
a ty, ,kteřj nechtějí činiti pokání, hrozbou děsí, abydobrota Boží ne-
zatvrdila srdce našeho.“15) , .

ZnalostPísma.sV. jest zlato, stříbro a drahokamy, jimižkřestan
ozdobiti má svou duši, chrám to Kristůvřfi) Pravé moudrosti, jež. jest
nejkrásnější ozdobou duše, získáme si láskou k bibli. Proto dí sv.
Jeronym panně Demetriadě: „Miluj Písma sv. a bude tě .milovati
moudrost: Miluj ji a zachová tě: cti ji a bude tě objímati. Ty-to
šperky at visí na prsou na uších tvých.““)  “ t t

Útě chy a léku, jehož marně hledala duše raněná tu lidi,
najde jistě V bibli, ,,kde jest pravý lék na rány, kde jsou účinné pro-

 1 .středky léčivé proti bolestem.“18) „Je-li něco, co by O tomto životě
moudrého muže drželo a jej přimělo, by zůstal klidný .V tísních a
bouřích světa, myslím, že jest. to na prvém místě rozjímání a zna-
lost Písemřg) 1 9 1 ~ 9
M Jest konečně Písmo sv. zdrojem nejčistšíchradostí

rozkoší, Dředchutí blaženosti nebeské. Pro-ti tomu
 àz__à “

. 3) M 23, 1092, in Eccle-3, 12. c Z 1
9) M-22, 443, ep. 30 ad Paulam c. 7.

~ 10) M 24, 17, in prol. in comm. in Is. u 9
A 11)..\/.Í 26, 97, in Mt 13, 44.

j 12) M 22,443, ep. -30 ad Paulamác. 6. í
13) M 22, 365, ep. 18 ad Darnasum c. 6.
14) M 22, 1078, ep. 125 ad Rusticum c. 11.
15) M 24, 213 in_,Is 16, 6, Sqq. Z 9 j “  

. 16) 26, 363 in ep. ad Gal 2,10.  
 17) 22, 1124, ep. 130 ad Demetriadem c. 20.

18) M 22, 961, ep. 118 ad Julianum c. 1. A 1
19) M 26, 467, prol. in conım. in Iep.ˇad Eph. .

x .
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føzkøšę. světské nejsou ničím. Tak volá Jeroným k Rustikovi: ,,Po-
kud ëjsi ve své vlasti, mějž komůrku za ráj: Rozličné ovoce Písem
trhejç. těchto rozko-ší užívej.“2°) A k PaVlínovi:,,,Pro-sim tě, bratře
nejmilejší, V tom žíti, to tom rozjímati, nic jiného neznati, nic jiného
nehledati, zda nezdá se ti to býti již tu na zemi příbytkem Božím?“21)
Ano, co Písmo sv. duši skýtá, převyšuje všecky radosti a rozkoše
světské. „Prosim Tě, co jest posvátnější nad toto tajemství? Co nad
tuto rozkoš příjemnější? Které pokrmy, které medy jsou sladší než
znáti Boží. moudrost, V taje jejíž Vstupovati, nahlédati do smyslu
Stvořitezlova a učiti se, že řeči Pána Boha tvého, jimž se moudří
tohoto světa Vysmívají, plné jsou duchovní moudrosti. Ať si mají
ostatní, chtějí-li, své statky, ať si pijí Z kříšťálů, hedvábím nechat
se skvěji, potleskem lidu ať se kochaji a rozmanitými rozkošemi bo-
hatství svého Vyčerpati nemohou. Naším bohatstvím budiž V zákoně
Páně rozjímati ve dne V noci, tlouci na bránu neotvírající se, bráti
chleby Trojice a po vlnách světa za Pánem šlapati.“”) 1 “ . 1,

Nezbytnou' jest z n al O s t P í s m a p ro k n ě Z e. Bez této zna--
losti nemůže pastýř duší dostáti svému úkolu. Často odvolává se sv.
Jeroným na Starý i Nový Zákon, aby dokázal, že kněz jest; po-

L
J .

vinen znáti Písmo. Kdo Písem nezná, není mu ani knězem Páně.
Vykládaje slova proroka Aggea: ,Otaž se kněží na zákon“ (2, 11.),
praví: ,,Pozoruj, že jest povinností kněží, aby odpov-idali tázajícímu
se na zákon. Je-li knězem, ať zná zákon Páně: nezná-li zákona, sám
sebe usvědčuje, že není knězem Páně.“ Aby . se někteří nevy-
mlouvali, že to přikázáno bylopouze ve Zákoně Starém, ukazuje, že
i apoštol Pavel vesvém listě Timotheovi žádá, by biskup mimo bez,-
úhonnost, střízlivost, obezřetnost a jiné vlastnosti dobré byl též Způ-
sobillý vyučovati (I Tim 3, 2.). Tož platí nejen o biskupech, ale i ço
kněžích, jak vysvítá z listu Titovi (Tit 1 5--11.). A pokračuje: ,Toto
šířeji jsem uvedl, abychom poznali jak ,ze Starého tak ji Novéhb "Zá-
kona, jest povinností kněží znáti zákon Božía odpovídati, nač
byli tazánı. A nepostačí u učitele prostota a zdrženlivo-st ,V jídle,
jestlrze by nedovedl jiných naučiti tomu co sám činí,.“23) Větou pov
slední míříproti tě'm, kteří tvrdili, že knězi stačí, žije-li bezúho-nné;
vzdělání a Znalosti Písma nepotřebuje; vždyť sami apoštolové,
-proflstíi to rybáři, byli nevzdělaní. Proti tomu zdůrazňuje sv. Jero-
nym, že kněží a biskupové jsou povinni učiti věřící, pečovati od roz-
šíření křesťanství, obhajovati nauku Kristovu a církev proti bluda-
řůím. K tomuto úkolu svému jsou však neschopni, byť i při tom vedli
život svatý; a tak církvi škodí. „Neboť .jestliže jest biskup. pouze ži-
votasvatého, sobě [může prospěti tak žije. Jestliže dále V -nauce a
V řečnictví byl vzdělán, může sebe a 'ostatní poučovati.: za nejen po-
učovati a_ učitisvé, aie i protivníky odrážeti: ti, jestližeby nebyli
usžvžedcenı a poražení, snadno mohou převraceti srdce nevzděla-
rzych.“2t) „Svatá totiž nevzdělanost sobě pouze prospívá, a kolik
 _ì_ z“ ` . “

20)tM 22, 1076, ep. 125ad Rusticum o. .
Ť1) M 22, 549, ep. 5.3 ad Paulinum o  už

o 22) M 22, 444. ep). 30 ad Paulam c. 13. 1
113). M 25,  1406ę7, 111 otgg 2, 11 Sqq. --
24) M 26, 604, In ep. ad Tit 1, 8, 9.)
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vzdělává církev Kristovu- zásluhou života, tolik škodí, jestliže Sene-
' 1

staví proti bořitelům.“°5) 1 ˇ  1 V 1
Jest Veliký rozdíl mezi svatými,-za nichž jeden jest

vzdělaný, druhý nevzdělaný. „Daniel ke konci posvát-
ného vidu praví, že spravedliví září jako hvězdy a rozumějící, to
jest učení, jako obloha. Vidíš, jak daleko jsou odsebe spravedlivá
nevzdělanost a učená spravedlnost. Jedni k hvězdám jsou přirov-
nání, druzí k nebi. Ačkoliv dle Hebrejské Pravdy (=thebrejského.
originálu) obojí by bylo možno rozuměti o vzdělaných: Tak totiž u
nich čteme: ,Kdo Však budou učení, zářitibudou jako jas oblohy;
a kteří k spravedlnostiVzdělávají mnohé, jako hvězdy po celou
věčnost° “2“) › › 2 1 1

Než' nikdo nesmi z výroku těchto Vyvozovati, že náš světec
pohrdal nevzdělanými. Dávalt přednost spravedlivé nevzdělanosti
před učenou špatnostíı, jak patrno Z kommentáře t listu Eiezským.
věnovaného Pavle a Eustochii: „Dále abyste věděly, že jest velká
vzdálenost mezi spravedlivým nevzdělancem a moudrým sprave-
dlivcem, .poslechněte jaké slávy jednotliví dosáhnou při vzkříšení
mrtvých: ,,A mnozí ze zesnulých z hlíny země povstanouz jedni k
životu Věčnému a druzí k hanbě a Věčnému zavržení“ (Dan 12, 23 ).
Zářitizfbudou, praví. jako hvězdy na věky; a rozumějící, to jest ti,
kteří mají znalost Písem, jako jas oblohy: ne že by učený muž
neměl býti též spravedlivý: ale že kdo jest spravedlivý, nebyl-li
by vzdělán, tak vzdálen jest od 'moudrého spravedlivce, jako zář
hvězd od skvělosti oblohy. Neboť jestliže. někdo ` rozjímánífm Zá-
kona jest pouze vzdělán (a při tom) nedbá svého života a neodva-
žuje se říci: „Z kázání tvých rozumu jsem nabyl, proto řídil jsem
se dle příkazů tvých“ (PS. 104, 128), ten jest jako 'měď zvučíci a
zvonec znějící (I Cor. 13, 1), a jako sůl bez chuti _v hnoji má býti
zašlapán. Bylo-li by však voliti jednotlivé (bez toho, který má
moudrost i spravedlnost), raději bych chtěl nevzdělanost spra-
Vedlivou než učenoušpatnost, ježto při prvém přece jest sláva, ač
menší, býti roven světlu hvězd: při druhém jsou dle postupu  vě-
dění větší ,tresty.“27) _ . 1

Nemilosrdně však šlehá sv. Jeronym ty,_kteři rouškou ,,svaté
nevědomosti“ zakrýti se snažili (jako dnes někteří heslem: non
doc-tores, sed pastores) svou lenost a pohodlnost a tak lacinov bu-
diti zdánísvatosti u jiných. V listě Marcelle posfmívá se nevzděla-
nosti svých pro~tiiVníků,,,kterou Oni jedinouza svatost mají, tvrdíce,
že jsou žáky rybářů., jakoby proto byli Svatí, že nic nevě:dí..“22)
Stiplavě kárá ty, ,,kteří oddávajíce se lenosti, nečinnosti a spánku,
se domnívají, že jest hříchem, jestliže by četli Písma: a pohrdají
těìmi, kteří v Zákoně Páně ve dne V noci ro-zjímají, jako tlachaly a
darmochlebyf“22) . n ,  1 t Í t.

9 'Jiní duchovní opět zabývali se Výhradně světským písem-
nictvím, o studium Písma se nestarajíce. Ba dokonce někteří bisku-
-Ž-_~ ~

, 25) M 22, 542, ep. 53.ad Paulinum c. 3. t
25) M 22, 542, ep. 53 ad Paulinum c. 2. a 1 .

1 27) M 26, 547, in prol. in lib III. infep. ad Eph. co
28) M 22, 431, ep. 27 ad M-arcellamižic. 1. “ t
29) M 23, 604, in ep. ad Tit 1, 8, 9.
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povžěe-za kněží, jimž; svěřena byla výchova dorostu duchovního,
málo dbali, by svěřenci jejich osvojili Si patřičnou znalost Písma~sv.;
naopak dávalije na církevní náklad vyučovati pohanskými učiteli
předmětům kněžskěho „ povolání nedůstoiným a neprospěšnýın.
Proti 'tomuto Zlořádu -ostře se sv. Jeronym obrac,í.3“) Takoví kněží
ovšem nejsou S to, aby vedli věřící ke spáse. Neboť nedovedou vě-
řícicjhl naplomenouti, poučovati al kárati, nýbrž jim po způsobu
deklamatorůelichotí ae pochlebují, snažíce se unich dosáhnouti
obdivu a, cti. Pak ovšem nejsou to; vychovatelé, lidu, pracující ke
cti a slávě Boží, nýbrž demagogičtí prospěchářìzí ,,Kteříkoli ze
vzdělaných V písemnictví dnes bývají svěcení na kněze, oto pe-
čufjí, ne jak by morek Písem Vyssávali, nýbrž jak by lahodili
uším lidu květozmluvou dekl«amato›rů.“`°“1)  P P

' Kněz nemá řídití se příkladem Íilosoíů a řečníků světských,
nýbrž následovati prostotu_Písn1a sv., jak Jeronym činí: „Nesluší
se Z řeky tulliovskě' výmlnvnosti odváděti potůčky ani Quintiliano-
vou květomluvou a školskou deklamací lahoditi uším. Prostě řeči,
všední‹~p›odobně, žádným nočním vysedáváním nezavánějící jest
třeba, která byevěc vysvětlila, smysl Vyložila, temně O-zřejmila, ne
tě, která byúpravností Slovnbyla oděna. At si jiní jsou výmluvní,
at jsou chváleni, jak chtějí, a Z nafouklých papulíˇ pěnivá slova od-
važujíżmně postačítak mluviti, aby mi bylo rozuměno, abych O
Písmech, rozmlouvaje, na-po=do~bo=val prostotu Písem.“32) Dokonce
pak nemá příti se ion Zákon zá touhy po marně slávěca ziSku.33)

Knlšz má nejen pønčøveťi vënei, ale 'než hájifl a ehffánifl pre-
věho učení před každým A porušením. Jako dobrý penězoměnec
rozpozná, dobře. peníze pravý od padělaného, tak má i kněz rozeznati
pravdu ode lži. K tomu ,opětepotřebuje Znáti Písmo :Í i,,PročežQse vší
horlív.ostí“„musíme čistí Písmo sv. a ve dne V noci V Zákoně Páně
r.oZjímati:ˇ abychom co osvěčdčení penězoměnci věděli, který peníz
jlestínpravý, který fa.lešný.““34) I bludaři snaží se opřiti své bludně
naukyio, doklady Z Písma sv. ,,,Neb,ot' bez autority Písem by tla-
chavoist nedocházela víry, leč by se zdálo, že zvrácenou nauku také
božskýrnisvědectvími potvrzují.“35) Neustálesv. Jeronym ve svých
kofmmentářích na toto úsiií ,bludařů upozorňujeea Vytýká jim, že
komolítexty a zvráceně vykládají bibli.. V boji proti nim nejpád-
nëjší ,důvody čerpal vždy zPísma sv., ač zásadně nezamítal ani
svedectví světských. Tak proti Joviniánovi hájí učení církevní o
pan;rctV1“, o setrvání do konce, zdrženlivosti as zásluze dobrých
skutkůs řka: „Proti jednovtlivým tvrzením jeho budu se co nejvíce
opírati o svědectvi Písem: aby skuhral nežVanil,že spríšetvýmluvv
nostíwnez pravdou byl přjekíonán, A až to vykonám a Dorazíme ho
padnostı obojıho Zákona, přiberu také příklady světskěho písem-
nictví, na něž i on sám se odvolává. PA Doučím, žeˇtakěˇmezi filo-
ì-àflàì-_ . _

30) M 26, 574, in ep. ad Eph 6, li. f   
31) M 28, 174, Dia1.contra Lucii“. e
32) M 22, 458-~9, ep. 36 ad Damasum c. 14.
33) M 26, 632, in ep. ad Tit 8, 9.  ~ l

' 34) M 26, 549, in ep. ad Eph 3, 31. l
35) M 26, 605, in ep. ad Tit v., 10--1. ›
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sofy a výtečnými státníky ode Všech byla dávána přednost
ctnostem před rozkošemi, to jest Pythagorovi, Platonovi a Aristi-
dovi před Aristippem, Epikurelm a Alkibiademfmfi) Ve spise proti
Helvidiovi praví: „Jako toho, co psáno jest, nepopirálme, tak to, co
není psáno, zamítáme. Věříme, že Bůh sefnarodil Z Panny, protože
to čteme. Že se snoubila po- porodu, nevěříme, protože toho ne-
čteme.“37) Zajisté více zdůrazníti autority Písem už nemohl, než
jak to učinil na tomto místě. Vždyť tu takovou váhu klade na
bibli, že snadno by někdo-1 hlavně ze slov: ,,co není psáno, Zami-
táíme“, mohl usuzovati, že .leronym zavrhuje tradici a neuznává
autority učitelského úřadu církevního, kdyby nebylo jiných Výroků
jeho, které svědčí o opaku toho. e

 Jest tedy Znalost Písem knězí mocnou zbraní,
jíž má hájiti a šířiti' královsví Boží na Zemi: „Až
budeš vzdělán V božských Písmech a poznáš, že zákony jejich a
svědectví jsou pouta pravdy, budeš Zápasiti, svážeš je a
spoutané povedeš do zajetí; a Z bývalých ubohých nepřátel
a zajatců dífltky Boží učiníš.““38) „Kdo tedy V disputaci jest velmi
statný a svědectvími svatých Písem obrněn, _ten jest hradbou
církve.“3°`) 1 J 4

n Neméně potřebná jest knězí znalost Písem ke kázání. Vy-
stříhati se májž planého mluvení." „Z každého prázdného slova bu-
deme skládati účet: Avše, co posluchačů nevzdělává, obrací se V
nebezpečí mluv“íoí'cl1.“'*°) Každému kazateli platí zajisté slo-va Je-
ronymova k Nepotiánovi: ,,Za tvého kázání V kostele ne (pochval-
né) volání lidu, ale nářek budiž vzbuzován. Slzy posluchačů buďtež
tvou chválou. Řeč knězova četbou Písem budiž kořeněna. Nechci,
abys byl deklamátorem, tlučhubou a žvanilem, ale tajemství znalý
a ve svatých věcech Boha svého co nejlépe vzdělán. Slova chrliti
a rychlou“ mluvou u nezkušeného lidu“ buditi obdiv nad sebou, jest
zvykem lidí neučených. Drzé čelo vykládá často, čeho neví: a
když jiné přesvědčilo, také sobě osobuje vědění.“41)

ˇ P f Nemátedy kazatelahledati své chvály a slávy, protože tak
kazí“ sebe a nepovzbuzuje věřících k životu ctnostnému. Chce-li
svým kázáním pracovati ku spáse duší, pak musí je hojně proplé-
tati citáty a příklady z bible. „Neboť nic tak nebije jako příklad
Písem sv.“42) „Cokoli se totiž V Písmech SV. praví, jest polnice po-
plašná, silným zvukem uši věřících pronikající. Jestliže spravedliví
jsme, polnicí Kristovouk blaženosti jsmevoláni, c jestliže hřišníci,
slyšíme, jaká muka budeme trpěti.“43) Jak os působivosti -Písma sv.
Jeronym byl přesvědčen, neméně svědčí místo Z listu Pammachiovi,
jednajícibo o knihách proti Joviniánoviz ,,Na apoštola Pavla
ukáží, jehož kolikrátkoli čtu, pokaždé se mi Zdá, že - slyším ne
-ù.___._. 

35) M 23,225, adv. Jov. I., c. 4.
3-7) M 28, 218, adv. Helvid o. 19. ,   
53) M 22, 714-15, ep. '78 ad Fabiolom,XXVIII. Mausio.
39) M 24, 544, in IS 54, 11. 12 1
40) M 22, 611, ep. 64 ad Fabiolam o. 5. . J J
41) M 22, 534,“ ep. 52 ad Nepot. o. 8. 1
42) M 25, 1488, in Zach 9, 15,ŽÍ,Í16.
43) M 25, 1016, in ctrn 3, 3 Sqq.
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slova, ale hromy. Čtěte listy jeho, zejména Řimanům, Cıalatským,
Eíezským, v nichž celý jest V boji, a uvidíte ve svědectvích, jež vy-
bírá zeStarého Zákona, jakým jest umělcem, jak jest obezřetný,
jakým zastíratelem toho, co činí. Slova zdají se sice -jednoduchá a
jako (muže) neškodného a vesnického, který nezná ani strojiti
léček ani se jim Vyhnouti: ale kamkoli pohlédneš, .blesky jsou.““)
Oevangeliích praví, že V nich není ničeho, co by nesvítilo ajasem
-svým světa neosvětlovalo, :tak že i co se zdá malým a bezcenným,
září Velebou Ducha svf*5) Než nezapomíná světec náš, že icpřes
tento mohutný .vliv Písma sv. by kázání nemělo žádoucího úspěchu,
kdyby kazatel sám; jinakmluvil ajinak jednal. Proto napomíná
Nepotiana: „At nezahanbují činy tvých řečí, aby, když v kostele
meluviš, ledakdo timlčky neodpovidal; Proč tedy toho, co sám
říkáš, nečiníš? Roztomilý to učitel, který S plným břichem káže o
po-stech. Žalovatina lakomství může i zloděj. Ústa kněze Kristova
nechť souhlasí s myslí a rukama.“4°) 5

l Uvážíme-li, ‹ jak potřebuje kněz Znáti Písma sv., by byl s to
,dostáti svým povinnostfem, chápeme snadno, -proc Jeroným kněze,
který nleznalPísma, vůbec za kněze Kristova nepovažoval. Za to
znalost Písma sv. u kněze jest mu známkou pravého ducha Kri-
stova ag dokonalého života. Tak chválí zemřelého Nepotiana: ,,Vy-
trvalou četfbfou a denním mzjítmánífım [Písem] .učinil hrud' svou
knihovnou- Kristovou . .j . Odkud neúnavné rozjímání Zákona, ne-li
Z touhy po Tom, který dal Zákon? At. si jiní peníz ku penizi přidá-
vají měšec škrtice loví bohatství matron: at jsou jako mnichové
bohatší než b“yli"Ve světě. At si mají bohatství pod Kristem chudým,
jehož neměli pod zámožným. ďáblem: a at vzdyclıá církev nad
nimi zbohatlými, jež svět měl před tím co žebráky. Nepotian -náš po
zlatěšlapaje, za lístky se honí. Ale jako sebou V těle pohrdá a
chudobou více ozdobou kráčí, tak jde za ozdobou celé církve-.“4"')  

V í V V pravdě tedy, ,,královstVí Boží jest kázání evangelia
a znalost Písem vede k živofltu.““*5) . Z ' J

. Použito liter`atur'_v:BenedictiXV. encycl.,,SpirituS PaI'aolituS“, 1920.
Migne J. P., Patrologiae cursus. completus. Series latina. S. Eusebii
ššıâżöroıššmi Stridonensis presbyteri opera Omnia XXII.--XXX. Parisiis

'V

` KAREL JERÄBEK:

LIDEMcA PRO LID..

8 Tato slova velikého našeho kněze-buditele znějimi vždy v slu-
chu, když uvažuji čo vznešeném, posvátném díle, k němuž nás povo-
lal -Pán. Slova, hodná aby byla programem přípravy bohoslovcovy
i činnosti knězovy. Auto-rrjjejich celičkým životem je naplnil. V jeho
""'-`_*-"ˇ-i Q ' ' '

44) M 22, 502, ep. 48 ad Pamrnachium c. 13.
e 45) M 2:“'›,~28, in EZ 1, 15 Sqq. j ` Z 4 3

45) JM 22, 533, ep. 52 ad Nepotianum c.t7.  
47) M 22, 595, ep; 60 ad I-Ieliodorum c. 10. .
43) M 26, 93, in Mt 13, 31--32.  r
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srdci vpravdě-tmiloflvaly se víra a vlast, každáměla srdce: jeho Důl a
každá celé. Bůh a. lid --- může býti vznešenějšího cíle? Sláva Boží a
spása duší nesmrtelných -_- lze sivůbec mysliti vznešenějšího, krás-
nějšího povo-lánínad to, které oboje vsobě spojuje? --~ n f e

Obojí pak tak úzcespolusouvisi, že není dobře jedno bez dru-
hého zde na světě možné. Milo-vati Boha a milovati duši bližního,
chtiti slávu Boží a nepracovati o spásu.duší, modliti se: ,,Pozsvět
se jméno Tvé!“Ť a 'nepracovati o to, by vůle Boží vládla na zemi jako
na nebi. Správně napsal sv. Augustin: ,,Nikdo nepronásleduje Krista
více, než kdo mu loupí vykoupené -duše. A nikdo nemiluje Krista
více,než kdo mu přivádí duši.“ 4, A ` . 4 c

Zanedlouho mnohým Z nás zazní slovo Páně; ,,Já jsem vyvolil
vás . . . Jdouce do celého světa, učte všecky národy, křtıce- le ve
jménu Otcei Syna i Ducha Svatého . . .“ Budeme posvěceni na
kněze a poslání navinici Páně. Přinášeti budeme denně oběť nejsvě-
tější a s ní i oběť vlastního života. Pán žádá nás cele. Nejen pro sebe,
ke své cti a chvále, nýbrž i ke spáse duší nesmrtelných, volá nás ku
práci naesvoji vinici.`Víme' dobře, že práce, jež nás čeká, nebude
snadná, ale jdeme rádi, ochotni snášeti břímě dne i horka. Jdeme
si důvěrouv pomoc Toho; jenž nás posílá. Pojďme však i s vroucí

- A _

láskou k těm, k nimž nás posílá! Je toho nezbytně třeba, má1me~li
splniüi svůj životní úkol, kterým je ai musí být, co nejvíce duší za-
chránit Kristu a jeho Církvi. A r Z 1 _ « '

 Nejdezme k cizím. Pracovati budeme .na vinici cyrilometoděj-
ské, ve svém' národě, mezi lidem, Z něhož jsme vyšli, k němužtaké
lnouti musíme láskou vpravdě apoštolskou. Národ náš stůně. Známe
jeho chorobu, vznik i příčiny, známe i lék -- návrat keKriStu. Bu-
deme jeho lékaři. Nejlépe všakošetřuje a léčí ten, kdo léčí S láskou.
Kristovo ,,Líto -jest mi zástupu. . .“~ nesmí vymizeti z naší: mysli,
obrázek Krista plačícího nad Jerusaléémem měl by se hluboko vrýt
V naši duši. Božský Učitelmiloval národ svůj vroucí láskou, k němu
byl především poslán, jej chtěl především zachrániti ve svém ov--
činci. Víme, jakého sernu dostaloivděku odfjeho-soukmenovců. ,,Do
vlastního přišel a svoji ho nepřijali,“ dí evangelium. Není učedník
nad mistra a proto nepovede se lépe aninám. Jdeme s láskou apřijé-
mou nás snadrs nenávisti, pohrdáním . .`. A přece musíme s láskou
jítí. Kdybychom nešli, čímjiným bychom. byli nežli nájemníky? Do-
brý pastýř dává i život za ovce své, nájemník však utíká, když vidí
vlka přicházeti a opouští ovce. A Z i

` O lásce pak napsal miláček Páně: ,,Nejmilejší, milujme se vc-
spolek, nebo láska Z Boha jest. -- A každý, kdož miluje, Z Boha" se
narodil,a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láskajesjt
(I“Jan -1, 7, 8) a na místě. jiném: A totot přikázání máme od Boha:
aby ten, kdož miluje Boha, .miloval i bratra svého“ (I~Jan„ 4, 21)“.
A čím pak -se" nejvíce projevuje láska, nežli skutky. tělesného a du-
chovního milosrdenství? A jsou-li kněˇmu příkazem ,Kristovýmı
„Jdi i Ty a čiň podobně“ (Luk. 10, 37.) daným po krásném peoldpoben-
stvı O milosrdném Samaritánu zavázánivěřící-z, čím více kněz,-který
je poslán spasit, co bylo zahynu-lol“ Vždyť Kristus Pánv líčení po-
sledního soudu do hlubin temnosti odsuzuje ty, kdož Ťpříkazuz tohoto
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neplní. Proč asi? Protože bez pravé lásky k bližnímu není ani právě
lásky k Bohu. „A kdyby se ti zdálo,fže miluješ Boha více než jeho
seraíové, ale kdybys neměl apoštolské lásky k bližnímu, poidléhıl
bys sebeklamu.“ .Tu pravdu vystihl náš přední básník, jenž líčí Boha,
an takto vytýká nedostatek apoštolské lásky:   

Vše měls, vše sny jsi objal svými,
Vše hotov byl jsi dáti V sázku--
a jedno neměls d-- neměls lásku.
Ne onu k Bohu plamennou,
jež vzlétá křídly ohnivými c n
nad země rmut, skrz blesk a dýmy,

' jíž celý Vesmír ozvěnou; .J
leč onu tichou, účinlivou,
jak dítě smavou, co květ snivou,
tu, která divy působí    
a zasahá až za hroby. n V s
Tu lásku klidem apoštolskou,
jíž nenahradíš tajným žárem “
aneb moudrosti kmetů školskou:

t tu, která s žebrákovým cárein t
vf VJ Ise V prızni bratra sprateí  

 a chudiny krb zveseli. Vrchlický, Hilarion, II, 1.1)
 Tu lásku od nás lid očekává. Čeká, že s láskou budeme Vyko-
návati svaté funkce, a čeká též, že všímati si budeme a spolupo-
neseme jnehobolestì, že srdce naše nezůstane chladným k jeho
tužbám a snahám. A jsoudnes mnohé. Více než kdy jindy roze-
Vřena jest propast mezi boháčem a chudým, mezi zaměstnavatelem
a dělníky, mezi hospodářem a čeledi, ano i mezi rodiči -a dětmi. Od-
cizilo se lidstvo víře a tím zmizela i láska a nastal chlad. Duch po-
spolitosti, který zvl. ve středověku všechny pojil, mizí čím dále více
a na místoněho›'o~vládá dnes duch obchodní, počítání, kolik to Vy-
nese. Lidé: se, jak praví Pi-eper,racionalisovali. O, jak velký úkol
tu připadá katolickému knězí. Duchem lásky Kristovy Vše spojit,
roztříštěnou společnost stmelit. »Kdeje jeho místo? Mezi těmi,
k t e ř í t r p í. A kdo dnes nejvíce trpí? Drobný, katolický lid a jeho
mládež. Nejen V ohledu hospodářském, ale i náboženském, mrav-
nzím. Ceká pomoci V ,boji O nejvyšší statky. Kdo ji má sdružovati,
kdo ji má Vésti, povzbuzovati nežli kněz? O jak je to bolestno, když
si lid a mládež stěžují, že jsou odkázáni sami na sebe,když mezi
ně, do jejich shromáždění kněz nezavítá, aby prý si neodrazil' ty,
kteří vědomě či nevědomě stojí V řadách nepřátelcírkve. , , 8

Nezapomínejme na to, že p- r á ce s po l k o Vá, z V 1 á š t ě na á b 0-
 nsko-mravnívýchova mlá dežte jedůlezˇfitou, s ou-
ca stí m od e r n Í p a s to r a c e a že nelze si bez ní dnes pravou
a účinnou pastoraci ani mysliti. Výborný znalec našeho života dr. Fr.
Xaver Novák napsal už před dvaceti lety tato slova: „Kdyby spolky
i jen přirozeně sloužily lidstvu, nesměl by kněz lhostejně, tím méně
nepratelsky se k nim cho~Vati.Ale jak Věci se nyní mají, náleží práce,
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súčastňování seve spolcích brzo mezi nejpřednější povinnosti pa-
stýřské.“2) Ostatně netřeba uváděti V této věci dalších důkazů. Je
známo, jak na prácicsociální pohliželi D8-pežové aživot sám dobře
pozorovaný přesvědčí více méně každého, jak nutnou je dnes práce
Spolková, ovšem pravým směrem vedená an sz pravou apoštolskou
láskou konaná. , “

e Pod zorným. úhlem křesťanské lásky k .bližnímu sváděnému a
bløudícímuř dívejme se na politiku. Je pravda, že politika nás ne-
spasí, že marny jsou reformy. hospodářské bez reforem mravních,
ale uvažme všechny škody, které církvi a duším nesmrtelným způ-
sobují zákony nevěrouprosáklé al namířené přímo proti zákonům
božským. Ve Francii je následkem rozluky církve od státu přes 6000
neobsazených far a jen čtvrtina katolických dítek navštěvuje školy
katolické, tři čtvrtiny iSou Vychovávány beznábožensky, ba proti-
nábožensky. Kdyby francouzští katolíci byli uposlechli hlasu Lva
XIII. i Pia X. a vybudovali si řádnou politickou stranu a dobrý
tisk, byli by jistě zvítězili jako V Německu. A u nás? Odpověď si
dáme snadno, pozorujeme-li Vztek nepřátel a jejich zášt. Nejlepší
směrnicí V činnosti politické nám- jistě bude čest- Boží, prospěch
církve a blalıo národa. 1 V ' =

Sušil to krásně vyjádřil těmito verši:  
na ›  n Jaká má být kněžská politika?

Ochraňuj vždy mocně dávný sád,
 přičiňuj se, aby vládl řád, n Z

ač vrah hrděproti němu křiká: ve

 Kde se zloba k lidu zhoubně spiká,
odvracuj svou paží jeho pád,
zbav ho zlých, jež Vrah mu kuje zrád,
a znič posměch, jí-mžto na něj kiká.

r Leč to vše Veď slovem, bez ran meče, t
vyssi tobě sverenajest pece.
Pravdu hlásat, smysle bludy střásat.

3 Tož lid na nebes hleď nivách pásat,
jako kdys Mojžíš na modlitbách bojuj,
blaho země s bláhou nebes spojuj! 'J . . , ~

. 3 i (Zpěvy a hněvy, -1869, str. 64.)
Nuže S Bohem a pro Boha a s lidem a pro lidi V takovém

,smyslu pojímejme práci svého povolání. Považuj-me ji jako službu
pro lid, své bratry, jako činnost údu V té velké životní pospolitosti
dítek Božích i menší národní soukmenovců jako ve vlastním těle a
Vlastn.í krvi. Pak přinese, posvěcena milostí;Boží, užitek stonásobný,
vždyť. ji konati budeme ve jménu Toho, jenž celičký život svůj vě-
noval spáse člověčenstva. Kéž io nás V »práci této [platí sv. Paviaz

e „Carıtas Christi urget nosl“   A

xi-ı-ì 

“ 42) Pohledy do života bohoslovců a kněží, 1902, str. 225-
L
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ITE, OMNIAINFLAMMATE
" ET ACCENDITE!

(Brat-řim, kteří budou letos vysvě-
. . cení) _

maličko a budou splněny
dávne vaše tužby. Za ˇ krátko stane
noha vašena vrcholu posvátné hory,
O které pěje žalrnista, že je na ni do-
volen Vstup jenom tomu, kdo je inno-
cens manibus et mlundo corde. Budete
ozdobeni důstojnosti, jaké se ani an-
dělům nedostává. Ordinaci biskupo-
vou stanete sekněžími, sacerdotes in
aeternum. -- Po slavném dniprimič-

É--I CD »nf("D<

nim.zauj_mete místa předních bojov-
níků ve vojště: Církve .bo«jujíci. . i _

Pod kazatelnami, u zpovědnic, na
ložích bolesti, ve školách očekávají
vás duše nesmrtelné, S velikými na.-
dějemi. Nezklamete jich zajisté a po-
dle vzoru Apzoštola pohanů stanete se
všem vším, vedouce je najcestě
spásy. Mnoho ovcí zbloudižlých, čeká,
abyste je uvedli do ovčince Kristova.
Úhoryna vinici Páně V našichvla-
stech volají po zúrodnění po-tem vaší
práce. -- Vyjděte, _br`atři, la žárem
Božs-kého nadšení, jež V srdci vašem
hárá, zapalte po celé vlasti o-hniě ná-
boženskécobro-dy,. aby zářily tolika
ubohým, kteří oloupeni o světlo: nad-
přirozeného poznání sedí ve tmách a
ve stínu smrti,  aby I utvrzovaly ty,
kdo Kristu z,ůstali,věrni. Rozejděte
se jako kdysifhlouček apoštolů hlásat
s láskou radostnou zvěst Kritstovu.
Lejte lhojivý olej do ran, jimiž je
rozdrásáno tělo národa, vraťte lid
náš V-:mateřské š O-bjeti Církve, ve
sladkou náruč Kristovu! Staňte se
oddanými nástroji Ducha sv., aby
Vámi O-bnovil tvář země. Postavte se
po bok ho-rlivým kněžím, .kteří ne-

.,_. , _ ._ , _._,, _ ,_ _ „____ ,nr _ _ ^ˇ _' _ 7 _ . _ “ V ' ' O _ ,.„'__:__šŽ_~__z.. __ . ~___ -

J. I H ' U Ĺ' ” "J V v ` ˇà'v{;;;;- -~--`->*"""'›ˇˇ"* 'ˇ J ,::'„`= ˇ“.-__-;__;.`_~_.2l`.“--L-.fl._;ă.;,fl.~ -v-~ -_ . ...»_-ø .øø .» _, v_ . - -_ . _. _ . '

j 3 ._ _ _,...= -_ “ _ , V żz: ._ -, __j“ A _*j r _ _______ zgj
~ 5 › :_ ~ iì1.„____- 5;, f 1. j1i;_K;--1'.®* ~ rc 1 1; __ __ ˇ, z

-. - ; z- _ ~ Í Í - ,›č_-,;,ˇ'-' ^ "ˇ_(;(,-__ -`-7 7 ___f - Í __ _ “f '~. - z -- --_ A .-.±.~z~“ , _ -_,;šz„_ _ za i. , _ ˇ“ ˇ -__., „ní ~ , _ _ _ ,_ _ .Z '

Zlomni nesou břimě Q dne, in ,horka
Práce Vaše budelniezištná, tichá, bez
silných: gest, bez oslav; než tim větší
požehnáninebes bude na ní spočí-
vati. PZ takové práce bude lehko
skládati) účty ' Pánu Vinice. I

A my, qui relinquimur, kteří jsme
ještě nacsvahu oné hory, posvátné,
blíže či dále k jejímu vrcholu, gratu-
lujeme vám iz téduše k hodnosti tak
výsostné. Budeme se za vás modlit,
aby Boží požehnání provázelo každý*
váš krok V ,životě kněžském, abyste
ani of stupínek nesestoupili s vrcholu
hory; svatého kněžství, nýbrž 'abyste
na něm vytrvalil až do dne účtování,
šlapajice radostně Vinný lis Páně. l
vy buďte nás pamětlivi ui oltáře V
bezprovstřední blízkosti Beránka j Ne-
poskvrněného, kterého budete“ denně
zpřítomňovati pod zpúsoíbami A svá-ž
tostnými, abychom in my' S pomocí
Boží dospěli tam, kam vy již máte
tak blízko. ,A Vještě jednu prosbu ik
Vám máme! Proste Pána žně, aby
rozmnožil řady, naše, aby přivedl
hojně dělníků. na žeň svou. _ í

Ite, Omnia inflammate et-accendijtel
A dá-li Pán Bůh, za rok, za dvě,

za třizlétajna vinici Páně na shleda-
nou! . --lb-

ARNOŠT RENAN.   
 (1823-1892.)   

(K stoletému výro ' jehonarozenin.)O‹ V-iw

Racionalistické vědě biblické minu-
lého století dos-talo se V Arnoštu Re-
nanovi básníka, jenž její, suchofpárné
theorie lo vzniku křesťanství V rouše
krásné mluvy Vnesl do neìširších Vr-
Stev laické intelligence. Hlavní jeho
dílo ,,La vie de Jesu“, r. 1,863 Vydané,
Vzbudilo všeobecnou poZo~rno~st. Za
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několik měsíců bylo- rozebráno 60.000
exemplářů aza, krátkou dobu bylo
přeložeinjo do všech kulturních
evropských. 1- Na okamžik "irzastínila
kniha Renanova všechny _ romány
nejoblíbenějších autorů své J doby-
,Doté doby se nikdoneodvážil úto-

čiti Ína osobnost Spasitele ,svět-a,>. Re-
nan ìvšak neostýchal se snížiti osobu
Kristovu, jenž jest středem světových
dějin, na bohatýra semitského ro-

) V _
ľI'_la.1'll1'. _ _

Oslavné články liberálního tisku
všech zemí k letošnímu stoletému vý-
r-o1čí„nar.o›Zen.›in Renanových jasně
ukazují, jaký podíl má tento muž na
odkřestanění dnešní společnosti lid-
ské.-I unás připravil půdu dnes tak
ihtensivně 2 hlásanému bezdogmatic-
kému křesťanství. 1

.Ve své knize nepřináší žádných
nových námitek proti -histolrickému
křesťanství, jež by-nebyly dávno .od
katolických učenců vyvráceny. Po-
pírá Boflžsztví Ježíšovo, _ podobně jak
činiliEncyklo1pe-disté, Voltaire a škola
Tubinská, Nemaješ však duševní sily
názory Své domysliti s logickouzkon-
sequencí, jak učinil po něm Q D. Fr.
Strauss, nedospívá k úplnému mate-
rialismu. -Popíraje BožstvínJežišo›vo,
nepozoruje, že Kristus, jehož nazývá
největším mezi syny glıidskými, který
podstoupil smrt za nejšlechetnější
mravní zásady, byl Vlastně podvod-
níkzem nebo sám oklamán slavoma-
mem. Poněvadž však jeho poetický
založený. duch se zdráhá 1 nadpřiro-

_ zené skutky evangelické prostě upří-
ti, snaží se smířiti svým- románově

Vzaloženým dílem príkré protivyl mezi
naukou církve a destruktivní němec-
kou vědou biblickou. Ježíš jest mu
historickou osobností, stojící vysoko
nad všemicísvými ívrstievníky. Mravní
jeho sila, jako-živroucí láskakBohu
přetrhaly pouta židovstva a přemo-
hly zhnìlé pohanství. Láska pak -při-
vrženců jeho vyzdobila: život] milo-
vaného mistra ` podobnými 4 zá”zrač--
nými bájemi, jakofse nám zaclio-valy
zpracovány V evançgeliich čtyřmi je-
ho ctiteli-. , Nejedná se tedy fzzde _ „O
zlomyslný podvod, jenž by byl Vlo-
žil Ježíši doúst slova nikdy nepro-
nešená a připsal)skut“ky nikdy nevy-

konané, nýbrž »obsah j jejich tvoří
pouze krásné semitské legöllđy-čili. ˇ? .

 Takovým -výkladem- mizí ukjřižova-
ný~Boho-člověk, jbudoucí- soudce ži-
vých ili? mrtVých,ji- střed-É světových
dějin nenápadně 'z č annálů lidského
pokolení. Zbývá pouze dobrý člověk,
jej ž- nutno- izařaditi po boku Buddhy,
So›krata,' různých 3 zakladatteglů nábo-
ženských svp-oléčnĹo`stí a íilosofů, mezi
velké kulturní dobrodince lidstva.
Evangelia, oloìupena o svůj dogma-
tický obsah, zbavena Bož-ské sankce
svých mravních přikázání, přestávají
zavazovati ve svědomí. l\/lonumentální
Zjev pak 2000letého trvání církve ka-
tolické, její mocný, :blahodárný vliv
na osudy a kulturní snahy všech ná-
rodův byl by podle Renana dostateč-
něvysvětlen podvodem kněží. . Vy-
světlení, jehož důkazu Renan ani ne-
provedl, ukazuje spíše na povrchního
romanopisce než vážného vědce.

K oblibě a rychlému rozšíření ne-
bezpečného díla přispěla _ vedle jeho
protikatolické: tendence, hlavně živá a
oslňující forma umělecká, vyhovující
mentalitěf francouzské společnosti
osvícenstvím. připravené. Jsa }o,brat1-
ným stylislto1u, vypravuje Renan, j a-
koby sám Vše-byl zažil a činí tak su-
chopárné nauky kritikův stravitelný-
mi i zhýčkaným kruhům osvíceného
světa. Jest: V 1 to-mi předchůdcem
Nietzscheovým, jenž prokázal po-Zději
podobné služby hrubému materialis-
mu.  ř  1 “

Svým vlivem zasáhl Renan i do
duševního života našich zemí. V če“-
ském překladu vnes-lo dílojeho pře-
devším liché zásady o bezdozgmatic-
kém křesťanství do vzděl.aných1kruhů
národa" českého. Hlásá-li se dnes u
nás takthorlivě křesťanství, bez dog-
matů odpovídající výsledkům. _-,,n1o-
derní vědy“, není toniclšno-vého, ný.-_
brž názor .vědecky dávno odbytý ne-
spolehlivého, i povrchního a při tom
Dyšnëho ro-mánopisce. A skutečně-
Renann1e)'o-Vládájiž Veřejné mínění
francouzské, 1 jak tomu 4 bylo před 50
lety. Třebaže se" přiznává, že byil du-
chem - nadaným a velice “ čilým,
přece ívčdeckýchi " jeho theorií
odb. věda-ˇ-‹ jak po-znamenává La-
gra-nge _ -- si 6 již nev_šímá. Slavný j uče-
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nec ooxíorídíské ” university William
Sunday tvrdí, že”,,Zivot Ježíše“ jest
Znetvoëřen nezřízeným sebevědomím
a nesmírným pochybováním. Za pří-
činu uvádí nezkro-cenou pýchu auto-
rovu. Vždyt Renan praví sám: „Jest
nesnesitelno jenom tušiti, jj že člověku
nutno' uznati něco vyššího než vlastni
já.“ [Shledáváme tedy ii u něho jednu
Z hlavních- příčin nevěry dnešní doby,
schází muž Základní. ctnost r křesťan-
ská: pokora.s - r a r

Símě, jež Renan Zasel, dozrálo ny-
ní rv plevel naprosté nevěry. Než
hrozné socialni převraty a rozvráce-
nost společenského živo-ta, jež jsou
trpkým Zjevem* odvratu od Krista,
učí ponenáhlu poznávati ,vedoucí
kruhy vzdělaného světa, že jedině V
návratu k věčnýżm pravd-rám l církve
Kristovy kyne spása těžce Zkouše-
nému, bloudícímu lidstvu. Doznává to
ve svém spise „Générations socíales“
francouzský profi. Francois Menier:

„Dnes našlo mnoho vůdců života
duchovního v katolicismu přístav du-
ševní bezpečnosti a klidu. Co by řekl
dnes Renan, kdyby se vrátil? Nlluvil
by ještěo agonii křesťanství? Nikdy
se ještě pro-rok tak nezklamal.“  

t l t i  C V. Kl.z

 ZNAMENÍDoBY. 
.lˇlistorie martnovt-ratného syna jest

historií lidských pobılouzení. Jest na-
mnoze ii historií těch, kteří odešli
svévolně Z domu Církve sv., poně-
vadž chtěli býti Volní, nechtěli se
podříditi autoritě. Ale tak jak marno-
tratný í syn, rozmrhavr všechnO~ své
jmění, toužil po domě otcovském,
tak je tomu i sp těmi, kteří se odlou-
čili. ,Promrhali vše, co si přinesli Z
Církve svi, okleštovalis své tvěroučné
články dál a dáıl, takže na konec jim
téměř p nezůstalo nic společného s
Církvi. fTu V iněkterých ” pohnulo se
svědomí, vidí, do jaké Záhuby se sa-
mi uv'rhli,La sf touhou obracejí své
zraky k Církvi, kde je všìehof dosta-
tek, co srdce lidské může a dovede
upokoüt ' íi" í“” 4  
,Do-kl-adern toho jest námi prote-

stantské sdružení t. Zv.“ ,,Hochkir-
chef°, které vydává svůj časopis stej-
ného jména. i V něm-tshledávám-el se

s mnohými věcmi, jež nasvědčuji
tomu, že v části protestantismu na-
stává slibný obrat vtnazírání na růži,-
ná Zřízení Církve sv. Tak Zajímavá
je poznámka, že „dnes častěji se
ozývají přání po brevíři pro pastory.“

O exerciciích píše G. Dittrich:
,,EXercicie přinášejí smrt starému
člověku s jeho so-beckostí a ržárlivo-
stí. Naplňují nového člověka Svatým
nadšením pro Krista a jeho Církev.
Stimelují kněze a mnichy V pevnou
jednotu, kterou  katolické církvi tak
často Závìdíme.“ Z článku sztudìjn.
rady Wilda vyznívá stesk a touha po
Nejsvětejší oběti. „Nám scházísvaty-
ně,-svět oltáře a volny přístup k oi-L
táři, našim boho-službám chybí .my-
stzerium Zjevení se Boha č(th-eoíanie)
a klanění se Bohu, jenž na oltáři vstu-
puje se svým lidem V nejužší spoje-
ní.“ Konečně pastor IˇI. »Hansen uve-
řejňuje krásný hymnus na Církev,,v
němž se nejvíce jeví obdiv a touha
po ní. Hymnus Zní: i

1.Ave mater sancta bona,
Pia ductrix et; patrona,
Ave- plena gratia;

r Sis laudata et amata,
In qua tanta sunt locata
Dona, o ecclesia. s z

Z.Quae noslacte nutrivistí,
Verbo Dei-imbuìsti “

.Et duxisti leniter: .
- L Donisfl tuis qui gaudemus, .

 ln honore te ha-bemus,
Pia mater iugiter.- -

Nlonssacrate et beate  
Super colles“ elevate,

- Ut propheta cecinit:
Ad te gentes confluunto,
A te homines sum-unto,  
Quidquid Christus Dorrigit.“

. Civitas,quaeonuniquam.. latet, .
s p Sed corruscans late patet ; s

Super montem posìta. -
a In tel omnes habitabunt

~ Atque 'Deum adorabunt
r Omnia per saecula; a S

S5. Lucem tuam,.o lucerna,  
' ' ^"Semp«er tdomo in paterna  

iˇPlenam da fid“elibus,' č "
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3 Nunquam tecta nec velata,
si In lychnucho collocata,
Lucens, íulgens omnibusl

6.Tuis donis fac íruamur, 3
` His in terris dum moramur,

Mater, o ecclesia!
Per te omnes íac salvemur,
Per te omnes íac laetemur

3 Sempiterna gloria!

Zde vidíme, jak působí milost Boží,
když protestantský pastor tak píše
o Církvi SV. Dá Bůh, .žezcelé hnutí,
sdružené kol ,,Iˇlochkirch.e“, nezů-
stane jen u krásných slov ale na9

Vcestě pravdy pokrocí dál až kúpl-
nému návratu do domu iotcovského
-- Církve katolické. -1) 3 J. J.

 JUBILEUM.  
Letos připadá 12. listopadu 300ietá

památka mučednické smrti sv. J o-
satata, arcibisk. polockého, apo-
štola Rusínů (umučen 12. listo-padu
1623, blahosl. r. 1643, sv. 29. června
1867).-Na Josaíatu Kuncevičovi se
vyplnìlo, co V církvi katol. od počát-
ku platívalo a podneszplatí: sanuuis
martyrum semen Christianorum.
Což dosvědčuje obrácení četných
rozkolníků, hlavně rozkolného arci-
bisk. Melecija Smotryckého, mrav-
ního původce ~Josafatovy smrti.
„Podivný jest Bůh ve svatých svých,
nejen pro ochranu, kterou Bůh
svaté za živa provází, ale i pro
moc, již skrze ně na jevo dává před

VVsmrtí a jeste více po smrti. J Josaíat
se obětoval Za unii... Jeho jméno
stalo se svaté, všady mocné, kde
dříve působil; ano dobylo si u katolí-
ků rusínských národní úcty, jako u
nás asi. sv. Jan Nepom. požívá . . .

Byl-li vůdcem srdnatým unie, do-
kud duše jeho hrdinná byla V Otuži-
lém sv. těle, stal se jím po smrti V

V vıvł ˇ I v V vı V VZnacnejsi a vıteznejsı míre.-Skutky
blah. divotv›o=rce hlásaji slávu jeho“
(Rejzekz SV. Josafat). O Smrti sV.
Josaíata podal 31. prosince 1623 me-
tropolita kyjevský J. Vel. Iłutský
_- .

V1) cf Der leurcharisfischel Volker-
bund, Il. S Jahrg., Nr. 11.--12. S

Zprávu sv.. Otci Urbanu Vlllł, v níž
velebí sv. mučedníka. Píše: „První
rok . Vladaření Vaší  Svátosti na  ,sfltoıcı
apoštolském. je-st korunován umuče-
čením velikého biskupa rusínského
Josaíata Kunceviče, arcibiskupa po-
l.ockého›. J semt věru Zarmoucenj velmi,
Vida, že jej nemám více na blízku, je-
likož býval mou pravici: než s druhé
strany pocituji nevýslovné radosti,
že ,mně tak slavnou smrtí odňat byl.
Neboť mám naději, že pro nás V nebi
mnohem vydatněji nežli na Zemi pra-
covati bude. Mučednik náš Vydal ži-
vot svůj ke cti a chvále Boží Za sv.
unii, Za hájení autority apoštolské
stolice; a my přinášíme, nejsvětější
Otče, oběť tuto, aby Vaše Svatostrá-
čila ji obětovati Všemohoucímu, by
dal vzrůstu dílu skropenému potem
naším a krví naší. Co se nás týče,
slavná smrt otců našich a bratří dodá
nám ještě více síly a ohně ku práci.“
A biskupové rusínští, ,shromáždění 30.
lednar1624 kol metropolity, píší do
Říma: „My-jsme všichni, jako jeden
Z nás byl již učinil, ochotni krev
svou i život svůj položiti Za _sV. kato-
lickou Virul“ iìjhle, jak A sladké to
ovoce smrti mučedníka Vitebského!
-4- .Ovšem dílo Josafato-vo vsobeckou
politikou králů polských velmi trpě-
lo, víc a více upadalo, Zejména když
nenalézalo opory ani V polském kle-
ru, latinském, nýbrž  spíše odpůrce.
Ve stol. XIX. dílo 'toto .nepřízní ru-
ských carů. sko-ro zahynulo. Než my-
šlenka unie, myšlenka náboženské
jednoty Slovanů s Římem žije" a Bůh
zajisté na přímluvy SV. Cyrila a
Metoda a sv. Josafata snahám unio-
nistickým požehná. * mp.

 RODIČE JA DĚTI.
V čilé diskusi o katolìckém

umění, jež se rozvinula V poslední
době V našem tisku, doporučoval A-
nonymus mladým, kteří debatu Vy-
volali, aby více studovali a méně
psali, více se modlili. a méně mluvili.
Kdyby prý se řídili tímto lprastarým
pořekadlem, pak prý by jednak ne-
přeháněli, jak to činí V diskusi o kat.
umění Kettner a Benáček, jednak by
nepsali. vyložené nesmysly. jako
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Bořita, který se V m_,,Živo«tě“ pustil do
novoidealismu Dra Kratochvila.

Kdybychom si my ,mladí podobné
výroky, kterých ostatně slýcháme
dost, vzali příliš k srdci' a zařídili
bychom se podle onoho „prastarého
pořekadla“, pak by rázem zanikly ty
časopisy, do-nichž mladí výhradně
píší. Na prvém místě by bylo odsou-
zeno ke zániku naše ,,Museum“, ve
kterém bohoslovci ukládají své prvé
práce. Jsme daleci tvrzení, že všecky
naše práce V ,,Museu“ jsou po každé
stránce dokonalé; naopak, jsme si
dobře vědomi těch četných 'slabin a
také je upřímně doznáváme. Zde
mohu poukázati na slova Dominika
Pecky V LII. roč. „Mučsea“  str. 49.
To Však nas nesmi masti: nase ,,Mu-
seum“ je časopisem cvičným a
proto jako takové musí býti posuzo-
váno. Je přece samozřejmě, že jako
orgán bohoslovců nemůže obsahovati
článků, jež by všechny měly hodnotu
ryze vědeckou,,a veršů absolutní ce-
ny básnické. Nikdo se ještě nestal
vědcem a naslovo ,vzatým literátem
přes noc. Cvičný ráz „Musea“ je
zcela oprávněn. Vždyť kam bychom
se, nemajíce vlastního orgánu, obrá-
tili se svými prvními p“racemij? Red-
aktoři vědeckých a -belletristických
časopisů by jimi plnili koše. Je
známo, že i když někdo má skutečný
talent, že s počátku nebývá poznán
a pochopen. Velicí básníci na př.
mnohokrát byli Ý odmítnutí si prvními
pracemi. Tak se stává, že přejde chut
kpsaní a mnohé schopné pero“ re-
zaví. Tomu právě chce „Museum“
odpomoci. Dosud se to dálo s pro-
spěchem. Píše o tom' na uvedeném
místě TDO-minik ,Peckaz „Nemáme
slávy, jako všickni, kteří pracují
tiše. Ale staré naše ročníky otvírají
všichni, kteří mají co činiti se slav-
nými muži. Říkával ,nebožtík Vy-
mazal: „Není slávou, jsi-li V nauč-
ném slovníku, ale je slávou, hleda-
jí-li tě tam.“ A zrovna tak není slá-
vou býti V ,,Museu“, ale je slávou,
býti V něm hledánu. Vždyť nemůžete
mluviti na př. o Pospíšilovi, Hodrovi,
Sedlákovi, Bouškiovi, Dostálovi, Kra-
tochvilovi, Odvalilovi., Kašparovi,
(Demlovi) atd._ a nemluviti o ,,z.Mu-

seu“.. -- Tím, myslím, je řečeno
dosti, jak se zachovati k Dodoibným
„starým pořekadlům“, pokud by
zrazovala od psaní do ,,Musea“.

Nelze Však s druhé strany tvrditi,
že ono „staré pořekadlo“ není
správné. Jde pouze o to, kdy se ho
má vhodně užití, aby působilo. Zde
je třeba míti na zřeteli náladu na
straně starých i mladých. Mládí je
radikální a snadno se dá strhnouti
kl bezohledné kritice nehledíc na
uznávané a slavné vželikány. Stáří
naopak někdy. až příliš lpi na auto-
ritě a nemůže se smířiti s myšlenkou,
že na př. V knize, jejímž autorem je
někdo Z mladé lgeneťace, ímohly by
býti věci rovnocenné nebo dokonce
lepší než ve szpisech autorit známých
a uznávaných. Mládí často starší pra-
covníky podceňuje, stáří s druhé
strany hledí občas S nedůvěrou na
snahy mladých, kterým se zdráhá
přiznati dobrý nápad. --- Za takových
rozdílů není divu, že dochází k obou-
stranné výměně názorů. Vpolemi-
kách místo věcných důvodů nastu-
pují s jedné strany nářky do zkost-
natěloszti, sí druhé jakoposlední argu-
ment Vyrukuje nějaké ,,pořekadlo“ o
nezralých mladíčcích a pod. Tím se
ovšem nic nedokazuje a také se to
někdy nevyplácí. Tak na př. se
staloš V diskusi O katol. umeni Anony-
moVi,který potíral Vývody mladých
a zakončil zmíněným ,,p*ořekadlem“,
že emu jeden Z niclrv replice dokázal,
že přes doporučování většího studia
mladým sám -jeho článku pro nedo-
statek studia neporozuměl a pak
ovšem špatně konkludoflval.

Poměr starých k mladým je otázka
stále ožehavá a nerozřeší se něja-
kými říkankami s téneb oné strany;
taková ,,p-ořekadla“ bývají zahrocena
a to má za následek, že vycházejí Z
míry mladí i staří. Jako chyby, tak
i dobré. vlastnosti jsou naobou stra-
nách. Stáří má 'fboˇhaté zkušenosti,
mládí nadšení azápal pro vše prav-
divé, dobré a krásné., Staří mají za
sebou kus poctivé práce, mladí jsou
naději generací příštích. Proto je nej-
lépe s o=bou stran; odhoditi všecka
,,poiˇ`ekadla“, kalící vodu mezi oběma
tábory a hledět se poznati a si poroz-
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uměti. Ze ,sblížení „starých“ S ž  ámrladý-
mi vzejde, zisk Sšoběınä Í ˇstrarı.ám Na
d~obre„Vec1 bude nejlépe, posloužzeno.

`,v › .'; -

NAŠiżì:TI-IEOLOGICKÉ  
 STUDIUM.  

Reforma , theologického studia podle
přání z SV. ,Otce Benedikta JXV. se u
nás již provádí. A r Když Ý ne úplně, 5 as-P
poň částečně, p=okudÍ poměry, dovo-
luji. čiPrød,mčí±y, ,jiehž  , Ses“ j mręforına
hlavně týká, jsou íiloszo›iie°““ač' dogma-
rika. -     n

. Uvedu-:podstatné změny ve vyučo-
vacím) pláně V jednotlivých .seminá-
řích; (K .tomuviz.Museum,.roč. 53.,
str. 150..) i J r p  

Brno: Filosofie 29, fundamen-
tálka. 25,;-đvogmatika 49, právo ,25, se-
mit. 'dial.21. J . ˇ, _ S .
C.e.s„ké (Bud ějovi cem: Filoso-

íie 44, pastorálka právo 27. mj J L
“ H rade cr Kč r á lov é: Filosofie

23, morálka 49, právo 45.. .
i t o mě ři c e: _, Rozmnožen , po-ča nøønnnxø.xaøfli S. .z   
.zom o upc: „Dějiiny íilosoíie _21z

Práh ar Právo S-27.“ i . J ..
Zvětšení počtuhodin má za násle-Ĺ

dek;,;že bioìhoslovcům- ubylo mnoho
volného .času-,1 který dříve .V.ěnovali
práci tve svých Jednotách literárních.
Proto také vysvětlíme - si, že téměř
ve všech Jednoftáchnpočet přednášek
proti" letům jiným klesl. Není ani jinak
možno, nemají.-li .bzohzoslovci zaned-
bávati svépovinné studium. Ale přes
to při dobré ~VůliÍa obětoavostic chvil-
ka. času pro práci V Jednotách se
najde. Jenchtítl J. J.  

, ,--Poř-ad , slavností, sjezdů a -duchov-
ních , cvičení Ĺ-V letnímfýj,obdobíí 4.--5.
července cyrilome”tod[ějská"pouti si ob-
vyklým 'programeníí j fÍE,Xercicie
pro knčzíe: I. 9.ččerven'Ce (večer)
-- 17. července (ráno). (Tyto týdenní
exercíci-e izamýšlenytjsoiu hlavně -pro
kněze pracující ve .-spolcích, sekretá-
ře, spiritualy atd., .s -koníerencemi
o, Systematickém vedení duší.gUčast-
flníci “přineste sebouSýkorovo vv-
dánírzfivangelií .a j knížku fl,,Dčuchovní
cvičení-sv.)Ignáce“ .vt překladě 1 P.
Ovečky J., Vydanou . nákladem
Hlasů svato-hovstýnských.) II. 23.,čer-
vence (večer) -- 27. července (ráno).
III. 20. ,,srpna- (večer) 24. srpna
(ráno). -- Schůze Apoštolátu
a . k a te c h eit ů- _ 28..-29. července.
-- 1 Exercicie. í pro aka de mi ky
(profesory, učitele. a. Ostatní flintejli-
genty .as paralelně .pro stud e n tk ý
od 1. ,srpna (večer) do 5. srpna (rá-
no). -- Sjezd boh Oslo vc ůp 3.-5.
srpna. --v 5. srpna odpoledne společ-
ná- schůze .bohoslovecko-studentská,
adorační pobožnost a euc-har. Lpru-
vod. -.-4 6. srpna dopoledne .říšská
konference stud. a valná hro~mada.)-
Exercicie Ý' i T-pro . is e d oš k o ls ké
sšitu dent y od-“9. srpna (Večer) do-
10. srpna (ráno). .-- 4.--6. srpna pout
Pražanů. ---8.--9. září sjezd katol.
zemědělců. 10.--14.. :září -exercicie
pro ž ele Z nič ní Zfř í ze n c ei. --_

 Upløvzøfnčniz -Løtøs nęhnúøn
se přijímati chovanci do první třìidv
misijního ústavu sv.,C:. a M. '

.r i .Ant. Odstrčilík, P;
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Dragi bratjel.  “ A í J _i í .

lskreno pozdravljeni! . ;Kaìj pa Cirìlsko društvo? Pred [-41 let!
zasnovano kat literární krožeľk je postalo" re~pˇe.Zentanca ›vse.C.11 b0g0SI0VC€V~
Ko se je pred štiírimi ustanovila uni.verz-a; je „postalo k:u~ltur11zo d1“u`ìťš:»tV0± 0j_'UÉ-
nem-je priznano katstrokovno društvo. Združuje1v<.sebi~“D€tkrozküvi-NG“
r`a.rneg&-, socialìnega, apoloigetíčnega, cecili-j.anskega._in„ abstínenênega- É/'SÉÄŤI
tedeni je en sestanek in sicer se krozžki vrste. Udeležba je obvezna za clane
posameznih krožkov, če pa je .tvarìna aktualna za vse Cir.: društvo. 'Ceci-

"lìjanski odsek ima se pesebej vsak teden pof'=t=r-ikrat pevske* vaje. Tambu-
raši imajofl tudi svoj zbor _- tu so večinoma .Dalmatinci.„- × 1

;B'__ogoslovcev,- člano-pv Cir“ílskfega„ društva, nas-size. letos ,70 ,_ì.1,1._, Sícer S, 51
Slovencev, 17 ,Iřlrvatov-Dalmatincev, 2 ±Nem,ca. Prvi iletnik. šteje.z.lfl2, drugi 30,
tretji A13, čzetrti 24 bogoslo‹vcev, eden izmed tovaríšev je doktorand. -- Na
teološki Íakulteti je nas vp-iszaníh precej več`,*ker pridejo zraven še írančíš-
kani, lazjaristi i. dr. tako, da je vpisanih na univerzi, okrog 95 slušateljev
teolo-gov. ” ” T ` 1 1, ' .  M

Vsebina, ki smo jo obravnavali na nekateríh] sestankih: Zhodovína
na katoliških shodov. pomen katoliškíh shodov, o razvoju ruske“bo.›lševiš'ke
rževolucije, gospodárske in prosvetne razmere V Dalmaciji, novaďrazkritja
o P-alestrizni i. dr. Včasíh piovabirnoí predavatuje tudi oz zunaj Društvenło
žzivljenje je na splošno nekol-iko-pojemalo vsled mnogogštevihníh fs“em'inarjev
in n.eobligatnih predavanj na univerzi., j _z j v A .-

Letos pžraznujejo naš jvzlfadika dr. .J e glji č~»25 letnico šk“o‹íovan-ja (22.
m‹aja.). in_50 letn-ico: mašníštva. ,Vspomin nate. :izvanrednle jubileìe Díľìľë-
dimo Presvitlemu na čast V -mesáecsu(maju,-íčposvěcenemz nebeški Kraljicí,
večjo akademiìo. ~ . ~ J . -   . 3  č
. J Veliko delo zahteva príprava na klatíoliški szhod,~ki se vrši od 25.do
28../VIII. V Ljubiljaní. Po prípravah sodečbo' prekašal kat. shode pred
vojsko-. Slovensko ljudstvo, ki je kljub. velikím preizkušujlam. ostalo Vjedru
še: .globo‹koverno, p-otrebiuje krepke- pobude, da ostane, srtanovitnor V veri do
Bozga, da prisceže. z novo goírečnosfltjofl.zvestobo namestníku -Gospodovemu
V večnemi mestu, -da: znova uveljavi doma in izven do-ma zprfaktično krščan-
stvo. V noví državí. živimo, kot domovino smo je klicalí nekdaj, í kot do-
mmovínor-joho-čemo ljubíti tudi v bo-dIoče.-Brat.je, po jezíku so postali naši
sosztano-Valci, dal Bo-g, da nam postanejo tudi bratje po veri.  Naš. malí
narodslovenskí je razdeljen vdržavno,; prosimo. , Cıožspo-da, da ostane V
Gospodu združen verski. To vse so míslí, .ki jih ponese V ılepa, Slovenska
sela, to seme bo treba .nanov'oVpozsejati V srca 'ponovsníh Orlovín. družab-
nikov Marijinih. ln, inteligenca? Da, tudi njej nečesa, manjka: Cıloboke
ve-rel. Tudi pri nas jevvelík del izobraženstva obrnilo hrbet svojemu ljud-
stvu. Toda kljub temu se nam ni batí. C-etudi nam ostane manjši del, -pa
nam ostane boljši del. Katolički shod naj strne naše vrste, odstraní naj
goli formalizem, zdravo jedro naj izluščig V 2 A

“  t J Bog živi!  t ,
Mil;aden` -A l ajb eg, t. podpredsednik. Ivan P ei č n í k, t. č. predsednik.
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;:*.“NITRY.  s   - i
SLOVENSKY C-IRKEVNO-L.ITER.ÄRNV ..-s“PoLoK BoI~IsLovcov-

_ :Am si _' .fìì I

Pro jednoročnom učinkovaní nášho obnoveného lit. spolku .tešímeíí sa
tej radostnej nádejí, že pokračtovanie vo vytýčenom cíele nás môže spre-
vádzat s prajnými úspechmi. Hlavnou snahou je nám” rozvinúť čulů
apologetícků činnost, aby jsme .zodpovedne svojim silámmohli čelit tým
rozvratným myšlíenkovým prúdom, iktorých šírenie do pochybnosti ai
stálei H€SrD0k0“ínosti strhuie široké kruhy slov. verejností-

IV Druhé obdobie našej lit. činnosti zapllňujú nasledovné prednasky: j ~
25.,/ll. 1. -Gejza Kubíček-:A Posledně chvíle človeka. “  - 3 t

-ii 2;- Alphonse A-llézffiKohú~t;`"Pr.eloži`l V; Magnusek. A J i »
11,/III. Magnusekż Jednota “l'udskéh:o“pokolenía; w  r v . i
8.2/IV.:-Slpoloík usporííadiallverejznúv akadémljiu nv.-záujme “Ústredi4a. S. “ K; S.

. T AflkadémiaírsmerovaŤla2.=tí:ež« .k -povzneseniu lslovanske-je vzájemnosíí
-medzí*obece=nst=vožm mesta Nitry. “ za i 2 Í i v .. r . J

ì2›2.llV.-#1. Jozef .Žatk'o: Slováci ia-ÍAlkohfio-lçf ” ~ V 1 - i z ~ .
2.iL:. NýbżI:““Scho-laìstika a Kant.  1 ~ - ~ 3

13./V. L. Nýbl: Scholastáikaía`Kia'nt.“   . 1 č Ě “  ˇ)
21.Íì'V. Kona sa 'z-áVerečn“éívalné^ lsÍh,romáž.denie, 'na vktororn sa- hpodajú i
i 1 “ n~íektoirél pokyny latí-úpr›aV'y*`k)činnosti tbudúceho roku. - ~ "

Ý _ _ ,___. _ v - _ _ _, . '_ _ › z ›. . › ~ › _

.  „Sbratským poz-dravom.zostáváme , . zo
Ján Po k o r n ý, t. č.2 predseda. l l 2 tl il”..adislaviˇN ý bl, t. tajomníki. l.

' ' ' 'Q'v7 t   č “,,RUzEsUsILovA.““ l '   
i V právě končícím správním: roce '-(1922--1923) „R-ůže Siušlílovy“ sna-

'žilijsme se přemocit naprostý nedostatekčasu a›vyvinout aspoň ›úm“ěrnou
›čínnost. Velkšá péče a nákżlad věnován byl spolkové knihovně, která byla
op-atřenia skoro všemi nejlepšími knihami současného českého katolického
písemııìctví. Opatřena vazba 200 knih za cenu 1600 Kč a provedena revíse
knihovny. V život byl uveden sociálně-řečnícký kroužek. Bylo dbáno spo-
lupráce si ostatními boëhlolszloflveckýmí jednotami a se studflentstvem. Schůzí
byllo konážno» 10 členskýcha Sivýborových.  3 7 “ 0 ~

Poslední vazlná hromada konána 9. června 1922. Byla zahájena
svatováclavským Ťchorálem, načež odstupující předseda Vondráček uvítal
ˇvšechny.ho-S-ty -i zástupce studentské ligy cyrillomethodějské. Pro-mluvil o
V-fýcho›vnmém významu „Růže Sušilovy“. Ten bude zajištěn předisednictvírrš
Božského- Srdce, jemuž je QR. S.“ zasvěcena. Jednatelská zpráva ukazo-
vala utěše-ný styk korespëondenční. Jednací profltokol měl 15920 čísel. Knihovna
čítá 5105 knih", ` 2 z “  č › č ~ č . 2  

Novýpředsed.a!k“olÍega Štutlpa prosí Ve své řečí Božskéiřšrdce Páně
:io pomoc při další práci. Kolega Mrkva jménem Slováků pronášípozdrav
a' blahoželanie.1Zástupceicyr-illiovmeth“o-dějské ligy kol. i Malý dává“náměty
kiprácíi v tomto oboru. `-Vldp. spírflítuál P. K. Stella přeje „Růžic “Suši1ově“
mnoho zdaru Vpráci. i :Valná hromada byla ukončena piísníì,,lŤIospodine,
pomiluj ny“.-1  3 i  i ˇ   i 0

i .  čLENsKÉ sci-IÚZEA PŘEDNlÄsKYz - A . .
23'". června 1922 se dostavili.vychovanci české koleje V Římě dpp.

Stříž a Černý.. Dp. Stříž pozdravuje pražské alumny od sv. capo-štolů Z
Řím-a,.,zmiiňuje se o eucharistickérnkongresu, jeho nádheře a“ výsledku;

 
4
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_. ˇ . ˇ ø O V V JJ' ` _ -łľch `

u,0.p0-rucuje ceskou kolej. Schuze ukoncena pozehnanım 1'11'flSkì~ c J
Svëcenců.-“»ı 3. “*i<3 “ ‹`  “3“ ;; 3*v z3%. 3-ı;3n -3il .* . .
 ščeir. V nšař -1922 byli zvoleni ,iđeleg2łÍ.1›.112linl30Í10i5l-- Slezd na Velehrad 3“
ldostudentiského Ústředí.ľŤż 7 . Ť . Í Í Č i

3 ì12.:Iž»Stnpadn(1922 Dř€đHäš@l 1<ÖI9ë'a Př9đ5ëdr3.)1Ťľ-.3.».ŠÍ“lpa .ina
themaż? ,,3Bo=hosl-ovec a naše ,doba.“3; I. v . ._ . -

26.1 S t 0 D ad n 1922 měl kølega Kett Dř6đ'11äŠki1= „KHë2. 21 MŠ9 <109a?`°
Í 10.* pr o S i nc e= 1922 31JřednášIka vlđp. P. ,K.rus€_Ť 5-. JÄI, ”„5.€XUáI.nÍ PÍÍÓÍ'
ućrnx/ ziósnžvzxnøf m1ááęž€.f“.l .  *   .

21. ledna 1923 P. Krus S. J.: po~kračo;„ání na uvedené0thema.~--
těchto přednáškách bylo zdůrazněno“,Ĺžerkzáchraně.“ našeho národa je
naprosto nutné vštípiti pevně mládeži vellikoujf -úctuja- láskuk lidskému
životu. Rodiče nechť si zísflkajíľúplnouí důvěru ar úctu svých Tdětí. “ Každý
hřích „contra sextum“ je-vlaìstně. ihříchčem pí3ro»tí\zdraví fa. životu lidskému.

8. úno ra 1923 přednálšelldp; *C.“KIemˇe`3n't*ooživenínáboženského
života, O činnosti kněžské3=veŤškole“`aľˇoí svaté .kněžskíé indívídualitě.

18. března 1923. Slavnostní3-sch3ůze3 37s*“Ťobn`o=vouŤ* záslíbu B. S. P.
Promluvavdp. spir.,K. Štelly.*Ťl _ 5 Ĺ -3 ›  -

22. dubn a 1923 přednášel Dr.“ Cihák na f-thema):  ,,Moderní pastorace
a úcta kB. Srdci Páně.“ j 3 3 1 3 1. ~ .s 3 3

Z 24. května 1923: Členská s,cl1ůzeÍ,S přípravou na valnou hromadu.
 socrÄLNÉ-ŘECNICKÝ KROUZEK.-333 i 4  

Vedením byl “pověřen3 k-ol. Kett. .Schůze jsou pravidelně každý čtvrtek.
(jedním Z- hlavních úkolů sociálně-řečnického kroužku jest doplnění socio-
log-íckých a pastorálních. přednášek na .fakultě po .praktické stránce.

Ustavujícíschůze Sociálně-řečnického. kroužku byla konána 1. břez-
na t. r., na níž referoval kol. Ketat. 0 Program referátu; 1. Nábo-
ženství a naše doba: a) eríurtský program, b) S00, dem 2, Škola J 3 ná.-
boženství: a)Í škola nábo~ženská.f,fb)státní, c)“bez,náboženszk*á mravouka.
3. 'Stát as n_ábožemnství: a) náboženství základem státu, b) .Iˇozluka církve
od stá'tu[.' V debatě jednáno zevrubně) lo" práci' mezi ídělnictvemí 3;, 3

V15. 3března kolegaˇKahoun V bohatém rieíerátě“)před'neslč mnoholná-
ırnč-,tů.',Debatov,áno hlavně olidové četbě, o styku kněze s lidem, 3oi.ˇ.-vlivu
lzìněze nalid apod." 3 “ _ . J. '3 ”

0 í32ì63.°umb(na”l tý ry,předneslko‹lega.  Iˇlrab)ai (III. r.) . první »část si svého
rcÍferátu-:. „Kněz aškolské poměry za_ Rakouska.“ .   A

3- TICVTŠÍHH Í; T- KOIBŠQ Kettt „,,Žena a[obnoŰva.“ ..Poř ad-: Dnešní
nazor. 2. Kristus _ sv. Pavel a žena. 3. ,Obnovení rodinného .-ži;v,ota.
4. Čím je nám žena. . I 0 2  7- 1

, ,, , ‹ , VT _ ` . - I . _.

“ květu a . 1923: , Hrabaljpokračuje na „themaz Í,,Kněz la-r škola.“
í V .s-ofciálně-řečnickém- kroužku se rozvlinull ineobyčejně čilý život,

který do-kazujeinutnost. jeho existence. .Na"p,rogram»u každé ...,,i5<;11ůzky jęgf
lšľätlšý, Věcnýja jadrný. referát. »Po-něm-1 následuje debata, V níž “spzočívá
jádro čínlnfostí kroužku. S velikým .zájmem sejít všichni účastní. 33ž Každý
.pronáší svůj názor .a výsledkem jsou četné a .užitečné náměty, jež se také
dle možnosti ihned uskutečňují. Kroužekpo této stránce- se 'usnesl naĹ,př.
\('eno‹vaticoflnejvětší péči rozšíření dobré četby mezi lid; za .tım uce-lem
sestavuje se seznam dobrýchvkato-lických.lidových knih. Vądebatách jsou
osvětlovány akutní otázky: koedukace .v SSS. neb ve skupinách mla3dez@,
morálka a umění a pod., 0 . ` J D C í ~ 4 3 j

 A Bude-ii 1<vønž‹ż1‹;-.pøhx-flčøvflii ve .Svê .inť.ęnS.ivni  práci, jako áøflná, zz
přenese-li se' šťastně přes nedostatek času, pak budeg bolhosložvccůnı
zdatnzým pomocníkem pro jejich vyškolení" V Á řečníctví. i socialni „cınnostr
Ĺ... a nebude jenom planým »,,hraní,m na spolk”y“i,-11ýbľ.Ž ,účelHýIT1;VZđë.läÝàiÍ+
cim izajímavým vyplněním volného času-` 2  ` M u š k a,”zapiSovatel;“
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 28.fdubna ÍjQhPoto› rokuıbyl vysvěcen na svétícího bisl<,PuD&vIìÍQ1”HČŤìCŽ<ë
šdiecése generální vikář monSig`norPe i”AnPt.ynCfech`. .Konslekraconıžobradyjvyko-
nal J. Éfixcellencenejd, pan arcizbisikup nuncius lVlica'r"a~za.. asistence neid.
pánů biskupů liPto~měř;PP Nlsgr. PJOS; Grossaìa kPrálovéhr`adeckeheofis MSg1Ĺ.;PKarla
Kašpara, Den ten byl pro c_e;lo=u diecési dnem svátku velikého.: V inescıslnych
fađáçh fëçh; 1{±ę.`1'-io piřišli ipozdrjavitì a blahopřát novému biskjupovı, jbyzli take
iitoměřičtí bohoslovci. Radost svou vložili do yněkoplika_ prsnr, jez Zftpelıs pred
J. Nl. a skončili prosbou Oz požehnanı, kterou tlumocılı temito vversı. 1

P  Dnesptisněfikrajemy naším zazanívají, -  ±
a P neb użnás božíizláskyi květy zrají.ø »,

z Pán žmżi.truz sílyz vlož-il -na Tvé ijjcjelof,  ~
~ Aj Pane ovzduší Tzvéj se íroze`dn;ělo=.ié e P

;„„Veliké milQ4S„Í“ic dfenj bílý Vzchází Toebě.*
Ty lbalsámfl sílyy lit máš proti izlošbě. žil; _
A v, této j chvíli, kdy ,Tě  láska  boží
takoobejímá, nechť Tvá duše složí by

vpřed oltář Páně- za nás prosby vroucí, P
by kvaseın božím; láskou nehynoucíp
jsme byli proniknutí, aby světla Páně ›
květyse skvely naše pusté plán'ě.›

“ Pro-s7 'za'‰ná›sz, kteřtkvoěty tyto síti; o
zpjdem ve tmách,“ milost boží at nám svítí;

j snašich pak rtůse k nebi prosba řine,a T i
i a tážfimilost nechť se kol' Tvých skránízvine, P

Zcnsi;eBUDaEiı ov Ic.  P     
" 'v .ˇ _ z- ~v ` 1' v . 'P ‹ `v _` ',

 Aıš›oLooETIcKÝflKRoUzEK BoHosLovco ,,JIRsíK“  
_› ,„ . .A V_ ._ _ ` _ 4 V _

vykazujes za běž.ný,jstudìjní rok jen nepatrno-u čiıınio-st. Í Příčina toho pvézí
hlavně ov malémjpočtu členů asiakrojměje toho vojpněktjerých okolnostech minie-
iřájdných. č z é  „ é A   P o Ť ;

Z celkového počtu „majstrů“ V našem semináři (14) jsme Če ší pouze
Mimo to Sezačala v tomto studij. roce i nananšem ústavě prováděti Pr e~

t` o pr m a th e o 1 o g' i ck é h od S tu di a V duchu Známé encykliky zesnulého
SV; Otce Benedikta XV. as tím musí býti -ovšem _-P-Ĺ časipjoňpjletos M- spojen
značně větší počet spřednfášek, ohodné více studia ajeo ipsopro nás ménč
\›~'olPnéhoP času. P ' P ˇ   . t P Z  P P ” j

p 1 Z těchto ,důvodů museli jsme omezìti činnOsty,,Jirsíka“ navyřízení nej-
/dqulezıteisıho. =PredeVš_ím nám běžel-O o to, abychom zacho-valí ve slušném
stavu SVOJI ob ofh o S l O ve oko u k nih ov n u.j Dochází do ní 15' place-
:ných čaSopisůia"ZajiSt'e' je nutno, abychom téžz pozoruhodných novinek
ka_tjo~l. literatury ceskeizakoupili kP dopl-ňovánPí knihovny aspoň nejpotřebnější
spisy, Krome kounenvch knih nám přibyly do knihovny také některé da-
-1'ovaner,jna“p«r. od pi. t.“pana Dra Kratochvíla aj vldp. Dra Poustky. Obrátili
{§Smel.lSeP_naPširši veřejnost s prosbou Po~ podporu, která nebyla ˇoslyšena.
ŤP`\P/ˇšem vzdávámeìjsrdečné ,,ZaplaťVPá`n Bůhlf' 7 7 j ~ o ˇ P P 7 P l j

Lìfefäiľłìí ČÍľ1HP0“Š“Íi›P Dřefđfiäšek “à“1D0'đ;PIet0S nebylo, vyjma Dřefđiıáškv čiSpíše nraktioü KPŠ kıırsý Ppfr o› váPzán›í knihP,kterć “uSÍp0řáda‹1 po ně-
kolik večerů kol.vSmíd (lI.roč'.). Ko=lema20.t'ınora t.“r.“vZ'p~omínali jsme že

v Pjjeyiitomujprávěáüi let, co iclokoonal svoji poflzemskou' pokut veliký biskupinknáš a
évlastenec Plan V aler ia na Jir Sítk,č po němžnáš kroužek má jméno~}*Kéž

P Pììehøpopžąvptni njhęęıq ,,Bpúę c ink ø vt áiv1Pz Sui“ jest si vždy našim ; hsøsıønfl.
n.ÍPoněvladž jsme aseP“nÍemo-hli isúčastníti Pskvělých' oslav; pořâdaniýche 'katol.

“ im  ł



spolky zdejšími, navštívili jsme alespoň místo jeho posledního, odpočinku;
na Staroměstském hřbitově a pornodlili se zaň. . P ˇ

, .,.
l z . ť “ V

DO „křižových dnech“ byly“ laskavostí ppypředstavených uspořádány'
praktické přednáškyasice: p P j

 „Shromaždovací a spolkový zákon a organisace orelskáf“. (reí. p.red-
aktor Kliment), j _ _ . S Ă P P V P PP . /

',,ZáklPady řečnictví“ (Preí. Msgre Dr Jan Budař), P, P  j
,,Or;ganiSPace lid. stranya katoltisk“ (ret. p. redaktor Kliment), P P .
„Organisace mládeže a spolků nepolitíckých“ (ret. p. taj. Tošner).

 Máme ÍQŠÍĚ SIÍĎGHU přednášku p. taj. .Koryty „Organísace odborové“.
Těmito přednáškami jsme byli velmi prakticky informováni o práci v katol.
spolcich, jíž v přítomné době se strany kněze tolik třeba.  j

Tato zpráva by nebyla úplná, kdybych se nezmínil o naší, ač malinké,
za to tím miflejší ,,M a ri á n s ké d r u Ž i n ě“ české. Nlíváme vždy každou
prvni neděli v měsíciev seminářské oratoři sch.ůzku`s po-božností. Přijde náš“-
inilovaný ředitel dp. Reb an a po krátkém vzývání Ducha sv. pro-
mluví k nám asi čtvrt nebo půl hodiny, nejčastěji oKrálo~vně nebeské; Po-
každé náš „trofljlístek“ upozorní na nové a no-vé, -krásné a a následování
hodné Její vlastnosti a srdečnými slovy nás potěší a povzbudí. O Marián-
ských svátcích a 16-V. se obyčejně scházíme sami k menší pobožnosti..

Rádi bychom se súčastnili o příštích prázdninách“ (aspoň jeden Z nás)
sjezdu Mariánských družin. česko-szlovenských v Praze
a sjezdu i pouti čsl. bohoslovců na Velehradě. Toto přání
se stane skutkem, podaří-lli se nám odstraniti finanční překážky. Zde-pak
hodlá us.p‹ořá=dati „Sdružení jihoč. katol. akademiků“ V červnu t.r. vy-
stavk u na počest 125. narozenin J. V. Jirsíka a koncem července zároveň
se SSS s j e Z d k atol. studen t stv a; chceme jim V tom podle svych
sil pomoci. Již proto, že jsme také činnými členy onohomladého a naděj-
ného akademického spolku. ~ J J J' e

Všechny členy bohosloveckých spolků česk»oslovenskýchP.bratrsky po-
zdravuje v . . Ferd. Sít, jednatel a knihovník ,,Jírsíka“„-. č

Z na N A. V  
P CINNOST „RŰŽE SUSILOVYP“.

~  e  p j  l(2.pø1ø1€u 1922.-.-23.) p
5./Ill. l923. Pracovní schůze. _ j _ . Pp

il./PIII. Akademie k poctě sv. T omáše Aqu. (S kol- německými):
1. ľlromádka A.: l~“lymnus in honorem sti Thomae. (Sbor) .
2. Hromádka A.: Žalm 23. (Sbo1'.) . o  - .
3. Kol. Jančík.J. (IV. r.): l\/lučednictví podle nauky sv. Tomáše Aqu. ..
4. Kreutzer K.: Die Kapelle. (Sbor.) S . P j -

 5. Kol. Marischler V. (Ill. r.): Dogma und Leben. P  .
6. Perosi L.: Crux Íidelis. (Sbo›r.)  e fl S  

v Při akademii poctili nás svou návštěvou: J. M. nejd. pan biskup Dr..
Norbert Klein, J- M. kapitolní děkan Dr. J . Pospíšil, p. kanovník msgre. Dr.
Kupka, Dr. J.. Dvořák, Dr. F. Bulla, Dr. .l. Sedlák, Dr. J. Samsour, Dr. JP.
Jelen, Dr. K. Skoupy, dp. P. Schmidt.. Dr. M. Marvan, Dr. A. Novák, dp. J.
Martínek, dp. F. Dokulii, dp. J.. Heral, dpp. redemptoristé, zástupci „Mo-
ravana“ a serninaristé.  “  `

, .

t_8./Š-Ill. Přednášková schůze věnovaná památce „Kukátkáře“ V. Kosmákáž
k Zöletému výročí jeho úmrtí.. - p L  ^ e . P ~ ' é

l..Slavík K.:.O vlasti má. (Sbo=r.) . e  ' é
- 2. Benáč_ek;I..„-(Ill. r.): Vzpomínky na ,,KuPkátkář`e“ v jeho rodišti..
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É A KOSmá,k-,lltus-ii: M.at.Ce..,»Tv..V 90111 krásná lilie-J (5010 5 9'ľvůV0PđeIfi.P~~1<“laž“
víru. Kol. Pezlar.) P P P 7 P ^ , Á » P
20../PIII. Pracovní schůze,  J P Ť «
12./IV. Výborová scPhůze. P P
13. IV. Pracovní schůze.  .   V V f . j i A .
22;,PIV. Přednáško«v.á schůze. ˇ P PP P P P ,P i

1. Kol. Strof Aug. (II. r.): Přehled thomistického hnutí Íilosoíickeho
V českém národě. P . P P S j j Í PP P v ,P W

Kol.. Kostiha V. (Il. .r.):P O životě aj Pnázorech Dostojevskéhjov. (Část I.)

`_"~.

13,-/V. Přednášková schůze.   P P P j J Á) j
Kol.P Kostiha V. (II.sr.): O životě a názo~rechP Dostojevského. (Čast Il.)

13./V. Pracovní schůze. P P P P PP   P PP ~  P
16./PV. Pracovní schůze. P P P P  P P P  P
19._7V. Výborová schůze. P P J „ P l ,  ; P P
31. V. Přednášková schůze: P P 4 . . . - . „ P -

 Ko~l. Jindra»Ot. (IV. r.):ıPravoVěrno-st sv. Cyrila a Metoda. P _ V  
3,/VI. Valná hromxada. Do vP_ýbzor.u byli zVo»leni:sKol. Benáček Leop. př`e=.ìl--

`„.„__`

sedou, kol. Papež-._.J\'lartin, jednatelem, kol. Kraus Fr. knihovníkem, kol..
Strof Aug. pokadní-kem, ko-ll. .S.ožukL113“R.P a Po_řízekP J. administráto»ryPNlusea.

P . ›

Bratrským Pjedniot~áPmPpo,zdr-av!P P  P  . P lJ€đH3Í€l-a-
V '

P  SOCIOLOCIICKÝ KROUZEK „R SÍŤ P
P s e  P  (Činnost V II. pololetí 1922---23-) P P P J

25./III. K-ol. Dyčka (III. r.): Význam světelných obrazů a kina. P t
29..ÍIV. Kol. Lukeš (I. r.): O soukromém vlastnictví. A

6.,/V. Kol. Jeřábek (IV. r.): Katolictví a naše národní osvobození. (Veřejná
V „ schůzefls oposicí.) e ~  A . P

27./V. Kol. Jeřábek (IV. r.): Sdružení Venkovské Omladiny,P _ , j  t
V roce-1922 23 zapsáno bylo 23 členů; schůzí členských konáno 6,

řejné 2:, debatní večírky Z; přednášek bylo 8. Knihovnička Soc. kroužku
S., do níž přiby‹lo~Plet.os 7 svazků, obsahuje celkem 40 čísel., Valná hromada;
konána byla 27.,/PV., kde zvolen výbor pro příští rok. Schůzía- přednášek
konáno letos. měně zvysžvětlitelných příčin: Jednak aby nekolidovaly se
schůzemí R. S., a členstvo nebylo přetěžováno Pa paktím, že přidáním vy-
učovacích hodin V některých předmětech nastal V pravdě veliký nedostatek
volného času. Ovšem itak mohla býti. činnost větší, kdyby se byl každý
chopil práce. Proto pevné vůle k“práciPv příštím. škol.)-roce přeje Pvšernvi
kroužkům Pbratrských jednot - Josef Dyčka, ods-tupující jednatel.

'_ - . P P . f

ZOLOMOUCE. P “
. x

~ - J

j Činnost „Literární jednoty“ po-vánočních prázdnináchnhodně
vázla, povněvadž člení byli zaměstnání doma důležítějšími pracemi. Pouze.
4. března uspořádala ,,Ližterárni jednota“ malou domácí oslavu zemřelého
básníka. Heyduka s tímto progPramem::_ V Č P ,

- 1. Raus: Čhorál Čechů (mužs. sbor.), . P PP S  
2.KJ. Bol: Gdešel pěvec . . . (Rec. kol. StPejskal)P,P j P P

 P 3. B. pSmetana`:P Z domoviny (Solo houslí s klavírem, koll. Hlouch, Va-
Iıěk), - P P P P U

4.-Jpar. Koplík: In memoriam Adolfa Heyduka, _ e
5. A. Heyduk: Po-slední loučení (rec. kol. Jurák z román. písně: Na:

vlnách), P  P j P P S Ž
5- J- ÍVJÍÉIÍUIBSOHI Aìľ (Adagio expressivo -solo houslí s klavírem, kol..

Hlouch, Vaněk). P P P V P I  P
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Ĺ B. Vašek,  

Po velikonočních prázdnináchpořádala do-sud „Literární jednota“ 4
přednášky. P . A “ PP P j P

1. 22./IV. „Rorzštěpení církve československé“ přednášel Dr Fr. Činek,
P P2. 30.1/IV.PPP,P,NoVPé směry ve vedení spolků kat. mládeže“ přednášel Dr

. 3. 3./PV. ,,NověŤsměry ve vedení spolků kat. mládeže“ pokr. Dr B. Vašek.
Přednášky tyto-byly oživezny čilou debatou. P

. . .

4. 13./V. ,,Janv_,Wiclefe a jeho poměr k Husovi“ přednášel Dr Fr. Činek.
P V krozužcích pracovalo se vytrvale od vánočních prázdnin až do Ve-
»likono-c. Na sklonku školního roku je však. činnost omezena na nejnutrıější.

APPOLOGE'I`ICKÝ KROUŽEKI P
pořádal od .začátku občanského roku tyto přednášky: p

P 1. ledna: ,,Olomu.cium“ sacrum“ Středověké ,_,temno“? (Jášek.)
2. 14. ,, ,, ,, (pokračo-vání.) P
3. 18. ,, ,, ,, z ,,

P P 21- j 99 es 99 aa P
5. 25. ledna: „Církev katolická -‹- církví nár~odní?“ (BPo~tek.) -
6. 1. února: „Říma český národ za Jiřího z Poděbrad.“ (Jášek.)

 7. 15. února: „Encyklika papeže Pia XI., ,,Ubi arcano Dei“ (Koplík.) e
8. 22. února: „Symbolum apostolicum“. IˇIistoricko“-dogmatický vývoj

íKoplík.) s - P P .
9. 8. března: ,,Otroctví a církev katolická“. (Iˇllouch.) _
Nově zvoleni funkcionáři apologetického kroužku: kol. Koplíkpředse-

don, kol. Šuránek jednatelem. - Františ~ek“Strejček, t. č. zapisovatel.
 ~  PSOČIOLOGICKÝ KROUŽEK  P

pořádal od začátku školního roku 5 přednášek: .P P
P 4. 11. proszince přednáší na schůzi br. J. Moštek (I. roč.) na těma: ,,So-

eiální Význam klášterů“. ,  P; r L P P P . P
5. -5. února uspořádal krPouže,kjSchůzí- s přednáškouí"b]ra. B. Pavlíčka

“~(I. roč.): .,TiSk`jako pasto=rační pr-osztředek.“ Tytoschůze pro .časová the-
rnata byly uspokojivě naVštívenyfl.a“oživeny čilou deba.tPo;żu. Zdař. Bůh! V j
~ Nově zvoleni funkcionáři sociologického kroužku: kol. F unk předse-

fdou, kol. Moštěk jednatelem.  František Funk, t. č. zapisovatel. “

P  TPĚLOCVIČNÝ KROUŽEK. P
j Pro nepředvídané překážlqf začato s prací kroužku značně pozdě. Vy-
pracován program přednášek, Z nichž pořádány posud:

1. Z4.ÍI. Orel a jeho program. (Povšechně) (hr. Huňka.) P
2. 2./II. Založení jednoty ja formality S tím spojené (br. Tajner.) P
3.14./II. Vedení agendy V Orluz. (br. Herat.) .
Přednášky. byly Vždy četně » navštíveny a oživeny věcnou debatou.

-V letním. období byly zas-taveny, .leč začátkem příštího roku budou zase
Ppravídelně pořádaPný-PP P P I W P I j --tlk-

27. května pořádala ,,Literární jednota“ řádnou valnou hromadu. Nově
zvoleni do výboru: kol. Jurečka předsedou, kol.PStrejček místopředsedou,
kol. Laciga knihovníkem, kol. Stejskal jednatelem; kol. Šuflránek poklad-
níkem, přísedícími výboru: kol. Král, Hlouch, Jurysta a Maksymec.

_ , . ` _

P .Jan Tomšů, P . PP S Jan Jurečka,
P odstup.. předseda;  P s › P. P P odstup. .jednatelfl P
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