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\.x“v`5‹''̌ 5öć=:zI=ˇ“`f
II //////Z

-5-_-,15ˇ :_ g

_ ~ '_ _ “ 1.ž:Í- 0 __;_ “>“ . _' ˇ'2 1' ' IŠŠQM, \ _. 7 ›` ` 4, __? ›4`__:;:,šK-iz _?-_ J _ .;'\__ı ._›`.‹ › __|›_ _' '_ \\ \ I ,_ ,

ˇ É* ““ \ _ ˇ * ~
751; V Ä' R1 _ ›„ .ø-.Ě-' -_' `~ 2

_.'..,› ' ˇ:-` ' - ,__›› '__;.“ „Č '

1- _ «› Již.“ vw ._ ._ _

/_-;ÝflÍ?›‹*ŠŤív:""'//z 'J' Í ' ` l 3: ˇ* """'‰'^ 11i=z=žžlf*.f 1_ - *'-__.v v' ,"=\ z “ ˇ. _ =;‹ˇ-.`“v'aı*'; 4* _ ,ä,.%^ff'Š( „vf 1 ˇ „ 4 .w_-;;-'{`ıı-.'; '
\ Ť! ?5,Í:.`ı" 'I' . Ě 7 Ĺ _<"' 4 ›” n'.'.'-'-ˇ"“-7 5?/!.ł,=:,‹E?ıv \ č ÁŘ* 7

. ._ .gr,_..___ 7<~"**n.`
4 'D;"::'--.

5 ‹ı4r`ˇ"'”

‹

‹

' ˇ `;Í`-›_"~›"Í-L "- ~~. ˇˇfŤv'*~I'^'ż -ž-En'-`ˇľ“.ˇ` ~ ' 'Á' 4:. -Z z"z_Lˇ .x'ˇ._-_==~-_- .“ ` "“..;.~.-*:_.,=ı-_ `=ˇ_-›v~'=.-.`x - .` ' ~ -_,--ˇ „np -_ z‹ .~ \_ v -z f _ _ v . _- _ _. _. . ,.-_ , _ _ _ _ ›_ _
x -` 'iz ~ ““`7 š Ť ř-',-'ˇ'.`=."'si“-'Í'-'4 .ˇ"..> V ť'ˇ'-'i'~'4Š'=`ì`ë2"›'“°‹› ;žZ"*;`v'z'v=-';ÍŤ':'I~'„`_š=-J* :Ĺ " ~'›:. "ì;ˇÍ'z'_~`. J..'~'^"~'-.ˇŠ Í5'.Š'~.“~ˇ-"*ˇ`›"›`_'‹` "'Ĺ""-ˇ ~"›^Ž `*`_.ø*" ›. .'-_Í.'Ť Ĺ'ˇ`-`~'5Ĺ'Ťˇ"^''*"` ›'Š*"1 '5"-'ˇz" ' ' "ø ".'.T"Ťˇ' “ -'fi-";` -_ˇz'<z-1"4Í~'x›_- ›_.ˇ‹_›__; -_.;›'..;_L_ . ~.___. 4 ,.,.;_ _..:3ť.“,_. Tj'-_›7__.:___;,;__;,'4 ',,\-5 7-_-ˇ:“_ ,:_„“.,: ;__ 3;:-,-, _`;__-1-_,_v_ _ - _. _.j._ _,__ -5,, vˇn'_._* ~z u~.j-__-.‹.._'_rz:-,.j-_›ˇ“ -„K“ :._fć .;v`,~“,f .~;_',-,'.“_›7 5*-2'-ef,ˇ':_',‹ 3-›_w -.-__-_ ˇ,--_ ;V_A.`~_ ‹_:v_‹ “_;_;_›„__-'_ˇ_ :ı__v_,\.xˇ..';..._›„,-,.,'.'n.*ı

.~ˇ, ' ˇ“: _ ' ˇ“. .' :z Ĺ-.=!'1_' 'ˇ-ÍÍ “-',-.~';ˇ"-_-._/-`:?'ı‹ì7ˇ-'zn ˇ'f' ‹'z›;Ä'Q~;.::_`_~;'.2.ˇ..-›,1 ._ _?-L 1 ; `.Í`...`“Í ˇť`z .~'-v_;. ?T_.~=ř .›' ˇv:`ˇ,-ˇ*'.ż,› ˇ.`= `-`. `^_ ˇˇ_ˇ`;,?. Í.ø"`;:';'‹‹;Íˇ'.I"1n,“ "=_';1;;'.ˇ4. {z§-'1"ę-T›'^'_`~- › - ';.- ˇ .5 :' _--'_-3ˇ.f.ˇ“ˇ_'ˇŠ‹:-"' `›`-' '_'- _Í _' /” ' -`_'ìì'~.!-_-" ˇ' fs =7"ˇ.^f~ˇ ˇ ‹;'ˇ~*`v).\`:~~'ı-“.-`›‹.v-7_`.i~7=~4'_~..z`vL'›,z.‹~;._-~._~‹__›_ ‹.v„_-ż._,z`- _ ‹,- ;.“-I,, _`_-` “,'ˇ “ jˇ.ˇ_:__`_ zjf- - _‹ 7;. ~ -_,_›-v-~,7-^_v.-ìá‹- -:=«Y_` .-,‹ .;i. ı_› v žv T-; ,_ `v Q, _ˇv'; .-;~“-_4‹.- .ˇ;_'ę›n..„.1 _ =-z-ˇ ;ˇv _“~`=5ˇ~-`~'-1--':-` ;_== __; __.7;-:ı.*<:;z.*..„ı:.;-.n3;__;=fl.ı~ˇıášš ,.±..'\żL^-;„i._ı~_~ __“.-_ -1, -»_ _- ` ˇ jn ˇ., „`‹-; .__ .'7“.~:. f:.".= = ›:-_<_=1;2:;;_ą;zvıť„~.; Q;-“;_ı-'.~_-‹>‹`~ ›~'_›4, v.› 3-á-5 ..„..-;- ›‹‹§`=„ `:_›.-_,._I - ' - v “ ˇ“ - /‹ L ~~ v «"ˇ-ˇ›=~;.›ľ‹~ˇ›-.~.›zˇ„ z-,.‹^‹'_- ›.'~.= -1: „iv \-...v ._ - ‹'._‹„.“"' ,';.;`1-_-3?`ľ“f"^'ı"_3.7'}'*ˇ-'Í2."“`.›Lˇ__.`1›°5Ĺ<*ì'-?1”ì';Ž 54.2'=`›'Í,ˇLÍ-v'ĚżÍ'~ť2'ˇ-^_f‹“ Ĺ^"Í"-'”-;Í“,"` "`›~': *Ĺ`“Ĺ.`.Íı;Ěıı`-'5`?':`.ì""'fl"'

I ˇ V

7 ` ) ˇ Í I d '
Velehradske ZN ony smutno Zazpıvaly a V souladu S 1

na Velkém nádvoří místa Stojanova teskně Zaplakaly . . . Zástup
.Stál, jakoby Zakřìknut někým, barvy jindy hýřìvélıo kroje Slovác-ˇ
'/.Inn. ››^‹ ČD 110 Zffifiìfiëly đo černa --; bylo tak divně na Velelıradě, tak
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divně --.. Po dlouhé době prodralo se světlo do královské hrobky,,
po dlouhé době navštívil kdosi tiché místo pokoje; a byl to kdosi ve-
Iflzçý, jehož nese řada sluhpů Boha živého a jehož doprovází zástup
větší, než kdysi ty dávnéspici mocnáře, zástup vděčných se slza-e
mi V oku --«. A srdce nejen těch, kdož stáli před hrobkou, nybrz
mnoha tisíců Z daleka široka dýchala k tepne Slovanstva pozdravy“
velké lásky, tklivé osiřelosti. Všude to znělo vzdecliy a upřimnými
záchvěvy duši. I ty mrtvé, jindy tak úžasně chladné papírové“
hlasy, jež obletují denně české kraje jako zlověstné houiy hlado-~
vého ptactva, oživly k tiché, smířlivé, srdečně lásce. Lkai.
celý národ ve všech svých vrstvách; plakaly děti O tatička . .

Arcibiskupský stolec sv. Nlethoděje osiřel .  
Vzpomínám, jak na posledni Popelečniřëstředu přijel pokorný“

arcibiskup Moravy, aby označil čelo sobě svěřených popelem.,
Seděl v rozsáhlém metropolitním chrámu a připomínal tiše přikleflz
kajicim: „Nlemento homo, quia pulvis es et in pulverem rever-›«
teris.“ A když už všichni odešli s čelem znarnenaným, zpozoroval,
vznešený arcipastýř čiperného chlapce, an se prodirá k trůnu. Ač,
sláb, znaven, nernocen, přece Znovu usedl na své křeslo a čekaje sn
otcovským úsměvem na odvážného chlapce lehce zavolal: ,,Pojd`,
synku, i ty musíš kdysi zemřítil“ A hlas se mu zachvěl
tak, jako srdce těch, kdož, stojíce kolem, pohliželì na jeho šedivou,
hlavu. fl- Ještě chvili se divalo upracované stáří za rozvíjejícím, sež
pupencem života . _ .Z;asl_zel jsem tenkráte, ježto se mi objevila,
náhle před očima ta dobrotivá hlava v rakvi. --- Zahnal jsem ten-
kráte rychle ten černý obrázek a; netušil jsem, že tak brzo, za
několiki měsíců políbí tu hlavu něžně anděl smrti . . .

Umřel už, umřel . . . Všichni ho nazývali „tatíčkem“ a všichni;
ho milovali. Je všem líto, že ho Ztratili, A ztratili-li jiní,
otce, co ztratilo kněžstvo? Co jeho dorost? Srdce
vřelé, ruku starostlivou, vzorného pastýře, mocného vůdce v bojiz
za pravdu. Žil, jak věřil, a proto byl nezranitelný. Tys
nejhorší časy probojoval bolestně v čele ,svého knezstva a nyni,
když mohl by uzřiti částečné plody své neunavné pile, odchází do
země zaslíbené -. Co psáti o jeho životě, nežto úctynejhodnejsı,
že byl celý, celičký vyplněn pracíl Nlaně připomíná starim
slavná slova S allu s tio v a: Neprávem sil stěžuje pokolení lidské*
na svou přirozenost, že je slabá as krátkého věku. . . Hle! co vy-«
konal o n za 72 let svého* života! (Nar. 22. května 1851 V Beň'ově,.,
Zemř. září 1923). Dalo by to hodně práce, než by se všechna
jeho činnost popsala; několikjknih by toho bylo, co učinil pro“
časnost i pro věčnost, At hřměl jeho hlas hustými lesy svatoho-‹
stýnskými, at burácel chrámem velehradským, at zněl Z List mla-~
dého nadšeného kněze, učitele, poslance, arcibiskupa, vždy Draco-š
Val pro ty vě čné statky, jichž rez a mol nekazí. Bědami života“
prošel se zdravým humorem, vesel, se spokojenosti, které svět“
dáti nemůže; všude chtěl býti poslednim a proto byřf
prvním v srdcich všechněch: za jeho rakví kráčela, láska a úcta c e-
léh o národa., Proč? Protoze byl v e rnym slu hou b ožim,
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mužem viry, naděje a láskyl -- Když vichřice války zuřila kolem
avprokletí valilo se potoky, krve, o n těšil, slzy utirai --. Když
černé dusivé mraky otroctví kupily se nad malou výspou v ger-
mánském moři právě tak, jak na nebi celého Slovanstva, nad
krajem cyrillomethodějským, když bledá skepse srážela do prachu
čela nevěřících, on hřimal pln naděje: Velehrad víry rozkvétá vždy
znova, niž á dn á m o c už nám jej nerozboří --- +--! e

Není třeba vypočítávati jeho Zásluh; jet. arcibiskup Stojan
znám všude velmi dobře a nezapomenutelný je tím více, že vnikl
hluboko do srdce bodrého českého lidu, pro nějž Z lásky k Bohu
obětoval svůj život.   t ,  

 My, bohoslovci, si Z jeho vzác-ného charakteru vezmeme tu
k O str u, na níž, jako na kmeni, vykvetly rozkošné větve S květy
a plody -- jeho S v at é k n ě ž s tv Í; kněžství plné horlivosti, sva-
tého zápalu, nejčistšího idealismu, plné vůle ke konání věčně
svatých povinností, plné plodné lásky k Bohu a k bližní-
mu, kněžství zdobené horoucí věčnou láskou ke sv. církvi
římsko-katolické, ke svému těžce zkoušenému ná-
rodu, k celému Zaprodávanému Slovanstvu. Dvěz veli~
kých jeho ideízasadíme ve svém srdci: ideu cyrillomethodějskou,
ideu" mariánskou; budeme pokračovati lv jeho šlépějích, at dále
kvete Velehrad, ať dále kvete Hostýnl Půjdeme za ním právě tak
nadšení obdivovatelé jeho činů, jako n a d š e n í, V y t r v a 1 Í nj á-
sledovníci na poli svatého kněžství. Půjdeme za ním. -,»
()n šel Za svým posmívaným Mistrem V radosti i žalu, nesl
jeho kříž trpělivě, hledal nejprve království božího
a spravedlnosti Jeho,proto zasloužil si koruny slávy věčné a Bůh
ho vzkřísí V den nejposlednější. -- Kéž se s ním všichni jednou
radostně shledáme. -_ j
,  Nuže tedy za ním! Do práce! Miloval-livšechny, miloval nás

jistě nejvíce; Døsledním vzkazem k nám bylo: - At neopou-~
štějí b rázdy Z ap oč até . . . Ne, neopustíme, tatíčku, ne-
opustíme achceme si Boží pomocí pokračovati tam, kde Tys padl
vysílen. Ty pak v zahradě, kde hvězdy kvetou, pros Boha záro-
veň s námi, aby poslal k národům Slovanským nové Stojany na
vinici svou. . . t " V j _I. r

Q

B. Błššožz
NON PRODAM...!

` Moderní profrocż pohafnske' krásky,
tvóífře sve' U 7/ıejlejoší ulwyjte masky,
fuychfrlte Spousty Slov zvučících laıdnë, M _
Obraťte masku Svou, přzjcľte si chlcćdjneˇ,
Slijbuzjte poháwy pozemslcjćjch Slastí,

0
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Y“fm“zŤŽee.će, jak Zino, 7/Leístwfćhy ktciszfi,
můžete Skrárıě me zlíbatri 'šžøwiclneˇ
oč “ušem~2'v prostředky cesty mi mćísti,
tlouei mne ve tvář, boelatzľ U teˇZo, --~
k“.›`“oZeˇ vždy ponestvć 'roezyte' čelo/ --

.Kˇupte si -Jrielćiše, získejte soudce,
.e“Z7O‹:Zejte nohy az zooolejte ruce,
strkeýˇte šoıt ze 'mi/ee, U .žlučż /mate íopte,
do těla k-rvcćvě c›“ćĹ1t@,/ mi Sijte,
yoooèste na kl»2‹`4í.ż'” ct kopí se ekopte --
hoďte mne šelmoím o; krví se Spżjće,
zmlčzíe 77/me tipZ~ně, 7“o.e›/ızeete 2) světě --- -- _
I\7ez7`(ıclím ‹- mÍko[;_q -- of, olejem ktere' mete./f

, , JAR. OSOVEC; ,
Nnjr-/iLADŠii»/i Z NAŠICH BRATŘÍ NA

 UVÍTANOU.
Uplynula rychle krásná léta studií gymnasiních. Zdá se, že

nedávno vedl otec nesmělého venkovského hocha do města k při-
jímací Zkoušce, a zatím už odbytaimaturita, po níž nutno bylo vy-
.řešiti otázku příštího povolání. Jak těžký a zodpovědný to krok v
životě mladého studenta, kdy rozvíjí se předním život v tak
luzných barvách . . . Octli jste se na rozcestí, jako kdysi rek He-
rakles s ně-mou otázkou na rtech, kterou cestou se máte dále ubí-
rati. Dvě cesty před vaším duševním zrakem se vinuly a mezi nimi
rıeproniknutelný prales, jímž nemožno člověku dále se ubírati. A
v mladém srdci rozvířil se mocný boj. Na levo vine se široká po-
hodlná cesta, vroubená po obou stranách krásnými stromy, na
nichž leskne se v záři slunce zlaté ovoce, jež tak vábí, abys pokročil
ruku po něm vztáhl, a nad cestou ve věnce splétají se snítky břeč-
tanové a vavřínové, by splynuly na hlavu těch, kteří půjdou
kolem . . ., a na blízku v kouzelné mlze kmitaji se postavy váb-
ných víl, nabízejících rámě svoje k zrádnému objetí... Ana pravo
trnim vine se úzká kamenitá stezka, nad niž v dáli rýsují se pod
klenbou nebeskou rozervané horské svahy,  přikrá údolí, jimiž
proudí dravé řeky, zasněžené chmurné hory, jichž ledovce vystu-
pují Z lehkých bělavých mraků . . . «

A A na této cestě tak opuštěné stojí velebná postava. božského
Mistra, s poutnickou holí, opálených horkem tváří, zraněných no-
hou, s prachem na prostém šatě poutníka, se slzou hlubokého
smutku v dobrotivém oku, a jemně kyne, abys šel za Ním . . .
.Srdce mocně bije až k rozskočení, krev mladistvá rychle obíha v
cévách a buši-v spáncích, tělo a smysly tak vábi v levo, za
vzdušnými. vábnvmi vidinami.A mnozí se dali jimi strhnouti celý
“zástiip se valí tudy -- a vy jste uposlechli volání božskélio l~`“°ána a
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dali jste se cestou za Nim, chtějice po celý život nestı sladké
břirně jeho svatého kněžství. . l

l\/ly, kteří rok či déle jsme v jeho škole, vitame vas do opu-
štěných seminářů s bratrským srdcem, s upřìmlìüìl l_9~Sl`I0U-_»l€5Í Has
takmálo, a proto tím více k sobě Dřilflëlľìöl A Dľfiìlëmö S1, aby S6
vám mezi námi opravdu zalíbilo. Radosti čisté, opravdové zazıietep
více než ve světě, který tolik klame. A všichni spolecne tim tesneliı
a ůžeji se spojíme se Spasitelem ve svatostánku, aby On, kdyz
Svět gę nám cynicky vvsmivá a na nás svou jedovatou slinouplva,
nás silil a těšil, jako své milované apoštoly před svou smrti, kdy
předpovídaje jim budouci nenávist světa ve sve veleknezskemod-
litbě tak dojemně se za ně -- a 1 za nas modlıl. Pozehnanı Kristovıo
bude jistě s námi, vždyť On ví, čeho nam dnes nejvice zapotreoi.
Ve škole jeho božské Lásky naučíme se tomu, čeho .dnes rozervaný
svět nejvíce postrádá, abychom totiž jednou v srdcich lidských
jako On rozsévali lásku a mir boží.

ˇ 1 '\ľ

LEJOPOLD BENACEK:

vvvoj NAUKY o iivspinaci v Pao-
- T E S T A N T l S U.

Všechna, století křesťanská měla bibli ve veliké úctě a váž-
nosti. Od dob apoštolských nepřetržitá tradice věřila, že knihy
Písma sv. nebyly napsány pouze p-řičiněnim lidským, nýbrž že
hlavnim spisovatelem jejich jest Bůh. líon pak, jimž jest Bůlr auto-
rem Písma, nazvala theologie inspiraci. l-tiloubavý duch lidský“
snažil se ve všech dobáchproniknouti _- pokud omezený' lidský
rozum dovoluje -- toto tajemství a vysvětlitiponěkud ono tajů-
plné působení Boha na svaté spisovatele, jehož výsledkem jest,
že Bůh jest autorem hlavnim, svati spisovatelé autory druhot-
nými, ale přece skutečnými. Zvláště v době humanismu rozviřilo
oživení antiky- intensivní studium bible, které samo- sebou vyvo-
lalo také živý zájem oinspiracia kompležr otázek, s ni souvisejí-
cích. Inspirace stává. se předmětem systematických studii. Při-
spěla kl tomu nemálo veliká náboženská. revoluce 16. století, jejímž
výsledkem byl odpad značné části Evropy od Církve. Protestan-
tismus, prohlásiv Písmo za jedinou normu víry a mravů, vedl dů-
sledně k systematickému studiu biblickému. ,Protestanté nečinili
tak z obzvláštní lásky k Písmu. Jejich studie jsou nutným důsled-
kem nesprávnéhorprincipu, jimž dali bibli přední misto v ekonomii
spásy. Při rozsáhlémstudiu biblickén“r, jež si zasloužilo zajisté
uslechtilejsiho konecneho účelu než obhajování bludu, nemohla
ovsem zustati nepovšimnuta otázka inspirace. Neni bez zajímavo-
stia také ne bez poučení sledovati, jakými iasemi prošel ,vývoj
nauky o inspiraci u pro-testantů v periodě 400 let, t. j. od vystou-
pení Lutherova až do naši doby. . r  `
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l. Původce „reíormace“ Martin Luther odvrhl tradici a auto-
ritu neomylného učitelského úřadu. v Cirkvi a prohlásil Písmo za
jedinou normu víry. Při tom dobře postřelil, že má-li se jeho nauka
udržeti, že jest třeba postaviti Písmo na základ, jehož pevnost by
nemohla býti zviklána. Proto zcela důsledně dává Písmu autoritu
absolutní, božskou. Ve snaze zajistiti nezvratnou platnost Písma
však přepíná v pojmu inspirace. Tam, kde text bible jeho reíormni
nauce přeje, oplývá Luther chválou Písma, které je slovem Božím,
a proto nezmůže proti němu ničeho autorita sv. Otců, nauka kon-
cílů, hlas celé Církve. „Dei verbum est supra Omnia, divina
maiestas mecum íacit, ut nihil curem, si mille Augustini, mille
Cypriani _ . . contra me starent.“'t) Proti svçým odpůrcům dovo-
lává se Luther každé písmenky, každé tečky v bibli, a považuje ie
za striktně inspirované. To je důsledek Lutherovy neujasněnosti,
která nerozlišuje zjevení ve srnyslu passivnim od pojmu zjevení ve
významu aktivním, a proto úplně koníunduje pojmy inspirace azje-
veni. „Luther neuznává vůbec rozdílu mezi inspiraci a zjevením;
prvé :Šest podporou a zárukou druhého, nebo lépe řečeno, obě spa-
dají v jedno, a on nepomyslí, že by mezi nimi mohl býti rozdíl.“
(Rabaud, říistoire de la doctr. de l°inspiration .'54.)'“í} Poněvadž
Písmo je zjevené slovo Boží, kromě něhož není jiného .pramene
revelace, je v bibli obsažena celá křesťanská nauka, a. Luther od-
mítá vše, co není zřejmě v Písmu obsaženo. Odtud se také vy-
světluje, že každé písmence a tečce biblického textu přikládá hlu-
boký význam. ,.DOctrina nostra, Dei gratia, pura est, omnes articu-
los iidei solidos et íundatos in sacris litteris habemus . . . Disca-
flmus igitur ampliíicare et magniíicare maiestatem et auctoritatem
verbi. Non enim est res levicula, ut ianatici homines hodie putant,
sed unus ap=eX maior est coelo etterra.“3) Konečněvy-
hlašuje Písrno za samého Bohař) Z těchto a mnoha jiných podob-
nýchvýroků by se zdálo, že Luther má Písmo ve veliké úctě a že
učí inspiraci rigorosně verbální.

S druhé strany však obsahujíspisy Lutherovy výroky, které
svědčí o naprostém opaku. Reíormátor brzy pocitil, že Zásada,
kterou o Písmě vyřkl, je zbraň dvojsečná. Odpůrcové Lutherovi
totiž, vycházejice s jeho stanoviska, vyvraceli jeho nauku a důkaz
proti ní vedli z Písma. Tak byl Luther postaven před alternativu:
bud odvolati thesi, že bible jest jediným zdrojem zjevení, a tím

1) C h r i s t i a n P e s ch S. J., De inspiratione sacrae Scripturae, Fri-
burgi Brisgoviae 1906, 202; jakhanlivě píše Luther o sv. Otcich, vide Dr.
Karl Holzh ey, Die Inspiration der hl. Schriít-in der Anschauung des
Mittelalters, München 1895, 131; O koncilech praví, že nevi ani o jednom,
na němž by vládl Duch sv. ibid. 132; autorita papeže není větší než ne-
učeného sediáka. ibid. 133. “

2) Chauvin-Pletl, Die Inspiration der hl. Schriit nach der Lehre
der Tradition und der lincyklika ,,Providentissi.mus Deus“, Regensburg
1899, 3'/Ť. J l 1

3)«Pesch, 203.
4) P. Dausch, Die Schriítinspiration, Freiburg im Breisgau, lë`ť<í›”i, 108.
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ıuznati učeninenáviděné Církve a papeže, nebo Písmo upraviti a
ıuznati jenom ty části, z nichž by .bylo nemožno argumentovat;
,proti jeho nauce. Luther volil cestu druhou. Upravil si bibli podle
toho, jak která kniha nebo místo l vyhovovalo jeho předsudku o
zdostačitelnosti viry k ospravedlnění (,,sola íides iustiíicat"). Tak
učinil Luther hlavním .kritériem inspirace shodnost té které části
-se svým bludem a důkaznost pro něj. Ony texty, které s jeho ne-
správnou naukou nesouhlasí, nejsou podle něho slovem Božím,
nebot' prý z nich nemluví Kristus; Luther je zavrhuje svým nízkým
způsobem. Tak na př. nerozpakuje se nazvati il/lojžíše koktavým
breptou. „Si prudens es, longissime ableges l\/loysen balburn et
-blaesum cum sua lege. Neque ullo modo te rnoveantlterrores et
.minae ipsius. Hic sim-pliciter sit tibi suspectus ut haereticus excom-
municatus, damnatus, deterior 'papa et diabolo, ideo prorsus non
.audiendus . . . Ne me vexent per Ívloysen; Moysen neque videre
gneque audire volumus.“5) Za slovo Boží pokládá Luther jen ta
místa, v nichž se jeví Boží dobrota, shovivavost a láska. Místa ob-
-sahujíci spravedlnost a přísnost zavrhuje, nebot z nich prý, ne-
.mluví Kritusfi) Zvláště sv. Jakub pro nauku o :potřebě dobrých
-skutků ke spáse upadl vč nemilost reiormátora, který apoštola na-
.zývá ztřeštěncem t-- ,,Jacobus delirat“ -l a jeho list ,,epistula
.:straminea“, jež nemá ducha evangelického.'7) Luther se pranic ne-
zohlíží na osobu svatého spisovatele. Božský původ nauky v Písmě
-obsažené určuje podle toho, učí-li Krista čili nic. Co neučí Krista,
to není apoštolské, i kdyby to hlásal sv. Petr nebo Pavel. Co však
.káže Krista, je apoštolské,ę 1 kdyby původcem toho byl Jidáš, Annáš,
.Pilát a řierodesř) Dnes sa.mi protestantští theologové doznávají, že
měřítkem pro posuzování Písma byla Lutherovi okolnost, jak jednot-
Ílivá mista a knihy souhlasí si jeho naukou o ospravedlnění pouhou
věrou. „Ihrn ist iiir jedes. einzelne Stiick seiner Bibel und íür die
.Bestimmung des grölleren oder geringeren VvŤertes desselben nicht
eine lnspirationslehre der Nlallstab, sondern allein die Frage, in
:Welchem Malle Christus in diesem Teile der Schriit „getrieben
““\.vird“. (Kawerau, Bedarí es einer lnspirationslehre, von O. Kier,
Kiel 1891, 25.) „Luther selbst stand ja der hl. Schriít einesteils inner-
lich gebunden, andernteils aber auch írei gegeniiber. řjs Wáre ein
ÍšUnrecht, eine Stinde gegen die VVahrheit, wenn Wir das iibersehen
-oder“ ableugnen Wollten.“ (K. Haug: Die Autoritát der hl. Schriít
ŤStral?›burg 1891, 8.)9)  . - 1 e

Naprosto protichůdné hlasy Lutherovy o Písmě zavdaly
jpodnět jk ostrým sporům mezi jeho stoupenci. Ortlıodoxní prote-
stanté tvrdí, že inspiraci učil, liberální však to popiraíí -- a obě
ıstrany ke své argumentaci citujíLuthera. Nlají pravdu obě. -- Ne-

5) Pesch 203.
G) Dausch 108.  
7) Pesch 204.

_ -3) Dausch 109; Bainvel, De Scriptura sacra, Parisiis 1910, 1.05_
9) lˇlolzhey 133, pozn. 7. l
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důslednosti a kontradikce v nauce inspiraci a v protestantisrin.r-ž
vůbec jsou důsledkem a ovocem L herovy oportunní politiky
nedostatku seriosnosti, s jakou se pustil do reíormy viry.

il. Protestantští theologové, kteří měli za úkol uvésti nauku.
Lutherovu v systém, vyvíjejí dále také nauku o inspiraci. Vývoj.
ten dál se směrem v pravo, takže jeho výslednici jest tak rigorosní
theorie inspirace, nad niž si již nelze rigorosnějši mysliti. --Otecem.
teto hyperothodoxrií nauky o inspiraci jest Jan U e r h a r d, nejvetsi.
protestantský theolog 17. století, do důsledků pak ji rozvinul Ouen-
stedt a řlollaz. Orthodokní škola protestantská učí, že Písmo jest;
slovem Božím ve smyslu doslovném. Svatí spisovatelé byli jen
n“.,.ecliaiiicl‹;ýi“ni nástroji Ducha sv. Nejsou tudíž autory, nýbrž pou-
h.jíŤˇn“li pisateli posvátných knih. Jako byli proroci a -apoštolové.“

Božimi, když kázali, byli při psani rukou a perem.
Ducha sv.: -- „unde etiam Dei amanuenses, Christi manus et Spi-
ritus Sancti tabelliones sive notarii et actuarii dicuntur.“ S`“vˇatíspi-»-
sovatelé psali ,,Spiritus Sancti dictamine“, i když psali o věcecli,
které znali odjinud. Ani slůvka nenapsali bez inspirace, nýbrž.
všecko jim bylo při psaní Duchem sv. jako do pera diktováno.-
Proto jedině Bůh je autorem Písma; proroci a apoštolové nemohou.
býti nazváni autory ani druhotnými, „nisi per quandam catachre-›
sin.“ inspirovány. jsou nejen. myšlenky a obsah Písma, nýbrž také
jednotlivá slova a slovosled. Různost slohu se vysvětluje tím, že
lìuch sv. se přizpůsobil individualitě jednotlivých spisovatelů. Než.
ještě, dále zachází; přehnaná orthodoxie protestantská a prohlašuje.
za inspirované jednotlivé písmenky, tečky -a interpunkci biblickéhofl
textu. Třebas byl již tehdy téměř evidentní původ masoretickýchx
zna.ček písma hebrejského, přece někteří tvrdili o nich, že byly ve
Písmě od počátku a že jsou inspirovány. Za bezbožnou smělost
po-kládalo změniti v Písmě tečku nebo dáti místo přidechu ostrého-
lehký. Dřisledně pak z tohoto rigorosního pojmu inspirace plyne,
naprostá bezbludnost Písma, at jednal o čemkoli. „Sacra Scriptura
irnmunis est ab errore in omnibus, quae reíert, etiamsi sunt solum
historica, chronologica, topographica, onomastica; nullaoue igno-
rantia, iíncogitantia aut oblivio, nullus mernoriae lapsus Spiritusfl
Sancti amanuensibus in consignandis sacris litteris tribui potest aut
debet.“ Tvrzení, že v textu l\lového_ Zákona jsou hebraismy az
soloecismy, je rouháním proti Duchu sv. Konečným resultátem této
nauky o inspirací bylo, že protestantští theologové prohlásili bibli.
za jakési vtělení Ducha sv. P. 1.714 tvrdil generální superintendenti
v Oothě Nitzsclie, že Písmo nemá býti jmenováno věcí stvořenou,
nýbrž Bohem.l°) _ t

 K' podobným důsledkůin vedla nauka o inspiraci také u vyznání'
reíormovaných a u církve anglikánské. Jest to pochopitelno, po-
něvadž zásada, že bible jest jedinou normou viry a mravů, je všem
protestantskýrn vyznáním společná. -_- Vyznavači Kalvínovi az;

 10) Dausch 110 sqfilš Pesch 217 soq; Ae mil. D o rs ch S. J., De inspi-
ratione s. Scripturae, Oeniponte 1912, 78 so; Bainvel 102.



Zvàingliho brali se úplně po cestách stoupenců Lutherových. Také
oniľuči verbální inspiracinve smyslu A lutheránskěm, vztahujíce in-
spiraoi na jednotlivá slova, p-ísmenky, tečky, dokonce i na akcenty
biblického textu. Tento do krajnosti vystupňoväflý Výklad ÍHSDÍ-
race, obsažený ve „Formula Consensus l“Ielvetica“, jejímž hlavním
tvůrcem jest J in d ř i c h H e i d e g g e r, byl přísně pk věření na-
řízen. Kdo se ho nedrželi, byli trestáni pokutou, vězněni, i do vy-
hnanství'vypovídániři) - Církev anglikánská přiklonila se rovněž
v názoru na inspiracik extrémním naukám protestantů na evrop-
ském kontinentě. Přední její theolog V 16. století , Vilém Whi-
tak e r souhlasí se současnou naukoulutheránů i reiormovanýchři)

Tak, se stal protestantům falešný princip, že bible jest jedinou
normou víry, osudným próton pseudos, ktere je Zavedlo na scestí.
Jakmile popřeli neomylný učitelský úřad V Církvi, museli důsledně
Z původu Písma vymýtit každou stopu lidského prvku, musìli Vy~
stupňovati pojem inspirace na nejvyšší míru a tím zachránit Písmu
absolutní autoritu, bez níž nemohly Zůstati neotřeseny Základy
jejich dogmatiky. Snaha jejich vedla až ke Zbožnění bible a jednot-
livých slov, písmen a teček V jejím textu. Bible se jim stala, jak
praví Fontanes, papírovýmpapežem, suverenním veleknězem a
representantkou Boha a Kristali) Byla protestantům tím, čím je
katolíkům Svátost Oltářní. T ak ke konci 17. S t o l etí není
jižmožnou protestantůmluviti O inspiraci, nýbrž
spíše oi bohopoctě, Vzdávané bibli, jednotlivé
písmencea dokonce každé teěce V biblickěm
t.eXtu.“) P (Pokra_čování.)

, ,b KAREL vALKAz
ErNoLoGICKoí-NÄBOŽENSKÝ SJEZD

P VE SV. GABRIELU l
U VÍDNÉ VE DNECI-117.--2O.CERvENcE1923.

Misionářský řád Božského Slova (Societas Verbi Divini) ve
Sv. Gabrielu-jest již proslulý svou činností misijní -- jak apoštolo-
váním u pohanů, tak propagandou doma. Než tímto p=ožehnaným
působením není ještě všechna jeho práce Vyčerpána. Duch svatý,
pod jehož Zvláštní ochranou Stojí tu chrám i řád, Zdá se býti
členům řadovým vzoremiisilou k šířenísvětla Všude: nejen misiemi
v zámoří, ale i doma vědou proti moderní anarchii rozumu a mıfavů
Ťnepravou vědou podporované. Rád, Vyzbrojující důkladnou vědec-
kou prıpravou (6 let; bohosloví) již Své kandidáty, může se po-

 .» ii) Dausch 115 sq; Pesch P212 sq. ^
V ii) Pesch 258 sqq; Dorsch 79.

l iw) Dausch 107.  .r
ii) Dausch 110; Pesch 223. si
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chlubiti též jmény mužů, kteří jsou uznávanou autoritou i na světofl
vém ioru vědeckém. Tito pracují, jak přirozeno, V oborech vlastní
řádově činnosti nejbližších V etnologii, historické socioiogii a
hlavně ve srovnávací vědě náboženské. Výzkumy a zkušenosti mi-
sionářů poskytují jim k tomu materiál, cenou svou a spoleiıìivosti
jedinečný, jímž důkladně Vyvracejí předsudky racionalistické vědy,
spočívající jenom na hypothesách. S

Zmíněné obory tamních misionářů-vědců pěstují se však na
straně katolické teprve v době nejnovější, takže širší kruhy kato-
lické nejsou ještě S pěstováním a výsledky jich seznámeny; vět-
šinou vládne vůči nim nedůvěra, zaviněná protináboženskýrn jejich
Zneužíváním V knihách protivníků. Proto rozhodli se sv.-gabrielští
spolu s jinými katolickými vědci, uspořádati zvláštní pracovní Sjezd
čili kurs za účelem propagace a širšího pěstování těchto věd. Kurs
byl určen pro země středoevropské -~- a skutečně, přednášející
sami (téměř Všichni ovšem Němci) byli povolání ze všech států
n_a-úze1ní bývalého Rakouska, Z Německa, ano i francouzský jesuita
P. Pinar d, který napsal již V tomto oboru veliká vědecká díla,
konal tu přednášky ve svém jazyku; mezi účastníky pak, jichž se
tu sešlo na 180, byly zastoupeny téměř všechny národy evropské
Vůbec. Aby seznámili veřejnosts připravovaným podnikem, měli
se V jednotlivých státech starati místní sekretáři sjezdovígu nás to
byl známý zahraniční pracovník Msgr. dr. Hanuš, který uveřejnil V
novinách pozvání a rozesílalprogramyiiníormace.--Ubohoslovců
vzbudil ovšem sjezd svými thematy mimořádný zájem, ale materi-
elní obtíže většině touhu znemožnily, takže českých bohoslovců.
nás bylo ve SV. Gabrielu jenom šest (z toho čtyři pražští kolegové
na státní stipendium, Nlsgr. Hanušem vymožené). Nelitovali jsme

1 .\

však cesty ani obetı, nebot Širší rozhled, mnoho zkusenosti a se-
známení, nové poznatky posílily a obohatily ducha na cestě k vlast-
nímu vzdělání a prohloubení náboženskému i k poučování jiných-

Do SV. Gabrielu přišli jsme V pondělí 16. června navečer.
Cestu Z nádraží v Nlödlingu Z daleka nám označovaly ozdobné
červené věže klášterního velikého chrámu. Po iormalitách zapiso-
vacích (na zaopatření platili jsme 40 Kč) a ubytování ve velikých
spárnách ,Joužili jsme zbývajících chvil, abychom se trochu Se-
známili s labyrintem veliké, složité budovy. Provází nás ochotný,
hovorný bohoslovec zdejšího řádu, a od něho dovídáme se některé
podrobnosti Z historie ústavu i řádu vůbec. - Tyto budou snad
zajímati i ačtenare. 1
” SV. Gabriel (toto jest jméno kláštera samého) založen byl roku
1889, úplně však dostavěn a zařízen ve svém 1“ıynějším rozsahu
teprve [před Vypžuknutím války. Stavěli jej bratří a kněží řádoví
(tito technicky vzdělaní) sami, stejně jako. ostatních šest řádových
domů V Evropě (V Holandsku, Německu, Rakousku a V Římě) a
jeden V Americe. Náš ústav jest jedním Z největších řadových
domů, nebot jest Zde jediný řádový noviciát a theologické učiliště;
přicházejí sem tedy kandidáti ze Všech ostatních domů, které za to
Zase mají každý svoje 'gymnasium (7leté). Od založení ústavu vy-›
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šlo odtud již přes 600 kněží na úhory misijní. (Kromě noviců a boho-
slovců jest tu také mnoho bratří, zaměstnaných V dílnách a při ho-
spodářství, takže dům obývá stále kolem 600 členů. ll/lateřinec a
největší řádový dům jest V kolébce řadové, ve Steylu V Holandsku,
nedaleko německých hranic. Zde totiž r, 1875, V době kulturního
boje V Německu, založil řád prostý německý kněz, P. Arnold
Janssen (1837--1909) a dal mu za úkol misie mezi pohady ipůso-
bení doma; toto poslední zamýšlel hlavně tiskem. Roku 1892 zalo-
žen P. Jˇanssenem ještě ženský misijní řád Služebnic Ducha Sva-
tého. Těchto jest asi 700 a uplatňují se velmi činně ve Všech obo-
rech a místech misijní ěinnosti. -- Z nepatrných a málo slibných po-
čátků dospívá řád Velikého rozkvětu; misionáři jeho působí ve
všech dílech světa a vědci dobývají úspěchů na světovém poli vě-
deckém, zatím co dobrýtisk jejich plní . své poslání V širokých
vrstvách německého lidu. --j Průvodce nás opouští V jídelně, a pak
již sami odcházíme od večeře do tiché domácí kaple, modlitbou
ukončit pestrý, rušný den - .  

Na úterý ohlášeno zahájení sjezdu vzýváním Ducha sv. a
slavnou mši sv., již měl celebrovati kardinál Piifl. Spěcháme tedy
brzy ráno do kostela, Vykonati si napřed svoji soukromou pobož-
nost a sv. přijímání. A tu hned při vstupu překvapila nás-velikost
azároveň ušlechtilý, povznášející ráz vnitřku, díla to klassického
téměř svou jednoduchosti a krásou. Stavba jest půdorysu křížo-
vého a Sloh její nese ráz románský. Hlavní, Veliká a vysoká loď jest
oddělena od postranních střídavě zděnými pilíři a hlazenými, ští-
hlými granitovými slouDY, Což dodává chrámu při jeho délce rázu
monumentálního, a přece ne těžkopádného. K dalším zvláštnostem
chrámovým patří nádherný Ochoz kolem hlavního oltáře, Z červe-
ných korintskýchsloupů, V němž je umístěno asi pět oltářů; toto
působí tím imposantněji, poněvadž je presbytář asio sedm stupňů
povýšen nad loď, a hlavní oltář sám, rovněž velkolepé dílo mra-
morové, je V krásném souladu s mohutným pozadím. Klenba apsidy
nad hlavním oltářem jest pokryta uměleckou, velikou mosaikou
holubice Ducha sv., zářícího mezi mračny (Duch sv., jemuž chrám
zasvěcen, jest tu zvláště ctěn a Vláda jeho V lidech tu zevně pa-
trna). Nlosaikové jsou též krásné vzory, zdobící oblouky mezi jed-
notlivýmisloupy. (V Rakousku V novějších chrámech Vůbec pře-
Vládámosaika, inšpruckými odborníky umělecky prováděná.) Ji-
nak nevidíme V chrámu jiných ozdob, leč po jedné soše na Vedlej-
ších oltářích. ~

Důstojný chrám Boha-Posvětitele! A Ochránce chrámu jakoby
opravdu tvořil Vesvém krásném stánku divy milosti. Všichni, kle-
rikové i laici(těchto zde bývá mnoho na mši sv. i u sv. přijijınání),
V takové sebranosti a vroucnosti obcují svaté oběti, Zvláště pak
sv. přijímání, že jest i zevně patrno, jak hluboký je tu život du-
chovní a jak podivuhodné působení milosti V lidech. A odlesk to-
hoto posvěcení mile. září na klericích a bratřích i V jejich denním
životě, V hovoru i práci; neuvidíš mrzuté tváře '-- naopak, z těch
jasných očí vyčteš jen radostný mír duše, prostotu a lásku, jak pra-
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meni z úplného odevzdání se vůli Boží. Radostno mezi těmi dlít, jež
všechnyctíme jako svoje bratr1.Np O 1

P0 snídani Vede nás ještě nas pruvodce do krypty pou kostc-
lem. Neníto však hrobka, nýbrž prostranná, kruhová kaple. při je-
jíchž stěnách stojí několik oltářů, prostřed pak řady lavic. Kaple jest
určena pro exercicie. A také nemůže býti vhodnějšího místa pro
posvátná rozjímání. nežli zde, V podzemí, kde ticha ani šelest ne-
vyruší a šero soustřeďuje myšlení. Kolik asi požehnání dostalo se
mnohým V těchto místech. uvážíme-li, že se tu konají Stavovské
evercicie téměř celé tři měsíce prázdnin --Ě ř
- Než - musíme již spěchati z krypty do chrámu na Vení Sancte.
_-'.\/lohutné Ecce sacerdos již tu vítá arcipastýře V četném prúvodě.
Po Vzývání Ducha svatého začíná mše sv. (bez assıstence), jız jsou
důstojným doprovodem sbory, na kůře řenolmky zpívané. Zvlaste
Kyrie ake konci Salutis humanae satorbyly sbory tak jímavé svou
prosebností, bezprostřednosttí a dokonalým přednesem, že by mohly
sloužiti za vzor, jak předváděti duchovní skladby vůbec. A jeste
něco působilo při bohoslužbách dojmem nezahladitelným -- oslava
proměňování. Po Sanctus vcházejí do presbytáře s obou stran hoši
V rochetách s hořícími svícemi V rukou; 'před oltářem spojí se
V podobě klínu a na kolenou tiše. jako svíce samy, očekávají Toho,
který je má nejraději. Zvonek zazní krátce znova -- a tu jako kou-
zlem rozzáří seobrovský vítězný oblouk presbytáře - a Všechno
ztichá V očekávání příchodu Beránka Božího. A zatím co kardinál

vı av
_)se ˇkorı a zvedá svatou hostii, zni vzdáleně a velebně na ve-zi zvon

k tak Vznešenému divu. Chrámem pak uvnitř se nese něžné,tichou-
čké pianissimo Varhan, jak Výdech duší, Hostem blažených -- --.
_ Po mši sv. shromáždili se účastníci V nové, veliké aule klá-
šterní. Světlo sem padá shora. nebot aula tvoří samostatnou stavbu“
uprostřed jedné quadratury, z níž by jinak mnoho světla do 'sálu
nepřišlo. Zařízení jest divadelní a zcela moderní; prostranné .jevi-
ště, před nímž místo pro orchestr, Vzadu galerie a sál vyplněn řa-
dami sklapovacích židlí. -- Z dlouhé chvíle prohlížíme si zatím ob-
šírný program, V podobě knížečky předsednictvem vydaný. Na-
cházíme tu podrobný- rozvrh každého dne,vněmž ani nasvačinu
nezapomenuto. Denně pět přednášek, ovšem německých -~ ažna
dvěirancouzské --, k jichž, porozumění a snazšímu přehledu snad
velmi ,přispěje rozvedená osnova, ke každému .thematu V programu
připojená; na konec jest také ke každému thematu uvedena četná
literatura, takže program sám již má cenu Vědecké pomůcky.

Těšíme se, že poznáme tolik vědců (asi dvacet), jejichž, před-
nášky V programu ohlášeny, i očekávané Vzácné hosty --- a tu již
ruch V sále tichne a pozornost se obrací ke dveřím, jimiž vcházejí
očekávání: předsednictvo-se vzácnými hosty, dvěma hlavami Ra-
kouska. Dlouhý předsednický. stůl obsazen (čelné místo zaujím
hnedvedle kancléře Seipla nášì Nlgsr. dr. Hanuš) -- a u předčíta-
cího pultu stojí již statná postava V prostředních letech výrazu velmi
sympatického, místní rektor a předseda sjezdu P. Schmidt. Získal
si jistě rázem oblibu a úctu Všech účastníků, zvláště potom slovy

22“.
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svého upřímného vítánígvždyt' z té (milé, ušlechtilé tváře vyzařo-
vala mateřská 'zrovna starostlivost, poctivost, přívétivost ja láska,
spojené s nelíčenou prostotou a upřimností (připomínal Velice na-
šeho brněnského Ť dp. regenta dra Sústka, blahé asvaté paměti).
A za touto tedy tváří dobrého duchovního Vůdce skrývá se r duch
tak Vědecký a břitký, že Vlastně první na našem poli vědeckém
rozvalil úplně obdivuhodný darwinský. evolucionismus, a najdo-
ložených faktech vybudoval novou methodu vědeckou ve srovná-
vací Vědě náboženské i V sociologii, která jenejen dobrouobranou
katolického učení, nýbrž znamená V busdoucnosti i útočnou jeho
sílu. Proto ho nazývali téměř všichni přednÍášejíc_í svým učitelem.
Z řeči jeho Vanula horlivost o pravdu, jež ho pobádala k uskuteč-
nění tak obtížného sjezdového podniku. -- Po předsedovi ujal se
slova kardinál Piffl, který ve svém delším proslovu zdůraznil dvojí
misijní poslání SV. Gabrielu, asi V tom smyslu, jak jsme je vyložili
na začátku. Zde k tomu ještě dodáváme o jejich činnosti publici-
stické. Dtcové SVD vydávají za redakce P. Koppersea Schmidta
ve Vlastní tiskárně Vědecký časopis ,,Anthropos“, kterýse těší Váž-
nosti ve světových učeneckýchkruzích a pináší studie bada-
telů i mimoevropských. Kromě toho ovšem vydali tu i četná svoje
díla samostatná, jež, jsou pro studium velmi vděčná a zajímavá
(Schmidt: Menschheitsàwege zum (ìotteserkennen, .Koppersz An-
fánge des menschlichen Gemeinschaftslebens a m. j.); spisy jejich,
jakož i jiná odborná díla. a časopisy všech jazyků (český spis tu byl
jediný -- dra Hanuše Úvod do srovnávací Vědy náboženské --A)
byly po dobu sjezdu vystaveny a hojně kupovány. -

Rázu již více politického, jak pochopitelno, byla řeč spolkového
kancléře prel. Seipla. „Rakouský kancléř a s ním celé Rakousko
vítá účastníky“ .--těmi-slovy jakoby byl vyjádřil celýton své
řeči, jež se zdála jako z tvrdé ocele státnického ducha ražená. Zdů-
razňuje, jaký má význam evropský Sjezd na rakouské půdě. Vyni-
kající- členové národů, válkou znepřátelených, opět se tu scházejí,
aby si podali ruce a sjednotili se na poli vědy. A toto sjednocení
kulturní budepředzvěstí apomůckou dorozumění a shody národů
také V otázkách jiných. a V A Pokračování.)

r  DRM.B.: i
KESTUDIU KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE.

Po světové Válce, která přivedla všecky systémy moderní filo-
sofie ad absurdum, byl ještě větší měrou obrácen zřetel k filosofii
křesťanské, od níž jedině lze doufati positivní výsledky pro prak-
tický život lidstva. Na Všech katolických universitách .začala se
více pěstovati filosofie scholastická, která mádnes rkpatolickém
světě nadšené hlasatele, a má jistě velikou budoucnost..Z rozkvětu
křesťanské filosofie získává ovšem také theologie. Nauka sv. To-
máše Akvinského těší se stále Větší pozornosti. Oslavyjšestisty-
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letého Výročí kanonisace Učitelé andělského, pořádané na podnět
encykliky ,,Studiorum ducem“ V celém světě křestanském, zvy-
šují zájem O největšího filosofa středověku. Také V našeın národě
Vzmáhá se ruch filosofický, jenž se V poslední době projevil na př.
lšrontroversí P. Bořity O. P., zvláště pak dra Krlína s drem Krato-
chvilem, které ostatně, třebaže je důkazem zájmu o věc, jest jen
litovati. „Život“ ohlašuje V novém ročníku soustavně probírání filo-
sofie thomistické a kromě toho chystá zvláštní číslo. věnované filo-
sofii a theologii sv. Tomáše, k čemuž přispějí svými pracemi filoso-
íové naši a přední thomisté francouzští. Jest si jen přáti, aby
ušlechtilé snažení na po-li. křesťanské filosofie neutuchlo, nýbrž zí-
skávalo Vždy širší kruhy těch, kdo by se jí s láskou věnovali.

. Předpokládajíce plným právem znalost děl našich českých kře-
sťanských iilosofů, uvádíme některá cizí díla, spadající do tohoto
oboru, která byla vydána většinou V posledních letech. Seznam
není ovšem úplný, než přes to doufáme, že snad poslouží k infor-
maci jo příslušné literatuře těm kolegům bohoslovcům a akademi-
kům, kteří se o křesťanskou filosofii zajímají. .
D r. J o s. A n t. En d r e s, Thomas Von Aquin. Kirchheim, -Nlainz

1910. . -
-- Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christl. Abend-

lande. Kösel, Kempten 1908.
D r. M a r t i n G r ab m a n n, Der hl. Thomas Von Aquin. Köselsche

Bjuchhandlung, Kempten 1920. .
-~ Der Gegenvvartswert der scholastischen Philosophie. Herder,

Freiburg im Breisgau 1913. p
-- .lìinfiihrungzin die ,,Summa theologíca“ des hl. Thomas von

Aouin. Herder, Freiburg 191.9. 4
--- Die Geschichte der scholastischen Nlethode. I. Bd. 1909, ll. d.

1911. Herder, Freiburg.
-fl Die echten Schriften des hl. Thomas von Aquin. Aschendorff,

Münster 1920. V  Z i 1 D
M. B ie r b a u In, Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Univer-

sität Paris. Aschendorff, Nlůnster 1920. j
Franz Pelste r S. .l., Kritische Studien zum Leben und zu en

Sflchriíten Alberts des Grolšen. Herder, Freiburg 1920.
-- Thomas Von Sutton O. P., ein Oxdorfer Verteidiger der thomi-

stischen Lehre. Felizian Rauch, Innsbruck 1922. V
D r. .l o s. S ch e e b e Natur und Crnade. Mit Einleitung und

Ergánzungen neu herausgegeben Von Dr. Martin Grabrnann.
Theatiner Verlag, München 1.923.*) 9

* .

Stan í s l a u s d e B a c k e r, Disputationes de nte in comrnuni.
Beauchesne, Paris 1919. j ' V

-- Dısp›utationes metaphysicae. Fasculus tertius: De causis entis
finitı. Beauchesne, Paris 1923. . ˇ

fi a rır i g o u-L a g r a n g e, De revelatione per Ecclesiam catho-
lıcam proposıta. Ferrari, Romae 1921. 1
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P. Zacharias Van de Woestyne 0. lři. M., Cursus Dhilo-
sophicus. Tomus I. Logica minor, logıca maior, ontologia. Ty-
pographia S. Francisci, Mechliniae 1921. 1

_ II!

N. Balthasar, L°ëtre et les principes metaphysiques. Institut
Superieur“ de philosophie, Louvain 1914. 1

Boye r Charles S. J., L'idee de Verite dans la philosophie de
St. Augustin. Beauchesne, Paris 1921.

- 1 ëëľhristianisme et Neo-Platonisme dans la formation de St. Augu-
stin. Beauchesne, Paris 1922.

Eu se b e Clo D, Saint Bonaventure. (ìabalda, Paris 1922.
G a r r i go u-L a g r ang e O. P., Dieu. Son existence et sa nature.

Beauchesne, Paris 1920.. 1
-- Le sens commun, la philosophie de lietre et les formules dog-

rnatiques. Nouvelle librairie Nationale, Paris 1922.
K O rs, La justice primitive et le Deche originel ďaprès Saint Tho-

mas. Le Grulchior, Kein 1922.
O d o n L o t b i n O. S. B.. La morale naturelle et loi positive diapres

Saint Thomas d'Aquin. Bruxelles, „Action catholique“.
J a c q u e s M aritain, Art et Philosophie. Librairie de l*Art ca-

iholique, Paris 1920.  
_g lìlements de Philosophie. I. lntroduction general a la Philo-

sophie. Tôqui, Paris 1920.
D. Mercier, Metaphysique general ou Ontologie. Institut Supe-

rieur de philosophie, Louvain 1922.
vv Logique. ibid. 1922. 9
---z Psychologie. ibid. 1921. P
-- ălritèrìologie generale ou traitè general de la certitude. ibid.
J. V an Nlolle, Psychologie Vegetative. Malines, 1918. Dicrickx-

1 Beke. 1  
H. No hle O. P..  L°'education des passions. Paris 1922, Lav-

tltielleur. 1 ~
D. s, Cosrnologie ou Étude philosophique du monde inorganique.

Louvain. Institut Superieur de philosophie 1918.
~_ La notion de ľespace, Bruxelles 1922. R. Gand. 1 ›
H. Pinard de la Boullaye S. J., L'etud.e coınparee des reli-

1 gions (lìssave critique). Tome I. Son historie dans le monde
eccidental. Paris 1922, Beauchesne. r 9

A do lp h e R e t t e. Une miraculee de Lourdes Louise Repas.
Paris 1922. Blond.
`t7\J ulf. Lˇoeuvre diart et la beaute. Bruxelles. R. Gand. _

. . Sk

.F r. A g O S t i n o CI e in el li O. F. M., L'origine della iamiglia. Mi-
lano 1921, Soc. ed. ,,Vita e Pensiero“.`

F r c e s c o O gl i at i, Religìone e Vita. ibid. 1919.
-~ La questione sociale. ibid. 1921. 1

W ""ˇ“ĚÍva\ì\_.

*) Vi-Ztež Seznam knihkupectví l“lerderoVa Z r. 1923.
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/

 ANTONÍN sALAJKAz
sv. ]osAFA'1`,MU(Í1~_flD:\šíK UNIE.

 j (K 300letému výročí jeho smrti.)
Veliké dílo -- Sjednocení církve východní se Zá-

p a dní --- vyžádalo si před 500 lety, dne 12. listopadu 1623. oběti
mužep-odivuhodné Svatosti života --j arcibisk. polockého sjednocené
církve řeckokatolicke, S v. J o s a Í a t a K u n c e v i č e. Prolita byla
krev muže. který pro unii pracoval, mnoho trpěl a Za ni i život svůš
položil, aby se stal vzorem v životě ive smrti všem, kteří pracují na
témže poli. Prolita krev měla přinésti hojné ovoce církvi řecko-
katolické. g

.Abychom porozuměli životu sv. Josaíata a významu jehosrnu-
čednické smrti pro církev řeckokatol., jest nutno alespoň několika
rysy dotknouti se unie rusínské církve S Řírnem, jejích bojů a
vítězství.  

Rutheni neb Ukrajinci přijali křesťanskou víru Z Cařihradu a
byli cír`kevněodvislí od patriarchy cařihradského. V době této
nebylo rozkolu mezi církví východní a Západní. Za cařiliradskeho
patriarchy Michala Ce rularia, byla jednota s apoštolskou Sto-J
licí. v Rímě r. 1054 přerušena, nastal 1`oZkol. Taképáska mezi Ří-
mem a Ukrajinou byla přerušena. Během století byly činěny po-
kusy o jednotu s apošt. Stolicí v Římě. Řekové sjednotili se S
katol. církví na círk. sněmu v Lyoně r. 1274. Patriarchou cařihr.
byl tehdy Jan B e k ko s. Unie sjednána hlavně Z příčin politických
a proto již r.. 1283 se rozpadla. Pamatná jest i unie smluvená
r. 1439 ve Florencii přičiněním císaře byzantského Jana VIII.,
na niž přistoupil také metropolita kijevský Isido r. Než sjedno-
cení neujalo se ani v Řecku, ani v Ukrajině. l Zůstavalinadále Ukra-
jinci v roZkolu.`Poměry v církvi ukrajinské byly velice smutné.
Všichni činitelé, kteří měli na mysli blaho církve ukrajinské. viděli.
že pomoc a obnova spočívá jedině--ve sjednocení s Římem. Obratili
se tudíž, biskupové Hyp›atiusP oci esej a Cyril T e r le c ki na pape-
Ze Kle m e n t a VIIIQS touto žadostí*12.irčer”vna 1595 na synodě v
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Brestu. Apoštolská Stolice nečinila překážek avtak 23. prosince 1595-
byl přijat ukrajinský národ slavnostně do církve katolické konsti-
tucí ,,l\/lagnus Dominus“. Tuto unii však nepřijali všichni Ukiajinci..
Kijev, vých. Ukrajina a Kozáci byli proti unii. Mocným odpůrcem
byl kníže Konstantin O str o žský, jehož vlivem odpadli od unie
biskupové přemyšlslý ia lvovský, ačkoli žádost o unii 12. června
1595 papeži poslanou S ostatními biskupy byli podepsali. Rozdělení
národa ukrajinského. nadva tábory: sjednocené a nesjednocené
bylo příčinou mnohých bojů. Prvním metropolitou sjednocených.
byl Michal Rahoza (1596--1599), který na sněmě v Brest-Li-
tovsku, konaném od 6.--10. října 1596 unii slavnostně prohlásil..
Teprve za následujícího, zasloužilého metropolity Hypatia Po-
cieje (1600-1613) unie se Zakořenila. 9 1 v J -

Josatat Kˇun cevič narodil se r. 1580 ve Vladimíru .ve Vo-
lyni. Otec jeho Gabriel byl obchodníkem. Na křtu sv. dostal jméno
Jan (Ivan). Asi ve 12 letech odešel do Vilna k obchodniku lˇlya-
cinthu Popovičovi, u kterého se měl vzdělati v řádného ob-
chodníka a pak pomáhati otci. Než nedařilo se mu valně. Volný čas
věnoval modlitbě a čtení duchovních knih, často též navštěvovat
chrám. Kdežto v rodném městě Vladimíru ničeho neslyšel O nábož.
sporech, ocitl se ve Vilně v docela jiných poměrech po stránce ná-
boženské. Koncem 16. století byli tam katolíci obřadu latinského..
uniati, pravoslavní (rozkolníci), protestanté, kalvíni, mohamedáni,
židé a jiné sekty. Mladý jinoch málem by byl zlákánna. bludnou
cestu. Podařilo se mu však s pomocí Boží překonati útoky. Chodil
rád do uniatského kostela Nejsv. Trojice. V té době seznámil se S
Petrem A«rk a d i em, knězem řeckokatolickým, který ho rv unii
utvrdil. Jan navštěvoval jeho bohoslovné přednášky. Chodil též na
přednášky do akademie Tov. Ježíšova, kde styk s jesuity P. Ko-
v als ký m a P. G r u Z e vs k ý m mnoho mu prospěl. V koleji do-
stávalo se mu i .návodu k duchovnímu životu. Dobrý tento vliv
brzy se projevil _- Jan se rozhodl vstoupiti do stavu duchovního.
Gbchodník, ju něhož byl zaměstnán, byl bezdětným ra chtěl ho učiniti
svým dědicem..Než Jan nedal se přemluviti a r. 1604 vstoupil do
řádu basiliánského, do kláštera Nejsv.rTrOjice. V řeholní roufcho
oblékl ho metropolita řeckokatolický Hypatius Pociej. Obdržel
jméno Josaiat. Mnozí považovali jeho rozhodnutí za nemoudré.
Klášter byl na spadnutí a pronajat obchodníkům. Byl v něm toliko
opat. Neměl tedy Josaiat v noviciátě žádného duchovního vůdce.
Ubytoval se v malé světničce a započal řeholníživot. Modlil se
předepsané církevní modlitby. jež mu však nepostačovaly. Před
započetím dne dlíval celé hodiny na modlitbách a rozjímání. Stu-
dovala zkoumal bohoslužebné knihy církevní. Zde nalézal nejvíce
důkazů ze samé starobylosti-pro jednotu církevní. Knihy tytolbyly
mu později nejpádnéjší zbraní proti rozkolníkům. Čítal rád-spisy
sv. Otců a životopisy svatých. Jeho rozhled se tím stále rozšiřo-
va”l.~Obstaral si spisy rozkolníkůa studoval je. Než to mu nestačilo;
sám chápal se pera na obranu pravdy. Tak napsal: „O íalsovani
Písem slovanských odpůrci metropolitovými“, ve spise: „O křta
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sv. Vladimíra“ dokazuje, že církev ruská byla původně katolickou.
Z úvah o řeholním životě vyšel Spis: „O řeholnících, jejich slibech a
rouchu“, jiný ,,O celibátu či bezženství kněžském.“ Josaiat zami-
loval si hned na počátku přísný život kajícný a zůstal mu věren až
do smrti. Mnoho se Dostil, pod řeholním rouchem nosil roucho
žíněné. Spával málo, a to na tvrdém lůžku, často na holé podlaze.
Bedra svá opásal idrátěnými, pichlavými řetízky. Kromě toho
mrskával své tělo bičíky, velmi často až do krve. Pohnutkouk ta-
kové kajícnosti byla jeho horoucí láska k Pánu Ježíši. Při tom
měl neustále na mysli blaho a spásu svého národa,
obnovu církve a pokrok unie. Za to se modlil a.obě.to,val.
kajícné skutky. Lidem neušel tento jeho život, i začali ho vyhle-
dávati. On však se přestěhoval do jiné části kláštera, aby nikým
nebyl vytrhován z pobožnosti. Tím položil sv. Josaíat pevný
základ svému duchovnímu životu. Již dříve seznámil se s Josefem
Velaminem Ruts ký m, který pocházel cz rodiny kalvínske a stal
se katolíkem. Studoval ve Vilně, na vysokých školách v Praze, ve
Wurzbjurku a potom vstoupil do řecké koleje v Římě. Na rozkaz
papeže Klimenta VIII. přestoupil do církve řeckokatolické. Po
dlouhých bojích a váhání vstoupil r. 1607 do basiliánského kláštera
Nejsv. Trojice. Nyní pracovali oba mladí druhové na vybudování
kláštera, což se jim podařilo. Rutský byljiž knězem, JosaˇÍat pouze
jáhnem. Byli vzorem života dokonalého. »Rutský sloužil každodenně'
mši sv., což bylo tam něco neslýchaného. Život řeholní byl v klá-
šteře obnoven, noviců přibývalo. Josaíat působil jako jáhen s ka-
zatelny. Všude získával duše Bohu, s rozkolníky pouštěl se do
rozhovorů o víře. Josatat a Rutský vzájemně se doplňovali. Těmto
dvěma řeholníkům podařilo se obnoviti řád basiliánský, jímž obno-

I V Avena tez unie. e .
Unii nastávají boje. Na sněmě ve Varšavě r.1607 vydán nález

unii nepříznivý. Velikým protivníkem unie byl kníže Konstantin
O str o žsk ý. Vilno stalo se hlavním místem nábož. bojů. Opat
kláštera Nejsv. Trojice Samuel spojil se srozkolníky,.kteří se
snažili zmocniti se celého kláštera. V cestě jim stál J osaíat. Oznámeno
to bylo metropolitovi Pociejovi do Varšavy. Ten ustanovil P. Rut-
skeho gen. vikářem pro Litvu a svěřil mu pravomoc nad ducho-
venstvem světským a řeholním. Opat 'Samuel odpadl nyní od unie
úplně. Rozkolníci chtěli zzískati sliby i hrozbami Josafata, který měl
v klášteře mocný vliv. Josafat s pomocí Boží nástrahy jejich pře-
konal a rázně se jim opřel. Nyní obrátil se hněv rozkolníků proti
Josaiatovi. Roztrušovali O něm různé lži, na ulici házeli po něm
kamením. Rozkol ve Vilně se vzmáhal. Duchovenstvo, kromě klá-
štera Nejsv. Trojice, odpadlo od uniatského metropolity. Lidem
rnamlouvali, že metropolita chce jejich církev přeměnit na latinskou.
Opat Samuel bylúřadu zbaven a na jeho rnísto dosazen P. Rutský.
Stastně vše překonáno a chrámy ve Vilně uniatům navráceny. Na
metropolitu Pocieje učiněn byl útok Janem Tupekou, který byl za
to odsouzen k smrti. Jakmile Josaíat o tom uslyšel, spěchal do vě-
zeníj a domlouváním docílil, že Tupeka přestoupil ke katol. oírkvi
a zemřel usmířen s Bohem. 5
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Josaíatovi dostalo se tehdy veliké milosti. Metropolita udělil
mu svěcení kněžské. Jako kněz sloužíval mši sv. každodenně, na
dlouhé modlení hodinek nikdy si nestěžoval, denně se zpovídal. U
oltáře při úkonech. bohoslužebných vedl si S velikou pobožnosti.
Za pobytu v klášteře přes veliké překážky vzdělali se v theologii.
1 vystupoval nyní na kazatelnu a slovy jasnými a přesvědčivými
obhajoval sv. víru. Zvláště si všímal otázek rozdílných mezi ka-
tolíky a pravoslavnými, kterým věnoval velikou péči při studiu.
Důkazy vedl Z obřadních knih bohoslužebných, kterých i pravo-
slavní užívali. Slova jeho, prosycená láskou, hýbala nitrem rozkol-
níků, a mnohé přivedla Zpět k unii. Rozkolníci nepoddajní tím více
na něho zanevřeli a nazvali ho ,,dušechvatem“. Velikým blahem ho
naplňovalo, že imůžeduše Bohu získané Z hříchů ve Svátosti pokání
rozhřešiti. Na zpovídání připravoval se bičováním, ve zpovědrici se-
děl mnohdy až 10 hodin. Vždy byl ochoten zpovídati. Sám chodil na
lov duší. a nešetřil ani proseb ani Slzí u Zatvrzelých. Tehdy se za
sv. zpověď platilo, on však nepřijímal ničeho. Využil každé příle-
žitosti, -nahodilého setkání pro svou apoštolskou působnost. V ži-
votě přísném neustával. Vstávalço 2. nebo 3. hod. ráno, bičoval
své tělo, rozjímal, probouzel jiné, sloužil mši sv. a pak pracoval až
do noci. Při tom byl povahy veselé a Vždy přívětivý. Spěchal do
nemocnic, do příbytků chudiny a všude posluhoval, rozdával a
získával duše Kristu. Sílu a nadšení čerpal z modlitby, rozjímání,
studia a čtení Písma sv. Do této doby připadají dvě obrácení: roz-
kolného patriarchy moskevského Ignacìja a Řeka Emanuela K an-
t a k uz e n a. R“. 1613 stal se Josaíat představeným kláštera byten-
ského a obnovil poutní místo mariánské v Žirovicích. .

g Uniatský metropolita kijevský Hypatius Pociej, velezasloužilý
to unii, zemřel r. 1613. Nástupcem jeho stal se Joseí Velamin Rutský.
Josaíat místo něho zavítal. do .vilenského kláštera, který měl spra-
vovat jako opat. V klášteře bylo již 6O basiliánů. Jako představený
byl k jiným mírným, k sobě přísným. O svěřené mnichy pečoval
se starostí otcovskou. Byl jim příkladem a radou všude nápomo-
cen. Nevšední péči věnoval církevnímu zpěvu chrámovému. dobře
věda, kterak mocné lid k pobožnosti povzbuzuje. Chudí neodchá-
zeli od něho s prázdnou. Ač měl mnoho práce, vždy příchozího
vyslechl a záležitostí jeho se ujímal. Veliká byla jeho horlivost v
nabádání k sv. rzporěcli. Roku následujícího konal Josafaı cestu do
Kijeva s metropolitou Rutským. Tam bylo sídlo metropole, ač Kijev
sám byl městem rozkolným. Při té příležitosti navštívil památný
jjeskyňový klášter pečerský. Byli v něm rozkolní mnichové sv. Ba-
sila. Přivítali ho velikým křikem a nadávkami. Když se utišili,
oslovil je jako milé bratry. Požádal, aby mu přinesli knihy obřadní
a živeolty sv. mužů rpečˇerských. Z nich jim dokiázal, “z"“e církev latin-
ská i řeckoslovanská musí tvořiti jednu katolickou. I vyprovodili
ho uctivě až do Kijeva. V té době obrátili. se k unii dva místodr-
;žitel.é královští Michal Sokoliňský na Bohdan Ty-škievič. jehož syn
.lfanuš velmi unii podporoval. J (Pokračování)
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P. 1-I. MUCKERMANN
v BRNĚ.

Do města, v němž bádal a působil
veliký M.endl, zavítal 24. října t. r.
zuamenitý biolog řádu jesuitského P.
li. Muckermann, nadšený ctitel opa-
ta-přírodozpytce z kláštera Králové,
aby promluvil důtklivými slovy o
velikém nebezpečí, hrozícím evrop-
skému lidstvu z dědičného zatížení, a
podal návod, jak zachrániti rodiny
zdravé před nákazou. Podáváme v
hlavních rysech myšlenky vzácné
jeho řeči.

Proroctví Spenglerovo, věštící zá-
nik západu, P_ Muckermann odmítá
jako nepsychologické a nepedagogi-
cké. Věda biologická ví, že národ
bude žití, dovede-linesčetné síly pří-
rodní, skryté v uhelných dolech, V
ložiskách rudy, v hnědé hroudě. na
lukách a V lese promělniti V energii
kultury, v potravu, šat, obydlí, a za-
chová ideály mravní- .

VI OVJen radná rodina muze poskytnouti
zdravýclı sil pracovních, aby pro-
vedly proměnu tuto. Proto chce před-
naseti o základních zákonech dědič-
nosti ve smyslu opata Mendla z při-
rozeného hlediska biologické vědy.
Než k provádění důsledků jejích ne-
nalezneme síly lv biologii. K tomu
třeba ethiky. Dvě otázky klade řeč-
ník pozorně naslouchajícímu obecen-
stvu, jako předpoklad jk dalšímu:

„Jest zde někdo, kdo by byl -
sv-ědčen,- že cizolozství není -....„(3

chem?“ Z j
„Jest zde někdo, kdo by nepřiznal.

že vlastnictví a život bližního jsou
nedotknutelny?“

Když hluboké mlčení posluchačů
zajistilo odpověď zápornou, přechází

. _. _.-,

‰e Ě

, _

. í. 31
e í;É:Žˇv

k mistrnému líčení vnitřní s‹Ť›iısta.š-ˇ§.~”“
nepatrného semene, ukazuje názor-
ně, jak se promění v bylinku, jejíž
kráse se nerovná žádný výtvor ruky
lidské. Dvě zdánlivě nepatrné buňky,
vaječná a semenná, z jejichž tajn-
plného spojení prýští nový život,
podmiiiují ve stejné míře budoucí
pokolení. Chceš-li porozuměti otáz-
ce ženské, studuj :šunkce těchto dvou
sobě rovných buněk. Tajemství,
jehož nevystihne nejhlubší bádání'
rozumové, jehož nepronikne nejjem-

V)nějsı technika, skrývá tajuplný onen
okamžik, kdy se obě spojí, by daly
podnět k novému životu. Jak veliké
proto překvapení vědeckélio světa,
když prostý mnich augustiniánský
odkryl částečně hustou jeho clonu,
objeviv zákon dědičnosti!

Platnost jeho i pro život lidský
jasnými příklady dokázaná, určila
úplně nový směr též moderní vede O
dědičnosti, jejíž -základní zásadou
nyní jest: spojiti základní myšlenku
Darwinovu se základní myšlenkou“
Mendlovou a vybudovati na nich.. zesystém zdravovedy plemene. či

Původní myšlenka Darwinova. to-
tiž idea přirozeného výběru, jest
enormního dosahu a žije dosud; v ní
hledá moderní biolog řešení otázky
sı`“'ıatků a zdravých rodin. r

Myšlenka Merıdlova však, hlásají-
cí autonomii, která nepřipouští kří-
žením žádného smíšení po-dstatnýclrir
vlastností plemen, může nás zdrtiti,
uvážíme-li tragiku dědičného zatíže-
ní. Zděděné vlohy jsou směrodatné
pro vývoj plodu. Vnější vlivy, půso-
bící namatku, když pod srdcem le-
jírn dítko- se vyvíjí, neurčují tvářnost
budoucího člověka. Marně jsou tedy.
pokusy, patřením na sošky klasi-
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ckzxlˇch těl získati krásné děti. l po-
hlaví určují dědičné vlohy otce a
matky, na proto není možno člověku
rušiti 3 platnost zákonů přírodních.
Nechť žije matka normálně, nebot na
zákonu dědičném nemožno něco mě-
niti. (Nečestný jest boj proti pleme-
ni cizímu zneužitím jména biologické
vědy, jak učinil dr. Arthur lÍ)inter v
.knize „ľlřícli proti krvi“.)

Působivost j zákona Mendlova .do-
kazuje učenec na některých příkla-
dech. Typický příklad autonomie ple-
men. nalézáme na dětech zakladatelů
Kapského mesta, bělochů, kteří po-
jali za manželky černošky- z kmene
Hottentotů. Vývoj děl se přesně dle
pravidel objevených v klášteře na
.Starém Brne. I duševní schopnosti,
pokud jsou závislé na organismu, jim
podléhají, jak dosvědčuje na př. ne-
obyčejné hudební nadání v rodinách
Bachově, Smetanově, Mozartově.
'Tedy jen šťastný osud nám umož-
ííuje vyniknouti v některém oboru
lidského snažení.sNepokořuje takové
poznání naši domýšlivost? Nenaplní
se srdce naše upřímným soucitem,
spatří-li v některé rodině stopy dě-
dičného zatížení? s  

Za největšího napětí všech účast-
níků zahajuje řečník kapitolu o dě-
dičném zatížení. Opatrně vybízeje
posluchače, by nehloubali o těchto
věceclı, pronáší vážně smutné věty:
„Nemusí býti každá epilepsie ani sla-
bomyslnost zděděná, ne každý hlu-
choněmý zdědil svůj neduh po svých
předcích. Na Dostojevském se uká-
zalo neobyčejné nadání zároveň S
těžkým zatíženíınff „Shledal-li však
kdo v kronicerodinné, že zatížení
jest dědičné a proto -beznadějně, bez
vyhlídky na vyrovnání, pak zbývá
pro mnohého ubohého otce a matku
jen víra ve vyrovnání tam, kde zrak
náš hledá hvězdy věčné. Tot jediná
naděje nám zbývající.“ Jaká to tra-
gika V těchto slovech! Pochopíme
nyní vážnost stavu manželského a
zodpovědno-st rodičů?

Potvrzuje to původ neštastného
děvčete',.jež je chováno V jednom Z
amer. ústavů pro slabomyslné. Rodo-
kmen jeho podařilo se sledovativvě-
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deckému aparátu až do dálné minu-
losti. Za americké revoluce zplodil
bohatý mladík s dívkou, která se
stala obětí jeho svůdnictví, a o jejíž
slabomyslnosti svůdce nevěděl,
chlapce.. Tento, když dorostl, pojal
za manželku zase slabomyslné děv-
če a Z tohoto, roduìe známo dnes
1000 slabo1'nysl.ıiych členů. Ve 42 pří-
padech byli. oba rodičové tak zatí-
žení, že duševní úroveň itšíich nepře-
sahovala schopnosti rozoumku šesti-
letého dítěte. Mladý ,muž netušil, jak
zhoubné následky bude míti oka-
mžik nedovolené smyslné rozkoše.
'Kdo zastaví proud bed a slz nevin-
ných ubožáků? 1

Stejně ničivě působí na zdraví lid-
stva nemírné požívání alkoholua ni-
kotinu, jakož is pohlavní výstředno-
sti. Těžká krise bytová mohla by
býti ihned odstraněna, kdybychom
měli peníze, jež. škůdcové tito pohltí.
Než nezahánějme lásky ani odtud.
kde vina je zřejmá. Jest však na
čase, bychom, ochraňujíce slabé, ne-
uvedli v nebezpečí silných.
j Prvním úkolem naším musí se
státi ochrana zdravých rodin.

Jak mohl onen mladý muž, táže
se badatel, svésti děvče, třeba pod
vlivem alkoholu, pak je zanechati a
oženitise S osobou svého i stavu, s
níž založil kmen zdravý, čítající 480
zdravých potomků? Ze zkažených
zásad dnešní společenské morálky
Vysvětlí se nám vše. Jak bedlivě dbá
manžel, aby jeho chot byla věrná,
sám však nepřiznàvá stejné právo
.straně druhé. Když se podaří rnatce
nemanželské dítko tajně odstraniti.
je vše v pořádku. Běda však. když
se odváží plod* hříchu přiznati před
světem „Je-li zde někdo, kdoby byl

VIbez hr1chu..necht hodí první po one
neštastnici kameneml“ “ “

Dítko nemanželské netrestejme. jest
naprosto bez viny. Není třeba, aby
vina rodičů zrcadlila se ve všech je-
ho dokumentech. t n

Matkupotrestáme tím, že ji s dít-
kem spojíme; Nemanželskýotec ať
prací rukou svých zajistí hospodář-
sky dítko i matku; ve svědomí at je
zavázán zk náhradě větší než zajišťu-



je, zákon nynější. Povinnosti společ-
nosti jest starati se, aby IJOVÍHHOSÍÍ
té -neunikl.

V závěru promlouvá řečník O de-
generaci. Vlastnosti“ osobně nabyté,
ni ctnost, ni neřest nemají obyčejné
vlivu na potomstvo. Je-li Však na-
kažen organismus tělesný, zasáhne
nákaza do buňky vaječné nebo se-
menné a shledáváme dědičnost. Ne-
sćetné oběti na životech vyžaduje
tuberkulosa, celé národy otravujíci.
Jak hrozivé jest číslo 87.000 podvý-
živou trpících dětí rv jednom průmy-
slovém mčstě Německa, V němž na-
počítáno pouze 800 dětí dobre žive-
nýchl Jaká to žeň pro tuberkulosu!
Není sice tuberkulosa nemoc dědič-
ná ve smyslu vlastním, než veliké
nebezpečí hrozí dítku ze strany ne-
mocné matky apozději pro životní
slabost Z nákazy vnější.

Nejsmutnější však jest bída ztíže-
ných pohlavními nemocemi. Nemož-
no .dnes déle mlčeti; celé národy se
řítí do propasti záhuby. Hrozně se
mstí vilná. rozkoš na celém pokolení..
Obecenstvo pozorně sleduje uvedené
případy Z bohaté zkušenosti kněze-
biologa.  

Jest Záchrana lidstva možná? Ano
když zachováme rodiny zdravé.

_ Šı

Proto žádá od nás budoucí pokolení:
aby jenom na duši i na těle zdraví
snoubenci uzavirali svazek pro život
(DarWin); vyskytne-li se v rodině
případ zatížení, nesmí býti uzavřen
sňatek mezi příbuznými i při zdánli-
vém zdraví obou snoubenců (Men-
del); nikdy at nesvolí rodičové k
sňatku. svých dětí, aniž by si předem
byli -vyžádali od svědoınitého.
ıfodiıuı znajícího lékaře vysvědčení
zdravotní. e

Vědec končí přáním, by brzy na-
stala doba, kdy poutníku pozemske-
mu :zase zasvítí slunce, rozkvete
květ objeví se štěstí neporušeného
tělesného i duševního zdraví.

Tímto zajímavým a pečlivě vypra-
covaným tlıematem, řečí plnou jak
vědecky  zdůvodněných poznatků,
tak praktických rad a pokynů. hlav-
ně, pak řečnicky skvělým předne-
sem, upoutal milý host četné obecen-

stvo tak, žev hlubokém dojmu přes
dvě hodiny sledovalo jeho před-

I V4' Ínasku. “
Vědecké poznatky, týkající se o-

tázky .moderní rodiny, snesl P.
Muckermann ve své knize: Kind und
Volk (vyšlo u lˇierdera). 1 vkl.

„VY TAKY ODPADNETE ší“

'lak se mne tázala 0 prázdninách ji-
stá stařenka. když cestou Z kostela
přišla řeč na ,,panáčky“. ,,A proč
myslíte, stařenko“, vyzvídal jsem.
„Ale dyž včil je už cely svět zkaže-
ný, aji ti panáčci . . . musíme se za
ně modlit“, mudrovala staruška, zvol-
na belhajíc vedle mne. „Pak se už
nemusíme bát“. pravil jsem, utěšuje
ji; ,,my prosíme Boha o pomoc a bu-
dete-li se vy Všichni za nás modli-
Vat, uvidíte, stařenko, že nikdo z nás
neodpadne.“ A milá stařenka radost-
ně slíbila, že se bude modlívat za
všechny bolıoslovce . . .

Do-ma jsem se zamyslil nad stařen-
činým výkladem. - g

Modlitba lidu za kněze! Myslíte, že
je potřebí něčeho jiného těm, kteří
na pahorku kalvarském prožívají
velké křižováni mystického Těla Kri-
stova, že něčeho více potřebují ti,
kteří teprve nastoupili cestu ,křížo-
vou? j

L Unum necessariumi  Lid náš ne-
Vzpomíná ve svých modlitbách ani
na kněze venku ani na kněžský do-
rost. Lid dovede -si vážiti horlivého
kněze, dovede jej chváliti, pozorno-
stí zahrnovati, nemilosrdně odsouditi
a k sınrtì uštvati _- ale nedovede se
za své kněze poniodliti. Neobviňuji,
pouze konstatuji. 1

A přece Kristus doporučil modlitbu
jako jediný prostředek k získání děl-
níků na Viníci Páně a Církev sv. na-
bádá Věřící zvláště V suchých
dnech, aby Boha prosili za dobré
kněze. J

Lid žije prakticky V domnění. že
knězi netřeba modlitby. Je třeba o-
praviti tento mylný názor. Bude nut-
no. působiti, aby věřící otázku kněž-
ského dorostu a obětavých, nadše-
ných duší apoštolských učinili svou
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otázkou tím, ze budou konati společ-
ně se svými ducíıovnimi vůdci mo-
dlitby a pobožnosti na tento úmysl.
Božské Srdce dobrého Pastýře vy
slyší modlitby Vernélıo stádce.
 ,Lid si uvědomí, že kněží nepřichá-
zejí pro-stě z jiných světů, ale že si
je Vychovávají zbožné rodiny, lid po-
zná, že se modlí za kněze, poněvadž
jsou „iníirmitate circumdatí“, že i jim
je potřebí milosti Boží V těžkém je-
jich povolání -_ a ne pouze ústrků a
nadávek, když již snad některý po-1
klesl. -- Lid se naučí své kněze mí-
lovat a bude opět obnoven poměr
duch. otce k dítkám.

Co učených diskusí a návrhů, jak
odpomoci nedostatku kněžského do-
rostul Ano, všechno užitečné, ale
jednoho jest potřebí: Do-
statek horlivých pastýr
sí musí lid vymodlit! ,-

Kéž by mluvili a. jednali Všichni
tak jako prostá ona stařenka z lidu.

~ 1 ik.

Š
za

N< P--'1\

\KNH -_- VOJACI-  
Před kasárnou V městě X. je od

rána neo-byčejně živo. Není divu: je
1. 'rijna --J novacci nastupují do. Vo-
jenské služby. V zástupech, s kufří-
ky na ramenou přicházejí jk nevzhled-`
né budově, která jim má být nyni
domovem. Mnozí musejí  čekat,
až na ně dojde řada; z dlouhe chvíle
i Z únavy usedají na kufříky a .pou-
štějí se do buchet, jimiž je maminky
zásobìly. V té směsici upozorňují na
sebe dva nováčcí svým zevnějškemi
počínáním. Jsou černě odění, sedí V
koutku nıajíce hlavy skloněny nad
úhlednou knížkou. Nahlédnete-li po-
zorněji, zpozorujete, že jsou to kně-
ží. 'l`a knížka - tof brevíř. Ze se
přítomnosttěchto dvou neobejde bez
poznámek druhu rozlíčného, netřeba
ani zvlášt připomínati. Nováčci jeden
za druhým pomalu mizí V budově,
až konečně je prostranství před ka-
sárnou prázdné. I ti dva -zvláštní „re-
kruti“ jsou jiz V kasarne; ted ,,na-
rukovali“. -_- Blíží se poledne. doba
,,menáže“:- _NoVáčkům se vydávají
šálky, aby si mohli jít“ pro oběd.

Jsou špinavé a hodně rezavé. Take ti
dva, jež Sledujeme, dostali šálky re-
zavé. Voják, který jím je dával, po-
radil jim, aby si šli na dvůr,.ø..šálky
vydrhnout pískem; při tom se mu V
očíchdivně zablýsklo. Berou je beze
slova, vycházejí na dvůr k hromadě
písku, kde se snaží očistiti od rezu
nádobu,z níž mají jisti po dobu vo-
jenské služby. Dílo však se jirn ne-
daří; co dělat? V alumnátě přepy-
chu nenavykli, ale z toho, co jim zde
dali, není možno jíst. Nezbývá, než
koupití si ve městě šálky nové. Et
íactum est ita. - Co nejdříve oblé-
kají nováčky do uniformy a již je
„vojna“ V plném proudu. Kona se
výcvik, V tomto případě beze zbra-
ně. Na dvoře kasárny i na cvičišti
provozují vojáci roztodivné cviky.
Specíalitou je pochodo-vání V Ťdřepu
-- t. ZV. kačení a čápí krok, který
velmi a brzy unavuje. Chvíle odde-
chu na cvičíšti hledívojácí co nejlé-
pe využítk odpočinku nebo zábavě.
V té době byste Viděli dva vojáky
stranou ostatních. A Zase čtou z té
zvláštní knížky. Jsou to kněží-vojá-
ci, modlí se oííicium. Jen ten brevíř
je Signum manííestativum sacerdo-
tum: V těch u.rnou1iěných ui1it‹›1'm'Éch.
které S nich všelijakVísí,byste ovšem
kněží nehledali. _- Odpoledne konají
se doma různé práce. V'o_iáci ‹:írif~nou
podlahu. čistí okna, zametají, řpomá-
hají V kuclıyni Do 'takové práce se
zpravidla neženou a chváleni zato
také nejsou. Dva Však přec se našli.
kteří činí výjimku. Kněží-vojáci. A
„šarže“ si V kanceláří vykládají,
tí „iaráři“ jsou přece jenom neısve-
domitější -n a jak prý jím to slušít
-- V místností, ve které je ubytová-
no 20--30 vojáků, nebývá nikdy
smutno. Zvláště ne večer, kdy je po

N‹lo

práci. Vojáci povykují. hlasitě se
VIIsmejı -- inu. jako na vojně. Dva -se

zábavy (-- a bývá mnohdy všeli-
jaká! --): vůbec nesúčastňují. Sedí

ÍVIV I VIsvých ku rıccıch a zase drzi V ruce
tu úhlednou knížku. Víte kdo
jsou. Dnes bylo celý den pilno, tak-

Vnebylo možná na brevír -sáhnout.
Nebudou ani“ hotoví, až se Zhasne
světlo. Nevadí; půjdou na chodba
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,pod lampu. Nebude jich aspon nikdo
rušit. Modlívali by se nejraděìí na te
chodbě; je však tam takový průvan,
že není radno delší dobu tam státi.
„_ Ráno po páté hodině je V kasár-
.ně ještě klid. Vojáci Vstávají až o 6.
hod. Dva Však už spěšně vycházejí.
.Jdou do blízkého kostela sloužit mši
sv. Musí si Každý dn-zn tak nr-ivxtatž,
.aby byli zase včas V kasárně. A jsou
rádi, že jím. to dovolilí. - A ještě
.jeden obrázek: Je nedělní dopoledne;
vojáci mají skoro Volno. Dva Zame-
ìtají rozlehlý dvůr; mají naspěch.
Jsou to kněží. V kostele ohlásili, že
přijdou o 9. hod_ celebrovat. Když se
již chystali na cestu, dostali rozkaz,
aby zametli dvůr. Devátá se blíží;
.zametání V den Páně -- toť praepa-
ratio proxìma ad Missam. Je divno
někomu, že jím to Vehnalo slzu do
oka? » . Kněží-vojáci . _ . Před 4
měsíci je biskup posvětil. Stali se
ˇkněžími » si sacerdotes in aeternum . ..
A toto jest jejich první ,,štace“.*)

___1b.__

NÁBOŽENSKÁ ŠKOLA
 V ITAI,n.  

Není tomu dávno, co byli katolíci
naší republiky S žádostí O -křesťan-
skou školu státní odmrštěni a při te
příležitosti ještě poučení, že se dřív
rozpadne stát, než bude zavedena
katolická škola státní_ Podle smělosti
'tohoto výroku zdálo by sena první
Ťpohled, že náš požadavek je přímo
přemrštěný, národu nezdravý, a že
něco podobného není možné V žád-
ném kulturním národě. Skutečnost
Však ukazuje jinak. Nedávno přinesla
solnohradská „Katholíschejá Kirchen-
Zeitung“ zprávu O nenadálémˇ kroku
'italského ministerstva Vyučování.
Dne 19. září lt. r.,_ V předvečer národ-
ní italskë slavnosti .Založení nově
Italie. dovědělaˇlse italská› veřejnost,

A. › _ .',-_,_. A /__ _

.*) Bohoslovce,  které. ček_á1fvo-jen*.-
ská služba, a zajisté ftakéf náš ľkle-
rus zajímá, jak sef~maj*í ì.1Éna'‰vojın“ě
ˇno“Vo~kněží. Podáváme bez kriątiřkyífl ia
jakékoli - tendence z několik.-;“ř możmsezn-
“tek. -- P. r. ›

.Á

24

že ministerská rada schválila pro-
gram ministra Gentile z pro reformu
národní školy. Nejvýznamnější je, že
tato reforma znamená především ob-
novení křesťanské školy státní. Jak
zákon praví, mají náboženství Vy-
učovati učitelé, mohou však i jiné
osoby, laici nebo kněží; O schopnosti
a způsobilosti k Vyučování rozhodu-
je příslušný církevní úřad. Pro nižší
třídy předpisuje Zákon vyučovací
látku; má se učiti O. modlitběa zá-
kladních naukách křesťanské. víry,
podávati krátkáa srozumitelná vy-
pravování Z Písma sv., a to hlavně
Z evangelií, konečně přihlížeti i k
praxi církevní. Uvážíme-li, že V Ita-
lìi před fascistickým převratem Vlá-
dle de facto Svobodné Zednářstvo,
chápeme veliký Význam tohoto o-
bratu. Proč tak naíednou zavádí
Italie náboženství do škol? Odpověď
je snadna: vláda Mussoliniho chce
míti V budoucnu Italii silnou a mrav-
nou - a proto dnes vidí nutnost ná-
boženského vzdělání mladé generace.
Je nesporno, že tím získává důvěru
lidu. podobně jakoby u nás takovy
zákon měl na své straně sympatie
národa jako celku. Ale u nás ani na
důraznou žádost lidu nemění senic
na protikřestanském duchu našeho
školství, kde těch několik hodin ná-
boženství je jen ,,trpěno“. Než Všeho
do času. Italský příklad je velmi po-
tučný. Co bylo ještě včera nemysli-
telno, stává se. A jak to Vysvětliti?
Nikoliv lo›gikou žurnalistiky, nýbrž
logíkou Absolutna; ta podává jasné
vysvětlení: Prozretelnost Boží.,

 l J. D. i

DOBRÁ VĚC SE PODA-
 ŘILA.  

. Sušilova kolejv Brně byla V ne-
dělí 21. října lt. r. ndp. biskupem
brněnským vysvěcena a odevzdájna
švêrnn účøıú. lkfltøiıiøká ınıááøž inka-
demická má nynív Brnětnejenli1útul_
ný domov a důležité "centrum orga-

inisační, ve kterém se budou sbíhat
Iiitky živOta“.'studèntů katolických, a
z" něhožtněkdy 'bude ifaktirckyřízena



organisace katol. studentstva na
Moravě a ve Slezsku, nýbrž také
velmi významné středisko kulturní,
které může býti požehnáním pro ka-
tolickou věc u nás. Kolej, nesoucí
jméno budítele Moravy, velikého Su-
šíla, má býti ohniskem lásky k Cír-
kvi a opravdového vlastenectví, což
obé jest dnes tak řídkým Zjevem
mezi českým studentstvem. Kolej má
vychovávati a posílati do života řa-
dy zdatné inteligence, která by roz-
ptýlíla poslední zbytky námitek o in-
ierioritě katolicismu, a jež by se ta-
ké ochotně postavila po bok proříd-
lým řadám kněžstva a s ním praco-
vala na obrození českého národa vě-
rou katolickou. Má-li tato významná
sociální instituce přínésti co největ-
ší prospěch, jest naprosto nutno, aby
brány její byly vždycky zavřený
před těrni, kteří by měli V úmyslu
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využití dobrodiní kolejí skýtanëhø
potom veřejně Vystoupiti proti nám;
také těm musí být přístup do koleje;
znemožněn, kteří by vstoupili do řaçj..
katol. studentstva jen proto, aby jiirrz
někdy katolický lid pomohl ke ka-›
riéře: Tak radí osvědčené; zkušenost.
--Í Největší zásluhu o vybudo,-váníÍ
koleje má kněžstv o, jako vždy a
Všude, kde jde o dobrou věc. Klerusv
náš projevil zde vzácné porozumění;-ÍÍ
a příkladnou obětavost přes to, že:
jeho Íínančrií poměry nejsou nikterak-
skvělé, přes to, že již byl tolikrát při
podobných podnicích zklamán. Na-
kolej Ěèušilovu Však kněžstvo spolé-
há. Naši akadernici. jsou si jistě vě-
demi svých velikých povínnostíçi
vědí o nadějích, které V ně kladou;
budovˇatelé koleje. A siíbili Veřejně a
slavíçiostně, že nadějí těch nezklänou...
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-V Doplňky: Brno; Do počtu bohoslovců Il. roč. jsou zahrnutí 2 kleri-

Glomoucz. Kromě bohcslovců Z arcidiecése, je V semináři 6 Ukra-
jinců, 2 Rusíni, 1 Rus

P r a h az Na české fakultě studuje také 7 Slovák
O

privatisté, kteří nejsou V tabulce počítání. ^
Do Říma -_- do České koleje odcházejí letos za pražskcu arcidiecésš

2 Češi a í Němec.

2.5

ırılqsn 2 Ukrajinci a 3 Češi-»
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c O statistické tabulce kněžského dorostu, uveřejněné v l. čísle loňského
êročníku ,,ívlusea°“, rozepsal se ze široká zejména liberální a socialistický
risk, Nehledíme-li jednak k íarizejství, jednak ke škodolibosti oněch sloup-
-ců, nemůžeme se přec nezmíniti o naivitě, S níž se namnoze psalo o pří-
činách tak malého počtu theologů. Články toho druhu ponechávali jsme
žnepovšimnuty neuznávajíce za Vhodné rnařiti čas výklady s lidmi, kteří
.nevědí nic-o Prozřetelnosti Boží.

Již dějiny zjevení Páně nás poučují, že Bůh může dopustiti nedostatek
Ťikněžstva a s ním související úpadek náboženského života jako trest na ná-
rod za to, že pravdou jeho bylo opovrhováno a milosti“ jeho nedbáno ne-
"bo zneužíváno. Ale tento trest Boží můžeme od milovaného svého národa
~=odvrátiti, budeme-li podle náyodu samého Božského Mitra vytrvale, důvě-
"rřivě a pokorně o dorost kněžský p r o s i t, nebot psáno jest: R o giate
-eíˇgo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam _ . _ J

Bratři, i kdyby nás jen tolik bylo, že by nás na prsty
žmohl spočítat,__ h l a V y V Z h ů r ul

j Nolitetimere,p-usillusgrexl “
Zůstaneme věrni Kristu, vědouce, Omnia possu-

'mus in evo, qui nos coniortat -_- Jesus Chrístus, cui glo-
:riaethonorinsaeculasaeculorum. -lb--
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`pUcI-IOVNÍ CVIČENÍ sv.
IGNÁCE Z Lovorv.

iDíl II. -Návod k rozjímavé modlitbě.
Podává Jaroslav Ovečka, T. J. Na
t1Sv. říostýně na Moravě. Nákladem
Hlasů Svatohostýnských. 1923.

Tímto svazkem je "vhodně doplně-
:no České vydání ,,l)ucho`Vních Cviče-
żní sv. Ignáce“, jehož první část Vy-
żçšla loni napa1'nátku,4i)Oletého jubi-
ìjea jejich sepsání. Po příznivém při-
Íjeti, jakého se dostalo Ovečkovu pře-
kladu exercícií V naší ascetické lite-
żflratuře, nepochybujeme, že zajisté i

přítomný,Návod“ přijdeneméně vhod
našemu kleru ivzdělaným laikům.
Jsouc jinak dílem sama O sobě uce-
leným, podává kniha tato dosti dů-
Ťkladně a přehledně úplnou techni-
-ckou stavbu i výklad celé Vnitřní
modlitby, jako ní pojednává sv.
lgnác na různých místech svých
,,,CVičení“. Vedle přípravných pouček
eivodních nalezneme zde nejen ze-
“vrubný návod k modlitbě rozjíma-
nJé,nýbrž také důležitá poučení a
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pravidla, doklady ze života světců
doložená, o modlitbě aífektívní a na-
zírání získaném, konečně téz struč-
ný výklad O modlitbě mystíc-ké. --
Chváliti tuto theoretickou a Z části
zároveň i praktickou příručku života
vnitřního a .zdůraziiovati její potřebu
zvláště, za naší doby, bylo by zby-
tečným. Na důležitost a význam její
poukazuje nám dostatečně vlastní
zkušenost,\jež učí, že zanedbávání
theoretického vzdělání na poli živo-
ta duchovního nezůstalo a nezůstá-
vá nikdy bez škodlivého vlivu i na
jeho praxi. Ostatně vyšší život -vnitř-

'ıłłní nepatrı dosud u nás namnoze k ni-
Vám příliš pěstěným _ _ _ Tisk a ů-
prava knihy je pěkná. t-m.

FRANTIŠEK KAŠPAR:

ZASTAVENÉ HODINY.
,Básně

Duše básníkova zastavuje si hodi-
ny života, aby se zaınyslila nad tím,
co jí prudký jejich let přinesl a --
umlčel. --› A tak ve dvou řadách po



dvanácti básních kmitají se obrazy
Z celého básníkova života. Na mal-
bách přírodních odráží se lesk me-
ditace, jez životem zhodnocuje 'vše-
cko Vidéne (Večer, Ráno- u Kvíldy,
Bouře) r-_ a mezi tim `vˇzpornínky
proskakují na „života nejbohatší po-
'ledne“, na „těžké břímé štěstí“ rni-
nulého. (Počátek 1., 'těžké štěstí.)
Však nejvíce hodin posvěceno jest
.svatými tajemstvími, jimž se zasvě-
tíl na místě celeho ostatního světa
-(Obět), jež krásami svými duši obla-
žují a k jásavému obdivu povznášejí
(Ranní mše, Velká, Roráty), nebo
Vážností svou k pokoře a prosbě
sklání (Zpověď, Večer před pouti). --
V druhé části téže knihy, „Sůl země“
nazvané, podává básník další část
své žně jako ,,sůl, jež dá žití chut“.
A nejen sůl životně-uměleckou, í
.mnoho té svaté biblické soli tu na-
leznete, Vykrystalované V těžkých
vnitřních bojích a sladkých okamži-
cích konsolace. Tak hned vedle vzpo-
zmínkového „Keře“ .otřese nítrem pří-
mé otevření rány kajícího srdce, jak
je zburcoval pohled smrti pak po-
těšilo „nebeské naděje políbení“
(Smrt l.). -- V básních Oprostěné
srdce, Strom V zimě, Boj světla s
tmou, Bůh, zpívá trpce i smířeně O
bolestech bojů a opadávání mladých
snů. Nlilost duchovní však opět vše-
-cko hojí svým nebeským blahem
(Čisté štěstí), a tak s radostí vítá
"básník každý svitající den, těše se
na svatá tajemství, jež ho ve mši po-
světí a ozbrojí (Ráuo); jeho život je
celý zladěný V rozkošnou zář letní-
ho západu, kdy je vše kolem tak
'krásné,líbezné, a duše ve -spojení s
Bohem se modlí slovy díků a lásky.
-~ Až na konec pak zazní zase bo-
lestný tón nad bídou a chladem na-
'šeho života bez Boha (Světec, Du-
chovní zledovění), V němž umíráme
jako včely ve studeném úlu, až přijde
?Kristus-včelař a zaklepe -- a spálí -_

Motivy uchvacují svou hloubkou,
fpřekypují r obrazy malby básni-
cké. Než --› čeho se tu často“ k do--
konalosti nedostává, jest rytmus,
básnický spád a jednolítost básní.

dání "na thema: mysl je sice plná
obrazů, zmocňujese svého předmětu
-- ale jaksi nuceně, bez spontánního
zážehu, jaký bývá roznícen silným
dojmem. Odtud snad ten nedostatek

t 0 v vı V0ry mu, jenz rusı poetický ráz versu,
takže by táž slova prosou přepsaná
svým reílexivním rázem lépe pů-
sobila. Působí také velmi neladně
některé Verše k vůli rýmu a stej-
ném počtu slabyk bez rytmu na
určité délky jako nastříhané. Krátké,
kusé věty zapadají neorganicky do
celku básně. a tříští ji. Není tu na-
mnoze. plynulosti, jaká prýští bez-
prostředně z nitra, citovou »emocí
rozvlněného a prochvívá báseň je-
diným horkým jednotícínr dechem.
V

Cz-i je tuvúmyslná hořkost, nelibující
si v lahodných obratech a svižno-
sti, chtějící spíše úsečností a nehu-
debností svých. vět DOHHOLIŰ K T0-
zebírání .a intensivnějšírnu prožívá-
ní užitých obrazů --? Než i při tom
strhnou ve sbírce básně, Vytrysklé

VIprimo z vroucího, zkypělého citu a
zasněné .intensivní nálady, které
svou jednotností a výstižností jsou
věrnými obrazy nitra. (Zpověď,
Večer před pouti, Ráno, Smrt, Ve-
čer a j.) J J Alka.

v G. K. Cl'IERS'I`ERTON:

KLUB PODIVNÝCH
žIvNosrí_

Román. Přeložil dr. J. Foustka.
Vydalo Družstvo Přátel Studia V
Praze 1923.

Spisovatel, provázen hloubavým
Basilem (irantem a jeho bratrem,
soukromým detektivem Rupertem,
prochází Klubem Podivných Zivno-
stí. Charakter této společnosti mož-
no vyjádřiti snadno a prostě. Je to
výstřední, bohémský klub, -který za
podmínku členství klade, kandi-
dát musí si sám Ý vynalézti způsob,

N‹ (3

jímž si vydělává svoje živobytí. Mu-
sí to být ůplně nový druh Výděl-
ku. Nesmí to býti pouhá obměna již
existující živnosti a musí skutečně
svého vynálezce žíviti. Načrtnuv

JM-nohá čísla sbírky činí dojem sklá- několik obrazů' jednotlivých odvětví
` _
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Klubu, jako; Agentury pro Dobro-
družství a Romantiku, jejímž zakla-
datelem jest P. (Š, Northover, nebo
vynalezení Tančícího jazyku prol.
Chaddem a -obchodu stromovými vi-
lami pana ívlontmorency, končí spi-
sovatel líčením podivuhodné činno-
stí lšasila Granta, jenž se rozhodl,
že jako „pouhý morální soudce“
bude rozsuzovati čistě morální ne-
shody: marnivost, nemožné sobe-
ctví, pomlouvačnost a j., a jenž se
stal V této hodnosti pr"edsedou
Klubu. --Svýrn podivným obsahem
je kniha „Katolíckého detektiva“
hodně zajímavá. mp.

›-iČ?, S V. SVATOH0

OHEŇ ELIÁŠÚV.
Družina lit.'a uměl. V Olomouci

1922. -- Str. l39. j
Naší katol. literatuře dostalo se

ve Svatohorově „Ohni lÍlíášo~vě“
románu ne sice rozsažného, ale
zvláštního svým thematem; je ob-
tížné síce, leč vdéčné pro toho, je-
hož duch dovede se vnořiti V temné
hlubiny Apokalypse příštích věků.
Básník na základě studia sv. Písem
tvoří své vidíny: V plnosti časů
volá Bůh proroky liennocha a Eli-
áše V lˇlilleiovi, synu Soíarovu a V
(ìorazdovi, Divotvůrci Božíncí, aby
hlásali evangelium rozeštvaným da-
vům lidu, odvráceného- tajemnou
mocí pekel od .-Krista. Satan rozvá-
zán V lidských duších_ Vědy a umě-
ní V úpadku, lidstvo rozervané so-
cialismem otročí židovskému kapi-
talismu. 'l`rup zmučeného lidstva má
hlavu presidenta světa Teitana, je-
muž po boku stojí VychytraláíAme-
ríčanka Rhode. Světová velmoc ži-
dovská Vypovídá (Lírkvi boj_ Propu-
ká pronásledování křesťanů - po-
slední zápas Krista. s Antikristem.
Křesťanství s vypuzeným papežem
Janem žije V podzemních skrýších
Než ne dlouho; přichází Kristus-Ví-
těz pro své věrné W nastává den
Soudu. Křesťanská hrdinka Huleh a
její dvě děti patří k nejkrásnějším
vidinám básníkovy duše. Má-li Ben-

sonův „Pán světa“ své předností,
má je též kniha Svatohorova po
stránce liter. i myšlenkové. Chce u-
pozorniti, jak autor V předmluvě
praví, křesťanský svět na veliké ne-
bezpečí, které mu hrozí z jisté stra-
ny, a zapáliti ve chladných duších
křest. oheň, o kterém pravil Kristus,
že ho přišel pustit na zem. ik.

ALEXEJ REMIZOV:

RYBNÍK.
Román. Družstvo Přátel Studia v

Praze, 1923. Str. 3435. r J
Celkem chmurné je toto dílo Ale-

Xeje Remizova. Román čtyř Finoge-
novců, čtyř synů neštastné matky
Vareňky, která byvši proti své vůli.
provdáua, opustila po 5 letech svého
manžela leliseje Finogenova a žila.
s dětmi V rodném domě. Finogenov-»
cům říkali podle matčina rodného
jména , Ogorělyševci. Byli čtyři:
Sáša-Alexandr, Peta-Petr, Žena-
lfíugen a Kola-Nikolaj. A všichni Vy-_
růstali ponechání již za života
matky a tím více po jejím tragickém
skonu vetsinou sami sobe; nediv-
no, že se z nich stali nevázanci,
proklatí spuštěncí, jak je sama, mat-
ka Vareíika jrnenovala. É/ době.
studií, která konají na nátlak strýce
Arsenija, vyhraiíují se znenáhla po-
vahy jednotlivých Ogorělyševců-
Nejvíc prodělává Nikolaj, kolem ně-
hož se točícelý děj. Alexandr za-
nechav radikalismu stává se chlad-
ným a vypočítavým a je přijat do
služeb strýce Arsenija, v, jehož vel-
kopodniku dosahuje skvělé kariéry.
Eugen Petr zůstávají celkem bez-
Významnými lidmi. Nejpohnutější je
život Nikolaje, který po různých mi-~
lostných do-brodružstvích, po věze-
ní, Vyhnanství a útěku z něho kon-
čí mladý život na dlažbě rodného
města. -- Níkolajův život -_ tot tra-
gika podivné, slovanské, ruské du-
še. Ta duše je v podstatě jemná, ci-
tlivá a dobrá; dovede se V anar-
chísmu spurně vypínat, dovede na-_
zem sražena pokorně snášet příkoří,
dovede se povznést ke hvězdám,.

ŤŽS



rpracovit-ost a sebekázeň, alezvláště

dovedeihluboko klesnout - ale při
tom zůstává dobrá a měkká; zlo-
-»činnou jí nazvat nemůžete. V širo-
.kém toku děje zachycuje autor mi-
strnými tahy celé prostředí románu,
hlavně ogzorělyševský důíií, ukazu-
je povrchnost a mě-lkost nábožen-
skou nejen u inteligence a prostého
lidu, nýbrž také U ,duchovenstva
mo-naˇStýru Bogolubova. Není to
Íkletba schísmatu, která je patrna na
jpravoslaví, jak je líčí' iëlemizov? Ta-
to stránka značně osvětluje dnešní
smutný stav Ruska. .

Po přečtení knihy táhne duší po-
fldivná tesknota a soucìt. z- Nešťast-
ıná, hluboká ruská duše! -lb--

rRANr.X.KERERz
DON BOSCO.

Přeložil“ L. P. 'vydala Ĺ)yrillo~-l\/le-
thodějska knihtiskárna a naklada-
telství V. Kotrby V Praze. 87 str.
Cena 4 Kč. j

Don Bosco, jedna Z největších po-
stav 19. století, došel konečně vy-
v-dáním Kotrbovým V České literatuře
ocenění, jehož dostalo se mu v pí-
semnictví cizím již dávno. Čtete
“životopis jednoho Z největších
“vyc"uovatelů a dobrodinců opu-
“štěné mládeže. 'a nemůžete se

1 Í IVjuaraniti uzasu nad ohromností díla,
jež takřka Z ničeho dovedl zbudo-
jvati jediný člověk. Práce tohoto
rsvětce a paedagoga pronikla již do
všech úhlů světa a učinila již milio-

`.łny opuštěných deti a duchovní i
hmotné pomoci potřebných lidí ú-
častnýmí požehnání lidumilné čin-
nosti Bose-ovy. V životopise jeho
najdete i klíč k porozumění těchto
miníořádnýclí úspěchů. Byla to veli-
ká zbožnost a důvěra v Boha a Jeho
Matku. pokora, vzdělanost, nesmírná

láska, již velký Světec byl cele pro-
niknut. Doba Boscova podobala
se mnoho naší. Prožil svůj život
“uprostřed1sociální a mravní bí/dv. A
“ˇžproti tomu všemu zlu pracoval Bosco

celou silou své charity, maje cílem
ujmouti se nevědomé, zanedbané
mládeže a zvednouti ji mravně i ob-
čanský. Zajímavý a podrobný životo-
pis Boscův zasluhuje co největšího
počtu čtenářů, jichž mu opravdu pře-
leme.

HAVEL Josef“ HUGO:
KŘESŤANSKÁ RODINA
V Bon s NEPŘÁTELI.
Přednášky o křesťanském man-

želství a křesťanské výchově. Pře-
ložil Em. Žák. Praha Il., V. Kotrba.
Stran 423. Cena 8 z

Rodinný život vlivem šířící se
nevěry řítí se v propast pro všechny
národy osudnou. A proto je povinno-
stí všech vychovatelů lidstva, v prvé
řadě duchovenstva, aby k tomuto
nebezpečí obrátili pozornost a hleděli
zjednati nápravu.

K těmto úkolům doby jako pomů-
cka přispěje tato kniha. jest to řa-
da 43 duchovních řečí o maıiželství,
jeho cíli a o výchově dítek, které
jasným a přesvědčívýni tónem u-
kazují na nebezpečí, jež Z rozvratu
manželského svazku národům hrozí.
Důstojnost otcovská a vznešenoflst
mateřství jsou V knize skvěle objas-
něnj/„ Autor S praktického hlediska
poučuje snoubence o jejich vzájem-
ném poměru, o vážnosti života, kte-
rý manželstvím nastupují, o svato-
sti, jednotě a nero-zluěitelnosti man-
želského svazku. a při tom výstraž-
ně ukazuje na neblahé zjevy. které
manželství ohrožují. Biblické příkla-
dy, výroky předních učitelů církev-
ních, slouží mu všude k pádnému
zdůvodnění úvah. j

Pro naše díuchovní řečníky otázka
ma.nželství, dnes tak bolestně ože-
havží. nalezne V tomto díle zdroj
h-ojnélío 1na.teriálu. Kniha ŠQŠÍ VŠB“
Sıtraíínou pomůcl«;ou pro kazatele, če-
hož dokladem jest. že na jejím zákla-
dě jsou letošního roku konány konie-
rence v Týně v Praze. -

29



_ z _ . w .„. __,“ -~'› zz -“ż ,==“ “ _ _ -7 -:~ * 7
›› \ 4-- -'Š" nˇ* `^" Í i .ˇ 7 -.v 'ŠJ 7 aľ„-7“ 'f fì.. 2*' 3 21; =-~ .1-

v;'›*' I; "' I' i 'fr 'ˇ ˇ'--`
;ˇ -r 'Ä z.. ,~`“' › `ˇ*.7 .~;,,'.

›z_›z , _ _~,›_ '.=_ V7 .=;.V `ˇ.,' I

Il/i.Papež:

 Bor-IosLovEcKÝ SJEZD 1923.
Jako každoročně i letos spěchali bohoslovcí na posv. Velehrad, kdo

před tisíci roky sv. bratří Cyrill a Method rozžali otcůnı našim světlo víry.
K Velehradu spěli v pátek dne 3_ srpna 1923 čeští bohoslovci se svˇými du-
chovními i vědeckými vůdci, aby se vzájemně poznali a načerpali Síly, aby
jednou s láskou vpravdě apoštolskou jako kdysi sv. věrozvěstové kázali.
spásu a lid náš učili znáti krásu ctnosti. 'téhož dne odpoledne o půl 6. hod.
byl za zpěvu písně ,,Ejhle, svatý Velehrad záři“ společný průvod od
Cyrilky do kostela, kde měl neúnavný P. Jež S. J. uvítací kázání. Po vzý-
vání Ducha svatého a sv. požehnání zahájil předseda „Literární jednoty“
bohoslovců olomouckých ctp. Jurečka sjezd ve Stojanové; uvítav sjezdov-
níky, navrhuje předsednictvo. Za výkonného předsedu jednomyslně zvolen
dr. řlejčl, do předsednictva zvoleni: P. Odstrčilik J. dr. Skoupý, regens.
brněnského alumnátu, děkan P. Hříva, dr. Cinek, kons. r, P. Ocetek, proti..
Horák, P. Blaha, ředitel charity, P. Zetek a P. Klement. bíato ujal se slova.
výkonný předseda dr. Hejčl. S radosti vítá bohoslovce ve zdech nového
Stojanova. Než radost není úplná, kalí ji vzpomínka na bývalého výkon-
ného předsedu. Ndp. arcibiskupa dra Stojana postrádáme, není ho mezi
námi -- nemůže. - Navrhuje zaslati ndp. metropolitovi moravskému tele-
graticky projev synovské oddanosti a lásky, což S nadšením přijato. Ná-
sledují pozdravy. Rektor P. Odstrčilík S. J. těší se Z toho, že právě Doho-
slovci první konají své porady ve Stojanové a omlouvá se, že nemůže sjezd
pozdraviti ve Slovanském sále, ježto se tam konají studentské exercicie..
Dr. Skoupý zdraví sjezd jako duchovní rádce brněnského studentstva“ _a
P. Horák za Spolek proiesorů. Dr. (Zinek vyřizuje za napjaté pozornosti
přítomných pozdrav nemocného ndp. arcibiskupa: ,,Je mi líto, tak nesmírně
líto, že nemohu na Velehradl“ vzkazuje tatíček svým bohoslovcům a prosí
jako kdysi sv. Cyrill svého bratra, aby kněží a bohoslovci neopouštěli na-~
šeho lidul Dp. P. Klement zdraví sjezd jménem čes. mládeže a kons. r. P..
Ocetek přináší pozdrav z německého Podyjí. Předčítány pozdravy ndp..
arcib. pražského dra Kordače, dra Hrubana, dra Špačka a proi. Nevěřila..
Ctp. Laub pozdravuje sjezd za bohoslovce pražské, za brněnskou „Růži
Sušilovu“ ctp. Benáček, za Čes_ Budějovice ctp. Šít, za Vidnavu ctp. Baran,
za Ukrajince Ř. Banach a za Čes. ligu akademickou akademik J. Sova.
Společnou modlitbou zakončena byla první sjezdová schůze. J

V sobotu 4. srpna o 6. hod. bylo Slavnostní kázání spirituála olomou-
ckého semináře dra Cinka, slavná mše sv., již obětoval novokněz P. Tomšů,
odstupující předseda ,,Liter. jednoty“ olomoucké, za assistence P. Jančíka,
novokněze Z Brna. a ctp. Lauba Z Prahy.

O půl 9. hod. dop. po-kračováno ve sjezdovém jednání. Promluvil kons.
r. P. Ocetek na thema: ,,Dům boží kamenný. chrám/Ducha svatého a kněz.“
Kněz má býti podoben životem i činností Kristu, vždyť jest alter Christus..
Není učedník nad mistra. Trnitou cestou kněz kráčí, Z lásky k Ukřižované-
mu snáší trnovou korunu a nese svůj kříž, ale oplývá i V největším utr-
pení radostmi. Jednou takovou radostí kněze jest péče o dům boží kamen-
ný, péče o chrám Páně, jenž má býti výmluvným svědkem bedlivosti kně-
Zovy. Radostivšak daleko větší jest péče o chrám Ducha svatého, o ne-
smrtelné duše. Od dětství až do pozdního věku bdí horlivý kněz nad ne-
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smrtelnou duši, oprašuje ji, očistuje od bláta hříchu a pomáhá ozdobiti
živým kvítím ctnosti. S

Docent P. J. Staněk praktickými příklady provedl nás veledůležitým
polem působností kněžské, činností ve škole. i e

Odpoledne promluvil bílý ředitel charity P. L. Blaha. U. Praem_ oi
tepně křesťanského života, o křesťanské charitě. irlastiniv vlastni obraz
činnosti charitativní v duchovní .správě tin omnibus charitas), pojednává o=
organisaci charity. V cizině (Americe, Něínecku, Rakousku, Polsku, Švýca-
rech, Francii) jest organisace charity značně rozvětvena, u nás jest dosud
V počátcích. Důležitost její první pochopil ndp. arcib. dr. Stojan a založit
v lednu 1922 Svaz charity. Organisace má ráz čistě církevní. Katolíci, zbož-
ní a dobré vůle, sdružují se za vedení kněží ve spolky, všichni členové jsou.
povinni systematicky pracovat na poli charity nejen došířky, ale i do
hloubky. Farní sdružení tvoří svaz diecesní, svazy diecesní pak svaz říš-
ský, jenž vede evidenci práce, prostředkuje subvence (kolik práce, tolik.
podporyi) a zastoupení, representuje činnost a vydává Zprávy, navazuje.
styky S cizinou a p. Cílem charity jest pomáhat všemi Láska Kristova.
necht všem kraluje, láska Kristova at všem vládnei

Večer jako dokončení přednášky o charitě předvedeny byly světelné:
obrazy charitativní péče o mrzáčky.

Vrcholem byla neděle 5.srpna, den společného sjezdování bohoslovcůi.
a katol. studentstva. Dopoledne o 10. hod. měl slavnostní kázání dr. Tauber“
a slavné bohoslužby kanovník Světlík. Odpoledne o 2. hodině konala se
schůze bohoslovecko-studentská. O ožehavé otázce kněžského dorostu.
promluvil regens brněnského alumnátu dr. Skoupý a Ph. C. V. Macourek.
promluvil na thema: „Jak se uplatní naše studentstvo v laickém apošto-
látě“. O 5. hod. pak naše studentstvo a bohoslovci uctíli adorační pobož-
nosti Krista svátostného. Přes 400 účastníků kráčelo v průvodě po vele-
hradském nádvoří. Nezapomenutelný okamžik, kdy orla vzletem nesl se“
k nebesům jasný zpěv mladých nadšenců. Večer uspořádalo „Pěvecké“
sdružení bohoslovců olomouckých pod osvědčenou taktovkou ctp. B.
Vaňka ve Slovanském sále pěveckou akademii.  

Krásné dny prožili jsme letos na Velehradě, dny radosti a nadšení. Dny'
radosti, nebot Velehrad víry stojí bez pohromy, vždy znovu a znovu roz-
kvétá; dny nadšení, nebot nedáme si bráti věčných statků, Moravané vždy
věrni zůstanou víře svých otců! Nebyly to však jen dny radosti a nadšení...
nýbrž i touhy..Ó jak s veškerou vroucnosti obracely se mladé duše k Bohu-
s prosbou: Dědictví otců zachovej nám, Panel

Z INNSBRUCKU.
Poročilo kluba jugosl. kat. bogoslovcev V Inns-

bruckuzaleto1922/23. J "
(ìotovo vas bo zanimalo, kako deluje náš klub, od katerega niste že“

takoidolgo prejeli nobenega poročila. Tu vam podajeino kratek pregled or
našem delu v letošnjem letu. i  

I. semester. Predseduje g. Nl.iDokler. Članov je štel klub 9 in je imeil
15 rednih sestankov, med njimi 8. dec. na dijaški dan slavnostno akade-
mijo, katere so se udeležili i nekateri teologi drugih národnosti. Sestankiˇ
so se vršili s par izjemami redno vsako nedeljo, kot se je doiočilo na prvém“
zboru. Predavanja so bila vzeta iz praktičnega življenja in so razmotrivala*
posebno prilike v domovino, kakor je razvidno že iz naslovov: Kat. CBTRBV
v Jugoslaviji, Vprašanje konkordata, ldeja jugosl. misiionstva, Orlovstvoøfl
Katolicizem in pravoslavje V Jugo«sl.,` iíongreaacija -- vir preporoda, itđ.
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II. semester predseduje J. Pogačnik, Članojø“ je bilo 12. Sestankov Il.,
gpí“avtako vsak teden kot V I. semestru. V predavanjih srno sistematično
ii,fpresodili potrebe, napake in zla naše dobe, posebno pa duhovnikove dolž-
jflnosti V našem času in V naši domovini. Ĺìovorili smo: o evharistıji V pra-
ivoSlaVlH, 0 lavfiì müľëlli, O VZŠOÍÍ po naših društvih,-o smeri današnje kul-
fljížuiˇe, o razmerju duhovnika do umetnosti itd. Poleg tega smo gojili tudi
~propoVedL _

Delo V klubu je bilo celo leto živahno, debate Vedno živahne in člani
.:zelo» delavni, tako Slovenci kakor iírvati. Delali smo po bratovsko: Slo-

““ve1ici smo seznanjali Hrvate s slovenskimi razmerami, řirvati pa Slo-
Vence s hrvatskimi, tako da bomo ne samo ideološko, temvcč tudi prak-
ftično znali sodelovati, da se svet, zlasti naš jugoslovanski, znova pov-
fìkristjani in V kat. življenju utrdi. - Z bratrskimi pozdravit

Alfonz Klemenčič, Ífljnik. Jozeí Pogačnik, predsednik.

ŤĹZ LUBLANIÍ.

Na VIII. rednem občneín zboru „Cirilske ga društva
“ìžijublja.nskih bogosl.“ dne oktobra l923 je bil izvoljen sledeči
aodbor: ` I

I Predsednik: Sladič Ivan.
Podpredsednik: Strus Ivan.
Tajnik: Brandstátter Jakob.
Blagajnik: Sinkovec Stanko
P_eVizorji: Remec Bogumil, Fajdiga Viljem, Grims Stanko, Jerina Cziril,

 Zakrajšek Viktor.
Društveno rozsodišče: Bučič Ivo, Studen Franc, Jeraša Franc. e
Novému výboru Društva mnoho zdarul

ľ\.) p-...A
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ROČNÍK 55. 1928-24. císLo 2.

 M. Š. ČERNÝ.-.
/RAD OST ZIVOTA.

 Zj-vote, jsi ooˇmzlý,
jako Zuzne' kfufít/í.
jenom když o toe' čelo
slımko oíjfiy svítí.

§35Ů) „ÝKdyž 7/ně květy foěfn
jest io půle Boží,

- jako když o má oesty
sg/pes trmf, hloží. . .

Vůzlfi Boží spojit
s mou - Ó, toho Šteˇsćž!

' To joo.žehjt‹;írı.í,  
oěčiıou jfodost pěstí.

Proto jsem tak klidný,
jojfseji. na, mé;/n netu,
Krása, dolwo zfřžm jen
U .žití Soého Zem.

ˇ ` V “  LeoPoLD Benacekz
VÝVOJ NAUKY o iivseinaci V PRO-

` “rEs“1`ANTisMU.  
 (Pokračování) S  

ili. Pojem inspirace, jak jej vypěstily prvnitheologické školy
všech protestantských vyznání, nezůstal dlouho učením protestant-
skýın. Byli příliš přehnán, než aby se proti němu neozvaly hlasy
nespokojenců, kteří o inspiraci myslili jinak. A o takové živly ne-
byla V protestantismu nikdy nouze. Celiti jim nedalo se tak snadno,
nebot jakmile byla zamítnuta platnost tradice a autorita Církve
učící, nezbylo než nechati každému volnost V názorech. Űpora o
tradici a neomylnou autoritu nejvyšší hlavy Církve je zvláště V
této otázce nutná, protože bez ni není možno vyvarovati se bludů
V nauce o inspiraci a o autoritě Písma. Z bible samé nelze doká-
zati inspirace všech knih Písma. Také pojem inspirace Z Písma
samého nedá se dokázati tak jasně, aby vylučoval pochybnosti.
Jedině .spojení toho, co praví Písmo, s hlasem církevní tradice
poskytuje jasný obraz. Protestantismus však Vydává bibli za jediný
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a dostač ující zdroj Viry; pak ovšem důsledně odmítá vše, co
V bibli není. V ní není ani inspirace všech posvátných knih. Proto
ry knihy -- podle jejich argumentace - nejsou kanonické. A tato
zase jenom důsledná volnost ve věcech víry vedla ve vývoji nauky
o inspiraci Z extrému do extrému -- od zbožnění bible k popřeni
každé stopy jejího. nadpřirozeného charakteru. Kořeny tohoto
druhého, extrému tkví V počátcích protestantismu, u samého Lu-
thera, který nakládal s bibli zcela libovolně; příklad ,,velikého re-
iormátora“ působil na mnohé, kteří nastoupivše dráhy Lutherovy
Zašli až k ůplnéš negaci inspirace. Reakce proti bibliolatrii starší
školy protestantské připravovala se ovšem znenáhla. První krok
v levo učinily s ekty, pro něž byl a jest dodnes protestantisrnus
půdou veleůrodnou. Stoupenci jejich začínají Písmo podceříovati.
Z původní nauky o bibli padá inspirace písmen, slov a vůbec ior-
mální stránky. Sektáři rozlišují V bibli místa inspirovaná a nein-
spirovaná, ačkoli připouštějí, že tato jsou bezvýznamná.. iíiaciíázejí
V posvátných knihách rozpory proti naprosté harmonii, které učila
starší škola. Popírají bezbludnost Písma ve věcech menšího vý-
znamu; učí, že Bůh není autorem částí historických a proíánních
vůbec, nýbrž pouze ručitelem pravdy. Na sepsání knih takového
obsahu nebylo třeba přímého vlivu božího, ježto zde úplně dosta-
čila zdatnost lidská. Sami autoři jejich odvolávali se na svědectví
lidí, ne na Boha. Za příklad je uváděn sv. Lukáš pro úvodní slova
svého Evangelia. Nepotřeboval prý také inspirace na vypsání toho,
co ze Skutků apoštolských sám prožil. Proto jeho knihy nelze na-
Zývati V pravém smyslu kanonickými. Z Všechny knihy V kanonu
obsažené nejsou inspirovány; ty nich, jichž autorem není
Duch sv.,byly však psány ,,cum pio animi motu.“ Slovem Božím
však jsou toliko proroctví a výroky Kristovy.15)

l)o vývoje nauky o inspiraci zasáhl zhoubně také židovský
íilosoí, průkopník racionalismu, B a r u ch S p in o Z a. Tento po-V
suzuje charakter posvátných knih podle zásad, odvozených ze
svého pantheistického systému. Písmo -- V tomto případě se roz-
umí Starý Zákon -- se podle jeho výkladu nazývá slovem Božím
ze tří příčin: protože učí pravému náboženství, jehož původcem
je Bůh, poněvadž předpovědí osudů lidských vykládá jako nálezy
Boží, a poněvadž hagiograíům dostalo se zvláštního osvícení, jež.
však je odlišné od prorockého. Některá místa, především histo-
rícká, jsou vytvořena pouhým rozumem lidským bez jakéhokoliv“
vyššího přispění. Proto historie V Písmě obsažené není třeba
znáti, ba možno ji zcela klidně i popírati. Bůh může býti nazván
autorem Písma proto, že jest autorem pravého náboženství, které
jest V něm obsaženo, nikoli proto, že chtěl dáti lidstvu určitý počet
knih. Knihy kanonické nevznikly Z vůle Boží, nýbrž spíše náhodou,
a kdyby jich nebylo, nechybělo by nic ze slova Božího. Autorem
Písma ve Vlastním smyslu však Bůh není, ježto jest lživé, zkomo-

I 15)Dauscl1 119 sqq; Dorsch '79.sq; Hermann van Laak S.. J., De
inspiratione Scripturae, Prati 1911, 136. C .
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lené, porušené a plné kontradikcí. Není divu, že O zbožnéní písmen
a slov V bibli se vyslovuje ironicky, že je rád přenechá jiným. Q
původu knih novozákonních praví Spirioza, že je apoštolové psali
bez daru prorockého, který jim* byl proprůjčenž jenom pro kázání.
Podle toho ovšem by Nový Zákon inspirován vůbec nebyl.»--Za své
pantheistické učení, jež bylo V naprostém rozporu S orthodoxní
theologií židovskou, byl Spinoza, který položil základy racioná-
lismu biblického, r. 1656 stižen kletbou a Z národa židovského
slavným anathematem vyobcovánřö) , e

Tak naukou sekt protestantských a vlivem Spinozovým byly
V nauce _o inspiraci prorvány hráze protestantské orthodoxie. Z
pojmu tohoto, do néhožstará škola protestantská nepřipustila ani
prvku lidského, vytrácí se neodvratné povaha nadpřirozena, po
němž nárazem hrubého racionalisrnu brzy nezůstává ani stopy.
Extrema se tangunt . . . Vlastí úplně racionalistického pojímáni in-
spirace jest Anglie a Francie, kde deismus a naturalisınus, který
jakýkoli vliv Boha na svět vylučuje, vyjadřoval se O Písmě napros-~
to Írivolné; Angličtí deisté Shaitesbur.y,“Bolingbroke a j,
vidí v evangelistech podvodníky a v í posvátných knihách jenom lež.
lnspiraci hagiograíů zásadně odmítají prohlašujíce jiza domnénku a
iˇanatisrnus., Bolingbroke nazval dokonce Písmo Don Quichotiádou.
'Íjfake ve Francii pi'“ičinéní`m osvícenců, především Voltaira aRous›-
seaua, byla s Písma stržena aureola všeho nadpřirozeného.") --›
ˇíyto nové myšlenky pronikaly přes Rýn do Něnieckla, kde vytlaż-a
čiiy brzy starší názory a trvale zakotvily, Boj mezirprotestantskou
orthodoxií a dravým racionalisrnern ve vlasti protestantismu nebyl
zvlášť urputný. Kritika textu biblického, od ˇpolovice 18. století v
l`\lěmecku horlivé pjéstovaná, ukázala, dosavadní theorie inspifl
race jest neudržitelná. Také se téměř nikdo nepostavil na obranu
strohé orthodoxie v nauce o inspiraciu Někteří theologové usilovali
zachrániti alespoň néeo ze staré nauky; připustili, že v bibli jsou
vedle rníst insp-irovanýeh také části neinspirované a vedle božské“
pravdy také lidské bludy. Avšak tato záchranná práce,,r3o niž se
exponoval hlavně B aumgarten, nebyla již s to zastaviti po-›
hromu, valící se na protestantskou orthodoxií. Vždyt'Baumgarten
slevil už tolik, že Z bible udělal sbírku knih polobožských a polo-s
lidských. Ve varu nových radikálních ideí však polovičatost Bauinè-s
gaitenova neobstála. A tak jeho záchranná práce ústí tam, proti
čemu chtěl bibli uchrániti -« v úplném racionalismu, na
jehož dráhy uvedl protestantskou ,theologii Ě an Š alornoun
S e ml e r. Německý raeionalismus není nic jiného, než anglicko-íranfl
couzský deismus, jemuž se dalo jiné jméno a byl péstován s větší
vážností a důkladnosti' než v Angliia lˇíraneii. i í j

` W.. S emle r, který bývá nazýván otcem biblického raciona-
lismu, popírá každé zjevení. Učí, že existuje dvojí náboženství: vev
Írejné a soukromé. Náboženství veřejné a vše, co k němu náleží,

Ň) Dausch 122 sq; Pesch 34 sqq. l
. 17) Dausch 123; Dorsch j
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jest íakt historický, kterýřjest vydánstálým změnám; proto lze' 0
něm usuzovati jako o každém jiném taktu historickém, a p-ordrobiti
je volně kritice. Poněvadž pak Písmo patří k veřejnému nábožen-
gjvijpofdrobil je Semler drtivé, ovšem falešné, kritice. Výsledek
toho byl, že Zavrhl téměř celý Starý Zákon. V Písmu našel mnoho
věcí zdravému rozumu odporujících; také listy apoštolů obsahují
prý veliké části, které nemají vztahu a významu pro skutečnou
nauku křesťanskou. Citáty ze Starého Zákona, jež jsou V evangeć
liích, jsou prý prací rabínů, tedy jakési midrašim. Kristus a apošto-
lové prý se při kázání vědomě přizpůsobili předsudkůrn židovským,
a tak se dokřestanství vloudily bludy. Proto jest nyní třeba oči~
stiti křesťanskou nauku od všeho, co do ní nepatří. A k tomu čítá
všechno to, co není Vhodné, aby v nás Vzbudilo zbožné pohnutí
mysli. Písmo sv. a slovo Boží jsou naprosto ro-zlišné věci, které
nesmějí býti Zaměňovány. Slovo Boží jest skutečným slovem Boha,
kdežto Z bible Bůh nemluví, poněvadž vznikla cestou přirozenou.
Svědčí o tom první století křesťanská, která bibli necenila výše než
knihy proíanní. ~«- Jak patrno, Semler pohřbil pojem inspirace do“
cela. Popírá jakékoli zjevení a tím prohlašuje bibli za -knihu pouze
lidskou. -d Proslulý sběratel lidových písní He rde r považuje
bibliza knihu ze všech nejlidštější, kterou dlužno také lidsky čísti.
Filosol protestantismu Imm a nuiel K ant dívá se na Písmo jako
na jeden Z prostředků, jež si lidé vymyslili, aby jimi přirozenému
náboženství dodali větší vážnosti, Kant vychází totiž ze zásady,
že náboženství v pravém slova smyslu jeì pouze náboženství při-
rozené. Co se 'prozto V bibli srovnává s přirozeným rozumem, je
dobré a přijatelné, co nikoliv, to jest vyložiti tak, aby přirozenému
rozumu neodporovalo. Kant udává čtyři pravidla, podle nichž je
možno všecky zázraky a vůbec všecko nadpřirozené vyložiti tak,
aby lidský rozum neměl? potíží. Bible jako dílo lidské má zvláštní
vážnost potud, pokud zušlechtuje mravy lidské. -- Dogmati-v
k e m r a c i o n a l i s m u, možno-li ovšem slova toho užíti, jest l. A.
L. ,W e g s c h e i d e r. Podle něho záleží inspirace ve zbožném hnutí
horlivé, zbožném duše, která se. rozhodla napsati své myšlenky o
Bohu a jeho dílech. Ačkoliv byla bible psána pro čtenáře své doby,
přece jemožnoi nyní mnoho Z ní čerpati, ovšem přizpůsobídi se
její obsah požadavkům a vzdělanosti doby současné. Původ Písma
není božský, napsali je lidé. Prostým věřícímvšak se má dále řífl
kati. že autorem'Písma je Bůh. Wegsch.eider dovoluje si ještě
tvrditi.. že touto naukou není inspirace popírána a že ii není odfl
straněna úctia k slovu Božímu! - Význačných racionalistických
tżheologůp je celá řada: H en ke, E c k e r m an n. 'l` či llnye r, Nl i-
chaelis, Döderlein, (iriesbach, Röhr, Bretschneiè
de r. S onn tag. Paulu s, D avid Stor au s s a j. Inspiraci, jak

rozuměla staráškola, všichni popírají. Každý. ji vykládá jinak;
ale všichni se shodují v tom, že z nívylučuji jakýkoli vliv nadpřià
rozený. S o n n t a na př. považuje inspiraci za V ě Ťč n ý  k o n,
jím ž se Bůh li dem s d ělu j e. a zjevuje se jejich lpřirrizenosti.
`Ta.to činnost Boží je přirozená, nebot Bůh nep«řekročuje zákonů.

"nr ıwvw ...ah-\\ı‹/ıv

3



které sám od věčnosti ustanovil. Tak jsou lidé ustavičně ůčastni
inspirace a jsouce takto inspirováni, žijí V Bohu a Bůh žije V nich.
Inspirace se nevztahuje jenom na křesťany, nýbrž na všecky lidi
bez rozdílu. -- Zde ovšem je jasný vliv deismu a pantheismu, ale
zároveň se člověk neubráni otázce, kde je zdravý rozum u těch,
kteří se jím tolik vychloubali. Vývoj pojmu inspirace směrem V levo
je tím dovršen. Dále zajíti není již opravdu možnořs)

V. Než hlad lidské duše po náboženství a po nadpřirozenu ne-
byl strohým rozumářstvím ukojen. Ve Íiliosoíii musel osvícenský
racionalismus ustoupiti racionalismu mírnějšímu, jehož Vliv projevil
se také V protestantské theologii. Tak Vzniká znenáhla reakce 'proti
racionalismu Semlerovu a Wegscheiderovu a rodí se p O l O r a c i o-
na-lismus. Vůdcem reakce jest Bedřich Schleierma-
ch e r.lPodle tohoto theologa jest Písmo samo zjevení Boží, které
napsáním se stalo k n i h O u, jako se V Kristu stalo člověkem. Písmo
jest Ducheni SV. inspirováno. Inspirace ta však není ani slovná, ani
věcná, nýbrž os o bní. Apoštolové totiž V celém svém životě, ve
všem svém jednání byli pod vlivem a působením Ducha SV. Vliv
ten byl Vždycky stejný, takže není možno inspiraci k psaní po-
svátných knih nikterak rozlišovati od té, jíž byli obdařeni po celý
život. Apoštolové byli ve vykonávání celého svého úřadu řízení
Duchem SV. a proto mínění, že při psaní Evangelia na ně Duch SV.
intensivněji působil než jindy, jest? dobrodružným trháním jednoty
apoštolského života. ,-- Je Však nutno dobře si povšimnouti, V ja-
kém smyslu pojímá Schleiermacher Ducha SV. Duchem SV. nemíni
se duch osobní, tedy podle křesťanské theologie třetí Božská osoba,
nýbrž d u chl či s m ý š le ní c í r k V e (spiritus seu sensus com-
munis ecclesiae); Vztah tohoto ducha k třetí Božské osobě Schleiern
macher výslovně Zamítá. Takto chápaný Duch SV. přešel Z Krista
na apoštoly a je inspiroval. Duch SV., poněvadž podle Schleier-
machera jest jím společný duch církve, jakýsi náboženský. cit a
křesťanské smýšlení, trvá a působí V církvi stále, takže t nynější
době inspirace trvá. Za inspirovanou pokládá tu knihu, která nese
pečeť ducha Kristova; proto přiznává inspiraci také apokrylům a
jiným knihám z prvních dob Církve. Evangelia však mají před
všemi přednost, protože jejich autorové pro svůj bezprostřední
styk s Kristem byli duchem jeho nejvíce naplnění. Písmo St. Zákona
nevzniklo Z ducha křesťanského; V něm se jeví duch židovský,
který je duchu křestanskéniu cizí. St. Zákon proto inspirován není;
-l 1 ıı n ;v ı _) ı ø O O J V- 'IV

AJ ' t Z Ilze muvi i nanejvys ojakesi iiispiraci proroctvi, hlavne messias-
ských, protože nesou na sobě, jakousi předzvěst budoucího ducha
Kristova. Z té příčiny je lépe V theologii St. Zákona k důkazům
nepioužívati. a V kázáníchłľ iz něho čerpati co nejméně- - Schleier-
maclierovareakce proti extrémnímu racionalismu nebyla tedy ni-
jak radikální; jméno inspirace sice podržuje, ale věcný obsah její
popírá. Inspirace osobní vlastně inspirací není.=

F8) Pesch 223 sqq; Dausch 123 Sqq.
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Druhým hlavním zástupcem umírněného racionalismu jest
R i c h. R o t h e. Také on učí osobní inspiraci. ln s p i r a c e jest mu
subjektivní stránkou zjevení a Z á l e ží V ez V n i t ř n í in o s v í c e-
ní, které lidského ducha uschopiˇiuje, aby správně
pochopil Zevnější zje"vení Bohem učiněné. Písmo
bylo nutné, nebot bez něho by se Zjevení Boží nebylo zachovalo
iieporušené. V tom právě záleží jeho autorita, že je autentic-
kýin liistorickým dokladem zjevení. Není tedy slo-
vem Božím ve významu dogmatickém, nýbrž pouze proto, že jím
Bůh k lidem mluví. Proto prý je vhodnější upustiti od pojmenování
„slovo Boží“ a říkati bibli raději ,,zjeveni“. Ve St. Záko-ně není
prý stopy po tom, že by Bůh dal nějaký zvláštní podnět k jeho se-

Kristus se ho sice dovolával, ale tím nedal božské autority
knize zákona, nýbrž zákonu samému. Evangelisté a apoštolové
pak podle příkladu Židů připisovali sice knihy ty Bohu, ale jejich
Svědectví o bezprostředně božském původu St. Zákona nemůže
býti iičinné, protože neziiali zásad hermeneutiky a chyběl jim smysl
liistorický. Ani inspirace Novélio Zákona nelze dokázati. Apoštolové
byli ovšem inspirováni V celém životě, ale zvláštního popudu a osvi-
cení ik napsání knih se jim od Boha nedostalo. Posvátné knihy psali
tak. jako jiní lidé píší knihy. V Písmu mluví sice lidé, ale ti jsou plní
Boha, a proto je bible kniha veskrze náboženská. Neobsahuje však
nehybná dogmata, v ní je živý organismus. Slovná inspirace staré
školy nepomůže, neboť teXt, který máme, liší se, jak kritika doka-
zuje, od textu původního a není V něm tudíž každé slůvko inspiro-
váno; dále by bylo k udržení tétotheorie třeba inspirovaného Vý-
kladu Písma a toho také iiemáme. Není však ani možno rozlišovati
V bibli stránku božskou a lidskou, ježto celá bible tvoří jeden živý
celek. Nezbývá tedy, než přijmouti základní větu: Písmo není
inspirováno, je knihou čistě lidskou; tim však prý se
důstojnost a vážnost jeho nesnižuje, poněvadž byli inspirováni jeho
spisiivatelé, kteří byli nástroji zjevení Božího. -- Z toho ovšem
plyne logický důsledek, že nelze mluviti o bezbludnosti
Písma. Rotlie otevřeně hlásá, že bible není naprosto neomylný
zdroj náboženských pravd; je to pouze lidské svědectví o zjevení
Bohem daném. .lenom jako takové chtěli apoštolové Písino napsati.
V bibli jsou veliké bludy Ve věcech světských i nábož-enskýcli.
Není vše pravda, co jednotliví svatopiscové píší o Kristu; teprve
srovnáníin Všech dostáváme správný obraz. Přes to, že Písmo ob-
sahuje veliké bludy, lze z něho poznati čisté zjevení Boží, vezme-li
se jako celek; jedno místo totiž opravuje a doplňuje druhé. V bibli je
blud, ale zároveň, lék proti němu. Ne tedy jednotlivé části, nýbrž
Písmo jako celek je směrodatné a je dostačujícímprainenem viry.
lìšiegese a kritikase musí ustavičně Písmem zabývati, protože
Písmo je historický pramen, Z něhož se dovídáme o zjevení. Neni
tedy správné prohlašovati jednotlivé nebo všechny knihy Písma za
kanonické, dokud není historicky dokázána a zjištěna jejich přísluš-
nost do sbírky posvátných knih. Jakmile se o některé knize vědecky
dokáže, že jest částí zjevení, 8;- němž svědčí, pak zajisté také Duch
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SV. dá vnitřní svědectví. -- Rothe se také odvrací od nauky .staré
protestantské školy, že bible jest jediný zdroj víry. Zjevení prý ne-
žije pouze V bíbli a není bibli dokonáno; Bůh se dodnes zjevuje
V celém světě a V celé historii. Proto/niy můžeme Boha dokonaleji
poznati než apoštolové. Písmo jest pouze počátek náboženského
pokroku lidí z Boha zrozených, který se nikdy nezastaví. Bůh ne-
chtěl, abv nám Písmo bylo Věštírnou, která by na každý náš dotaz
dávala vždy neomylnou odpověd; jeho vůle byla, abychom jen
V potu tváře mohli jísti Z tohoto plodu nebeskéhořgl (Dokonč)

. JAR SLEZÄK:-

 JÁ JSEM PASTVŘ DOBRÝ--z.
Nejvýstižiiějším obrazem lásky a milosrdenství Božího jsou

slova Spasitelova: Já jsem pastýř dobrý. Duše lidská, náchylná
svou přirozeností k chybám a pokleskům, neliší se ničím od lehko-
myslné ovce, jež se odlučuje od stáda chráněného pastýřem, jdouc
za lahodnýiní sousty, až se zatoulá. A když pastýř spěchá za ní,
ona jako šílená utíká? před ním, až útěkem uštvaná klesne k zemi.
Ale dobrý pastýř jí netrestá, nežene divoce ke stádu, nýbrž ucliopí
ji laskavě do náruče a S radostí pozoruje její hlavu, skloněnou na
ramena jeho, neboť ví, že se vracíke stádu ráda, a že je vděčná
pastýři za jeho lásku k ní, když bloudila. -- í

Tak líčí Kristus Pán svou lásku k nesmrtelné duši.Jak krásná,
povzbuzující slova pro kněze, jeho zástupce V úřadě pastýřském!
Jako tehdy í dnes je -stejná cena duše, stejná povinnost ji zachrá-
niti, ale zdartaké stejná láska k ní a snaha jí zachrániti? Co této
snaze stojí V cestě? A co znemožňuje zvláště dnes její Výsledky?
.le to nedostatek lásky k ovcí, či je to pochybená metoda, jež za~z
viňuje plachost ovce a vzdaluje jí od pastýře? Omloimá některá
příčina neúspěchy pastýřovy? r

Zvláště V dnešní smutné době zasluhuje tato stránka kněžského
povolání vážné a časté pozornosti, má-li sezmenšít zodpovědnost
za ztráty, z nichž bude klásti přísný účet všem, jímž byly zbloudilé
ovce svěřeny. Nemám ovšem V úmyslu mluvítí o zodpovědnosti
nájemníků, kteří nejen že sami opustili stádo, nýbrž otevřeli mu
ještě dokořán dvéře do kleci dravé zvěře, aby jeho záliubu dovr-
šili; chci jen poukázati na cesty, jimiž se musí ubírati zvláště dnes
'velice opatrně dobří pastýří. Jen tehdy pochopí se tato upřímná
slova. bude-li brán zřetel k dobré jejich snaze prospěti </ životě
kněží, jako z něho jsou čerpána. " .

První podmínkou zdařilého Vedení stáda Kristova je ovšem
nadpřii`ozená láska ke Kristu a jeho stádu, láska ničícíl Všecko
všední až pozemsky nízké. touha cooperari Christo bez ohledu na
oběti až námahy, posvěcující slabé síly lidské a uscho-Dňujítcí le
k záchraně duší. Toto svaté nadšení je zárukou, že se učiní vše,

1”,)”P‹żSøiı 231_28s; Dflnseh 127-133. “ J  
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čeho je kněz schopen a čeho spása duší vyžaduje. Jak široké pole
dal Spasitel .knězi kt záchraně duší svou krví vykoupených, jak
mnohé jsou cesty, jimiž může pastýř dojíti se stádem sobě svěře-
iiýin do věčného ovčince!

Co dobrého vykoná V duši upřímné, srdečně slovo kněze-ka~v
zatele, pozná-li lid, že vychází ze srdci? rozntcenélio láskou Božía
podle ní žijícího! Ovšem k této schopnosti, působítí na náboženský
život lidu, nestačí jen důkladné studium, zde musí mluviti a doka-
zovati živ ot a příkla dkazatele. Proč jsou tak často výsledky
kazatelské činnosti uboze nepatrné, a ještě častěji úplně protivné-J? --

. Bůh učinil kněze lékařem ovcí, jež na svém útěku od stáda spadly
do propasti a poranily se, apostavíl ho do zp ov ě dnic e. Který
rozumiiý lékař bude léčiti všecky nemoci stejným lékem, který bude
užívatí si vnitřní radostí operačního nože, může-li nemoc vyléčití
hojivou masti? Nebo který svědomitý lékař nebude konatíoperaci
S úzkostlívou opatrnosti, aby bolesti nezvětšil nebo nepřivodíli do-
konce otravu krve? A takovým lékařem by byl kněz, jenž by si
usnadňoval svů zodpovědný úřad jen Všeobecným ,,naučením“, čas-
to velice chudým a se stavemnemocnéhoflnaprosto nese-Ťuviseícím.
Takovým lékařem, ohánějícím se neopatrně nožem, by byl kněz,
jenžby chtěl léčití“ nemocné duše prudkýmí výbuchy nevole nad
jejich slabosti a nedokonalostí. Pocítili jste už tenslabý dojem ta-
kového léčení i“ na dobrou vůli polepšíti se a na provedené předse-
vzetí? Proč stává se často sv. zpověď i duším zbožným mechani-
ckým odříkánim poklesků, aby dosáhly rozhřešení? _

Kněze vede cesta za dušemi id o šk o ly. Tam přícliází mezi
beránky, kteří dosud nebloudili, kteří ještě nebyli V blízkostí vlků.
Bohužel, ze uz í mezi temito mladými jsou duše otrávené zločinnou
dnešní dobou, neznající své hrozné zodpovědnosti. Ale má nechati
pastýř zahynouti tyto ovečky. násilím od stáda Odloučené a smutně
volající na poušti, protože je těžko rozehnati vlky, kteří se sbíhají
kolem nevínnýeh obětí? Dobrý pastýř dá život za ovce své. (Jan
1.0, il.) A čim více námahy vyžaduje záchrana, tím radostnější jest
pak viděti je zachráněné, tulící se radostně k Vysvoboditeli. --
Pravdy našeho náboženství jsou výživiiou a chutnou pastvou,
ovšem iiutno jí nejen ukázatí, nýbrž jí duše také opravdu sytiti. A
nemá-li Z této pastvy Zůstati jen pustina. má-li slovo kněze míti i ve
škole svůj význam, musí se kněz p ro šk O l u také p řip if av o -
V at i. Láska k-sv. učení ik nevinným jeho posluchačům činí tu věc
saniozřejmou a přece se stáVá,že kněz S h á n í b e z p r o s t ř e d -
n ě př e d h o din ou katechismus a biblí€`kou děiepravu. aby z ní
snad dětem předčítal. Lze se zde spoléhati na duševní schopností
nebo delší praxi? Lze pak ty neiispěcliy omluvítí Vždy přetížením
jinou prací? “ J z j J

A ještě jedno pole, na něžš vyvolala dnešní doba kněze, jako
pastýře a jehož kněz nesmí nikdy úplně opustiti. Je to Výchova a
pastorace Spolková.. Řekněte sí, že jel to zlo, vyvolané dnešní do-
bou; já Váni dám za pravdu aleťtím se toho nezbavíine. A`ígiiorovat;
toto pole, protože je snad málo iirodné a těžko vzdělává. zname-
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nalo by asi tolik, jako založiti ruce, když jsme byli Strženi na hlu-
bínu, a utopit se s protestem: Mon vinou to není! Zde platí jen
známá zásada: Pr O-ti spolku spolek! Ovšein nutno nejen
přijati zásadu, nýbrž i voliti správný Způsob provedení. -- Zkuše-
nost nás učí, jaké důvody často stačí k Založení spolku, třeba ka-
tolického. Práce záleží V založení avolbě Výboru, jenž poděkuje
za důvěru a snaží se udržeti život, dokud trvá V členstvu nadšení,
jež nová věc S sebou nese. Jakmile však nadšení pomine a nastane
potřeba uvědomění a poctivé práce, spolek trvá a živoří jen proto,
že členové se stydí jej formálně rozpustiti. Či p a t ří už tak ov é
případy jen minulosti? A nepatří-li, co je toho příčinou?
Taková povrclinost mstí se pak přísně a velice brzo na členech,
zvláště u mládeže, jejíž spolky máme hlavně na zřeteli. P ak je st
spolek příležitostí k zpronevěře nejen zásadám spolku,
jako takového, nýbrž i zásadám náboženským -a často i mravním.

. V programu našich spolků je práce náboženská,~na rozdil od
spolků jiných. Zůstane-li však tento program jen prázdným heslem,
nedá-li se do základů, nelze se diviti výsledkům práce úplně stej-
ným se spolky bez náboženství. Naše spolky tedy přivede k cíli
jedině p r a k t í c k ý k a t O li c i s m u s, život dle náboženství,
třebaže ty spolky nejsou úplně a čistě náboženské. Je to ovšeni
těžká,zodpoVědná práce, jež zasluhuje názvu průkopníků a_ vůdců
nejen hnutí katolického, ale celé společností těm, kteří tuto práci
svědomitě konají. A proto se vším právem zdůrazňuje, že do na-
ších spolků musí míti kněz nejen Volný přístup, ale že ho
m u sí sám také všemožně u žív ati. Láska k lidu musí odstranití
ii kněze -všecky výmluvy a zpříjemníti všecky námahy, jež inu
z této práce plynou. Pak zmizí i Z mládeže osudná povrchnost a
lìknavost a pak nebudeme mít spolky pi r O pi a r á du a někdy i
k O s t u d ě ale k užitku, jak jednotlivce, tak celku. Pak nám ne-
porostou V mílionové organisaci nedbalci, třtiny větrem se klátící
nebo dokonce zrádcí Krista, nýbrž pevní katolíci, klidně snášejíci
zodpovědnost před Bohem i před veřejnosti. Řekněte snêž.ëžÉ=d": Pak by
musel kněz pracovat jen ve spolku a co s celou Ostatní prací du-
chovní správy, jež sama stačí, aby Vyplnila všechen čas? Má se
kněz státi spolkařem? Bůh uchovejl Náš lid potřebuje vychova-
telů a ty hledá V kněžstvu, ovšem ne za cenu zanedbávání povin,
ností čistě kněžských, nýbrž. s předpokladem obětí, k nimž pokládá
kněze zač schopného. Katolický spolek je cestou do kostela pro
mnohé, kteří už na ni zapomněli, proto vyžaduje lásky a obětavosti
kněze, jest Však j e n o d b o r e m práce kněžské, pastýřské. Nadše-
ní a láska, čerpaná přímo ze Srdce Kristova, působí,~že kněz do-
vede zapomenoutí na oběti, překážky i na černý nevděk, jehož se
mu nezřídka dostane za práci nejpoctivější, a že dovede rozšířiti
své síly i na pole, jehož se mu dostalo Vlivem světa, pohrdnuvšího
svou důstojnosti.

Známlkněze, jenž dochází denně do katolického Spolku, aby
udržel pořádek a lásku kprácí, nedbaje celodenní únavy. Pří pří-
ležitosti srovnávájednání členů se zásadami spolku a náboženství,
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pochválí, pokárá, nebrání žertu, ale dovede S r azit každou příliš-
noubujnost. Ten kněz si nikdy ještě na spolek nestěžoval, třebaže
nepopíral námahy a práce V něm. Váží si ho mládeži staří a bez
něho nepodniknou ničeho, takže spolek je V osadě oporou zdravého
katolického ducha. -- A znám kněze, jenž se objeví zřídka ve spol-
ku, stále má co kárat, nestaví, jen bourá, před ním jde chlad a bá-
Zeň a tento dojem rozhání členstvo, znechucuje práci a zaviňuje
rozklad spolku. Zná jistě každý Z nás vliv jednání kněze na pro-
spěch spolku, vždyť je jisto, že nedocílí se všecko jen representací
a že je daleko nesnadnější býti vůdcem spolku duchovním, než or-
ganisačním. N e o p O u š t ě j m e naší drahé ml á d e ž e, vydané
tolika nebezpečím a snažme se působítí na naše okolí V tomto
směru. A až budeme, jednou S pomocí Boží také kněžími, pastýři
stáda Kristova,-nelekejme se obětí a práce pro záchranu drahého
lidu.-Máme být pecí, dýchající hřejivozuláskuľ Kristovu do zchlad-
lých srdcí lidskýcli." Nedopust”me, aby kdy oheň V té peci vyˇhasl!
Neohlížejme se jen na výstražná znamení, která často nemají do-
statek světla, aby varovala naši slabou vůli, ale obracejme častěji
zraky k Tomu, za nímž jsme se rozhodli jíti, jenž jeslunce, osvět-
lující í temné stráně a jenž řekl: Pojdte ke mně všichni, kteří pra-
cujete, já vás občerstvíml Pojďme za ním, za bezpečným světlem,
převyšujícím blikot bludiček, "a vedme za ním po jistých, bezpeč-
ných cestách i jeho stádo, jež svěřil s velkouzodpovědnosti.
Pamatujme, že branou k této cestě je život dle Jeho zákonů, život
dávající důrazu slovům a vedení a že jen bezúhonný, silný“ až obě-
tavýpastýř může bezpečně vésti stádo i krajinou nebezpečnou a
plnou vlků. -- Ne, kdo říká Pane, Pane, ale kdo plní vůli Boží. ten
vejde -- a uvede své stádo -- do království Božího! --

,.--~-7 _-T" '-1 “~._.:„

 KAREL VÁLKA;
ErNoLooicko-NÁBožr‹:NsKv sjnzp

ve sv. oAnarELU
U\úDNÉ\MìDNEcHit~mičEnvENCEı9 N.) _C.,\J

 p L Q (Pokračování) í s
Vlastní přednášky zahájeny opět`tP. Schmidtem: O významu

srovnávací vědy náboženské. Oˇtéto přednášce, jakožto orien-
tační, se zmíníme poněkud obšírněji. ˇ--"Úkolem srovnávací vědy
náboženské jest  proniknouti k podstatě, vzniku a vývoji nábožen-
ství "studiem a srovnáváním jednotlivých náboženských forem. Této
vědě přičítán z yposčátkuji význam jen protináboženský resp. proti-
křjestan-ský, t. j. dokázati nemožnost zjeveného náboženství na zá-
kladě aprioristického názoru o' vývoji lidstva a veškeré kultury
jeho. Takovouto srovnávací „vědu“ zastávají ještětjjprotestantští
ì`theologjové aj socialistiští národohjospodářii; zatím však jest již tento
eivolucionisim, jak psoacioloigický, tak nyní i náboženský, ve vážné
xøfěděmodernírni metodamiizcela překonán. Tím nabývá srovnávací
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věda náboženská významu positivního k velikému prospěchu ži-
vota náboženského, ukazujíc nám náboženství jakožto nejvýznač-
nější, protože Bohem samým založený prvek kulturní, který vždy
a všude pronikal společnost, hospodářství, etiku i umění; dokazuje,
že náboženství to bylo, které všecky složky života iidského
udržovalo a zdokonalovalo a že ono zůstává jediným možným pod-
kladem kultury vůbec. - Má tedy znalost Vědy této důležitost pro
všechny vědy theologické, apologetiku i exegesi, dogrnatiku i mo-
rálku, ježto všem slouží k prohloubení a širšímu pochopení. --
Přednáška, živě a výrazně přednesená, dovedla skutečně roznítiti
ještě větší zájem o program Sjezdový, a touhu, poznati co nejblíže
tuto novou n a ši vědu, která se zmocňuje celých dějin ą veškerého
lidstva, stopuje V nich po-blouzení lidská i dráhy Prozřetelnosti,
aby pak, s tím větším obdivem a Vděčností poklekla před blahým
vítězstvím pravdy, odhalené konečně Zjevením.

Ve dvou přednáškách francouzských, jež následovaly, probral
P. Pinard de la Boullaye S. J. dějiny systémů ve srovnávací vědě
náboženské. l\lato odpoledne univ. docent dr. Gahs ze Záhřebu vy-
ložil ve specielní přednášce hlavní zásady a rozdíly dřívější po-
chybené methody evolucionistické a nynější, přesné methody kul-
turně-historické ve srovnávacím badání. Škoda však, že tato před-
náška, pro laika V tomto oboru samosebou už hodně abstraktní,
byla pronesena zběžným způsobem universitního předčítání. -Za to
přednášky Pinardovy, ač také theoretické, oplývaly zrovna fran-
couzskou živostí a gestem. l '

Aby se theoretická látka prvního dne lépe ztrávila (P. Schmidt
přirovnával -první den úvodní k obtížnému lezení na kmen, kde se
nám potom dostane krásného ovoce), byla. poslední přednáška, toho
dne praktičtější a velmi zajímavá; přednášel totižmisionáři zešanzv
tungu, P. Stenz SVD o náboženství a lidových “ zvycíchv Číně.
Úctyhodná, patriarchálním vousem zdobená osoba misiáře dodá-
vala zprávám tím větší váhy a poutavosti. j

Tím by však ještě nebyl první den vyčerpán; ,zbývá zmíniti
se vděčně O milém osvěžení a krásných dojmech, jaké námhosti-
telé připravili slavnostním koncertem téhož dne večer. Cítilijsme
se jako V koncertní síni prvého řádu v obdivu nad uměleckým pro-
vedením mistrovských skladeb (Nlozart, li/lendelssohn, Beethoven,
Handel, Reinhard); vystřídaly se tu pod obratnou taktovkou diri-
genta P. Marusczyka orchestrálnífl Sonata se zpěvním duettem, ro-
mance pro housle a klavír se solovým i sborovým zpěvem a j. Byla
zvláštní podívaná na kněží, íratery i malé hochy-obláty, jak ve
svých klerikách nejrůznější nástroje velikého- orchestru hbitě a
zručně ovládali. Ve zpěvu pak překvapila jejich soběstačnosti ve
vysokýchpoloháchg nahrazují jim tu totiž Sopranistky hoši tak, že
byíjfhljasy jejich od ženských nerozeznal. Zvláště hlubokým dojmem
působilo překrásné AveMaria (Goller -- pro sbor a sola), V němž
uchvacova.lo operní přímo sopranové solo l2letého hocha -- ami-
sijněpojaté, vítězně velebné „Jak líbezný je poslů krok“ z Hande-
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jøva Messiáše. -- Přístup na koncert mělo i laické obecenstvo
místní (několik domácích hochů také Vypomáhalo ve sboru; vůbec
žije klášter s městem V nejlepších stycích), a tak se nám dostalo
překvapení, že jsme se tu setkali s jedním zde usedlým Čechem,
kožešníkem z Niodlingu.  _

Ten večer spadla s nás i ta malá tíseň ciziny, pokud jsme ji
pocitovali, a když jsme se pak V; tichu kaple loučili se dnem, hřál
při modlitbě za vzdálené drahé pocit radosti a díků; všude blaze
a všude domov, kde vládne Pravda a Krása --j --.

Druhý den sjezdu, středa 18. července, přinesl již mnoho kon-
krétních poznatků Z vývoje sociologického a Z dějin pojmu Boha.
Tak vprvní přednášce známý odborník v historické sociologii,
Koppers SVD, vykládá podstatu a význam pt. zv. kulturních
kruhů (Kulturkreise). Tyto jsou totiž výsledkem moderního .kri-
tického badání etnologického azatlačují mylnou hypothesu evolu-
cionistickou o kulturní ch. vrstv á ch. Líčením života a hos-
podářství v jednotlivých kulturních kruzích vyvrátil pak předná-
šející názory sociologie evolucionistické o původním společenství
Všeho majetku af neznalosti jakéhokoliv mravního řádu. - Jak by
dnes, kdy V širokých kruzích proletářských (i V zaujatých vrstvách
inteligence, jak dokazuje případ proí. Vacka na brněnské universitě?
vládnou stále ještě staré názoryvývojové, jak by prospělo časté“ a
obratné popularisování těchto výzkumů! `

Druhý řečník toho dne, dr. EhrlichzLub1aně, přednášel o po-
jmu Boha V prakulturách. Na zachovaných ukázkách těchto původ-
ních kultur, jak nám je poskytují nedotčené dosud civilisací kmeny
východoaustralské, Pygmeové aíričtí a obyvatelé Ohňové' země,
lze poznati mnoho z pravěkého náboženství. Bůh, jediný a nejvyšší,
jest tu skutečně stvořitelem všemohoucím as nazývá se otcem všech.
Není Však pouze nějakým abstraktním pojmem, o nějž by-se V ži-
votě nebylo třeba starat -; Bůh jest tu přísným zákonodárcem,
jenž požaduje plnění svých přikázání pod hrozbou trestu, jehož jest
se od něho, jakožto soudce, obávati. Proto vázán jest člověk kBohu
povinností úcty, modlitby aoběti. O tomto poměru člověka k Bohu
dovídá se blíže mužská mládež při t. ZV. iniciaci čili' přijímání do
kmene, jež jest slavnostírázu náboženského. Lze tedy pozorovati
u národů primitivnich základy pravé, byt i jednoduché věrouky,
mravouky i bohoslužby, což všechno Z kořene Vyvrací materialis-
tické představy o původním atheismu lidstva.   p

j Mnohobožství -pak u národů necivilisovaných, jehož se pro
svoje hypothesy, dovolávali evolucionisté, není ničím jiným, než
upa.dkem a zvrhnutím prvotního vznešeného pojmu Boha. Tato
věta byla také thematem další přednášky PP. Schmìdta SVD.. ---
Úcta předků a mocný, vliv přírody naprimitivního člověka zatla-
čo-valyjpoznenáhla reminiscence prazjevení s jeho věroukou a při--
poutávaly myšlení člověka k pouhému stvoření. V různých kultur-
ních kruzích přešla tak úcta nejvyšší bytosti V úctu měsíce jakožto
praotce, dále pak V úctu slunce jakožto zdroje vší přírodní i kou-
zelné síly. Nato s pokračujícím hospodářstvím obnovuje se úcta
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měsíce jakožto pramene rozvoje a zdaru hospodářského, a vzniká
úcta přírodních duchů (animism). Z animismu vyvíjí se pojem ne-
beského boha se zástupem polobohů. Toto stadium, jak se vyvi-
nulo V priméru, rozvíjí se či spíše znetvořuje, ve 'směru polytheistic-
kém V dalších kruzích kulturních, až náboženství přirozené
kleslo V úplný naturalismus a negaci všeho duchového.

Odpoledních rekreací používali jsme k procházkám po zahradě.
Byly to vděčně procházky V úpravném, stinném sadě nebo pod
nízkými korunami jabloní a hrušní V ovocné zahradě za přátelských
hovorů. -- Dnes, byvše upozorněni, jdemesi prohlédnouti zvláštní
památnost klášterního sadu -- skalní bludiště. V uměle nanešeném
pahorku jsou tu totiž zbudovány křivolaké chodby, při nichž V jes-
kyních jsou vhodně umístěny pěkně figurální skupiny ze života
a utrpení Kristova. Vchod i chodby jsou ovšem úzké, takže po ně-
kolika krocích se ocitáme ve tmě. Vidíme však přece cestu i sku-
piny soch, osvětlené tlumenou různobarvou září, To přichází světlo
s povrchu malými barevnými sklíčky, odráží se od zrcadélek a při-
spívá tak svým íialovým tónem kmeditační náladě posvátného
tohoto podzemí. Celý pahorek se zdá býtk účelům meditačním vy-
budován; jaké tu asi možno soustředění, když jen jedno tane před
očima v mlčení země --“-~. -- Vracíme se kolemjezírka, které je
druhou ozdobou sadu. Na lavičkách a procházkách, kolem něho
upravených, bylo V rekreacíclı vždy příjemné osvěžení. .lezírko
však nebylo založeno z důvodů jen okrasných, nýbrž čiře praktic-
kých; Vzniklo totiž; z hliníku, odkud brali bratří hlínu na pálení
cihel při stavbě ústavu. (Celá obrovská budova je totiž dílo řádo-
vých bratří-řemeslníků a kněží s technickým vzděláním.) Nyní
V něm také chovají kapry.  , t í V  

Čtvrtá hodina se však již blíží, proto .spěcháme opět do auly,
poslechnout tentokráte dva zajímavé referáty ze zámoří. Přednáší
P. Schebesta SVD o náboženství kmenů jihoaírických a P. Kop-
pers SVD o vlastních svých náboženských.výzkumech kmene
Jaganů na Ohňové zemi. Zvláště tato druhá přednáška zaujala vý-
znamem a novotou objevů v pochybné do nedávna otázce. Vlivem
Darvvinovým bylo totiž všeobecně rozšířeno mínění, že Jagané na
Ohňové zemi jsou nejlepším důkazem prvotního atheismu lidstva,
ježto prý tento primitivní, civilisací nedotčený kmen žádného. ná-
boženství nezná. Zatím však stal se týž kmen nejpádnějším důka-
zem opačného tvrzení O původním monotheismu lidstva. Zásluha
o to náleží P. Kop~persov_ia jeho vědeckému spolupracovníků Gu-
sindeovi z Rio de Janeiro, kteří r. 1922 podnikli vědeckou výpravu
za účelem prozkoumánínáboženských poměrů tohoto kmene. (Úkol
tento naléhal .tím více, ježto kmen jest již na vymření _- čítát jen
něco přes 200 členů -żz- a s ním by byla zmařena možnost, přesvěd-
čiti se o správnosti Darwinova tvrzení, z něhož se adalekosáhlé dů-
sledky dovozovaly.) . r ˇ j

Mimo přednášku odpolední líčil P. Koppers pobyt svůj u Ja-
ganů podrobněji ještě večer za doprovodu světelných obrazů i gra-
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møfønu Zdejen kratičká zmínka o obou .těchto přednáškách, které
byly sledo„vány. se zájmem. snad ze všechnejžzivějším. Z počátku,
poız›příchodu,do neznámé takřka země, dařilo; se badatelům asitak,
jakožuarwinovi po celoudobu enozkoumání (odtud jeho výsle-
dek)z“:.-nemohli se na domorodcích ničeho fldopátrati, nebot tito, jak se
později ukázalo, nikdy. s- cizincem o..svémr1áboženství nemluví, aby
tak„_sn,ad nevydali. znesvěcení a potupení .své božstvo a. Svůj cit.
Posléze-,..však..,domorodci přece nabyli důvěryke svým neško-dným
a Štědrým hostím a Svěřovali Se jim p02nenáh1,u se Svojí nábožen-
skou naukou.„.Úpl11ëI1o názoru o náboženskémjžjivotě Jaganů dostalo
se„jim, pak pri ,příležitosti přijetí do kme,ne,.jež ,mělo 'jim
důkazem„zv.láštní přízně. Před tímtotpřijetim čili iniciaci předchází
totiž..doba-příllľćlvy, t. jakási náboženská cvičení, V nichž se jinoši,
ve zvláštním, od.louč,e.né,m příbytku, poučujízo, hlavních; pravdách
a povinnostech .V ná,bože,,nských,pmravních.a občanských. ATu mohli si
naši. tmimaořádjní ,kandidáti jaganského Lobčanství.vytvjořiti teprve
celkový pojemo jejich náboženství.. Nejvyšší ajediný jejich bůh ,na-
zýváse,iffilatauìflpwa; jinak, podobá; se náboflženství ,jejich nábožen-
ství kmenůíVýC11QzdQau,stralskýüh. .toj němž, S-vrchu zmínka,učíněna),
až na intìmnější poměr k;.bož,s,tvu=.a, jemnější mravnost,,.jaká,jpoy.y,-.
šujeiajjlagaııy nad jiné, nár0ı<z1Y, 1Ť1„€c.iVilis0rvan.é. Tak na př.. ,před každým
ptodnikemztnebo ,ces,tou,.oSlovuje.„domorodec=, Boıhal nrahlasit a S..,ne-,t
Zvvklou námi.. pjr0S.tot0jL1,..-a›.,đůYšr0u;z p0j..,.výSl€dlšu .-pak buď clěkzL1ip7
Bohu. přátelským . způsobem ,(,,zjsem s tebou spokojen, ;,,.W.atauineW-a`.Ťz
a p«;.),í nebo mu  zcela. ne~paokr.ytě,.~ Vyjadřřuje.. j .Svoji ,ne-lib,os;t. .Mluví-„lit
se-co,-.,aúmrtí drahé osoby.,a přijde-li.,.se na jméno «Boha,.,,zm1knou,,náhle
všichni a_ rozcházejí se,,.aby,.,stesky .anvýčitgkami .svými ,Bohaí.ne-
uráželir a nový jeho hněv na sebe nesvolali.-,l\í“emohli. pochopçziti a
těžce nesli, kdvž,-Sefldo,Věclěli,0 1níněpí,Evr0“pHUů, jež i€,pQk1ádá Za
lì.đ.Ojed.V; apaopak Sami učìlflìlì n€..Dříi1iŠ 1iCh0tìvý,.úSudek.0 Evľpž
panech, kte-říjd0v.zeđ.pu. ,jíSti psy, cožjie .na Zemi“ i Hěčíllł
ukrrutnrýfll a neslýchflflým,,fl....íVýSledek celého Zk0Hmáníj(i_€iŽ›-,,,zpQ$1ä,-,

,Køppers také nV.,..Hëk.Olìka p“Hb1ìkacíchj,.vědecky. Zt§I.ë.<Ť<0ˇ
v.aný)ii'„není-.Spad nekulturního národa na Zemi, ,který by byl čistým
m_on,otheismem ajeho mrav11.ostí,,_jak,,,Ve_W,veř.ejném,t_tak V, soukro-
mêm._zživotë. dozté míry.,prO,ni1‹put....iak0 jeztomu právě u„Jaganů.,  

. K ìllustraciia..,p0u1;av0Siì. ,.výkladżí.I při‹Spiěi1;v. večer nemálo sve.-, . n I .v n , v ,. . . ' " ˇ - -"-* " ˇ

telnéi obrazy,,..,ppdávaií§Í mnoh . Ziaiímažve ,výievv -
relìů  ,,žívota..dommfpđpůfl jvelikpp. veselpst. před-ž
Spżwiicii ,‹đV0ii0ì,@Vf0“p$ł<.320h .høatív .občanství
jatsansfkého, đomjâęzímiobleku,-~s tvášřnmì dlejpředpisuyápnem ,po-
`tet.vaný,mi, lak, obcují, náboženské j,,šk,ole'.Ť_.,pře,d ,_inic,i,ací.;. jiný Q.13,ráI-
Zpk přinesl Zase. ofìcìelní téměř. Skupinu kmøjtrůía S.véráZných kmp-..
třenek se svýmì.,.;evr,op„skými .kmotřeprflì .o .-slavn_osti. ìniciačiní.
některé-rzhry domorodcůibvlvi,na.pb1“azech...-jzachvcenv, na př- jedna,-Q/

V .

roztomilá svou naivností, jez měla nazn.ačovati.vládu .muže nad
_ . - fw «- ~ . ` “_^ Z “ -

ženou. Překvapilo pak všechny, .když při, líčení smutku aa oplakávání
nebožtíka ozvalo se náhle kvílení jaganských žen »--ęfl z íonograíu.
Smutku se Jagané vůbec velmi oddávají --gr a tak celý ten Vymí-



rající kmen, se svou v._ážností` V prostředí studených končin zane-
chal v .mysli náladu Bezručovy teskné elegíe: „Kđeg na Severu
země je smutné údolí -- --.“ (I)01z;0nčen;(_)

M. Š. ČERN
B OLEST o MÉ MA TIÖQˇET.

Blćızříčlm tvou jsem _
, 7/mìlovala vřele.

Stř/íb7”O víz fu hlavě,
zdobí/če' v“gýhyí U čele !

Moäolvıé 7“/1zćoe_, .
zá.-Qžoj; Stfęľø/my' o Z/íci,
zář fun olm, jakou/
jolomou, 1/m/ćoˇećlí/ı*ío“i .I

Jak 'U T 7/1/Z Zhcíicì/ii Zfł/.Uıct
oko çolcicˇeøí/zz Solcıhlé,“
/ıorečngýjm .fž/ítím, ,
Zpozálfné rty 8_pø^ahle'.'

Q , . A _ _; »z

Sűà/ø,e"m se oleče
ˇ 9/1/zgéstem, effvoalfı/La, peti/ıč, --

250 že jsem jo? si ní, .
to jen 2: úcty" ke mně.

vždy, jíl,.iil70»”É „-Chy,-;ćäøøzť jzň Vëčnø.šž .ITøzžzø ji“ ø»áđa./

- , VJ..

c VILÉM KLIB/těz  
- . . .>, ' , ‹

V I I V I š I

SVETOVE HOSPODARSˇTVI A

U if jedné ze svých epických básní líčí Grillparzer slávu' řím-
ského císařství a jeho pád. Nero divus-caesar umírá jsfa pronásle-
dován, svými bývalými poddanými a milci. Vlastní rukou vráží
do srdce si meč, když ho náhoda zahjnala do shromáždění křesťanů.
S hrůzou patří posvátný sborkřestanůjna krutého svého proná-
sledovatelje,j jak se sivíjí ,ved Tu anajejdnou se ob-
jevi n têrżr jćšfč Sèhózn šišnhaìiørhø šøđivýv. dıøinhøvıašýa Pila-í
menné jeho okospočine s tichým uspokˇojeníím na um'í"rajícím. Pak

t)Toto pojednání nechce nijak povzbuzovati k jakémukoliv n,es»pra~,
vedlivému ,,,antisemitismu“; to by jen škodilo reformám, jichž se svět
musí dopracovati, nechce-li zahynouti dokonalou hospodářskou nesprjave-
dlností a anarchií. -- Hlavní po›mů`cka: Werner S omb a rt: Die Juden
und das Wˇitrtschaftsleiben. (9. Tausend,a 1918; Miiniíchen. und Leipzigf,
Duncker und Humblot, XXVI + 476 str.) Sonibárt je, pokud nejde od církev

i 47 K



L.

3ı~

° .«„'..'.:*

,:“.zˇ~ „
_. >zv “
. , sv«` x^.'v'^ˇf`: '

va,“/. 'ø , “

ŽFIÉ-IzW, Ž, .r
lžíiba

ł

i.
$›`?'

5,“-,L ,
;,.ı_,.„
čin- ,

4. - ,_»_-v.“€;z-~

.ıŠ" .zn

,>-J fs
.x

ìlžfž.

'1'‹.`vĂ . 7 x

,
3:`,j`ˇ”. ĚÍ
fŠn“ı“1 ; .
K _'

`ť.~“

x=» ˇ\[j'n,,,ln- `

j

t

Í". ,jj..r

t

É; j,

tú-x

.-4

F I! ,

 
' ›:-'J'-.z.~=.›\:f 3,7ˇ_ř`ì'ť-Í.`Í,Í^ ;ıŽv;,;,.._'z'_“.

`..-ë=`_ž'n`,' .\ ,§`ěžf`4írz ' z
„I'“z'~=„v." ť' 7W-“-.'=`~;`v -1 1 z--‹ćf>*'›š;:i-zs: -äłı^'>§_'}:zv`.. .~ - -

`ˇ;~“,.ı;:

,,›.;›,,`._- _~ . -›

.

v-;;›< S' '

«TL'jłž
ı!;.\ˇ Ĺ.

..,.,..;.ì

2`f1‰„.1ifniŠ*f$íÍ^*z*`~*›ıŤÍ`›-_-,,"~v„;'_“x

se otvírají jeho ústa, aby proklela tyrana, jakožto nezmarný, pro
všechny časy příšerný Zjev odvěkého pudu po božské moci V srdci
lidstva.A kmet se raduje: vždyť Sám vznítiloheň vášní v tomto
±V0n1,pjopudiv ho k bezmezné pýše a sobectví. Tak připravil jeho
Záhubu. „Kdo jsi?“ ptá se nyní kněz. Výš vzpjal se s divou kšticí
cizinec a odpověděl: ,,Jsem Ahasver. Žid jerusalemský, jenž. Kri-
stovi na prahu drzým slovem vzdoroval, O kterém tajuplná hlásá
Zvěst, že Za trest musí věčně bloudit světem.“

J I. _ ^
ˇ l. Národ židovský," jehož symbolem je onen Stařec, odmítnuv

přijati nauky svého Messiáše, marně se snažil vysvoboditi se Z nad-
vlády římské. Osvobozovací pokusy skončily Zničením Jerusalema,
pod jehož ssutinami pohřbeny byly též naděje židovstva, utvořiti
vlastní svobodný stát. Vyvolený národ vzdoroval Kristu, a proto
musil opustiti Zemi Zaslíbenou a nastoupiti nyní již 1900" let trvající
vyhnanství. Rozptýlen po celém světě, jest svědkem a výstrahou
všem, kdož víru V Spasitele přijímají .a ivyznávají. Než do ciziny
s sebou vzal národní tradice, jak je vypěstovali Íarizeové až Záko-
níci. Ráz povahy národní, střežen nesčetnými předpisy Talmundu
-- jakéhosi to komentáře posvátné thory a náboženských tradic -~
Zůstává zachován i V diaspoře. Ještě nyní obrací Zbožný žid ke
Zdem Zříceného Sionu tvář v modlitbě, aby Jahve dal. svému ná-
rodu moc nad nepřáteli jeho a vložil do jeho rukou vládu, otci Abra-
hamovi Zaslíbenou. ` J   J

^ Jako pronásledovaný, utlačovaný vyhnanec přichází žid mezi
křesťany. Usadí se nejradějive městě a p=ro~voZuje tam obchod.
Proč sí. vyvolil právě tento Způsob výdělku, vysvětluje Rabbi
Eleazar v Talmundu: „Kdo věnuje 100 sous na obchod, může každý
den jisti maso, píti víno; kdo však tentýž obnos vynaloží na Ze-
mědělství, musí se spokojiti se solí a Zelím, musí spáti na Zemi, jsa
vydán na flpospas všem trampotám.“ (Dnes ovšem už se židé těchto
„trampot“ nebojí; staly se jim pramenem nového požehnání.) Jest
podivné, že tam, kde židé nabyli moci a vlivu, obyčejně vzmáhá
se“ obchod ia tím izevnější kultura; odkud odejdou, tam provoz a
zevní blahobyt přestává kvésti. s

›

Jak nápadný tento Zjev vysvětl ìfl FIF'ìi -ú

2.Poctivý kupfeci „Ze staréškoly“ čekal, až skutečná potřeba
přiměla zákazníka, aby si věc Zaopatřil. Čekal, až byl vyhledán a
považoval Za svoji povinnost obstarati objednanou věc Za cenu
přiměřenou. Klidný průběh obchodního života byl ihned vzrušen,

katolickou, vědecky spolehlivý, méně s spolehlivý;  povahou: Zde, V této
knize lichotí Židům a kapitalismu, ve spisech svých o socialismu Zase
chválí socialisty. -- Proto se dostal S mnohými autory do sporu, Stoli-
heim napsal doplněk a kritiku k dílu Sombartově jo židech: Das Rätsel
des jüdischen Eriolges. Lęipzig, 6. Autl., 1923. . J *
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iäkmilë (10 HĚ1110 221551111 Žìđ-1) Ten hleděl Z á k a Z n í k y p ř i v á b i ti
nabídkami a sliby všeho druhu. Zdůrazňoval především láci svého
zboží. Snažil se vsugerovati potřebu věcí, ikdyž ve skutečnosti
takové nebylo. Zavedl tak dříve nenáviděné dryáčnictví, jež nyní
provádí mistrně ve všech způsobech reklamy. Vzbuzoval umě-
lou poptávku) přemlouváním a jinými prostředky. Ráz obchodování
nesl se taktonovým cizím směrem. Úkolem jeho nebylo nadáie
ukojeni s k u t e č n é pot ř e b y, nýbrž obchod Stal se prostřed-
kem k rychlému nabývání peněz. --Divoká konkurence,
která následkem toho vznikla, podobá se bezohlednému boji; vzniklo
přísloví, že obchod jest mladším bratrem války. Kořeny své má
V židovskéŤ povaze čili ,,mentalitě“. Touha po zlatě byla vždy ka-
rakteristickouznámkoužidovské povahy (jak známo s dostatek už
Z dějin starozákonních)- Jidáš zradil i svého božského Mistra. za
30 stříbrných. Křiklavou nabídkou stupňuje se koupěchtivosta po-
žadavky odběratelů. Zvyšuje se ovšem i obchodní ruch, -obratroste,
kultura, lépe civilisace ~-- zjemňování životo-správy -- pokračuje,
ale zvyšuje se též choulostivost va požívačnost, která rodí stále
nové potřeby. Semitský kupec dovede pak peníze mezi lidem obí-
hající rychle zase k sobě stáhnouti. Požívačnost nezná spořivosti
a proto nejen nenadálé neštěstí, ale i lecjaká nepatrná příčina vede
k V5/Dfiůjčováni peněz, což zatěžuje soukromé i veřejné“ hospodářství.

3. Zde dlužno poukázati na povážlivé zjevy v hospodářském
životě, které snaha po rychlém zbohatnutí má vzápětí. ,,Znal jsem
jednoho muže“. vypravuje Stoltheim, autor knihy „Tajemství ži-
dovského úsp=ěchu“, -„jenž sotva spatřil nějaký krásný strom v za-
hradě neb sadě, maně prohodil: ,,Jak nerozumní jsou lidé, že tak
krásný strom neskácejí. Jaký to kapitál zde stojí ladem“.“ +- Zde
se_ dotýkáme oflsudných zjevů moderního hospodářství. Je to snaha
nejprve vše ,,zmobìlisovati~“, t. j. proměniti v pohyblivý kapitál.
Ten pak slouží neodolatelnému pudu ze všeho vytěžíti  peníze,
V obou těchto směrech je hebrejec nepřekonatelný mistr, a mnozí
ho proto vele-bi. Ovšemzz jak živona př. je v krajin`ě,É'ŠĚíde staletý
les kácí se podsekyrou nesčetných dřevorubců; sta jiných dělníků
je zaměstnáno řezáním a rozesílánímidříví. Koho 'by to netěšiloi
Anebo ta rozlehlá ložiska uhelná,`kde zaměstnáváme tisíce a tisíce
dělníků! Naleziště železné rudy jsou zdrojem, Z něhož prýští za.-
městnání a živobytí statisícům dělníků. Vše se mění co nejrychleji
v peníze, v proudy' zlata! _- Než kdo se postará, aby znovu líyly
vysázeny ohromné lesy židovským kapitálem v Rusku a Polsku
vypleněné? Kolik to stížností bylo slyšeti už dávno na Sìovensku a
ve Slezsku pro povodně toutéž příčinou zaviněné! Co těm kšefta-
řům do toho. že dle výpočtů odborníků veškerá známá ložiska že-
lezné rudy dostačí pouze asi na 60 let? Také uhelné dorlyůbudou
jednou; vyčerpány. Snad brzy nastane doba, kdy .naše potomstvo

1) Hojných dokladůsnajdeš v cit. knize Sombartově,“ str. 136-182;
krátký výtah podává Pesch ve svých článcích o kapitalismu ve „Stimmen
aus Maria-Laach“, 86. sv. (1914), zvl. str. 277 nn.  J J

 A 49 .



odsoudí nás pro nenasytno-st, S kterou jsme bezmyšlenkovitě vy-
kořistovali poklady ukryté v lůně země. Židovstvo zavedlo zásadu
bezohledného vykořistovánía oné osudné mobˇilisace do našeho
života hospodářského. Vše spěje jenza okamžitým prospěchem.
Sám proí. Sombart,, který židy chválí a obhajuje, přiznává: „He-
brejec provedl neúprosně kapitalisaci života hospodářského, ký div,
že druzí snažise činiti podle něho -- nebo lépe řečeno jsou nuceni
stejně jednati, aby obstáli V konkurenci.“ p 1

-í. Nyní chápeme některé zjevy našich dnů, jinak nedosti sro-
zumitelné, na př. boj proti statkům svěřeneckým (íidelkomisním),
které jsou nerozdílným majetkem, a taktéž boj proti církevním po-
zemkům. Pod rouškou akciových společností ovládl (s pomocí
,,liberalismu“) kapitál židovskýt) Z největší části produkci průmy-
slovou, a nyní. podobným způsobem chce se zınocnítí půdy, . Již
roku 19012) dává kterýsi rabbín svým soukmenovcům patřičné po-
kyny. „Zemědělství zůstane vždy nejhlavnějším pramenem bo-
hatství země. Panství nad velikými komplexy půdy získalo by nám
cestu k novým hodnostem a velkému vlivu na vlády. Proto bratři
v lsraeli musí k tomu obrátiti svou zvláštní pozˇoìrnosts, aby co nej-
více půdy skoufpili, aby“ rozdrobovali cizí velkostatky, vystupujíce
tu na oko v‹ úloze. obránce děl-né třídy; vysokéì daně, uvalené na
tyto velkostatky budou tunejlepší zbraní.“ l V pozemkovém ma-

, _ - .

' Vjetku chce dnes zid, ačkoli se jinak těžké zemedelské prace štítí,
získati koupí nadvládu. A má chytrý plán: Jednak skupovati roz-
drobené velkostatky, jednak poskytovatí nemajetným uchazečům
op-ůdu půjčky afz učiniti jetak na sobě závíslými, až se podaÍř`í'je
úplně vyvlastniti. ť-- Ze snahy všechny reelní hodnoty uzplůsobití
k spekulací aě vykořistování vznikly také akcíeí. Tímto způsobijeini
možno též Z ciziny ovládatí průmyslové podniky v naší zemí, pro-
tože akcie snadno se dají přenéstií na cizí území. Jméno vlastního
majitele podniku Zakrývá obyčejně jméno/ nějaké společnosti. K to-
mu se ještě tento Způsob výdělku těší skorem všude o›ćhran`ě' stát-

›

ních zákonů. Někdo si snad myslí, že se tak~niash"romažďuje vˇelíké
bohatství, které zaručuje lepší budoucnost lidstvu; než není to-
mutak. A si

5. Všimněme si kapitálu blíže. Dlužno rozezˇnávatifldváf
druhy kapitálu. K prvnímu lze počítati poklady zlata a“ stříbra, které
jsou na zemi, dále po-lností, -lesy, budovy atd. To-líoto druhˇui kapi-
tálu židé nerozmnožují, nebot na něm obyčejně nep-racují. Jest
však jiný druh kapitálu, jenž hraje velikou rolí v moderním národo-
hospodářství. Je to lšapitáluloožený v půjčkách a tento kapitálpob~-
zvlášť židé pomocí úrokové. sazbydovedou Znamenitě rolzmfiožo-
vatí. Poznáme to Z tétokrátké úvahy: Má-li někdo 1.000.000 korun
uložených v půjčkách, které mu nesou úroky," nemá toho jmění u
sebe ve Způsobě zlata; ani dlužník, který sí je vypůjčil, nemá těch

. .

1)Sombart dokonce dokazuje (str. 31.8): ,,Žid je rozený zástupce libe-
rálního světového názoru.“ je 1 1 J 1

2) ,,Deutsche Zeitung“, 15./III. 1901. „Brolschüre eines Rabbiners.“
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peněz na hotovostí,poněVadž je uložil do .svého hospodářského
podniku. Jedna povinnost mu však zbývá, a to platiti úroky. Na
sebe a nejčastěji i na své potomky převzal“ povinnost platiti V sta-
novených lhůtách,urč;ité„obnosy. Zvláště,_půjčka dlouhodobá stala
se věčným úrokem kletbou tříd produktivních. -_- K tomuto druhu
kapitálu, ènoženému V půjčkách,. náležejí obligace, hypotheky,
akcie, podíly hospodářských podniků, renty a cenné papíry. »Cim
větší tedy takové bohatství vnruk.-ách jednotlivců, tímlje větší za-
dlužení národů a tím nesnadněji je sınožnodluhu, se ,zbavíti. r Jak
dlouho na př. bude nutn.d;říti se ,don-.úp.adu, než práce našich rol-
níků, -řemeslníků.ažćdělníků-..sip.olu.. námahou .duševních pracovníků
odstraní těžké zadlužení státu, zemí a obcí, když někdy„až..z10piro.-
centní sazba úroková jako řetěz se vine okolo krku pracujícího člo-
věka a pohlcuje skoro celý, výtěžek; jeho snažení! ; .Tak vzniká
smutné -a tvrdé. nev.o‹lniøetví-. moderníidoby. Každý občan. v Rakou-
sku před válkou odvádělzpna krytí. úroků státního dluhu asiz200 korun
ze svého ročního výdělku-. A .dnes?Snad-,řekneš: Vždyť nepociťu-
jeme zevněz tíže těchto;závazkůąfivšem přímo ne.. protože kapitál
V3/'bëře Si SVŮJ Dz0đíl oklikarní,1...-jichž.. nedovflede prostý lid kontrolo-
vati. Zde také je hledatí příč-inzu vysokých daní, přirážek a trvalé
drahoty všech životníchťflpoltřeb. Poctivě pracující člověk. cítí, jak
Všechna činnost jeho podléhá z.nevysvětlitelnému,tlaku, vidí, .jak při
vší píli uniká :mu ovoce namáhavé práce, aniž by mohl příčiny toho
zjevu.,po›znatiz“ Proto ,je=.nespokojen, rozervánn az„h1edá„.Vinu, tam, kde
jí není. .Dělník p“ovažujQez ,rolníka za,.„zdra.žovatele ižchleba, rolník, »zase
dělníka za příčinu , drahoty, průmyslo.vý.chzx vzýrobků. .Obezřetný 4 ,po-
zorovatel všakć .pozná hlavn.í*,..p.řżíč.inu .neblahých poměrů, hospodář-z
ských, ve ı všeobecném zadluženífla nezdravé. zásadě btáti -vysoké
dlouhodobé úroky-z půjčeného. kžapítá.lu.z.. .Osdzklonzz ~ od _.zásad. křersťanż
ských zavinil“ tedy rozvrat i V hospodářském životě křesťanských
národů.›;„ ,..ız.- . lá-„fl ,.„„n. „až „„ . ,„a_l .„.f„„„

V křesťanském středověku církev vybírání úrokůvfl-z.§@,ouhého
ÍÍÍLIIH Důičký p.e.n.ěz„pżř,ísně zapovídfilfl-.a proto již tenkráte se zabý-
V2ı1i.flDůiČ0iVáním DBHĚZ Ilasjrúrroký.. hlav11ě..Ž,idé...,,J ižtehdy, vydírali ne-
milosrdně své -klientv, jak patrnotz sezlté
doby zachovalyř) Pronásledování.. židů v tehdejších dobách mělo
tedy také své vážné příčiny, Přípomínám tp. zv. montes, pietatis, za-
ložené Franfiškíány, kteří poskytovali chudýmrs půjčky; na .sp»látkv
bez úroků. Teprve nyní vidíme. jak velikým dobrodiním byla ona
praxe církevní. l  (Dokončení)

A `-~«\

í) Srv. na př. Sombart str. 158 nn.
4
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„LEGIO“ A SBOR si-ZDMI.
_Teleíonní rozhovor.

(Z chorvatštiny přeložil J .B l ah a.)
Pražské radio zaznamenalo 15. prosince okolo půlnoci roz-

hovor, jak následuje:
-- Allonsl Zde předseda sboru sedmi dáblů. Tam Jugoslávie?
-- Zde Jugoslavie. Váš bratr Legio! y 1 _
-- Co? Ty's zde? Proč jsi uprchl Z Lisabonu? -- A J
-- Byly špatné časy, proto mne -poslal Lucifer Sem. Jsem zde

již 4 měsíce. “ r =
-- Děláš pokroky? A p
-- Každý počátek je těžký. Než přece mohu se dosavadními

úspěchy honositi. Tak ve Vojvodině (býv. Banát) získal jsem učed-
níky mnohé. Tam nesmí kněžstvo katolické svobodně ro-zvíjeti
činnost V katolických organisacích, jeptišky jsou Vyháněny a po-
zemková reiorma omezila se na zabrání církevního majetku. J, V
Chorvatsku začala štvanice se shora proti Mariánským družinám
a brzo začne i proti jiným sdružením. „Jugoslávská Niva“, „Sou-
časník“, ,,Kritika“, ,,Riječ“, ,,Novosti“, „Pokrok“ a mnohojiných
časopisů a časopejsků; nahání spousty vod na můj mlýn. :Zednář-
ská lože pracuje velmi úspěšně mezi inteligenci a podobně činí
pokroky „Janušič“ mezi mládeží vysoko- i středoškolskou. Někteří
profesoři a la Krlež či Politea. pracují houževnatě, jen aby se
krásné Chorvatsko odkřesťanilo. Četná kina, zábavní místnosti,
bary atajná sdružení pilně boří dosavadní křesťanskou mravnost.
V Bosně moji přátelé čistí úřady opatrně a se skromným násilím,
aby donutili katolické úředníky vystěhovati se. V Dalmacii „íratres
mei“ pilně zdržují katolický rozvoj. Vážný úkol jsem tam svěřil
íašistům. Vůbec jsem zasel všelijaké símě V krajináchtěch a snad
brzo vzroste. ` Í  1 z Z ` I .

-_- A co je s Černou Horou, Srbskem a Nlacedonií? - í
,-- Luciíer mi nařídil, abych ty země Zůstavil v míru a ,všechny

síly ,napial pouze proti katolíkům.  J  . r
p-4 Tak pracujeme i my V Republice. -- . . s
-- Promiňte ještě chvíli, abych Vámrmohl podati reíerát o

„žluté církvi“. Nevděčná je to práce. Nemají vůdce: jeden je příliš
stár, druhý Velmi zaneprázdněn ženou a výchovou dítek, třetí bez
idejí . . . A ted přijde to nejhorší,iPapež je novminatim vyobcoval
z římské Církve a nebude tudíž možno, aby se ženatí a s dětmi
vydávali za dobré a věrné katolické kněze. A oni Z Bělehradu
naléhají, aby ,,žlutí“ založili svoje biskupstVí.iNu, to je mi velmi
milé, neboť to může býti nová Sekyra na podtínání katol. peněz

V V I I I'A je to ještě nutnější proto, ze cetnı jejich Stoupenci se rozchazejı
V názorech na dogmata a nemají vůbec kázně. Bojím se, aby se
tato nemocnerozšířila jako rakovina; Každý tam chce být sám
vůdcem, nikdo podřízeným. ~
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-_. I zde V Republice od roku 1919 trojice bratří dáblů zasvě-
tila se šíření české ,,žluté 1 církve“ (církev československá).
Brzy shromáždili kolem sebečetné přívržence. A dnes? Počínají
hádky o dogmata a bouda se hroutí. Vinen je biskup Dositej -_
;,,onen od vás Z Jugoslávie“ _- jenž se dotkl tě ožehavé otázky a
odsoudil katechismus pražské ,,žluté 1 církve“. Věru, neplýtvej
zbytečně energií s tou „žlutou církví“. Nestojí to za námahu. Potu,
fmnoho a užitku nevidět! Ručím ti za to naši obratností.

-_ Jak pracujete* vy V Republice? -_  4
-_ Universítami, liberálními novinami, tajnými zednářskými

ložemi a hlavně kinem a divadly, pokud nám V tom ta policie ne-
brání. Zkrátka, vháníme inteligenci pod jařmo zlatého telete a
Zednářstva, mládeži bereme křesťanskou výchovu, doporoučejíce
za ni laickou morálku, katolické Církvi překážíme ve škole i V
jejíž: organisaci, ačkoli zde není nesvobody.

_- Ta methoda je velmi vleklá a dlouho trvá, než uvidíme
r“.ovoce.__ h ,

Zajisté, ale jest bezpečná. Kdekoliv naše inteligence, a pře-
devším je to učitelstvo, přenáhleně a otevřeně začala pronásle-
dovati katolíky, tam zmohutněli.

-_ Jak? -_ ~ ' .
_- Podívej se! Jsi ještě mlád a nezkušený, nedivím se ti. Je

tomu tak: Biješ-li do lidí vší silou a zjevně, počínají se bránit.
Zapomínají na vzájemné půtky a hádky, na osobní cíle ,a urážky,
neboť mají jeden cíl před sebou _- obranu. Toho dožili jsme se V
ltalii. Proto náš bratr ve Francií „Pět tisíc a jeden“ navádí svoje
lidi, aby nepronasledovali katolıku prekotne a zjevne. Tim nebu-
dou tak rychle síliti. J .

_- Ach! Což Vám V Čechách ao ve Francii! Já musím spě-
chati. Lucifer poslal mne sem, aby ještě jednou zkusil, jsem-li jk
čemu. Musím ukázati co nejdříve nějaký úspěch, jinak mne uvrhne
do žhoucích věznic. A Q

-_ Co je s konkordátem Jugoslávie s Vatikánem?
__ O té otázce nemluvme. Je jíž bez toho pozdě. A mám na

spěch. Musím, do'Záhřeba. Čekají mne. Au revoirl (,,Život“ [Zá-
hřeb] 1922-.-23. č. 5.)  
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CYRll..O l\/l ETO EJSKA H LlD KA.
ANToNíNasALAJKAz i

 sv. jos/ší-`.-\i`, lviUCí-‹;L`›NíK Unie.
. (K 300letému Výročí jeho smrti.)

(Dokončeni.) “ A  A
Velikým úspěchem byla pro unii veřejná disputace, konaná

r. 1617 ve Vilně. Důkazyí měly se bráti z obřadních knih, kterých
se užívalo na Pvlalorusi. Basiliáni Zvolili předmětem sporu, tolik na-
padaný primát sv. Stolice. Koncem téhož roku: vyšla tato obrana
tiskem pod názvem: „Obrana jednotysv. církve, V níž se doka-
zuje, že církev řecká povinna jest býti sjednocenas církví, latin-
skou V jednu katolickou.“Z celé knihy Vane práce na duch sv. Jo-
saíata. Kniha byla veliké důležitosti a Vykonala mnoho pro unii.

Metropolita Rutský určil Josaiata, aby pomáhal* stařičkému
arcibiskupovi polockému Gsedeonus B r o l n i ckíé mu. Súčastniv se
první valné hromady Vzkříšeného řádu basiliánského, odebral se
Josaiat poslušně do diecese polocké jako posvěcený biskup Viteb-
ský. Před početím svéhoúřadu 15 dní prodléval o samotěna mod-
litbách a rozjimání. 9. ledna 1618 byl slavně přivítán a uveden do
stoličního chrámu Páně. Rozkolníci podkládali mušpatné (úmysly
a tím budili u lidu nedůvěru, kterou však onsvým jednáním. brzy
odstranil. Koncem roku 1618 zemřel arc. polocký G. Brolnický. Jo-
saiat stal se jeho nástupcem. A A 9

 V domě arc. přísně dbal, aby všude bylzachován pořádek a
skromnost, neboť nádhery nemiloval. Všichni poznali brzy jeho
dobrotu. Nikdy nedovolil, aby jeho poddaní byli přísně trestáni.
Statky církevní nacházely se Většinou V rukou pánů světských. I
vystoupil Josaíat rozhodně proti tomu, dožadoval se svého práva
a neustal, dokud vše nebylo navráceno. Obnovíl a novým duchem
oživil kláštery mužské i ženské. Sídelní chrám Boží Moudrostí Z
11. století obnovil. Totéž učinil ve Vitebsku.

Nezapomněl ani na duchovenstvo světské, které bylo ve stavu
dosti zanedbaném. Nedostávalo se mu vzdělání a horlivostí apo--
štolské. Nový arcibiskup navštěvoval íary a svolával každoročně



Synody, aby kněžstvo poučoval a povzbuzoval. Sepsal pro ně 418
DYHVÍÓBI 0 IŠĚIZHÍ a povinnostech. Přísně vystupoval proti kněžím
po druhé oženěným. Bojoval též proti přehmatům moci světské pa
o neodvislost duchovenstva. Aby kněží měli stále na paměti hlavní
pravdy sv.víry a mohliřádně poučovati lid, sepsal katechismus,
který dále dopliio~Val a opravoval. Jeho apoštolské působení potká-
valo ses výsledkem. Kněží více pečovali o svůj úřad, lid se obra-
cel kunii a V nise utvrzoval. Tak obnovena unie s pomocí Boží
na venkově, u obyvatelstva městského a u šlechty. Josaíat postaral
se po dobré knihy, psané jazykem mateřským. Neuzavíral se před
nikým, Vyhledávallidi světské, nadcházel si je a všechny snažil se
získati. Katechetům nařídil, aby vodili dítky dříve ke sv. sváto-
stem a sám dítky poučoval. Vážil si duchovenstva latinského a
bohoslužeb latinských často se účastnil. Slavíval svátek Božího
Těla a konal ,i40hodinovou pobožnost k Vel. Svátosti. Ani, nyní ne-
přestal žíti jako řeholník. Časně ráno pospíchal do chrámu Páně a
tam přeedlˇVel. Svátosti trval V modlitbě a rozjímání. Hodinky cír-
kevní modlil se V kůru s ostatními. Často Vzdychal k Bohu, aby
sjednotil rozkolníky s pravou církvi. Svá bdění, bičování a posty
obětoval Matce Boží,'jejímž velikým ctitelem byl, a jiné k téže

.z ;

úctě! kázáním povzbuzoval. Tělo své stále bičoval, řetízků a žíně-
ného rou-cha neodložil. Spořádaná jeho duše ovládala dokonale
zlou žádostivost. Počínal si skromně, prostě. Těm, kteří ho urazili,
projevoval dvojnásobnou lásku.Rozkolníky la své nepřátele zval
ke stolu, vlídně s nimi hovořil a získával je unii. .

 Rok 1620 byl pro unii nepříznivý. Rozkolnici používali V boji
proti unii peněz, mimo to získali na svou stranu Kozáky. Jim padl
za obět první mučednikunie, basílián Antonij CI r e k o vi č. V tu
dobu přišelz Moskvy do Kijeva jerusalemský patriarcha Rek
Theoíanes. Získalsi hejtmana Kozáků Petra K o n a š e V i č e a za-
počal ičinnost proti unii, jejíž novou obětí byl Antonij B utk i e vič.
'Theoianes bezprávně vysvětlil rozkolnou- hierarchii: mepolitu a
6 biskupů, kteří měli býti postavení proti biskupům uniatským..

Rozkolnýjmetropolita, Theoíanem vysvěcený l\/lelecij Smotry-
cký odebral se do Vilna a odtud začal horečně proti unii pracovati.
Rozesílá listy a V nich svádí od Rutského a Josaíata. Píše spisy proti
unii, na něž Rutský odpovídá. Spisy a letáky Smotryckého  rozší-
řily se za nepřítomnosti Josaiatovy i V Polocku. Poločtí, kterým
Josaiat tolik lásky prokazoval, stali se mu nevěrnými. Ducho-

, V ł , .

venstvo však mu zůstalo většinou věrno. l začíná Jo-
saíat po svém návratu zase kázáními obhajovat ohroženou unii. l
(Ň/ˇitebsk odpad!-od unie; Josiaíat tam spěchá, mnohé navrátil, ale
město zůstalo Většinou rozkolným.“ Listem královským potvrzena
jest autorita Josaíatova proti Smotryckému. List tento se četl po
celéBělorusi a způsobil urozkolníků pravou bouři. Josaiat ocitl se
V nebezpečí života. Než dosud nikdo se neodvážil ,ruky na něho
vztáhnouti. J osaíat nedal sez klidu Vyrúšiti. Se všemi jednal jako dří-
ve, i s rozkozlníky, a mnohé opět získalš. J č Právě takové bo“u're proti unii
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vypukly ve Vitebsku a ve ,Vilně. I zdálo se, že unie bude koncern
r. 1622 ztracena. Vždyť hierarchie rozkolná byla na sněmu Varšav-
ském uznána. Než nejp-rudší boj měl teprve nastati a Josaíat dojíti
v něm koruny mučednické. I

Boj proti unii soustřeďoval se na Bělorusi, V Polocku. Josaíat byl
na ulici obsypáván nadávkami a kamením. Duše jeho, která tolik
běd přestála, velice trpěla. Neustále se modlil za nešťastný lid. Po-
měry ve Vitebsku byly ještě horší. Bouře dostupovala vrcholu. Jo-
saíat toužil po smrti mučednickéa netajil se tím přátelům i nepřá-
telům. V“Kijévě byli umučení dva kněží a městský radní, protože
nechtěli odpadnouti k rozkolu. Zpráva O tom pobouřila všechny a
rozkolníky ještě vícerozlítila. Ve Vitebsku počínali si jako Zběsilí.
.losaíat se tam odebral jako pastýř mezi vlky. Rozloučil se se vše-
mi, prohlédl si svou hrobku a odešel do Vitebska. Přivítaly ho. ve-
liké davy lidstva a chtěly ho usmrtiti. Podařilo se mu upokojiti je.
Slıižebnictvu svému rozkázal, aby všecky útisky snášelo. Vitebští
však chtěli stálým popuzováním jeho služebnictva přiměti ho,
aby zakročil, aby se pak mohli Sběhnouti a Zavražditi ho. On
dobře prohlédl jich úmysly. Josafat nevydával se neopatrně
V nebezpečí. Na radnici najali popa Eliáše. aby pobuřoval uniaty.
Tento ll. listopadu po celý den láteřil před arc. domem. .losaíat
nebyl doma. Když se vrátil, dal rozkaz, aby byl Eliáš jat. Na to
rozkolníci čekali. Nadešla poslední noc pro sv. Josaíata. Ztrávil ji
v “modlitbě.Naposledy krutě zbičoval Své tělo a stáhl se ostrými
řetízky. Ráno 12. listopadu 1623 Eliáš bouřil opět. Když ho jali, se-
běhlo se množství lidu k paláci a učinili útok. Rozbili vrata a vrhli
se do paláce. Josaíat modlil se ve svém pokoji; uslyšev hluk, vyšel
ven a vlídně své vrahy oslovil. Zůstali státi. Tu přihnali se dva
zbojníci, Z nichž jeden zasadil mu ránu kyjem a druhý sekerou do
hlavy. Skácel se, vytáhli ho ven na nádvoří, šlapali po něm, tloukli
ho, svlékli Z oděvu a vláčľeli ulicemi města. I Konečně vyvlekli
mrtvolu za město a shodili se skály do Dviny. Jiní vstoupili na
lodku, naložili na mrtvolu kameny a na hlubokém místě potopili.
Tafš skončil život svůj apoštol unie Josafat Kuncevič. Po tolikerých
strastech přinesl i život svůj v obět za unii, aby jeho krev se stala
semenem, Z něhož by hojná vzešla žeň.

Po šesti dnech bylo jeho těloj od Polockých nalezeno neporu-
Íšené, vystaveno asi 14 dní ve chrámu Páně ve Vitebsku, načež pře-
neseno ve slavnostním průvodu do Polocka atam 18. ledna 1625 po-
chováno. Zázraky se dály na přímluvu mučedníka. lVletrOp=olita
Rutský podal papeži Urbanovi VIII. »zprávu o umučení a spojil se
as biskupy na obranu unie. Vitebští poznali svůj nešlechetný čin
a navrátili se k unii. Smotrycký utekl do Kijeva, pak doCařih`radu,
vrátil se a r. 1627 přijal unii, kterou nyní horlivě zastával. Papež
Urban již r. 1624 nařídil kanonisační proces. 16. května 1645 byl
mučedník unie prohlášen blahoslaveným. Za svatého byl prohlášen
Piem IX. 1867 V den sv. apoštolů Petra" a Pavla. Papež Lev XIII.
zavedl oííicium jeho do breviáře pro celou církev.  
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SV. .losaíat pracoval na témže poli jako naši sv. apoštolé Cyril?
aMethod.Získati národ sloviˇanskýpravé církvi
Kristově, přivésti Odloučené slovanské bratry'
k jednotě si apoštolskou Stolicí -v- bylo snahou
jeho života t ` j

SV. Josaíat jest „kamenem úhelním“, na němž setkali se a stý-
kati se budou všichni ti, kteří V jeho ušlechtilých snahách pokraà
čují-, ti, kteří bouři se proti jednotě církve, i posléze ti, kteří bojují
proti vých. obřadu S jazykem slovanským. j  

Sv. .íosaiat je vzorem jinochům, bohoslovcům, kněžíın, řehol-
níkům, představeným i duch. hodnostářům svým životem vnitřním
i způsobem práce Zevnější. Obojí s podivuhodnou ladností se lu něho
spojovalo, a kde jedno nestačilo,"druhé doplňovalo, kde jedno pře-
tékalo, druhé brzdilo. V ,

I V naší milé vlasti máme náboženské boje, ovšem V jiné formě.
Nlnohému lze se od sv. Josaíata naučiti, jak získávati duše zbloudilé
pravému ovčinci. .

V dnešní době, kdy V rozháraných poměrech pevně
Stojí světová instituce sv. katolické Církve, kdy tolik národů
obrací zraků svých k náměstku Ježíše Krista, jk é ž o b ětˇ s v. J o-
saíatapřinese ovoce bohaté všem Slovanům,
aby ti, kteří nepožívajíf blaha býti údy této sv.
C í. r k v e, byli na přímluvujeho k ní přivtěleni.  

Sv. .losafate,mučedníku unie, oroduj za národy
S l o V a n s k é! N  S

_* -
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Dr. Ant. K or cz ok: Die griechisch-katliolische Kirche in Galizien, Leıpfl-

zig und Berlin,  1921. S .
Clnistianskijikalendar ,,l\/lisionarja“ v pamjat 300litnych rokovyn smerti

sv. Josafata na 1923 rik. s › I ^ i
. ., _
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. A Ĺ, OIS BREZINA .`

NA ROV KARLA DOSTÁLA
-LUTIZ\7Ol/A.

Líbání tvou sk/ran, Stateoˇngý bojovníka,
Zíbáøn trvíìj štít a .ebžfan tuotız z ocele.
Tak padnout S -í v boje lítéøn ší/Int.
Co těla platní ínjsoíız přátele?ššŠ“Q.zn.
Za Boha bít Ses, Qoraván, právo Svaté,
pozuećtnont Zm/Éíż O/ítets n nás plvaný.
ılíeoˇ v mıoe, tváře naášeníøn vždy veňate,
nevery ctntíts kolem balvany. C
Pán povz/'šít teˇ, zavolal teˇ it Sobeˇ.
Tan/t přinılonveý se za Svůj' olžrazhý Zíći!
Ať dá n/La nadšení Bůh, .síla v n/wllobeˇ,
at' .e boje nese vítězný vždy štít!
At' Církve Äcvas pronikne naše nívy!

. At' láska ve všeo/L Sráoíoií Leazotanel V
Kříž Kzístfův vstane v našem Středa żívý,  t
a božslce' ŠteˇStí národ ovane!

Karel Dostál Lutinov (* 22. září 1871) zemřel náhle 28. listopadu o
jpůl 12. hod. noční.

Z prvních svých. prací uložil některé V .našern _,,l\/Iuseu.“ jsou to:
z*ˇ'~/lodlitba za vlast*, Crtka o Dantovi (roč. XXV.); Krčma v pustě*
(roč. XXVlI.); Hymnus in honorem s. Thomae Aquinatis, Ecclesiae
Doctoris* (roflčz, XXVIIL).

Odpočívej V pokoji, p o“ b oji!
n

j . - ,,,/7“,.zš~r""'i*`-Í-zfÍ_=`“>\_\__\ ˇ

NAD I-IRoBE.\/I srpojz-in
NOVÝM.

Velehrad ten rozkvétá
vždy znova,

nižádná moc už nám jej
nerozboří

ø"-'A'Qfix C/Ja'

Tak neslo se to po desítiletí mov
hutnými klenbami velehradské kate-
drály, tak neslo se to jako pozdrav
slunci Z širokého náměstí před ní, tak

bušilo z hrudi nadšenýcli pracovníků
na národa roli dědičné, již s ověnče-
né tribuny mluvili k srdci lidu. Vele-
hrad hořel Vždy radostně, hrdými
kroji hýřil, protestoval, žádal, modlil
se a pracoval, stavěl chrámy V srd-
cich návštěvníků, chrámy až Ak hvě-
zdám sahající dvěma věžemi s vy-
sokými kříži: věží víry a věží n á-
r odství. Ta jeho půda, kroky
apoštolů slovanských posvěcená,
byla, jest a bohdá bude posvátnou
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studánkou vody živé pro unavené
Doutníky. --

Nedávno tam ustlali poutníku zvlá-
ště znavenému, znavenému prací pro
tu vodu živou, pro studánku pracu-
jíciho Slovanstva, znavenému až k
smrti. Musel to býti známý poutnik,
známý celému Velehradu, celé sva-
tyni, věžím, stěnám -- a __ Bože, --
těmzvonům, jež plakaly usedavěji,
nežikdy jindy. Přinesli V rakvi tělo
poutníkovo. zalkali s celým chrá-
mem, otevřeli hrobku českých králů
a položili tělo poutnikovo k tichému
odpočinku. - _

Kdo tam leží zahalený věnci, dlou-
hými stulıami o-zdobený ---'P Komu to
ustlali, aby už ulevil údům, aby už
nepraco-Val? Stojanovi? Což se do-
mnívali, že může nepracovat, nevo-
lat, k nebi neukazoflvat? Že může od-
počinout? _ Věnoval celý svůj život
Velehradu a všemu co s ním vzneše-
ného souvisí a smrt mu, V jeho práci
nepřekazila, . jako nepřekazí těm,
kdož pracují pouze pro čest ai chválu
Boží, kdo chtějí, aby byli poslední-
ml.

Velehrad a Stojan! Dvě jména, jež
tak úzce souvisejí spolu, že těžko
bys je mohl odloučiti. Jedno vyvo-
lává druhé Velehrad byl střediskem,
Stojan byl střediskem, kol něhož se
točila práce desítiletí. A ted' to dru-
hé středisko splynulo s prvním.
Celé statisíce ctitelů Stojanových
stávajíse rázem ctiteli Velehradu
upírají své zraky k němu a jím k
věčnému městu -_- k Římu. Láskou
kněze, pastýře získal lásku národak
němu a k těm vznešeným myšlen-
kám, jež se vynořuji při myšlence
na místa Řím -- Velehrad, k myšlen-
kám jednoty Slovanstva. Slovan-
stvim k Velehradu, Velehradem k
Římu, Římem k Pravdě a věčnému
štěstí + to-t hlas, sesilovaný údery,
”hlaholením Velehradských zvonů ne-,
soucí se přes horynenávistinadaleký
východ, daleko, daleko -_ hlas Sto-
janův. A tam V dáli, na slovanských
luzích Ruska, na srázích Urášu se
odráží ty hlaholíci zvuky a zpět se
nesou k věžím Velehradu. Velehrad

byl d o ni o V e ni Slovanů, ko-lébkou
naší osvěty, paprskem osvobození,
slibem se dno ce n í, tedy V sjed-
nocení síly, V síle - vítězství.
Byl a je dvojnásob, když leží V jeho
nitru srdce -_ Stojanovo.. Antal.

I V B
TŤTATÍCKU NAS, s Boj-injvrž

(K první pouti bohosl. olom. ku hrobu
 Ť arcib. Stojana.)

Smutné a bolestné bylo naše snle-
dání po ukončení prázdnin is tebou,
drahý náš tatíčku, Vroucně milovaný
arcipastýři. Odešel jsi nám a již jsi
se nevratil. Podlehl jsi na nedokonče-
né brázdé velikých a svatých ideá-
lů, zanechav nám vz-nešený příklad
svatého života, o němž mluviti se
boji ústa daleko výmluvnější. Opu-
stil jsi nás v době, kdy nám tolik
třeba tvého vedení i laskavého slova
a zanechal nás osiřelé na širokých,
nezoraných lánech, čekajících zky-
pření. T

Odešels odpočinout si do stínu
svatých míst velehradských, posvě-
cených velikou prací svatých bratří
i obětavými snahami tvými. Víš, jak
bolestná a přece jak slavná a vitěz-
ná byla tvá poslední pouť na sV_ Ve-
lehrad, kdy jsi se ubíral uprostřed
truchlících zástupů do tiché, historic-
ky slavné kaple královské. To po-
svátné ticho, rušené jen bolestnými
vzdechy těch, kteří tě milovali a
kteří tě ztráceli, mluvilo zřetelně o
tvé velikosti. A pak zavřely se dvé-
ře hrobky a nastal ti věčný, blažený
klid - -_ 4-. I

Ano, tys nám odešel. T ěžce jsi se
loučil s lidem, pro nějž bilo tvé šle-
chetné srdce, s lítostí opouštěl jsi
záhon, na němž krásně zelená se
první osení tvé setby, ale s bolestí
opouštěl jsi i nás, kteří uchýlili jsme
se do samoty tvého seminare, aby-
chom byli kdysi také dělníky na vi-
nici Páně. S plačeın Dosílal ÍSÍ nám
své požehnání za vzpomínky a mod-
litby a když jsi se s námi loučil na-
posledy třeba nebylo nám dopřáno
státi u tvého smrtelného lože, zane-
chal jsi náI11„ jako památku posobě,
Vzkaz, Z něhož lze jasně čistí' tvou
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lásku k Moravě a jenž k slzám dojí-
má nás, jimž patří: Neopustte, bra-
tři, Moravanů drahých! --

Smutno je nám, tatíčku náš, po
tvém odchodu. Stýská se nám po
tobě, po tvé otcovské ruce, jež nám
tolikrát laskavě žehnala. Přicházime
tedy za tebou; vždyt' i ty jsi nás tak
často a ochotně navštěvoval, dokud
jsi jen trochu mohl. Poslední síly jsi
obětoval svým bohoslovcůrn, kdyz
jsi některé Z nich světil a uváděl po
posledních stupních -k oltáři Páně;
chceme ti tedy tvou lásku k nám
oplatiti. -- Tak se tedy shledáváme
V tichém, posvátném šeru královské
kaple. Krásné stuhy a uvadlé věnce
tvých přátel kryjí tvé zlaté srdce;
přijmi i od nás skromný důkaz sy-
novské lásky. Než to' není hlavnim
účelem naší návštěvy k tobě. -_ Ne-
rad jsi odcházel od pluhu, před nímž
ještě kus země leží ladem aj posled-
ní tvá starost byla, aby se i tato
půda zúrodnila. Velké naděje kladl's
vždy ve své kněžstvo a jeho dorost
a obava o ,budoucnost zračí se V
tvém odkazu, jejž jsi nám zanechal.
Přicházíme tedy k tobě, abychom ti
slibili, že odkaz tvůj vždy V srdci
zachováme, že budeme se snažiti,
bychom i my byli ho-dni zasvětiti
své. životy obětem a snahám, jež
ztrávily apoštolský život tvůj. Víme,
jak široké je dosud pole práce, ale
slibujeme ti, že toho pole neopustíme,
že budeme pracovati dle _ zářného
příkladu tvého. Slibujeme ti, že bu-
deme dobrými pastýři tvého milova-
ného stáda a že ho budeme nejen
chrániti od vlků anájemníků, ale že
ho povedeme na pravou pastvu, po
níž jsi je ty vždy Vo›dil_ Slibujeme
ti, že nedáme zahynouti stromkům,
jež jsi zasadil a Vláhou svého života
zaléval, že ani za cenu života nedo-
pustíme, .abys ty mohl na nás
jednou žalovati Tomu, jehož jsi lav*
vždy věrným synem a k Němuž jsi
vedl všecky duše, jež tiž,On svěřil.
Slibujeme ti, že se staneme hodný-
mi tvého vznešeněho odkazu a že
nikdy nezapomeneme tvého zářného
vzoru. -.To jsme ti, tatícku nas mi-
lovaný, išli slíbiti a toti V slzáchT3 *~ˇ:<
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bolesti nad tvým odchodem u tvého
hrobu klečíce slavné Slibujeme. Spi
tedy sladce, věčný sen, okus zaslou-
ženého odpočinku, jehož jsi V životě
HGZHGĂ 3 Bros za nás Boha, aby pro
tvé námahy a zásluhy žehnal i práci
naší, aby pro tebe zachránil tobě tak
drahou a milovanou Moravu. jako
jsi V životě byl vždy Niora-
vě věrným synem a svému
kněžstvu laskavým asta-
rostlivým otcem, tak budiž
nyní u Boha naším ochrán-
cem a přimluvcemi -Tatíčku.
náš, -_- s Bohem! C --St.

 ŠKOLA LÁSKY.
Vánoce jsou zde a všecka srdcejo-

křívají: vzpomínkami, poesií a vším.
tím kouzlem, kterým dýši tyto ta-
jemné dny. Ale nejenom cit tu nabírá

V `vłsvezesti a síly, nýbrž i duše lidská..
Svátky vánoční jsou totiž svátky lá-
sky. Nebot tajemné vtělení Slova lze-
pochopiti jenom na základě neko-
nečné lásky Jeho k lidstvu. Jakou
školou lásky jsou tedy pro duši tyto
dny vánoční! Zde se zapaluje duše,
pohnutavděčností, ohněm lásky k
Bohu. AA láska k Bohu jest základem-
dokonalosti. Kdo miluje opravdu ,Bo-
ha, žije podle jeho vůle, jest doko-
nalým. A do»kon.alo‹st~ jest přece cilf
'člověka na tomto světě. Ji oslavuje
Boha podle jeho přání: ,,Ciňte vše-
cko ke slávě božíl“ Neklade-li proto
duše odporu milosti, může získati
mnoho v době vánoční. '

Dokonalost jedince však má také
veliký význam sociální. Člověk jestž
tvor společenský. Proto jest nutno o
něm uvažovati vždy také ve vztahu:
k prostředí jeho, k' společnosti, jejíž
částí jest, a V níž žije. Dokonalý je-
dinec jest slunkem, jež vysílá V okolí*
Své teplo a světlo. Neboť dokonalost“
uzavírá V sobě lásku k bližnímu.
Láska ,pak k bližnímu jest plností zá-
kona. -Krásně dí sv_ Pavel: ,,...Kdo
miluje bližního, zákon naplnil; (při-
kázání) zajistéz,,nesesmilníš, nezabi-
ješ, nepokradeš, nepromluvíš křivého
svědectví, nepožádáš“, a je-li kteréľ
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brž na vnitřní síle karakteru. -Jak

Dřikäláflí jiné, zahrnují se vel slově
tomto: fl,,Milovati budeš bližního své-
ho jako sebe samého.“ Láska bliž-
nímu zlého nečiní. Vyplněním záko-
na jest tedy láska.“ (Řím. 13, 8--10.)

'A představme si, že by se celá
spol_ečnost lidská skládala Z dokona-
lých, mravných jedinců. Zda bytu
na světě nebyl ráj? A právě V době
dnešní společnost lidská prožívá do-
bu krise a rozvratu. Otázka sociál-
ní nabývá větší a větší důležitosti.
Lidské hlavy prací jen zvoní, lidská
věda činí všemožné pokusy o ná-
pravu. Avšak tyto pokusy selhávají.
To proto, že sezapomíná na nejdů-
`ležitější_- na mravní výchovu jedin-
ců. Bude-li každý jednotlivec V lid-
ské společnostì mravným, dokona-
lým, nebude otázky sociální. Vzá-
jemný soulad zavládne ve společno-
sti, láskou se vyplní všecka údolí,
pokorou skloní se pahrbkové a ve
světě bude opravdové blaho, zbudo-
Vané nikoli na vnějším zákoně, ný-

jasně tu cítíme protivy: ráj krestan-
ské společnosti a ráj sovětské spo-
lečnosti. Tam cítíš Věčnost, teplo, ži-
vot; zde pomíjejícnost, chlad a smrt.
Kvas lásky k Bohu vynese duše na
Výši dokonalosti, dokonalost jednot-
livců bude zárukou štěstí lidské spo-
lečnosti. Tak silna jest láska! A Vá-
noce jsou vysokou školou lásky: Na
oltáři ponížení Slovo - Láska ne-
konečná _ plane a zapaluje duše a
srdce ohněm lásky své. Ó, kéž by
všecka“ srdce vzplanula! Pak by se
štěstí rozlilo V vduších jedinců, V ro-
vinách, V národech a V lidstvu ce-
lém. Pak.by se zase vrátil zlatý věk,
,o němž zpívá Ovid, „kdy lidstvo je-
nom veselých, bezpečno prožívalo
chvílí“ a kdy ,,kvetlo jaro věčné“. To
jest vše ve vůli lidstva. l\/lilostí dává

IV IV'Bůh hojnost. Kez by, až dest milosti
spadne ve dny vánočník zemi, byl
přijat ve Vypráhlá srdce lidská! Pak
by ten hlasandělský: „Pokoj lidem
dobré vůle“. znějící nocí svatou, byl
signálem nové dolťšy, doby lásky,
doby štěstí, :doby svatého pokoje a
míru.“ ,  “ M. S. Černý.

i

Bor-IosLoVCI v ,NĚ-
l\/IECKU.  

_ Drtivá hospodářská katastrofa,
ktera se přivalila na říši německou,
zasáhla krutě celý národ. Také bo-
hoslovci V Německu byli postižení
těžkými poměry. Skoro 90 procent
německých theologůpochází Z velko-
měst a průmyslových stře-disk, ze
středních tříd společenských, které
hospodářským rozvratem nejvíce u-
trpěly. Poněvadž výlohy studijní se
neobyčejně zvýšily a rodiče, na něž
dosud byli bohoslovci odkázáni,
přes“ nejlepší vůli tolik; .peněz věno-
vati nemohli, musili theologové -po-
mýšleti, jak si pomoci, aby mohli do-
studovat a státi se kněžími. . po-
mohli si tím, že se chopili výdělečné
práce. Před koncem školního roku
zaopatřili si místa V nejrůznějších
oborech a jakmile byl letní semestr
sko-nčen, rozešli se místo na prázd-
niny za rozmanitým zaměstnáním na
všecky strany. Pracovali;-V kancelá-
řích, V bankách, V obchodních do-
mech, u železničních a jiných úřadů.
Cást jich odešla na práce polní, nej-
Víc bylo těch, kdo zaıněnìli klerilřu
a kolárek za pracovní kazajku jako
dělníci V továrnách, někteří byli
přijati V dolech, kde hluboko podze-
mí kopali uhlí, jiní na stavbách jako
dělníci s denní mzdouj vozili celý
den maltu a kámen. 4-- Jak patrno,
chopil se každý toho, co se naskyt-
lo. A pracovali s chutí, třebas byli
za školní rok vyčerpání a potřebo-
vali odpočinku, přes to, že tělesná
práce, na kterou nebyli zvyklí, je
vysilovala, jen aby se mohli po
prázdninách zase vrátit ke studiu
theologie. Při té práci, kterou takto
konalo 70-80 procent všech boho-
slovců, prováděli také účinný apo-
štolát mezi spoludělníky. - Je to za-
jisté vzácný příklad obětávosti a po-
chopení pro kněžství. Z. takoˇvˇýˇcli
bohoslovců budou obětaví apoštolo-
vé a Věrní pastýři lidu ,

My u nás nejsme V takové hmot-
né bídě jako bohoslovci í v Něme-
cku. (Nedávno vyskytl se jediný pří-
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pad, že český bohoslovec stal' se V
prázdninách uhlokopeinlv Šachtě na
(ìstravsku, aby se po prázdninách
mohl Vrátit do semináře. Nepotřebo-
Val toho ani tolik pro sebe jako na
podporu svých starych rodičů. Bu-
diž mu čestl) Nadbytku ai blahobytn
nemá nikdo Z nás, tu a tam také ob-
čas nouze zaklepe, ale celkem se
přece můžeme klidně Věnovati při-
pravě na kněžství. V tomto máme
velikou výhodu, jejíž Význam jasně
Vysvítá ze srovnani s poměry boho-í
slovců V Německu. Proto jí také plne
ai svědomitě využijmel _~«oč-

POLITÍKA A CHARITA.
Bouřilose nedávno proti politické

činnosti kněží. byl to V jádru boj
proti poctivym pracovníkům, jichž
činnost je založena na podkladě ná-
bozenskěm. Lidé poctivi a svědofl
miti, kteří se nedají uplatit, jsou
ovšem nepohodlni odpůrcům, kteří
maji V tomto ohledu laxní morálku.
Není se tedy čemu diviti.

A nevzbuzuje také našeho podivu,
že i V řadách katolickycli ozvalyse
,- ovšem Vice V Soukromí -_- pozde-
zřelé hlasy proti politické činnosti
kněží. On si, dnes říká ledaskdo, že
je katolík. Při Velikém vzrůstu kato-
lických organisací politických a sta-
vovských dostal se do katolického
tábora také mnohy prospěchář, a ten

V V Iovšem pocitá. Prý už není potřeba,
aby se“ kněží politicky exponovali,
je již dosti laiků, at jim udělají mi-
stol Rozuměji se ovšem jen ta mista
přední, Vůdčí. Na mista. těch mno-«
bych, Všude iˇoztroiušenych pracov-
níků kněžských, kteří s krajnimi
obětmi osobními a, finančními prová-
dějí drobnou práci, se nikdo nedere.
Nelzeí zajisté Všem, kdo takto mluvili
a mluví, podkládati špatné úmysly,
ale dosti těch hlasů, jak se zjistilo,
vycházelo od lidi, kteří V pravém
slova smyslu katoliky nejsou, To
nutno konstatovati V zájmu pravdy.
Ale to jenom mimochodem, když už
je O té politice řeč. i

, Nechci se pouštěti do ap Ologie po-
litické činnosti kněží. Nechávám také

stranou otázku, je-li činnost ta Věci
Kristově prospěšná, nebo zdali jí
škodí. Jedno je jisté, a V tom sou-~
hlasi Všichni, že totiž politická čin-
nost je zvláště pro kněze praci jed-í
nou Z nejnevoěčnějšich, kněz je za
ni vydán se Všech stran útokům, má

V)
nf)mnoho nepı atel atd t

Je vsak také jina činnost Veřejná,
která knězi získává i lásku nebo
aspoň úctu Všech lidí bez rozdílu.,
Činnost charitativní. Proti
té nemůže nikdo ničeho namitati.
Zde se nepřátelé neinohou proti kně-V
zit dovolávati příkladu Kristova. Kně-
zi politicky činnému Vytýkaií vše-
obecně, že Kristus politiky nepěsto-t
Val. Knězi Však, který pracuje cha-›
ritativně, poukaz na iírista jen pro-
spěje, vždyť on chodil všude dobře
čině. O Kristu můžeme říci, že chari-iv
tativně prožil život. Příkladu jeho ná-
sledovala Cirkev, která ůčihrıou lá-
skou, k bližnímu dobývala a dobývá
srdci. A proto je charita pole ryze
kněžské, jest výborným a Vděčnym
prostředkem pastoračním. Čirniostl
politická skrývá V sobě nebezpeči
pro duchovní život kněze, práce
Však na zmírnění lidské bídzv iysické
imravni jest knězi účinnou školou
praktického upevnění duchovního ži-
vota, jest poutem, vížícím ke svato-
sti. Zde život zbaveny cárů, módy,
raiiuované povrchnosti stoji před
námi V celé pravdě a nahotě; člověk
pátraje po příčinách té ohromně lid-
ské bídy, poznává, jaké spousty na-»V
páchal hřích _«z a toto poznání sku-ve
tečnosti jest nejlepším důkazem
theoretické pravdy: varuj se zlé-a
ho a čin dobréš Ale i na venek jest
charita prostředek velmi působivý;
mluvit V ní skutky. A jeden tako-›
vý skutek Vryje se hlouběji do duši
nežfl mnoho slov pronesenych tisíc-~
krát na politické schůzi. S lidskou;
bídou V nejrůznějších variantech se-
tká se kněz všude, ve městě i na
venkově. Příležitosti je tedy dost a
práci Velmi usnadňuje Svaz charity.
Láskou lze nejlépe ziskati duše Kri-V
stu. -- Nuže, starejme se V době
přípravy, abychom někdy kněžslšým
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srdcem, kněžskou láskou mohli orati
uhor lidské bídy k slávě Boží a ke
spáse duší. -pa.

KNÉŽÍ -_ VOJÁCI.
Článek o kněžích-vojácich,.uveřej-

něnýv 1. čísle, vyvolal- živý zájem
Zvláště mezi bohoslovci a kněž-
stvem. Pražský „Čech“ citoval Z ně-
ho místo o zametánídvora V ne-
děli, brněnské ,,()bč. Noviny“ otiskly
jej celý. Noticky V „Čechu“ si po-
všimlo také ministerstvo Nár. obrany
a `jalo se věc vyšetřovati u ředitel-
ství seminářů (1), nejdříve V Olo-
mouci, potom V Brně. Poněvadž jde
především oto, aby podobnému za-
cházení sz kněžími byla učiněna spří-
trž, pisatel článku se sám přihlásil H
redakce je vázána tajemstvím -_ a
otázky V přípisu ministerstva uvede-
né přesně zodpověděl, Očekáváme,
že bude učiněna náprava. -`~ Kněží,
sloužící většinou jako prostí vojáci,
jsou vydání rozmanitému chikanová-
ní nižších a nejnižších představe-
ných. Dosvědčují to s do-statek iak-
ta, jak šarže od svobodníka do rot-
mistra jednaly s kněžími za mobili-
sace r.1921 a jak jednají dnes. Nej-
horší při tom. je, že od lidí, pro je-
jichž charakteristiku se prozatím
zdržujeme pravého výrazu, nejsou
chikanovány osoby, nýbrž je tupena

a hanobena -- a to vědomě, často
úmyslně - kněžská důstojnost, kte-
rá má býti všude respektována. Nás
nikdo nepřesvědčí, že kněz na vojně
je pouze voják jako každý jiný. Ka-
tolický knéz, at je kdekoli,
je povolán k tomu, aby byl
prostředníkem mezi Bo-
hem a lidmi, aby pečovaj 0.
spásu nesmrtelných duší.
Odvolávání se na demokracii je na
místě tam, kde jsou si Všichni rovni.
Kněz je státním občanem, av tom se
shoduje S ostatními, ale je také kně-
z e m, a tímto; úřadem vyniká i nad
všecky ostatní lidi. A nenivůbec
možno učiniti laika roviiým knězi.
Není to pýcha, to je nezvratný Íakt,
plynoucí Z božského zišzení kněž-
ského úřadu. Proto má stát důstoj-
nost kněžskou respektovati. Kdyby
tak činil a ponechal kněze působítí
tak, jak mu Kristus velí, pak by sám
měl Z toho největší prospěch; jistě
větší, než Ze zametání dvora v ne-
děli přede mši sv. a podobných „slu-
žeb“, jimiž některé šarže kněze zvlá-
ště rády obštastňují. J Když již
kněží na vojně býti musejí, pak jest
jejich místo u vojenské duchovní
správy, které se kněží nedostává a
která jich od biskupů pro veliký ne-
dostatek kleru. nedostane. O takovém
řešení prý se nyní jedná. Na výsle-
dek jsme právem zvědavi.

› cz; V. u .v - 3;, n. . 4, ,_ ' . - _ Ä * ˇ, ~ §v_›.- _ 1' _
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BRNO. J '
Č i n n o st „R ů ž el S u š i lo V ve správním roce 1923-24. J

17.,/VI. 1923. Schůze na rozloučenou s` koli. í`\/. roč. ~s tímto programem:
“1. Sušil-Křížkovský: Hvězdy dVě_ Sbor s průvodem klavíru.
2. Dozor Církve nad učením a věda. Přednáška kol. J. Po-~

řízka (I. roč.).

.U'*:l>É*°

A. Dvořák: Biblická píseň č. 7. Sólo s průVodem,klavíru..
A Čáp: Jsem robot boží. Recitace. -
Hálek-Bendl: Pěvcovazprosba. Solo s průvodem klavíru.

. l 6. F_ Klus: Novosvěcencům. Recitace;
21.,/VI. Výborovál schůze. Jednáno O kroměřížské výstavě. .

4./X. Výborová schůze. Činnost prázdninová, stanovena val.hrom. „R S.“"'
7./XJ. Valná hromada „R S.“ -- Výbor doplněn Z členy z I. r'oč.koll.Za--

labou a Hlaváčem. ' V
\
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128./X. *1.1l“lavelka-Šafařík: Nloravěnko. Sbor.
2. Nlerhaut: Modlitba za vlast. Recitace.
3. Láska K vlasti se stanoviska katol. morálky. Přednáška (kol

Vrána). . . .
4. Mácha: Beránku Boží! Sólo s průvodem harmonia. J
5. Hošek: Svobodě. Recitace.
6. Skroup: Bývalí Čechové. Sbor.

29./X. Výborová schůze. ,
25../XI, Přednášková schůze:

' V

1. Zalm 23. Sbor.
2. Přednáška P. L. Blahy O. P.ío křesťanské charitě.
3. Dvořák: Biblická píseň č. 8. Sólo s průvodem klavíru.

16./XII. j Vzpomínka na Karla Dostála Lutinova. Proslov.
Ukázky tvorby Ť básníka. Recitace.
Don Bosco. Přednáška (kol. Lukeš). z
Fr. Vaněk: Rorate coeli. Recitace.
Pěvcova prosba. Solo s průvodem klavíru.

M. P a p e ž, jednatel.
SOCIOLOGICKÝ KROUŽEK.

.°lıˇľ“`“§“Nì""

V sociologickém kroužku zahájena letos činnost 21. října úvodním
proslovem předsedy kol. Tučka, který také přednesl obsálılou řeč „O
ruské církviasocialismu“. Práce pro letoší rok rozdělena na dva Obory..
Část členů věnuje se soustavnému studiu otázky národohospodářské
(hlavně kapitalismu), Ostatní pak si zvolili po jednom ze stanovených the-
mat očinnosti spolkové. Zahajovací přednášku Z oboru národohospodář-
ského měl na II. členské schůzi 2, prosince kol. Klim na thema: Rozvrat
světového hospodářství a židovstvo. Na Ill. schůzi 23. prosince přednesl
kol. Pezlar. referát „O bankovnictví“. Themata přednášek jsou již roz-
dělena na všechny příští schůze kroužku V tomto správním roce.

j 9 1 K. Válka, zapisovatel.
'l`lSKO`VÝ KROUŽEK.

4.

Poněvadž význam a důležitost tisku jest ,veliká a činnost tisková
tvoří dnes skoro část kněžské pastorace, obnoven byl i letos „Tiskový
kroužek“ při „lăůži Sušilově“. Hlavní činnost odboru spočívá v prak-
tickém cvičení V dopisování do novin a časopisů. Konány byly dosud 4
schůze: 15. října,-4. listopadu, 18. listopadu a 9. prosince 1923. I

. M. P ap e ž, zapisovatel.
Bratrským jednotám milostiplných vánoc přeje .

, S výbor „R S.“ V
l).lAK()VO. J  

. Na ovogodìšnjoj izbornoj skupštini Zbora 1 duhovne mládeži dakovačke,
obdržavanoj dne 4./XI. 1923 izabran je slidejedeći odbor: .

Predsjednik: Adam lv í i ć. , 1 9 J í
Podpredsj.: l`\/latija H u n j a d i.
Tajnik: Ivo B e r k a.  
Blagajnik: Stjepan L o V r i č.
Knjižničar: Ivan D r o h o b e t Z k y.
Revizori: K r e t o ni č, B e š l i č.
Uz bratski pozdrav! .

Jvlatija -H u n j a d i, podpredsjednik. Ivo B e r k a, tájnik.

1“,)_ì_
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MUSEU    
ROČNÍK es. í 1928-24. cisLo 8.
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flS'T/ˇEl\[U ARC'IPA›S'TYB`]-
Buďte zđrcív než dlouhá Ze'ta,PaStýři náš milý!

í Přišel jste tak tiše, bez řılukru V svá věrná stáda,  
vv takém klidu tklivérn, že se Oči Zamsily t
a že vstříc Vám 5 ızvarllými vzıøľálą Srdce mladá!

Jsme -teď všichni Vaši, všichni, bohatí i chudí,
jako šťastni, tak i ii, jimž bída život kráti,

 Vaši jsme! Nás Vaše láska jistě nezapudi!
jsmeť teď S Vámi V jeden newıý řetěz navždy spjaii.

S Vámi, Otče náš, ncis úctu pojí, láska čistá,
jež Se nezalekne srzěhů, věírů, trní, hložíl
Si Vámi jdeme do boje též pro tichého Krista,

. a sve' síly obětııjem' pro Království Boží!

Vy jste nyni vůdcem naším, vůdcem věrných kněží,
jejichž Srdce na 'oltáři Božím láskou planou!
Když Se V rııce Vaši Sdrııží všecky sily Svěží,
všichni jistě vyleonáme práci nozžehnanoııl

i Do prachu my Swiznem smělá, vilná čela, S
. _, pevně na šíj' šíčiììnemei massám ııevěřicích!

Zase Bohu žiii bude Moravërzlea celá,
bude zemi šfastrzých, .Zemi Svatých, ırıilııjicichl

. v n

Buďte Zđráv, náš Vůdce! Vstřic Vám bohoslovi, P
vstříc Vám všecka srdce naše bijí, ııerločkavafl
Zdravi na Pánu Vám Vroııcně vynrošzıji slovy .
ızlìıˇˇimnými či Vám hřmiěji hřmžci: Sláva! Sleva! i

 i --a.

PROSMEBOHA,ABVNÁn[DALsvATÉ
l KNÉZE. ,í .

(Úmysl sv. Otce Pia XI. pro Apoštolát modlitby.) -

.  Mi1ý čtenáři, vezmi si 1. číslo ,,l\/lusea°.“, čas. kat. bohoslovců 3.
najdi si tam statistiku bohoslovců V našich kněžských seminářích.
Když ii Dozorně prohlédneš,_pOrovnáš, jedna věc tě zarazí. Ve-v.

ıliký nedostatek těch, kteří se-při„DraVují“na vzne-
‹š e n é p o V ol á n í k ni ě ž s k e. Mane vybaví se ti otázka: Ten-to

-  j 65 .



lilouček chce seiodvážiti Dtistìti V boji o obnoˇxfl-ˇu Všeho V Kristu,
o hájení práv SV. kat. Církve? ˇ ,

Ano, milý čtenáři, to chtějí a k tomu se 1ořipraVuii: modlit-v
bon, roziimánim, studiem, atd., aie hlavně cifiěenim s e V io d-›
itikáni arozněcovánim se lži heroiclšě lásce ke
K r is tu, Jeho sV. C i 1' k V i, Vˇelilšě a sVatě lásce ke
liněžskěmu Povolání.

Snad se ti miline,_milý ěteitálři, úsměv kolem úst a řekneš:
plané sn ěni. Právě naopakl Tito boborsloˇVˇci ison idealistě a šli
orováděti ideál p ralfliticlžy tim, že svěiiii sebe jooVoiáni kněž-
slžéniu. Pravýmidealistou je ten, kdo* ideál provádí prakticky; na-v
opalš, kdo má ideály (jsou-li ovšem Zdravě) a nepřistonpi li činu,
iestsnilkem. V

Nyni uvažuiz co Znamená knězpro národ? Odpověd nalezneš
V dějinách. Co dovede národ b e Z .d o b r ý c li li n ě Ž i? Jen zahy-
noutl Nachází se V únadlšn národ, ienž n ed á V á synů, kteří by
se Věnovali službě KristoVě. Přes mohutnou organisaci politicláoui

Protože kněží neZasluhuieni,e,proto jich ne-
) .mame t

Přernýšlei ještě o jednom úkolu. -- Velilšěm a dosahem sVýni
obrovském, -- který Prozřetelnost Božská svěřila našernn národu.
Panežově Lev Xlil., Benedikt XV. a nyněiši sV. .Utec Pins Xl. np-o-
Zorňuií na něj. Je to dnes tazlr často přetřásaná 'idea 'Linie-
ın i s t i c k á. Co by mohl náš národ vykonat, -- kdyby měl
dosti kn ě Ži. Leč, ie-li talšový nedostateitı kněží Ve Vlasti naši,
ltdo Věnuje se úlžoln niisionáislšěmti it těch, které chceme piivesti
li: iednotě si kat. Cirkvi?  o o

Uvažujeme-li Všecltol toto.. máme snad izoniat? Ani zdání! i
Kde tedy hledatí pomoci? Kristus Pán ulzaznie Z.nti~-«

sob, iak dojdeme nápravy: í “
,Žeň Zaiistě :šest mnohá, ale dělníků málo.
Proste tedyPána žni,t~ at pošle dělníky na Vinici

i “ 3 ~ svonf
 “ (Mt. 937-35).

Mluva tak jasná a prostá. lsleiasně Však a Diochi/fbti.iici jest; lidske?
srdce, které nedovede s DiˇaVˇýrn Zánalem tuto prosbu usl‹nt,ečr`ioVat._
.Ž.idsl‹:ý duch ie mnolidV tak slabý, že nedovede se novznesti do
siéry zájmů Božicli. .le to i V tomto niřipadě. l\/lnsoho se piše a mlnVi
O lIì€đ0SÍ8Ílfl1 lìlłëžíø ale koná iiaxždý to. c o k o n at in ti Ž e? Ni o dvl i
s e o d o b 1* ě, s V at ě lt n ě Z er? Kolik je U. nás Zbožnýcli duši, které
by se rnolilytna tento úmysl. modliti, leč nejsou upozorněny. Při
tolika Všemožiiýcli Záimeclt jaksi Zanomináme na ten neihlavněiišiz
postarat se O dobre kněze. Ý  

Qt “l\/xlilý čtenáři, nclionz, se i tyitolio prostředlžu. který ti Kristus
Pán dává: m o d li S e“o= do b r ě K n ě Z ei Na koncľt) uvedena iest
bluboká a obsažná modlitba o kněze. Z niž Doznáš Vážnost ceřlěi
VŠ§3ììI/N€Í0đkIâ dei Í Ĺ Dřítelì milý. Uvaž, je tomu skutečně

Ĺ-f' 4*' _

Viz „Pohledy do životní* V tomto čísle! i V
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jak se V tomto ělánkulíěí? .letozpravdu takový nedostatek knšlt?
--~ Ano, bohužel ano; Leč touto ůvahou nenitvse skonceno. “ Po
úvaze následuje ein. N e o dk l á dej ni o dl 1 tl;-b y, ale in or d li
se s pozkorným a prostým srdcem. Ne jednou jen, ale

,oč a s tl o., Kdyžl můžeš, modlí se před svatostánkeın. Ani netu-
šiš, kolik, tvá modlitba prosipějel Vždyt jsou mladíci (ty o nich
třeba nevíš), kteří by se; věnovali povolání kněžskemu, aleš V roz-
hodný čas nemají dosti mravní podpory, nebo dosti rozhodnosti la
S povolání kněžského sejde. Ty svou modlitbou jim rozhodnosti,
pravé odhodlanostif“ a síly vyprosíšl Nebo jinak; V kolika mladých.
dušich je dnes, při tak vášnivém boji proti Kristu, úmysl státise
knězem, udušen a vyhlazen? A ty svou modlitbou bys ho bránil,
chránil, tak jako trny chrání rozvíjející se růži. j p

 V Příteli milý, chceš-li učiniti něco pro Ježíše Krista, pro . roz-›
ˇ ni Jeho království:.m odii se o .lebo kněze! lv . 5

Čisnad pochybuješ o účinnosti modlitby? Kristus Pán ti prayˇírz;
. Proste,abudevámdánol...il\/lt.77).  , l

i Každý,kdoprosí,béře.=..;(l\‹'it.8s).  c

Č/ì< ›--H "-'Š ČD

je  KARELvÁrKAz  
.E'rNoLooicKo„- ëštásožnnskv sjnzo   VE sv. tiasnrero   
Utdpnstmšpnncnir~aiěERvENcEimá 

l  çoørønčønrj í .
_ Přednášky ve čtvrtek, 1,9. července, zahájeny poutavýmj reiefl-›

rátem dra Xěíunderlea (Z. Bonnu) Z jiného opět oboru vědy nábo-
ženské: o ,dějinách oi významu n á b o ž e n S k é p s y c h o l o g“ie.
Věda tato, třebas nová, čerpá přece bohatý materiál náboženských
zážitků Z děl středověkých i starších světců (sv. Augustin, Bona-4
Ventura ~,-~ jenž pojednávál ij O experimentalis cognitio Dei ~--,i Tofl
má‹š.AquinskSÍí„ »'"Íerezie=.ar j.). S těmito pak srovnává náboženskou
zkušenost doby dnešní u různých národů a vyznání, asnaží se tak
vylíčit, uslpořárdat a objasnit zážitky náboženské s hlediska empi-si
rického. Při tom však neo-sàoabuje si práva, dle pozorování svého
rozhodovati o pravdivosti. té neb oné náboženské formy; nebot ná-›
boženské zážitkya dojmy, byt sebe intensivnější (na př. u budltistů
a j. poha.nů),tsam37 o sobě nemohou býti objektivním měřítkem
pravdy. 'Íento úkoilponechává nábož. psychologie theologii afnábož;
iilosiii. V náboženské etnologii má pak zmíněná věda ten význam,
že pomocí své analzvsy zřetelně objevuje základní' motivy nábo-rv.
ženské u jednotlivých národů a ukazuje tak cestu k duši_národa. l - l

_ Přednáška, jež nato následovala, zajímala již. méně -.- jak pro
svůjabstraktní obsah, tak pro příliš zběžný způsob čtení. Před-
nášel -to- univ. prot. dr."lVleng`hin .Z Vídně (jediný laikjímezi ,předná-
šejicími) _of me to dě p ra e h i st o ri ck é li o b a d á ní a opoíd-
státě .kulturních kruhů etnologických a archeologický`ch. Ve třeti
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přednášce Íéhøž đgpoledüe podával dr. řìhrlich názory dnešní vědy
O 5 O Ž 5/; vn, kultu a záhrobi v p al e o litik u, jak se zjevi ve vy-
kopávkách hrobů ai umění z té doby-  V

D Pro po-lední pak měli jsme zase příležitost prohlédnouti si v do-
provedu našeho milého kolegy-irátera i pracovnu, t. ij. řemeslnické
a hosípodářské odvětví ústavu. -- Hned na chodbě V přízemíviděli
jsmeukázku zručnosti a všestrannosti bratří; maloval tu totiž jeden
stěnu a druhý výklenek pro sochu, a to vzory Velmi umělými, dle
vlastních nákresů. Rovněž několik velikých obrazů na chodbách
pochází od bratří-umělců. Ano, v domě mají i stálou dílnu mosaiky,

níž pochází i ornamentální výzdoba sloupových oblouků a velko-
lepý obraz Ducha sv., rozkládajzící se po celé klenbě apsidy.

Hned za hlavní budovou klášterní táhne se několik přízemních
a jedno~patrových budov, jež jsousídlem řemesel. V první, velké
místnosti hlavního traktu je_e1ektrárna5 S parním kotlem. Zásobuje
celý dům i dílny světlem a pohonem; zdá se však, že by rozsahem
a zařízením svým vystačila pro malé město. l zde všechno řízení a
práci konají bratří; jenom V noci a V době modliteb pracují za ně
akumulátory. V blízkosti elektrárny jest prádelna, s velikou účel-
ností strojově zařízená, a pekárna, jež bez ustání, pèžo celé' dni jen
pro ústav, pracuje. Také Ostatní dílny jsou ustavičně V činnosti:
kovářství, zámečnictví, truhlářství a zvláště obuvnictví; stálý
ruch a hukot vládne také ve mlýně, jenž by mohl zdárně konku-
rovatii většímu mlýnu samvostatnémtı. Nejdůležitější však Vymože-
ností SV. Gabrielu jest jejich tiskárna. .le vybavena nejmodernějfl
ší-mi stroji (tři rotačky a j.) a takpúčelně zařízena, že předčí mnohou
tiskárnu velkoměstskou. Tisknou se zde náboženské, zvláště mi-
sijní čatsopisy al knihy v jazyku němec;ké=m a s~llovenské›m (spojení
se Slovenskem má řád asi pomocí většího počtu bratří-Slováků,
zde zarněstnanýchlç také většina vědeckých děl členů SVD zde
vychází, stejně jako »vědecký časopis etrıologický ,,Anthropos“,
který, redigován P. Schmidtem, požívá pověsti světové. (Druhou
tiskárnu má řád ve Steylu.) -- Jaká to spolehlivá, obětavá práce
pro šířeníkatolického tisku! Maně jsme vzpžomínali è- kdyby tak u
nás bylo o tuto naléhavou potřebu postaráno~ -- a nernìuselo se
spoléhati jenom na nakladatelství a tiskárny výdělečnéi TO nám
však. nekžalilo radosti nad Zdárnou a 'rozsáhlou prací, které se tu
tolik vykoná; a jak by mohl katolík Zůstati lhostejným k oné ra-
dostně ochotě a oddanosti, S jakou konány tu všechny ty práce, ne-
zištné, jen Bohu obětované? Kéž jim za to Pán dopřeje hojného
zdaru a odměny své! vv- Vracíme se kolem zahradnictví se sklení-
kem, jež zásobuje klášter po celý rok zeleninou i květinami; však již
musime spěchat, čtvrtá se blíží.  D ˇ r  i

ˇ j Ještě jsme nestačili tolik a tak pestrých dojmů V mysli srovnat,
.a iižsedíme zase V aulea vnímáme; věcidocela jiného idruhuíflgøn
na ,programu dvě přednášky P.Schııhn1achera Z .řádı.ı,Bílých.'Otciů.
Jiz osoba přednášejícíhorsaına dove-dla upoutati a budila pozornost
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po celou dobu sjezdovou vůbec. Vysoká pflo'zst`ava, zahalená ve lehké
bílě roucho antickěh›“otakřka vZ,oru›a,ifl-ż- ušlfiçhfìljä, Výľflljflä ÉVŠĹ
skřipcem a tmavým plnovousem zdobeżnžh, 21 ìeííj Dříìeľflllý, ,Srdečný
ı';=s‹měv, který jí stále pohrával, získaly mu brzy všeobecných sym-
patií. Zaujal však také jako vědec novotou svých výzkumů. --
V první přednášce naznačoval významy a nutnost ja zy k ov élho
s lt u dia tip r o b ad ání n á b O že n skě. Získali jsme tu teprve
pohled do spleti nekulturnich jazyků, s nimiž misionář až vědecnpżři-
jdou do styku, jejichžstudium však bývá ještě ztiženo různými taj-
nými nebo archaickými řečmi a odbornými výrazy jednotlivýchsná-
boženství.l\/ly, kteří jsme se často hrozili tě spousty řeckých nepra-
videlných sloves, výjimek a zvláštností gramatických, a ts hebrej-
ským pravopisem“ a výslofrvností si raději mnoho starostí“ nepfři-
pouštěli, měli jsme tu příležitost, vřele ocenit práci takového ba-
datele již po-zstránce japzykověhofstzudia. ,Žasli jsme nad jazyky,
v nichž hlavními činiteliagramatickými (časování, skloňování, a p.)
jsou - ne koncovka nebo suííix, nebo třeba jenom přízvuk, nýbrž:
přídech, artikulaceż slova (dle různěl1o~ otevření úst), z ano i výška
tónu, V němž se ta nebona skuflpzina hlásek pžronese. Jedině slovo
často nabývá těmito, nepozorovatelnými těrrıěř obměnami, několi-
kerěho, zcela rozdílněhioj významu.. Jest tu třeba míti takřkavšecky
smyslynapižaty, zvláště hudební sluch, aby bylìo lze postřehnouti
všechny nuance řeči a dopátrati se tak jejího smyslu. Ukázky řeči
azpěvu az Ruandy v Africe (kde jest P. Schuhmacher, niisionářeml
vzbuzovalyovšem podivnými zvuky a tóny živou ,veselo-st;l ,hůře
by však asi působilo~učení sejižm! j A i , í J _
je A Vedruhěm svem reierátě líčil pak týž přednášející náboženství
v Ruandě.Vykláda1=tamní pojem nejvyšší bytosti a kultjejí, popsazl
i pověrečně uctívání henoů ,aj pçředků,ikterě je vAÍ`rice. vůbec časté,
načež' ukázal vliv náboženství to~hoto= na mravnost aj pjozlitickér po-
měry v“ zemi. -èé Přednáška podala opět doklad o zachovaně, třebas
znetvořeně tradici prazjevení u národůnecivilisovaných.A I r

c Večer natoıjkonali p“řítoflmníproiesořia katechetě pozraduo způ-
sobu uplatnění etnologických výzkumů ve vyučování nábolženskěm,

4 z - . _

Ostatní tičpastníci měli tedy, volnývečer, ik jehož účelněmu využití
si naše „Pětka“ ihned jzosnovalaćpflánz návštěva Mödlingu. Asi po
čtvrt hodině cesty přicházímež' do města, co nás hned upžoťutalo,
byl starobylý, nad městem na svahu čnějící gotický chrám; Sp,,ěc'hali
jsme tedyjk nemu, pžoměstě se ani tolik nerozhlížejíce, abychom si
ještěza světla uměleckou památku profnlédli; Ku ,svému p,řzekvapenší
nalezli jsme u kostela ještě. zvonici (chrám věže nemá), upravenou
ze 'stiaršíještěkapleí -yż románské 1`otundy.,Kostelník ,šel zvonit klo-
kání; těšilifjsme se tedy, ženás potorm zavede do chrámu. Zvonií
vsak nějak dlouho -- a proto jsme konečně vystoupili za ním na věř
a dívali se odtud na město. pod námi rozložené, ja na širou rovinu,
jak je sero a zvon pozvolna k odpočinku uklsádaly ~- -- A duše se
cıtıladakřor ~do~m“a, když nad tichnoucím, údolím k modlitbě vo-IáZÍvon;
jedınat vsude fneha vlahehřo večera, jediná tužba spasně modlitby. 4›--
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Cestou do kostela vysvětloval ,nám kostelník, proč tak dloulro
a různými zvony zvonil; tak se zde totiž každý čtvrtek večer při-
pomíná smrtelná nzkost Páně na hoře Olivetskě. „K pěti ranárn
Krista Pána“ se pak zvoní v pátek M ne o 3 hod. odpoledne, ale o
9 hod. dopoledne.,-- Clrráin nyni, za šera, působil svou mohutnosti
ještě velebněji. Umělé kružby a růžice vystupovaly jako kamenná
vyšívka tím ostřeji na černých již, obrovských plochách okenních,

pocit tajemný zchvacoval nitro, když jsme vstoupili do temnýcb
prostor svatyně; jakoby kleknout nutil posvátný dech mystického
středověku, jenž tu přetrvává věky vznešeným dílem svě veliké
„lásky --v. Když však oslnivá lampa zalila chrám bělostným světlem,
stanuli jsme jako ohromeni. Nebyia to ozdobná, uhlazená scenerie
ikostelní, jakř jsme na ni zvyklí, ale jen dvě řady tmavých sloupů
vz bruběho kamene vroubily tu cestu k oltáři. -- A sloupy štíliliě a

<
9

»odvážně vysoke, pnuly se jako cedry vzlniru, až k říci se, vzduš-

\
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ně takřka klenbě, kde se rozvětvovaly v title žebrojví a kružby. ---
lžllavni oltář slohem rovněž gortickýrn, a primitivninr rázern obrazu
tsv. Űtmar) uceluje posvátné dědictví středověkého genia. Zbylo
však i svědectví bolestnýcb osudů: zbytky začazenýcb pilíříi při
zadní stěně svědčí o divokosti Švedů, kteří zcela zbořili a
chrám těžce poškodili. -4 M- Vracvirne se teplým, ticlrnoncirn veče-
reni domů vv-; v duši však uleblo cosi z tě velebně krásy jako jedno
ze vzácných semen života --. s

Poslední den sjezdu, pátek 20. července, zaujal svými kon-
krétními thematy nejvíce. V prvni přednášce o surnersko-
akkadských paralelách k dějinám biblickým, vy-
světloval dr. Klameth z Glornouce skutečný poměr klínopisných a
rnosaických zpráv of nejstarších dějinách lidstva, Zprávy tyto, po-
kud se týkají stvoření, vykazují velikou podobnost; ta však ne-
znamená ještě závislosti. Podobnězprávy totiž vyskytují se ij ve
Vých. lndii a jiných vzdálených zeniícvli, kde nějakělior styku nelze
předpokládati. Íi`yto zkazky, těrněř u všech národů známe, nelze
vysvětliti jinak, leč jako stopy původního společněçlio prazjevení.
Liečıvzniková souvislost zpráv babylonských a biblických jest
plříıno vyloučena úplnou růzností obsahu náboženského; kdežto
zprávy biblickě, jsou plny uvědoniělě, sarnozzřejrně víry V jednoho
Boha, zprávy babylonskě (snmerskěl se hemží zrovna bohy a polo-
bjižky. Taktéž zprávy o potopě a pzatriaršich lit) prakrálů babyion-
skýclil redukují se Z těchže příčin na společný pramen prazjevení..
Souvislých nějakých zpráv o a pádu prvníclirodičrìt u národů
polianských nenalezáme; u Ba.byljoriia„irů, jen typická znázornění zdají
se npomínati události z Crenese. Ke zprávě stavbě věže baby-
lonskě nelze vůbec mezi klínopisy nějakě paralešy nalězti. Obje-
vují se tedy takto zprávy Pisma jako původní a úplně nezávisle.
Látka ovšem jinak dosti známá, z biblika -t jenom vědecky roz-
vedená a důkazy vice rozšiřeny prolizlonbeny. (Prameny, v pro-
gramu zde uvedene, jsou nejboj ì'iŤ›` ('<-D<øınnlıcmÝ-3 ›-AN. \../'
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si Dr. Kmosko z ,Uher 'přednášel or vzniku V á no c a Ví i Ch
v ztahu ke kultu M 1 t r o V u. j-- Oslava Narození Paní: VY“
vinula se ve zvláštní svátky teprve ke konci století čtvrtého (110-s
milie sv. Jana Zlatoústého na Narození Páně, svátek, nedavno
tehdy zavedenýlg nesouvisí však, jak Z nejstarších pramenůplyne,
nijak s tajným kultem Mitrovým, který byl tehdy v iàìímpě rozšířen,
.ani s oslavou zrození Solis invicti. je ˇ

r Dalšířečník, P; ,Karel Frank ze SV. rliypolitu, přednášel na
thema, související zase s Velikonocemi - o Vykoupení a
zmrtvýchvstánívpohanských mysteriích. Těšili
jsme se na tento zcela nový námět, a nebyli jsme zklamání. --
Přednášející vysvětlila nejprve podstatuavýznam mysterií. Byly to
posvátné obřady pohanských sekt,záležející hlavně ve zpěvu, tanż
cích av hrách mimických, jež na základě kultu přírodního (Sluncíe,
Měsíce, Demetry a j. božstev, symbolisujících majestát a věčné
mládí přírody) vyjadřovaly touhu po nesmrtelnosti, po záchraně z
pomíjejícnosti světahmotnéhflo. Kjjichz vzniku nemálo přispěla
okkultní náboženství východní zvláště svým čiře přírodním rázem
(Isis, Osiris aj. symboly zrovuzrození a věčného plození) a tan
tastickým kultem. "lřeba si ovšem ze zmaterialisovaněho ducha
ip-ohanstva vysvětlili různé smyslné výstřelky, až šílenství, k nimž
při těchto mysteriích docházelo; základem však a popudem všech
těchto obřadů bylo vždy uvědomění nesmrtelné stržinkyjv člověku

pudová touha, zachrániti toto duchové v člověku před záplavou
čiře materielního,pomíjejícího života současného flflzacliotvat si ži-
v ot v ě č n ý Z á c h r a n o u d u š e (‹7fzufržr~`/'f`‹ tri; =,=›2fl*zňà-'). è-- Hle --j
s jak opačného pólu přišli pohané k zásadám spirituálního křesťan-
ství? ˇ-vn Tato tesknota po osvobození anesmrtelnosti duše a touha
po komsi, ,kdo lidstvu tyto dary přinese, připravovaly aspoň ne~
přímo srdce pohanů, na Nlessiáše, podobně, jako národu vyvolenému
Prozřetelnost přímo' posílala proroky, zvěstovat spásu a připra-
vovat cesty l-~. Až konečně „naklonrili se stínové“ temného tušení a
doby bolestné přípravy v rozervanosti světa ęv-ž a r vzešlo ,slunce

L V v jichž záři my
nyní žijeme. -- --A j r j  
spasných tajemství -+-P vtělení a zmrtvýchvstá C3 P'-I3 \B_

i sV duši tak vyvstává vznešenější, hlubší představa o světoděj-
ném příchodu Toho. jenž byl „světlem k osvrcenr pohanu a k slave
lidu sveho“ ısraelského“. Touha duše po ,Něm rozšiřuje se touhou
tolika věků a národů, láska naše mohutní láskou, jež vřela v pod-
vědomí všeho lidstva vstříc čekanému Vykupiteli. _- »_ Uvědomu~
jenre si,,že žijeme na vr cholu dějin, kdy konec bloudění, ne-
bot Bůh se zjevil; pošznávámebohatstvísvé. jakého člověk ani
v ráji neměl, vzpomeneme-li na Hosta božského, jenž sám, nás
denně živí, jenž sám přichází každodenně a dává sebe sama lidu
svému -- _- Co odpovíš, duše --? -- Venite, adoremus až--l r

s Na jednu hodinu po poledni oznámena prohlídka domácího etno-
iogjickélio musea. Byla velmi zajímavá. Asi“ šest velikých pokojůrle
tu naplnrěno národopisnými zvláštnostmi téměř všech nekulturních
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národů. V prvních odděleních jsou sbírky uspořádány s hlediska
historického -- dle kulturních kruhů; najdeme tu. nejpodivnější
ozdoby a zbraně, charakteristické pro jednotlivá kulturní období.
V dalších pokojích, které rozděleny zase dle národů, upoutají nej-›
více fantastické nástroje hudební (zvuků ponejvíce dutých, poně-.
vadž jsou, kromě dlouhýchbubnů, zpravidla celé ze dřeva, na zpu-
sob uzavřených necek) a hrozně výzbroje válečné, jichž popis lze
nalézti u Maye a j. ,,indianologů“. Oddělení japonskéja čínské
ohová mnoho vzácných památek; uměleckých.-na Cenné tosto, mu-
seum, celé ze sbírek domácích misionářů sestavené, může svým bo-›
hatstvím i uspořádáním směle závoditi S etnolog. odborymuseí ve-4
řejných. I z toho lze poznati, jak všestranná adůkladná jest práce
etnologů sv.-gabrielských. j j j  ,

Odpolední přednáška P. Kopperse, o b u d h i s m u a k ř e sta n-
S tv jí, zdůraznila opět, Zase ss jine, stránky nežli dopoledne P. Frank,
neošdflolatelnous touhu lidske duše po Bohu; ani lidská pýcha, jež chce
člověka učinit středem celého světa a života, nedovedla člověka
zlákat pryč od tužeb nadpřirozených. Budhismus je toho Svoji meta-
morfoflsou nejlepším dokladem. Byl to vlastně iilosoíický systém,
vzniklý Z rozkladu -- ze skepse a subjektivismu Budhova. lronie
dějin však tomu chtěla, že Budha sám, největšílpopírač bohů a hla-
satel negacej života, stal se ve iantasii lidské bohem .a nadpi'“iro~
zeným středem sveho skeptického systému, Z nějž se zatím vyvi-
nulo náboženství. »-- V této nově podobě byla teprve S»chozp=na na-›
uka Budhova tak velikého rozšíření; potřebovala totiž Sankciono-›
vání _- víroujv; nadpřirozeno. -- Avšak. ani v této podobě ne-
pozbývá nauka tato svého základního tónu -v- pessimismu, jenž
tvoří její charakteristickou. znvačku, odlišující ji od jinýchnauk -‹
obzvláště pak od křes.tan.ství. () ideove, nebo dokonce vznikovê
příbuznosti budhismu s positivním křestanstvím -- jež přece zna-
mená vykouzpeníi Z nejistoty, pravdu a život -flfl nemůže proto býti
aniřečiø Nepřeklenutelná propast opačného světovelio názoru zeje
mezi oběma a jako Směšně oblázky padají do ní Zevnější jakési po-
dobnosti, jež ovšem atheismu stačí, aby z nich dovozoval týž původ
křesťanství a budhismu. Podobně usuzování' může plynouti pouze
za povrchního srovnání vnějšku obou náboženství, bez vnitřní jich
an alys e. Neboť věroučně články obou plynou. vždy z du cha
jejich -- a i když se .někde ve vnějších projevech scházejí, zůstává
tu vždy základní rozdíl: vnitřních m otiv ů, ježjsou duší každého
náboženství. Stačí si tu jenom. uvědomiti rozdíl mezi askesi ,bud--›
histickou, z důvodu nirvâny, zničení života -- a askesí křesťanskou.
která směřuje k povznesení, okrášení a rozmnožení života pozem-
ského milosti, a k získání života věěnéhojakožto odměny lásky
Boží. - Budhismus ostatně, jakovšechna jiná lidská náboženství.
jest výsledkem života a rázu své doby, svého ,,kulturního kruhu“;
ikřesˇťanství však. je ve své době i V dějináchrzcela osamocené, .vý-
jimečné svým původemi a v pravdě božsky vznešeným učením. ---

řednaskajistě by byla velmi užitečná j také pro ty, kteřizo -
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dobné p-ýchy života a skepse chtěli by učiniti budhismus nábožen-
vstvíniinteligence (srov. klášter budhistický ve Švýcařích). " i

Přednáškou P. Koplìerse se odborné přednášky skončily; jako
závěrem promluvil pak ještě předseda sjezdu P. Schmidt, V delší
řeči o úkolech srovnávací Vědy náboženské V bu-
doucnosti. Upozorniv napřed na chystaná nováodborná dílaetnov
logická, a na příští podobný sjezd V Miláně V jubil. roce 1925, roz-
víjel návrhy, jak uplatniti objevy nábož.-etnologické V praktickém
působení. V oboru tomto totižjnemusíme se již, jako do nedávna,
omezovati jen na obranu a Vyvracení námitek. Přecházíme k útoku,
poněvadž badání toto, konečně již S; ,pvřísnolu vědeckou objektiv-
ností pěstované s(p^oflipřekonání romantismu Darwinova atd), při-
náší .mnoho novéhoxpoznání pravdy Z nábož. dějin Iiclstva;a tato
pravda vědecká nemůže, leč platné služby prokazovati pravdě
zjevené a Církvi, její Strážkyni. Náboženskáetnožlogıe stává se tak
novou zbraní a oporou vědy křest.a,nské,- jak se“ na universitách a
střed. školách přednáší, at již je to theologie fundamentální, nebo
exegetika, nebo morálka a j. předměty; proto má jí býti věnována
zvýšená pozornost; od proíesorů všech škol a studiumtak oboha-
cováno a prohlubováno. -vz- Také však V působení pflastoračním lze
s velikým úspěchem užívati výsledků této moderní vědy; nebot
tyto dovedou neobyčejnou měroupro-spěti rozšíření a prohloubení
náboženského základu V duši lidské, naučiti větší vážnosti a oce-
ňování křesťanského zjevení (jak jsme se sami na sobě přesvědčili),
Bližší poznání jednotlivých původních národů, zvláště jich nábo-
ženského- života ja vývoje, Vede také teprve k náležitému pochopení
velkolepé, světové stavby Církve (duše i těla jejího), Veškeré věky
ia lidstvo objímající; a to Velmi přispívá ke katfolickému sebevěv
dolní., jistotě a oddané věrnosti vůči Církvi. - Jenom je k tomu
potřeba většího počtu vědeckých pracovníků., aby se práce mohla
co nejvíce specialisovati a rozšiřovati ---;pžodobně však je potřeba
také pracovníků literárních al žurnalistických ze širší kat. inteli-
gence, kteří by výzkumy vědců sfledovali as nimi veřejnost sezna-
ijn-ovali, aby tak popularisováním skutečné pravdy o těchto věcech
.zatlačovali staré, nepřátelské předsudky.. -~ a  z v t
z s „Kéžtéto práci žehná Bůh, a dopřeje nám všem k jejímu zdaru
přispěti“ -~ těmi slovy končil obětavý předseda svouřeč -_- i celý
sjezd; a my jsme se V duchu upřímně Ztotožiíovali s ním V tomto
přání. -~ Odcházeli jsme pak do chrámu ke společnému Te Deum

myslí povznesenou, štìastrniou nad poznáním,nového způsobu, jak
voditi duše k věčným pramenům pravdy a lásky Boží --. Ze srdci
plných "Vděčností .a radosti plynulá pak chvála Nejvyššímu ve svato-
żstánku, jenž nás obdařil novými dary své moudrosti. ---»_-_  ,

~ Večer se s námi ještě rozloučil pohostinný ústav opětnou aka-~
dernií svých hudebníků a zpěváčků (lidové něm. písně, jimž hlavně
tento večer věnován, zněly Z těch dětských hrdélek roztomile). -
Brzy ráno pak jsme se rozloučili s chrámem a `iiovýmié přáteli g a
opustili jsme krásný a milý dům, jenž nám ještě Z dálky ve vlaku

~ L

 73 2



svými Věžemi kynul a připomížnal: dílo Ducha svatého, triumí i\lad-
přirozená V potopě hmoty. Ano, to jest SV. Gabriel a j.ehovýznam!
A my, když jsme se s ním na cestě V duchu ještě jednou loučilì,ne,-
měli jsme většího přání, než abychom také my jednou svým ,půso-
bením přispěli kj naplnění toho cíle, jenž jest touhou tohoto požehnać-
ného řádu i skončeného právě sjezduzj šíření a oslava pravdy a
lásky Boží! ~ V “ V ` “

M.Š. oERNÝ.~ i
 POLE si/ATÉ...
Aťjitra květy kolem rzowí s
neb oečefrpofibfný fu kraj se Skldní,
či život, jasné kolem zvoní,

já ařím fu tom ve ošemeunzírání. T

Vždyť U každém onion/Q íížitsí kmvltu
jestyšet hbitě kroky Ccısu, ř  
jaøfèzˇvtím/›“t11 chystá kořist U ik/rytu,
oo Zžvot kyřfıf kolem fu jcısun  

Tak oely Svět jestyoolo Svaté, S é
kole lwfobaiř (Jas pro Véónoset shání se
o oˇekaí, líoefl touhou vzňoté, `

. na ,Veškeø”e“nStva zmrtvyo.“/vstdwí. .

JOSEF ZEMAN: s

 ŘÍMSKÝ svLvEsSTER. r
Divné! Jindy hluboké silentium aj dnes takový rozruch. llvážnrý

praefekt, usmívaje Se, dívá se ven do tmy. Ach --z sníh! Řím až sníh'
-V proto! Každý se Zalí-bením se díval, jak tyvelké vločky bez
hluku se snášely, klouzaly a kladly se na Zemi. vv--č , s ' ~ “

T é „Dnes je sv. Sylvestra, pôjdeme do katakomb -.- tá krása
V okolí“, Zahoroval jinakbručivý Slovák. A zastesknul: „Čo tie
naše Tatry . . .“, ale již se hovořilo; jen ol katakzombách. Toho vyê
ptávání a vysvětlování mladším jp. kolegům! Bylo to po sv. zpo-
vědi na procházce ráno na Pin-ciu. “ S. V T .  í a

Hned po oběděstoupaly tři hloučky „Boheıniků“ k porta Pin-i
ciana a již chtěly býti na via Salaria nova.“ Jen to bláto kdyby jim
nevadilo -‹- sníh totiž zmizel. Římské chladno, které prolézá až na
kosti," nutilodo kroku. Ani hovořiti se nechtělo. Ty domyřkdy pře-.
stanou? r Vše zastaveno. Až“uüVilla 'Savora otevřel se nádherný
obraz hor Alibánských, jako pocukrovaných. I starý Tibur byl bílý!
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›;,1.;,I iipžojdme, art přijdemez čas!r“zíAi přišli ?jsme.ľ,,To. 'ita. ıľżagaplie
dnešní trvá .dlouho“, usmál ose; ksdošsiiz hlouìčku tu čekajícího.“;,;Zaiv
jisté, “ víte snad, »že P- .slaví dnes nìáš; aràchezoilog éC2om.«Prof.7 Í Maimı
eohi Svéx;sedmdesátiny?“:“ ,,Pravda,vtož od z multos jannosi“,-; zaznělo
z-flmnoha úsčt najednou. ,,A mistře“, přerušil; msgr. vicerektor, ,,na
budoucí rok proznaınenejte.: Sta Priscillıa, .ore 3 (ve 3 hod.) a ine jako
dnes v 1/22.“ Tak čekali, jsme jen půlfhodiny; ještě. Svítilo arci slu-›
uéčko, nebeská klenba, italsky modrá ale "přece í každý schovával
ruce do chudých kapes, aby si zahřál své f,,geloni“. Ostrý vítr, íičel,
takžese dostalo rovně ie ušín-i.,.Přijížděl,a mnzohá auta i koleje! sjinýçh
náro-dùse dostavily, mezi nimiž! i červeně odění. ,,Germanicí“.'

Konečně o-tevřeno. ,A již, jsme se ,fhrnulis do? dlouhé, tmavě Achiodš
by," a když si iokoˇjnavykljo- na,iilŠ1f11ÍL1§ 'dolů po schodech do ka[taklo«mb
_.. iáø. hrhiíøiva sv. (Prixøi1ıy.í;Ty±ø Kflżaıflømhvs éšsauniáiøl í,zn.ániy,.p±ø+
tožejs;ou jednak Vzdálenéylednak. na straniěpméněˇbohaté napaà
mátkyz a tedy méně-jnavštěvoflvané, jednak proto,žesftanrfřnebydlí
stálý strážce a průvodce, Proto of nich několik 'slovz ii.Choid,ba,rľř-do
níž se Vejde; jeˇstľmoiderně zbudovaná vgallerie zúlomky různých
desek náhrobních po stěnách. Tak sto vypadá jakozv museu ve Va-
t`iká'ně. Jeíst zbudována Archaeologickou komisí r. 1865. Odtudvre*-i
dou schody do dolejšího patra chodeb.iSesto=up~ili js'me..laká změna,
venku každý se třásl .a”zˇde takové teplo. Inu, pod zemí! Í ` ř'  

S Tedy dnes vp místech, kde prvně piůsobil sv. 'Petr V Říině: Sei-
d§eS,i.u.bijpirius sejdit, sanctus.Petrus --' ,a též -iicimiteriumis ad]
HýmD'h*2IS bôafi PÖÍÍĹ Ubì b2I«DÍìZÉıvera.t! Nejkratší chodbou. došli jsme
do basiliky sv. Sylvestra. Kudyivšak,=;to'vcházíme? paodszemí,
oąpravdu. A kdeżvjaký vchod jiný"?s Žádný. A kde východ?f Do p‹od»
zemí. Proč to? Basilika ÍSto~jíÍV"-'zahradách královskéhoŠ4ìpflaláce,'[
stup. k ní se svrchu dovolen není. .len zŤp=odze'mního fcimiteria.Ĺ *Tím
lépe. Cimiteriuzm Pjriscillianum jeze všech nejstarší, založené, jižiza
dob" apoštolskýchf. Jméno má dle Priscilly, ,matky onoho Pudenfta,
který, dle tradice, hostil prý sv. Petra ve svém 'domě na Vimiinále.
kde dnes Stojí kostel sv. PudentianyÍlfllavI1ějšĹí osoby, již byly
choványt V cimitieriu tom, jsou: Aquila a Prisca, žacı sv.“ Pavla; PHI-
dentiana a 'Prassezde řsotcem svým Pudentem; Felix Filip-,i
sv. l`Ťelicity. Mučedník Crescentius, dále 7 papežů, mezi nimi Mar-
cellinus, Nlarcellus; též sv.Sylvester, jemuž basilika ta zasveeena;
Na to též poukázalvipůlhodinné přednášce, inspektor_řím.i Íkatakomb
dr. Josi. . s s čt P L“  

Potom byla pobožnost. Jak dojemné a milé; chvíleizde zažiješl
Kráčíš krok za krokem za knězem úzkými katakombami, jen slabe
tu a tam 2 až«3 svícemi osvícenými a to jen na zatáčkách, nebo
máš-li sestupovati; hlouběji a opět vystupovati. A litanie ke Všem
Svatým zpíváš. Právem! Máš kol sebe první křesťany, martyres;
zbaven světa, sám pod zemí a to na poslední den V roce, děkuješ
Všemohoucímu za sebe, drahé, za bratryflklerus, za krajany své --«
dobré i zlé, za všechen lid . . .›Putuje1ne tak dosti dlouho až se-›
tkáváme se s průvodem, od kterého nás dělí jen mříž dřevěná.
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,Pføzpěvují prosbu námi již dávno vyslanou.Divíme Se.. ale rázem
máme V5/Světleno. Zřízenec Zdestoiící. u jiné chodby Zahražené,
aby nikdo nezbloudil v‹ té spleti chodeb, určil průvodu Směr nový.
Průvod zašel a tu neslyšíme než ozvěnu Z litanií. A Zpívati a dru-
hým Za námi následující prosbu chceme před-atillopakujeme prosbu.
oo Z ozvěny jsme slyšeli a Zpěv vzadu se nese dále. Tak slyšel
bys jednotlivě prosby několikráte opakovati a prozpěvovati, až do-
jdou k p;osllednímuhloučk.u. --- . L r . z l

i »l Cestou, co tu vidíš hrobů a hrobek ještě zavřených, S nápisy,
s malbami! Ale vidíme i hroby otevřeně a V nich kosti polovzprach-
nivělě, lebky suctivou pozornosti složené dávají ti dobre memento.
Již již ruku vztahuieš, aby sis odnesl nějakou pomátku, ale -- ne l
Proč? Inu mám za to býti eo ipso výobcován Z církve.sv.? -- Tak
totiž hlásí nápis. při vchodu v několika řeěích nepsaný a takový
stanoví trest sv. církev.  i  s i
jj ' A vracíme se nahoru opětsdoi basiliky, kde před Nejsvětějším
slavné Te Deum laudamus, modoaRomano.. Zde srdce se rozezpivá,
Złde každá hruď se rozedme, Zde i zvědavý provtestantflmodernista se
roZehiˇ~eje a stává se aspoň na chvíli 4-z Rímanem. Jaký duch to dnes
v tě přeplněnë basilice vládne za na nás Vane? Duch apoštolů, duch
křesťanů prvních století po Kristu! Nasvěděuje tomu iritus. Kříž.
který v předu byli* nesen, jet jiný, než vídáme: Prostý, železný
S ramený silně ke koncům rozšířenými; a rolničky visí s těch ra-
men a cestou stále stříbrnýmihláskv hovoří a volají. I monstrance
před námi také jiná: Kulatá, Z ohnivých paprsků složená, nízká, ale
bohatě vykládaná drahými rubíny.  j ,  p ip j
Í Požehnánímˇ zakončeno. Potěšeni a zahřátí divným vnitřním
teplem, které nedá se vypověděthvýcháazíme Zaveěerního šera na
silnici k Římu. A ještě jednou srivšichni poklekají. Tokněz, vvšed,
Z katakomb, pospíchá s Nejsvětěiším»kVěěněmu Městu- Nedošefl
Ĺvšak dalekoz. Předjíždí auto. vvstupuie bělnvlasý kmet.Známý nám
u“cen_ec,“a nabizi sve auto knězi. Ani přisednouti nechtěl, nýbrž šel
s námi, dokud se auto pnevrátilzoí. i r s ,
„ Mlěkìv kráěeli jsme dlouho ještě. než jsme došli doÍmů..Kažvd`‹'iˇ
jsme si nesl Z katakožmb blaho v srdci, radost i požehnání Boží pro
budouci rok.   r  ‹

,  Ă Ó katakombý, iakě kouzlo v sobě tajíte? Čím tak upřímně duše
sobě přitahujete, vábíte? Ať jakékoliv počasí, i kdvž prudký ital-

Sìíý đëší Smäčel Uřìšë Š'ä'CVø 11137' každý rok vám věrni byli, my na
vžšdv vás milovati budeme! v v v

~76



“ J. .SEZVIČAN O VSKY:

l`\7'Al7 l'%_()VOl\l BRATA..
l - ˇ ˇ V
(K /doma-"tím ba“. Stef. .HoZeoa.)

Sta útly, je7“n'nz_y' jawa lcvet  
zasíahmztty' pożždnyfrıt 'mrazem

westfíhnúo koohať ohadoa svet
/vad/ne, ohfradíı/te, hyníej fraeom.

e Tak sI€lon'íZs” hlava Q) jaaˇeožítíat
børatfre drahý fu 4/“o“u zwectoˇas/ngý
na pokyn Pot?/ta Tvojho bytta
S oećným zm/tec/ı“íls” život časný . ..

~ Tflua t/ılohafl ct/ttša --~ Kˇ/rtsta pl/íeh
čı/tost~t Qoeafíeel pfreoløcahafi shaýš,

 Sta shaha trblíetaoá, sa““íeň.'
i čfístáz 'uelíetla hor, fu' 7/tebfies /výš!

Tys” sívetlomp sveta sa 'mal stať,
/ııyfuolený 'o sfofíeteh Pcínom.:
.že /negofrvľali st T”a pomazatfl
og/hoveZsa” až Jeho _/plánem!

'Noim, .kto/rgýms” oeo-rem o /ošetlcom bol,
haatým tefnto 7“tcíhl;t/vfı-ćiefı`, j  
bo náš Z Toejflswırtż goodíet: bôľ,
oeoˇnafi sláva však Tooej úzoteľ!

VSpi slaclko, ttško ba/ˇatfree nás,“
veoˇfı/tého kým fu jasu Rána p
fı/íestdefme sa 'všetofía zas c  
o slciue fnebfíes ohvcílít Pcirza./

Jar. Stezťíh: _  r

sOe_RA TE eFRA TRE›S'.-

 (Ez'ratřím le podjáhenství.)

p 'Jsou v životě lidském okamžiky, na nichž Záleží mnoho,“ ba všechen,
jež jsou ojedinělé, jež se až nikdy nevracejiýj V takových rozhođných
chvílích spoléhá člověk na pomoc se strımy těch,“ kteří ty chvíle [loveđoa
,oorchopiti.Takové,chvíle, prožívají nyni nejstarší Z nás, které volá Pán na
vinici svou. Jejich nitroi otřćísćí se mohatnýmí vlnami Štěstí, jakého dosud
nepoznalí, ale v některých chvílích vi prııđkými Zćíchvaty bćíżníieˇ před věcmí
příštími. Tyto dojmy se střídají rychle za sebou a jde jen o to, aby Izorzleč-
ným clojmem, rozhodujícím pro celý Život í pro neho-nečaoıı věčnost byla
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and rado«st Z oběti, radost Z hlasu Božího, radost Z rozhodnuti pro Krista
a jeho kněžství. .

Ndm ostatním nezbývá, než přihližeti -k tomuto zápasu o chcerne~li po-
moci, tedy modlíti se Zabojujíci. Ó, chceme jim pomoci, chceme jim ıısnadv
niti to požehnané rozhodnuti, chceme jim vyprositi lásky [tl posily Boží.
Vždyť jsou to naší bratří. -+-- Orate ľratres, ut nostrum sacrificium accepte-
bíle fiat' aipud Deum . . . . . Slyšite, bratři, hlas prosby? Nuže neZapo.mí-
nejte! Modlete se často, vřele ct celou duší to význanmé.“ Suscipiat Dominus
sacrificíııın de manibus vestris, od landem et gloriam nominis sni, od utilita-
tern auooue nostram, totiuso/ue ecclesíae Safnctaef

Ă vy, přátelé, Zůstaňte klidná, nebojte, se!;BZlh .ie hrozný a báseň: vzbu-
Zující, ale jen u těch, kteří mu odporují. K těm však, kteří pokorně se mu
ebétují, je milostiv a otcovsky laskav. On dovede pochopili lidskou slabost
dovede na ni zapomenoutí o nahradili ji svou milosti a láskou, vidí-li dobré
předsevzetí Zustati mu věrným. Nože, není krdsn.ějšího a pevnějšího před-
sevzetí nad to, k němuž se vy právě chystáte. A kdyby Vds přece opou-
štély sily při vstupu na svatou horu kněžství, kdyby vás přece lekala obét'
povolání, vzpomeňte na Krista, jenž je vdm vzorem, vzpomeňte na to:
,,l/ˇezmí kříž svůj a následují mě", přimomeňte si to.“ „CO pomůže člověku.
kdyby celý svět Získal", vízpomeňte na Kalvarii, na Božského Ordče a
uchopte pevné do rukou pˇluhKristův zz eneohližejte se zpět! Ano nastupte
odhodlané a S nadšením brdzdu, lpracujte, kypřete, zasévejte a“ potem zalé-
vejte a budete také jistě žnouti o skrožsnaždoxfati do véčných obilníc! --  

I /18 `ˇ` f-\\ 'f“ “ '^\à_

Rztda Líntenický: . Í l l Í
AI YS L E NK Y

Národ často vyhazuje od sebe ty, kteří ,mají pro ného cenu největší.
_ O1.:vp

Na smetišti světovém najdeš často ty lnlejlelpˇší lidi'.f l l l vv i
AV '-:Š

Jsou bolesti, o nichž ví málokdo a takovou bolestí je bytí nepochopenu
od těch, jimž věnujeme všechny své sily, nadšení a oběti.

\'ı- -vp. _ “

Neoćlsazujrne vždy těch, kteří se dopZ.ıstilí hříchu! Tažme se, jak
bychom ve Stejne situací ııčınili my!  

KV: .
'ı* _.

Mnohy člověk, má'-li nékomııp prokdzatí maličkozı  službu, považuje to
za ponížení; ale Sloužiti hříchu zz na každý jeho povel na slovo poslech-
nouti, považuje za hrdinství. jak zıbohý takový člověk! Kdyby se poznal.
musil by v prach klesnouti a Stydéti se Sám před sebou. ~

-S4 _'r' “ . - '._. n ›-

Chceš, aby podél cesty tvého života kvetly jen samé růže? Pak se ne~
smiš bati trnı, neb zadna ruze bez trní a zivot bez bolestı. . z  

.D ' _fs' .

Proč se tak vyhýbdte samotě? Vždyt' řeky, které nesou ohromné lodě,
vznik maji v osamělých Zrıdlech, kamž nohalıdska malokdy vkrocı. e

nbvp

, Kdyby se lidé tak milovali, jak se umějí nendvidéti, pak by byly 2'l).}7“
tečny Zbraně anarodove by sı, podali race smıru a Zavladl by ten lp mir,
po kterém tak všichnitoužime- . » v r

Uožti v Søoê talent ıøzzøsži .zzèbnl pn.øı›ørz=ćšøınz;'flrn.žžxvøžøm nøvúžn„žžzfl mezi
Z nejtěžších hříchů. . l . , l  t  i t e

i'Z8 .øn
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APĹJSTQLAT SV. CIRILA AlMsET()DI]A
POD ZASTITOM BLAŽ. DJEVICE l\/lARl]E+-ˇ-

   UHRVATSKOL   
Ideje li oduševljeıijel) za rad u druhu Sv. Čirila i Metodija, što

su ga Slaveni ponijeliż) sa Velehradu. god. 1885. kad se tamo slavila
tisućgodišnjiceř) smrti SV. Metodija, urodżlo4)~ je „Apostolatom sv.
Öirižla i Metodija“ nesamo medu Moravljanima, već imedu .južnim
katoličkim Slavenima, pogçlavito pak medu Hrvatima. 9  

_ i  0 Í . I. Osnutak5) łırvatskog. _,,ApostoIata.“. l  .
l Meda brojnim < učesnieimaö) velehradskog Sastanka od

god. 1907. nalazili su se Hrvati i Slovenci i pod utjecajerıfl) ovog
sastanká održaše in oni već 30. i 31. augusta 1908. u Zargrebu
hrvatsko-Slovenski bogoslovski. sastanak za Sìeolin]'enje.8) Na atom
zagrębačvkoın sastanku bude prihvaćen Za.k1jučak,9) dapse „Apostolat
sv; Cirila i Metoolija“ osnuìe -i medu Hrvatima i medu Slovencinía.

, . Zaključak loillorzo proveden .n život., Već igodine 1909. bude
osnovan1°).ldieceZanskì odbor. u. Ljubljani (Slovenija), jak Slfiìđeće
g',odine-(1910.) osnovanje diecezanski odbor „Apostolata“ u Zagľebu.
Podjtaj. ođbo1“-Spadaju članovi' ,,ApoStola.ta“ vu Hrvatskoj, Slavoniji,
Bosnì i Heroegovini. .Isle g`o.ćline 1910. osnovan je dzìecezanski odbor
za tkriževačku (grkokatolička) biskupiju, 1912. 11 .Krku za pbìskupiju
krčku i,_hrvatsko -primorje, ia 1913. ,u Spìitu za cijelu Dalmacijii.
Ufsvemu dazkle.U) „Apostolat sv. Oirila; i Metodija“ _u Hrvatskoj
bI`oj;.i-4 diecezanska odbora' Sa. 21.000 članova. í - *

Ý. II.›PopulariZaoij'a. hrvatskog,,ApoStolata“. 0 0 ii
Da se misionska misaolż) „Apostolata“ raširi što više medu

hrvaiski. 11arođ,eiZdao»je .,,Apostola,t“ ľazličite tiskanice i brošuI;e.15)
Tako je ,priredio i. ıfaspačao do 40.000 `Sličica14) sv. Cirila.

i Metodija se molitvom. i kratkom uputom o dužnostinua i' povlasti-
oama čla.nova.14) ' j

c ~G'rod 1910. stampao ie10.000 primj`eI'aka.15) kniřžice ,,Sv. Čiril
i.Metodíje“, koja Sadržaje životopis zovih Slavenskih misionara

/ _ _ .
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S opširnijom uputom o iđeipámá ,,ApoStolatá“. Iste godine izdáo je
„Apostolat“ Znánstvennlö) knjižicu ,,Í[stočno orkveno pitánje“ od
Drá Fráná Grivcá* u nakládi.odil.000 primjeráká. lzvrsnáfi) ová
knjižzcá prikázuje kráiko i objektivno novije hìstorijskerefultate
o postanku i uz1`ocipŠá" istočnogá I`áSkolá,18) O pokusima sjedipiengš,
O sžădánjem sâanjuk) lsâočnogfá crkvenog p1tán_]“á,j_ pa nájzád
0 sa nnjem rá n o o Sje ınjonjá. .  

God. 1912. ,štampáo je „Apostolát“ brošuriou „Jmenik článová
Apostolátá sv. Čirila. i Metodijá“ u 1.500 prìmjeráká. U tej brošurioi
nálázi se náputák zá povjerenikeřl) društvá, kako imáčlu postupáti
osniflájućw) clruštvo, kako imádu Skupljati článávinui t. d. “  

God. 1914. izolao je „Apostolat“ brošuricu „Apostolat SV. Čirilá
i Metodìja i sv. sjeđinjenje“ u 1.000 primjeráká. U toj knjižíci
štampáni Su govori hrvátskìh biskupa o radu za Slovensko misije.

Dá se olákšá svećenicimá uvođenjeřř) ,,Apostoláta“, dá im se
pruže lijepe niizšližt) o Slávenskim ápostolimá i.o misionskonı .radu,
to je „Apostolát“ ızdáváo 1 zgodne propov1_]edı,25) ko)e Je báolavá
rozláo na sve župne dvorove. Táko je god. 1910. štámpán „Govor
u část sv. Cirilá i Metodija pá Apostolát“ u 1.000 primjeráká,
á god. 1914. štámpane sp. „Dvıje mısıonske besjeoleřfi) na blágı dán
Slavenskih ápostolá sv-Ci1`ilá i l\/Ietodijá“ u 1.500 primjeráká;

« UZ to je „Apostolát“ češće izdáváogodišnji izvieštájm) u formi
letáka; isto je jako izdaváo u potrebi i pobudnežs) oirkuláre, osobito
pľżgodom bálkánskihrátová, kád je trebálo saloìráti većih prinosá
za náSt1'a.c'lale bngárske misiÍ‹-3.28) lp

p Dá sa ideje ,,Apostolátá“ još više popi=1láriZirzıji1.i dá se národ
ođuševi zá rád oko misija, ná_bavio29). sigüje :,_ApoStolát“ skìopıti-
Ěonsk1čáp.árát,_Še prerná ızvornınlâıłplılšlálpna 2Tnásıpkbálkán1pkıh'mıS1;á
ao ná mm vı e serıjá mısıons 1 S1 á. s e si e pri ázuju mi-

sionske krájeve ná Bálkanu, mìsionske kuće, Závodefl) crkve, te
Sámo misionáre. IZ til). Sliká imože národ vicljeti Svojim očima ove
ono, što on pomaže32): osobe, koje podnpire; djecu33),koju obláči;
crkve, koje je Sagrádio ;-pá nájzád Svu lbijedu i nevoljugi) misionára.

e Ponıoću Ski‹›ptikonSko0` ápáratál prirediváo je Apostolát“
u Zágrebu lìao' i po provindiji predávániá35) O slávenskiıiiı misijámá.
To je bilo potrebno, Zánimljivo á i pI'iv]aěivo36) osoloito zá Íbál-.
kánskih rátová. Nádá sve je uSpjelá37)tskioptikonská priredbá u náj-
većoj zágıˇebáčkoj dvoráni „Sokola“ 17. IV. 1918. ` 1  

Od ostálih priredábá neobično je sjájnogř) uspjelá svečáná39)
ákádemiiá u p,,I-Irvátskom Zemáljskom pglázbenomw) Závodu“
8. XII. 1913., gdje su hrvátski biskupi: Dr. Anton Bauer, nádb.
Zágr., Dr. Jnlije Drohobeoky, loivši biskup križeváčki i Dr. Dio-
nizije Njárádi, sádánji biskup križeváčkı, pred nájotmenijomřl) spu-
blikom .olľžáli govore i potioáli42) národ ná podupiránjeíw) bálkánskih
mısıjá. . Ă _   

Kod tih Zágrebáčkih prìredábá osoloitih je Záslugá steklá gos-
poji11ská44) sekcijá ,, Apostolatá“  --- Zbor otmenih Zágrebáčkih
gospodá. s s e L

Ď Dr. Frau Grivec je Sádá" univerzitetski profesor istoěnog orkvenog
pıtángá u Ljubljánı 11 Sloveniji.  . z

80



 leta Sekciìa prìredila je g.) 1913. í 1914. opću devitnicu u časttñ)
Duhu ev. za Sjedinšenje Svih Slavena u jednej ,pravoj vjeri. U ad~
Venta 1913., priredìla je ista sekciìa „Apostolata“ t. ZV. „tjedan
žrtve46)«“,u korist misıjama, a na 0 Duhove4“7) g. 1914. saloìrala je
prinose po Svim Zagrebackim crkvama u korìst balkanskìh mi9Sija_

„Apostolat“ ,križevačke eparhijef prireduìe Svake godine po
eparhiji Sveöane misionšške Zborovefw) Za vrijeme Zbora, koji traje
n manjjm mjestìma jedan dan, a n Većìm pi po 3 dana, govori se
o sv. Cirilu i Metodijn i drže se razzne pobožnosti, te Se Saloiru
prinosi i članovina. 'Fi Su Zborovi bili za hrv. grkokatoleike prave
pučke49) nflisije, jer Su se Svi učesnici íspovijedali i pI'ičešćivali.5")

9 0 106. velike je rvažnostiteza širenje „Apostolata“ misionski ,blagdan
5. VII, t. dan SV. Cirila i Metodija. „Apostolat“ uvijek pozove
bilo posebnim lelkom, bilo pntem novina sve lšiurzètno Svećenstvo,
dataj dan propľ vijeda o misìjaına, da lıfisakııplia darove i prinose
za misije, da Služì SV. mísu na nakanu „Apostolata“ i da potiče
vjernike na SV, Sakramente.5*) p 0

1 Još je jedno sredstvoăg) za popularìzaciju ,ApoStolata“ a to
0 0 O O ,V0 I, O Ž ISu Inısıonske razglednıce. ) „Apostolat“ ie dao nacınitı do 12 raznılı

vrSti54), miSi‹ì`›nSkih 0 razgledniea, ,ko_)e) povjerenicì , raspačavagup u
koristăö) mısijamar Takove Su, razglednice: SV. Ciril i Metodije,
Bugarski mìsionari, Bugarski Sjemeništarcì u Kara Agaču, Sirotište
čč. SS. Euhflistinaka u Paliorama, Macedonski četašii t. d.)  

_ 9 0 l l (N-astavak.) 1

, » P o Z ná. m k y: 1) nadšení pro práci, 4) vzali za Své, 3) tisícileté výročí _ .,
4) rozvíjely se nejen), ., 5)4Založenı', 5) mezi četnými účastníky, 7) pod vlivem
té schůzky, 5) Sjednocení, 9) bylo přijato usneseni, 10) Založen, U) celkem,
12) poslání, 13) vydal A... různé letáky a_ brožury, 44) 'Pak pořídil a
rozprodal na 40.000 obrázků sv; C. a M.,S _modlitbou a poučením O povinnostech;
a právech členů, 15) vytiskl . . . výtislšův knihy, 15) vědeckou, 17) p zvláštní,
15) ofvzniku a pohnntkacht vý cliodniho rozkolu, 19) O dnešním stavu, 25) posléze,
21) poučení) pro důvěrníky, 22)) přiozakláflıaní, 23) aby se nıehěilo kněžím
Založení, 24) aby Se jim dodalo .lepší Smýšlení, 25) vhodně uka.ZoVal,jak marně
rozléval Se po všech farnosteťh, 25) promlmây, 27) víøekrát Vydal ročenku,
25) povzbuzující oběžníky, hlavně 'Za příčinčjn války balkanské, kdy bylo
třeba. Sloíratí větších darů loro Stradaìící misie bulharské, 29)Zjednal` Si,
30) kromě původních snímků, 31) ústavy, 32) pomáha, 33) děti, 34) nesnáze.,
35) přednášky, 35) zajimave aıpoutavé, 37) zdařila Se, 55) Skvěle, 39) Slavnostnı,
40) phnđębnízn, 41) nejvznešenëjším, 42) vybízeli, 43) k podpoře, 44) dámská
Seküe získala, 45) đevíľíďeľlllí pobožnost ke ctí, 45) týden) obětí, 47) Svato-
dušních s“'á.tcích, 45) Shromáždění, 49) lidové, 50) při_jí.mali, 54) jednak dal
Ziráti zvláštııím letrakem, «»d'á„le všechno dlıchovenstvo“ bylo vybídnuto, aby
toho dne ká,zalo` O misìjíůh, .Sbíı`alo.fl.. na^L'1ın,yS'l... Ýybídlp Věřící 'k SY.-
Svátostem, 52) pomůcka, 53) pohlednice, 54) dı~)flh„ů,“55) důvěrníci rozprodavají
ve“ prospěch. 4  0 „ 4 V  

1 Ž"'”“=%

ENCYKLIKA PIA XI. ,,ECCLE5IAM:DEl“..
V

Přičiněnim Skupiny Rozmachu a Zivota dostal se katolické ve-z
řejnosti ,do rukou authentický překlad, Encykliky Svatého Otce
Pia XI., Vydané 512. listopadu 1923 ---V t”říStý výroční den Smrti SV,
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šosaíata, mučedníka a arcibiskupa polockeho, východního obřadu
Slovanského.  I s .

Celá) Encyklika je"prodchnuta vroucím přáním za sjednocení
východních křesťanů a za jednotu všech lidí ve Církvi katolické.
V úvodě zdůrazňuje svatý Otec známku Církve Kristovy -- jed-
notu víry a lásky, jednotu ducha ve svazku pokoje, jakož i snahy
římských papežů, nástupců sv. Petra, o tuto jednotu. Na jednotu
vlády V Církvi soustředovaly se vždy útoky nepřátel Církve; .ač-
kolivnedovedli Zdolati Církve same, přece se jim podařilo vy-0
rvfati zlůna jeıjgíhol celé) národy. Byl to především rozkol  Byzan-
tľinců, do něhož byli strženi sjínými národy východní Slované.
lšìáleš líčí všechny snahy a úsilí papfiežů Řehoře VII., lˇlo-norialll.,
Rehoře IX., Innocence IV., Alexandra IV. a Klementa VIII. o unii.
Nato uvádí přehledně život a dílo sv. Josaiata, bojovníka Za cír-
kevní jedn‹otu, jeho umučení a výsledky, ktere jsou v celku naším
čtenářům Znáżmy Z Cyrilometodějske hlídky Nlusea čís. l. a V2. Ke
konci“ je vroucí výzva.“ svatého Otce ky jednotě a udány jsou pro-
středky, jak unie dosáhnoutí. Jest to především láska k slovanským
bratřím a. ostatním křestanům východním a dokonale obeznámení
se s poměry) a obyčeji východních křesťanů, odložení rozličných
předsudkůpvšeslike bezdůvodně nedůvěry, hořkostíí a nenávisti a
každého hnutí mysli, jež se příčí křesťanské lásce a odvrací národ
od národa. Hlavní však důraz klade svatý Otec n a m O d l itb iu.
Dle vzoru sv. Josaíata jest nutno pilně a zbožně se modliti za sjed-
nocení všech národů ve všeobecně jednotě. Dále odporoučí sv.. Otec
dva prostředky, pojící nás s východními Slovany: v r ou cí ú ctu
k Na e j si v. S v á to s ti O I t á ř n í, jež jest zárukou a hlavním pra-
ijnenem jednoty, a dětínnou ú c t u ,a p o b o ž no S to k u p ř e sla v-
n é t P an n ě a M at c e= B o ž í, jejímž velikým ctitelem byl sv. šo-
saíat. Tuto předobrotívo/u Matku, c „Královnu pastev“, vzývejme,
aby uvedla bratry od násodděleně na spasítelne pastvy, kde Petr,
nikdy nehynoucí ve svých nástupcích, jakožto náměstek Pastýře'
věčného, pase a spravuje všecky beránky í ovce křestanřskeho stáda).

0 Končí paksvatý Otec modlitbou Zapřímluvu svatých a přede-
všíìmssv. Josaíata, aby) se u Boha přimlouval ov. sjednání jednoty a
Št opatroval. 0 I  _ 0 0  “ A

0 Í Překlad Encyklíkyz doflprovázejí slova Nejd. arcib. praž, dra.
QKordače: „ut sint omnes unum“. Jest to výzva, aby .český a slo-
vensky narod nerozborně sjednocenýu víře na základě skály Pe-
trovy, stal se nositelem a šířitelem ideje unionístíckě, aby ,modlitbou

I V I VIV V)
P 3af, prasš pripravova cestu jednotnc rısì Boží pravdy a Svátosti na

Zemi. .  c 4
Nuže, „modleme se a pracujme, aby se 'všichni sjednotilíu víře,

utsíntvomnes unuml“ 0  to , 0 ˇ s stk..
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VÝZNAMNÝ PROJEV NUNCIA MARMAGGIHO.
 Vyslanec SV. Stolice V naší rep0ublice,.l,\_/ísgsr. Fr.. Ma rm a`gg,zi,I

Vpronesl po vysvecení metropolity moravského J. M. dra. Leopolda
P re č a n a vzácnou řeč, ze které vyjímáme slova o významu ka-
tolické církve v našem státě pro unii:,,,Z d á se, že v této d ě-
jinné chvílí Prozřetelntost Boží svěřujei zdat-
nosti a“ukázněnostikatolickéholidu vr tomto
státě počiny významu neobyčejného. Snad od
Boha bylo Dsrávě tétoídiecesipdáno,,aby oddpěleç-
ným bratřím na0šim,.ze0jménana V vý ch od ě, jistě
n_,e,št”astným,„ ale vr oucněmilovaným, k.t..eří do lůna
církve mají býti nazpět př,ivede.ni,o11a V p rv n í
řaděpomáhalana Zvala je, nab'íz1ejíc jim sv0ouıpra-
vici. Ovšem vplněníttohoto úkolu, k t*0e rs-é hgo jste
sestra-kovýmzápalem a s použití0m všech pučroě
st-ř0e0dků'zanaprostého souhlasu .celéh”o0
k'atolic'kého světa podjali, nesmíte kolísati, dani
nemůžejtepse I1echatizmás,ti.)J.eto posvátnýodkaz
svatého 1nuže`,'l`vého předchůdce, Antonína
CyrilaStojana.Tsentozvelkolepiý duch, který
bere nčeheskou odměnu a nesmrtelnou korunu za
Své práce, Zde široce zaíložené, jako nerozlučný
druh stůj milostiľvěpři T o b ě“ a přičnáscvšech.“ __
Můžeme býti jenshrdi na tento novýrprojev o velikëm poslání na;
šeho národa, jejž Zde učinil Svatý Otec, hlava. všeho křestanstva
a0námě'stekKristůvna .Zemi,.ústy své-ho zástupce. Ale zároveň
musíme si uvědomiti povinnosti, kterým jest nám dostáti, aby to-to
poslání .bylo s pomocí Božínaplněno. Co nás naplňuje Zvláštní ra-
dostí, to jsou slova nunciova o zvěčnělém metropo-litovi. Nazývá~li
vyslanec Svatého Otce arcibiskupa Stojana muže màsvatým,
pak to není Iichotka nebo prázdná slova. Těšíme se a douíámeč, že
svatý arcibiskup) bude poflvýšenčnaoltáře a že idea cyrilometodějská
bude míti v nebesích' nového, neúnavněho a mocného ůplřímluvce.

SÍÍˇŠ
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Ncmmaui žunnPAsTVŘi
Nedlouho po smutném odchodu

slavného metropolity moravského --
tatíčka Stoijana, kdy osiřela celá Mo-
rava, Věrná dědictví cyrilometoděj-
skému, povolán byl na stolec arci-
biskupský věrný a. Vydatný pomoc-
ník zemřelého -- dr. Leopold Pre-
'ır 'can.

Morava přijala zprávu s radostí a
novou nadějí V budoucnost, Vitala
nového arcipastýře s důvěrou V těž-
kých dobách, jež naši Vlast zastihly,
nebo-ť právem vidí V něm zkušeného
lodnika, pod jehož vedením je loď
bezpečná i na moři ro-Zbouřeném. Ví-
tali nového arcipastýře Všichni ka-
tolíci S láskou a oddaností, Vítáme
ho i my, jeho bohoslovci.

Vítáme ho s tim větší láskou a ra-
dostí, nebot známe jeho schopnosti
a obětavost, S jakou vedl správu die-
cése jako generální a kapitulní Vi-
kář, známe jeho dobrotu a laskavost,
jaká je patrná Z každého jeho 0 slova,
známe jehopevnou Vůli,“býti arci-
biskupem dle vzoru Stojanova, býti
jeho hodným nástupcem.. Nedal se

)\łzastrašiti obtizemi a námaho-u,0 jež
ho V novém úřadě čeká. s láskou u-
jial.se stáda, jemuž nebezpečno býti
bez pastýře.  

“*Nezapomeneme okamžiků, kdy po-
prvé, ozdoben odznaky nového ú-
řadu, žehnal svému iidu, na slova,
jež poprvé jako otec promluvil k
svereným mu dusim.

Ano jsme přesvědčení, že bude
dobrým` otcem našemu moravskému
lidu, svému oddanému kněžstvu i

1) Svědči O tom jehoobětavost, S
slovců jako univ. profesor, až byl
Stiti. s
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íäLev Z V 0 T  V - „  “  ‹„; z s sad
nám, kteří chceme státi se mu po-
mocníky V jeho těžkém úřadě pa-
stýřském.1) Za důkaz toho považu-
jeme i jeho laskavo-st, S jakou při-
šel hned druhého dne po svém po-
svěcení do našeho semináře, aby
uvedl naše nejmladší bratry do sta-
vu kněžského a aby rozmnožil V nás
milost Boží nižšími -svěcenímì. -~ A
proto ho jako dobrého otce srdečně
Vítáme, přejeme mu hojně milosti
Božích a síly, aby dlouho vedl svůj
lidk Tomu, jenž je cesta, pravda a
život, jenž je pramen a původ spá-
sy a blaženosti. j

A jako oddaní synové mu slibu-
jeme nejen povinnou úctu a podda-

Vnost, ale i uprímnou lásku a Věrnost
a pevnou vůli plniti vždy as Všude
povinnosti stavu kněžského a sna-
hu obětovati svému životnímu cíli

Kristu nejensvé síly“ a schopno-
stí, nýbrž i své životy. Budeme se
snažiti, aby V nás Vždy našel po-
třebnou oporu a sílu, budeme se
modliti, aby V nás měl vždy věrné
syny, abychom, spojeni
jsouce navZáje`ın poutem
j e d n ot y as lásky Kristovy. svěře-
né stádo vedli po cestách pravˇých,
sytili věčnou pravdou a chránili
svornou a neohroženou obranou. --

Nuže, budiž nám vítán. arcipastýři
náš, budiž nám srdečně vítáni --Št.

ziçAToL.svĚTA.
Současně se zprávou o smrti Leni-

nově přišly Z Ruska zvěsti o vyjel-
návání Vatikánu se sovětskou vla-
jakou věnoval se výchově boho-
nucen novým úřadem katedru ropu-

těží



douz .Vyjednávání Vede americký je-
»Suita;,P. Walsh,“ org-anisátorr a vůd-
-ce papežské pomocné -akce V hla-
dovějících kraiinách ruských. Podle
zpráv docílil P. lWalsh ui sovětské
Vlády toho, že katolíci mohou použí-
Vatzi všech svých kostelů, a dále jed-
ná o školské otázce. V Ruskuzaka-
zují dnešní zákony Vyučování V ná-
boženství do věku 18 let. P.eWalsh
usiluje, aby sovětská vláda dovo-
lila katolíkům V Rusku  i udržovati
dosavadní a zakládati nové školy a
vyučovati na nich svobodně .dítky
náboženství. Vyjednávání SV. Stoli-
ce S Moskvou znepokojuje pravo-
slavné kruhy V Bělehradě. V těchto
-kruzích asi jest hledatí původ zpráv,
.jež přinesly římské listy ze Bělehra-
du; praví se V nich, že prý Vatikán
připravuje proti bolševismu roz-
sáhlou mezinárodní akci, jakousi kří-
žovou Výpravu, jejímž konečným
cílem prý jest sjednocení pravoslav-
ných V Rusku s Řimem. ,,OSserVa-
vtore Romano“, poloroiicielní list SV.
Stolice, tyto tendenční zprávy, které
mají znemožniti Vyjednávání SV. Sto-
lice se sověty, rozhodně Vyvrací.

Potěšujicí zprávy přicházejí také
Z Německa. Ještě před několika ro-
ky byly protestantské kraje přímo
hermeticky uzavřeny před  vlivem

_ z ,

katolicismu. Hráz nejrůznějších před-
sudků nedovolovala katolíkům pro-
niknouti do těchto končin. Co bylo
ještě před nedávnem nemyslitelné, to
ie! dnes skutkem. V protestantských
městech a na protestantských uni-
Versitách konají katoličtí kněží ná-
boženské přednášky posluchačstvu
Většinou protestantskému. Tak V
Lipsku a na ryze protestantské uni-
versitě V Hallu V největším sále uni-
versitním přednáší jesuíta P. Lip-
pert. Přednášky O filosofii SV. Tomá-
še Akvinského, .jež koná prof. Heller
nauniversitě V Marburgu, těší se ta-
kovému záimu, že bylo nutno pro
Veliký počet posluchačů. -- většinou
protestantů -~ rozděliti kolej na od-
dělení. Biskup Schreiber bude před-
nášeti filosofii na universitě V Hallu.
Kromě. toho zvláště ziesuité pilně

přednášejí V krajích ryze nebo Vět-
šinou - protestantských. Slavný jesuit-
ský biolog P. Hermann Mucker-
mann, O jehož přednášce V Brně jsme
reiero-valí V l. čísle t. roč., přednáší
po celém Německu s velikým úspě-
chem. Kam proniknou "tito hlasatelé
katolìcismu, tam počínají- imizeti
předsudky proti katolíkům. Toije
první etapa, za níž' budou následo-
Vati četné konverse. V Berlíně.. na
půdě pro církev katolickou tak ka-
meníté a neúrodné. konají se nábo-
ženské kursy pro protestanty, kteří
chtějí konvertovati. Katoličtí kněží
pořádají V Berlíně exercicie pro --
prˇotestanty. 5

Vojsko SV. Ignáce, řád jesuitský.
čítá podle posledního výkazu Z. roku
1023 celkem 18.304 členv. z toho
8926 kněží, 5218 scholastiků pa 4160
bratří. Víceprovincie československá
.měla na počátku r. 192378 kněží, 45
scholastiků, 56 bratří. Počátkem ir.
1924 vykazuje provinciální katolog
83 kněží, 53 scholastiků, 58 bratří.
Jesuité mají u nás noviciát V Tmavě
na Slovensku, koleje V Bratislavi,
V Bohosudově, V Praze a na Vele-
hradě, residence na lˇlostýně, V Opa-
vě, V Praze, V Hradci; Králové, V

VV)Ružomberku a V Č. Tesıně. Jak by
bylo třeba, aby do každého Většího
města V republice přišli iesuité! To
by se počala měniti tvářnost Zeměi

. čk.

SLOVANŠTÍ Bor-IOSLOVCI
 c A „r/IUSEUM“.  
Dovídáme se zásluhou p. Hynka

Dostála, redaktora amerického „Hla-
su“, že V seminářích Spojených států
je asi 50 ,českých a -slovanských bo-
hoslovců. Mezi proiesory tlıeologie
jsou také někteří Čechové. Tak V se-
mináři sv. Pavla V St. Paul, ,Mimo-
sota. jest profesorem theologie P.
Alois Žižkovský, V semináři P. Ma-
rie V La Porte. Texas, P. Josef Va-

ıvlenta. V seminariisv. Stanislava. ve
Florissant Mo., P. František Rou-
bík. Prostřednictvím těchto pp. pro-
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fesorů snažíme se navázati, styky .s
amefiskými krajany-b0rh0Sl0V0i 2*
doufáme, že se namto podaří. si

S Ceskou kolejí V Římě, s boho-

skými a slovinskými jsme V
.čilém styku. Recko-katol. bohoslovci
ukrajinští ve Lvově po pře-
stávce válkou Zaviněné po-dávajínám
bratrskou pravici. Poslali nám ,,Al-

ý ' °‹.hmanach ukrajirıskýcli bohoslovcu Z
r. 1923.- Vítáme je srdečně V jednotu
slovanské vzájemnosti a doufáme, že
spojení s nimi budeještě utuženo.

'Jsou ještě na řadě hlavně- T Ru-
sini,,.Polácia větev bratří Lužiča-

v) ; 01nů. S pomocí Bozı a za dobre Vue
může se ,,Museum'“ státi orgán-em
Všech slovanských bohoslovců, kteří
by sdružení kolem . jediného čistě. bo-
lıosloveckého časopisu tvořili id-eovou
`jednotu..které jest si tak vřele přáti
zvláště dnes, kdy nastává éra Slo-
vanstva. Pracuje-li se io. jednotu
všech slovanských národů. ve víře,
pak jest jistě. třeba, aby V prvé, řa-
děˇbohoslovci a potom iľkněží jed-
notlivých. slovanských národů pocho-
piliľa prakticky_provedli to, oč „se
Spasitel před. smrtí Ítak. pěnlivë
modlil: „Ut omnes unum sijnt.“

za
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 A ROZMACI-I.. .  
. Jest vu*-eba .riøtzušnvznu mezi „Roz-
machem“ am Rozzmachem. „Roizmach“
jest časopis. čtrnáctidenník. jejž V
říjnu minulého roku počal Vvdávati
iľaroislav* ŤDurych. ij Roizmach pak jest
obrodné katolické hnutí, iežzahajuje
skupina mladých pracovníků. kteří
napsali na svůj prapor hesla katoli-
císmus 'a. nacionalismus, nebo lépe.
český katolicismus. V Drvnímřčísle
II. ročníku „Rozmachu“ ohlašuje
Rozmaclrprošrram své práce: ta se
má řídíti zásadami. jež vytkl Pius X.
Motu prolprio „O lidové činnosti lkře-
sťanské“. V úvodním článku jest to-
to .vlotu pro-prio otištěno. Zmínímese
blíže “oá tomto programu. nejlépe slo-
vy`.,I?ozmachu“ samého. Rozmach.
ukončiv po půltřetím měsíci příprav-
noul epochu Svýchbojů, ukončil také

prvni .ročník své teXtové,.přilol1y,,ja,1ç
svůj časopis „ľ1aZ;ýVá,mm a t na; tento. ,rok
ohlašuje Práci V lůně katolictva sa-
mého. Douiá,_že práce vzlatých .do-
lech českékatolické kultury bude ob-
no.vena-V plném rozsahu .svých .nej-
SÍ3-Yľlëjších dob. Rozmach staví se
na půdu ústavy, hierarchické.;, nepa-
tří kj žádné politické straně, posmívá
se volebnímu právu, Volební povin-
nosti, strannickému klíči  atd. .To je
francouzská orientace, jejímž. moc-
ným hlasatelem byl p‹ředevším~rLeon
Bloy. Rozmach považuje znábozženskě
strany politické, V 1 našem* ~přípacd-'ě
tedyvstranu lidovou, zabrzdu kato-
licismu .u nás, jehož úkolem jakoıznáz-
boženství . majority národa jest zprovì-
niknouti, Içzsrdici národa a pak národ

'VIovládati af rıditi jako ve 14. a 18.
století.lKatolic'ismu na pouti za duší

š národa áemůižesnejvjícae. vprospěti česká
hierarchiez která nejen že předsta-
vuje-jediné .a přirozené vůdce kato-
lického lidu. alej duchového mocen-
ského a národního činitele S nejstar-
ší ac nejskvělejší existující .traditcíf-V
národě. Sláva a lesk českéhoskatoli-
cismu byla nerozlučněsspjata' sve-
likvmi zjevy arcibiskupů am biskupů
českých; a -může se tak státi-i{ý.`lnes.,
kdv nřevrat' p:řerva.l niti kosnkordátů
a jejich dedukcí anáhražek..-i když
ne právně. tož aspoň íaktickva ınoz-
censky. Národočekává od svých pa-
stýřů 'slova naděje a povzbuzení. a
činy "vůmdcov-ské. Dnes, kdy  Vlády
mžourají dvchtivě po nových tor-
máchujařmenís církve a omezení její
svobody,,bylo by mlčení biskupů
propasti zhouby. -- V ohledunárod-“
ním r(--4 není ovšem anidobře možno
rozlišiti Zde mezi programem ,nábo-
ženským la národním, kteréyvzájemn-
ně splývají, a Pozmachvydal devisu
imperialismus. říšského V iınperialis-
mu* náboženském aimperiaiismu ná-
boženského V imˇoerialismu“ říš-
ském --) buduje' Rozmach na uzá-
kladech české říše,která jest Dodni-
kem Božím #-a byla zřízena proto,
aby byla východiskem snah junio-
níqtíckých. Nezná česko-německé of-V
tázky, -nebo-fi existuje “ Douze novin*-S
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nost Němců V Čechách sloužiti české-
mu státu; povinností Čechů pak jest
ukázati jim, V čem jest jejich radsostí
a ctí Čechům sloužiti. Program na-
rodni pak dále velí Využití nesmír-
ných pokladů kladných hodnot kato-
lické tradice české, která, “ jak sám
„Rozmach“ doznává, V 'posledních
letech ustupovala do pozadí před
francouzskou tradicí katolickou, “u
nás hojně propagovanou. .Budoucnost
svých snah vidí Rozmachj V mladé
české inteligenci akademické a V nej-
mladší generaci kněžské, Vykoupané
skvělou lázní francouzskou, tak účin-

-IVnou V zapraseném českém prostře-
dí. -- Tón „Rozrnachu“ je snad až
příliš Sebevědomý. To je ovšem sou-
kromé mínění, "o jehož oprávněnosti
bude možno usuzovati později, nej-
dříve za rok, až se ukaze, jakých Vý-
sledků docílí Rozmach Vjlůně kato-
licísmu, .kdež s na letošek ustanovil
pracovati. Rozmach je po převratě
první bojovná formace českého kato-
licismu, který se dosudcelkem jen
bránil .a krčil V koutku. Program
Rozmachu -~ obrození českého ná-
roda; větou a kulturoıı katolickou a
Vláda katolicismu V českém státě --
tof skvělá hudba nikoli nemožné bu-
doucnosti a ,každý poctivý Čech a
katolík si Z té duše přeje, aby se co
nejdříve uskutečnil. Práce pro usku-
tečnění tohoto programu byla pro-
klamováním zásad Pia X. postavena
na pevnou basi. A Zde není snad ne-
Vhodná poznámka, že říditi se jimi
poctivě Vždya ve Všem není jen tak
snadné. jak by se snad zdálo; k to-
mu jest třeba mnoho poslušnosti a
pokory. Avšak jedině na tomto zá-
kladě může docíliti Rozmach jakož i
Vše, co k témuž cíli poctivě se sna-
ží, zdárných Výsledků.. Qdklon od
zásad Piovvch znamenal by nezdar
a posléze zmar Rozmachu a počátek
nových těžkých zmatků. -- Něktterê
trjvi'5lní výrazy V .Pn7.machu“ -(V
rubrice Glosy, Smetíl jsou zbv-
tečným napodobením silných
slov Leona Bloy, jehož si Vel-
mi vážím z mnoha příčin, nikoli
Však pro jeho terminoIogìi,s která
ostatně V originálu není tak ostrá

iákov překladu. V to mt O O h leš-
d ui český. katolicismus .obstojísiibez

ˇ n

francouzské orientace, Q Vždytż -ko-
nečně podobné silácké výkony jsou
duchu České katolické kultury jeji
tradici cizí. .   Ben.

FUERAMUS PERGA l\/ÍA“
 QUoNDAM.„  .

K objasnění katastrofáiního  tnedloà-
statku kněžského dorostu Vnynější
době uvádíme, jak to po této strflán-
ce Vypadalo V českomoravských sje-
minářích před třiceti lety. (První
číslo znamená počet. Čechů, druhé
počet Němců.)  “ V V ,

Brno: z  Č 115 + 5.
Olomouc: Č +, j

Budějovice: 108 + 14
llô 8. .Hradec Král.:  ˇ-Š* . ,

211 36-~

 Litoměřice: . 56 + 5:-
Praha: l19 -l- 31 V

P  t 725%-151fl
Dnešní. početz, ,j 118 +120
Létům devadesátým jest děkovati,

že se nedostatek kněžstva neproje-
vuje dosud tak, jak by tomu nasvědż-
čovaly poválečné poměry. Všecky
diecése žijí Vlastně Z-kněžské gene-
race let devadesátých, která tvoří
jádro diecésního kléru. A to nás uspá-
Vá jako narkosa; povídáme si, že s
tím nedostatkem kněží to není tak
zlé. Neuvědomujeme si, že nadejde
doba _- a není jiždaleka -- kdy já-
dro duchovenstva bude Vyčerpáno a
pak bude následovati katastrofa. s--
Je svrchovany čas, aby se začalo S
vážnou akcí pro zapinění poloprázd-
ných seminářů. Práce jednotlivců ne-
stači. lvíáme-ii si být sami npfimní,
musíme si přiznati, že nedostatek
kněží je věřícímu lidu jako celku
věcí naprosto lhostejnou. On nechát-
pe, že otázka kněžského ,dorostu jest
také otázkou jeho dobra časnélıo i
jeho Věčné spásy. Toto je licha k vę..
liké Škodě církve žalostně zanedba;
na; Zde V prvé řadě je třeba nápra-
vy. Jest nezbytné nutno V kázáních
soustavně lid uvědomovati, jak
zhoubné následky .má nedostatek
kněží pro Věřící lid sám, bude třeba
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více kázati O .vznešenosti a důstoflj-=
nosti stavu kněžského a Vésti věřící
k denní modlitbě za kněží a kněžský
dorost. Vyvolá-li se u lidu upřímný.
.zájem ot kněžský dorost, už tím se
získá mnoho. Pak už by se L nevy-
skytoval smutný, dnes bohužel čas-
tý zjev, že í hodni rodiče sami za-
braňují synovi vstoupiti do bohoslo-
ví. Nebude také odcmísta uvésti na
pravou míru upřilišené pověsti o
kněžské bídě. 'Není třeba slibovati
blahobyt, ale to nutno opět al opět
Zdúrazňovati, že i dnes může býti
kněz skromně sice, ale přece slušně
živ. Těm pak, kteří nemají con-
^gruamsustentat.ionem, jistě pomůže
akce nazvaná případně „subsidía
řraternae caritatis“. Modleme se s
Čirkvi V breviáři slova Písma: ,,Duo
rogavi te, ne deneges mihi antequam
moriar.` Divitias et paupertatem ne
dederis mihi, sed tantum victui meo
:tribue necessaria“. A ustavičně na
mysli mějme slova velikého Apošto-
la, která napsal svému ' učedníku:
„A vskutku velikým pramenem zisku
jest pobožnost se spokoje-
nosti. Nic jsme zajisté nepřinesli
na tento svět; .patrno, že také nic
nemůžeme odnésti. Majíce pak ob-
živuz a oděv, spokojíme se s tím.
Kdo však chtějí bohatnouti, upflvdaji
V pokušení a osidlo ďáblovo.“ (I.

6, 6--9.) -_- Spojená práce kně-
V duchovní .správě a katechetů

ředoškolských jistě přinese hojnou
szeíi. Jen už začít, a všude! Caveant
consules! -   l--e.

<n&:r:3
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M.oDLITBA O KNĚZE
PODLE SRDCE Božii-IO.

O Ježíši, věčný Psstýri đnšž! vy-z
slyš naši modlitbu za naše' kněze,
vždyť tím Vyslyšiš i svou vlastní
ż-nekonečnou žádosti Viz! Srdce Tvo-
je bije právě pro kněze nejvroucněji
ga nejněžněji, kněží jsou tvou svrcho-
vanou láskou, V nich všechny duše
jáskou svou objímáš! Doznáváme, že
jsme se stali nehodnými míti kněze
-Ďe-Züľˇ10HČľ1ë„ než smilování Tvé ne-

konečně převyšuje naši bláhovost i
naši zlobu! Ó Ježíši, pečuj .Ty sám
o to, aby k důstojnosti kněžské jen
duše od Tebe povolané se povzná-
šelyl Osvěcujfvelepastýře. při jejich
volbě, duchovní Vůdce V jejich ra-
dách a pokynech×a vychovatele ve
vzdělávání a poznávání Tvého bož-
ského povolání! Daruj nám kněze,
kteří by se rovnali čistotou andě-
lům a skvělí se dokonalou pokorou,
kteří by hořeli svatou láskou Sera-
iínů a pláli hrdinnou obětavostí,
kteří by byli plní apoštolské horli-
Vosti jakpro Tvou čest a chválu,
tak pro spásu ia posvěcováni duši!

Smiluj se nad tolika nevědomými,
jimž mají býti světlem, slituj se nad
tolika dělniky,kteří prosebně volají,
kdo by je od bludu ochránil a ve
jménu Tvém spasil, měj so-ucit s to-
lika dětmi, divkami a jinochy, kteří
hledají, kdo by je zachránil a k Tobě
přivedl, ustrň se nad tolika trpicimi,
kteří potřebuji těšitele, který by je
V srdci Tvém potěšil! Pomni, kolik
duši může dosici dokonalosti právě
činnosti kněží V pravdě bezúhon~
ných! Protož, ó Ježíši, dej se znova
pohnouti soucitem a ustrň se nad
zástupy lidu, který lačni a žízníi
Ach, učiň, afitvojí kněží celé choré
lidstvo k Tobě přivedou, aby "jimi
země ještě jednou byla obnovena,
tvá sv. Církev Vyvýšena a králov-
ství Srdce Tvěhovpokoji utvrzeno.

Neposkvrněná Panno Maria, Matko
věčného Velekněze a sama kněžko i
oltáři, která jsi za svého prvniho
syna přijala sv. Jana, kněze a, milá-
čka Páně, jenž pak při Tobě, Ó Uči-
telko a Královno apoštolů, ve veče-
řadle stál: ach,ipřijmi milostivě na
své přesvaté rty naši Dokornou
prosbu a učiň, af zazní ozvěnou v
Srdci Božského Syna Tvého, a vý..
pros svou všemohouci přimluvou Čir-
kvısvého Ježíše stále se obnovující
svatky ietniclltmen. či ˇ

M 0 Pane Ježíši, rozmnož počet
kneží ve své cirkvil J =
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 KNĚŽÍ - VOJÁCI. l
Našehof článku O tom, jak se mají

kněží na, vojně, všimla si“ také cizi-
na. Americký ,,lˇIlas“, jehož redak-
torem. jest u nas vseobecně Známý a
vazeny pracovník mezi katolickými
Čechy americkými, Hynek Dostál,
otiskl 18. prosince 1923 náš. článek.
celý' a přičinil ki němu obšírný ko-j
mentář.. Litujeme, že pro .nedostatek
místa, ale hlavně proto, že by úsudek
občana Spojených států sotva nalezl
milosti. tužky páně censzo=rovy,i nemů-
žeme jej otisknouti V plném Znění.
Hynek Dostál ostře aodsuzuje takové
jednánís kněžími a praví, že podob-
né poměry velice poškozují čest a
dobré jméno čsl. republiky. Břitce
odmítá povrchní a nesprávné pojí-
mání demokracie, které praví, že V
republice mají býti občané Ve Všem
rovni. l Pravá demokracie »Záleží v
tom, že každymá pracovati pro bla-
ho a rozkvět státu tak, jak je to při-
měřeno jeho schopnostem a Zaměst-
nání. V Americe je demokracie Zcela
jinak chápána než u nás. „Demo-
kracieamerická respektu.-
je každého člověka indivi-
duelněfa nikdy ho nesnižu-
je a neubíjí! člen sprostý
Zločinec Znamená pro ame-
rickou Vládu a úřady pouhé
číslo! V Československu
jestvšak inteližzentníkněz
považován ještě Zac něco
nižšího, jelikož ani V nedě-

li není ušetřen urážilivéhož
21 Donižujícího zacházení.,
Je toflskutečně pro řádného
katolického kněze mučed-v"
nictvíl . Nezbývá nic ji-
ného,nežStakovýmičiny..-
seznamovat jiné, skutečně'
demokratické, osobní svo-
body si vážící národy. Quofl
usque tandem?“

Je Zajímavé, jak je to S Vojen-v
skou povinností duchovenstva V
Americe. Tam i Za války by-v
lo kněžstvokatolickéipro-»
testantští kazatelé vůbec

tčzeslužbyvojenské vyňato,
stejně tak i theo-logové. Ka-
toličtíkněžíikazatelépro-
testant"ští,kteří,se do armá-ve
dy dobrovolně I)řihlási1i.»
bylìeoipsopovýšeninapov-›
ručíkv a nadporučíky, a by-=
li přidělení k plukùm nebo
do t. ZV. inteligentníhoodděv
lení V armádě. -- Nuže, tak roz-
umějí demokracii a tak si váží kněž-ž
ské důstojnosti V Americe, V Zemi“
svobody. Tak jedná S kněžími neka-ž
tolická Vláda Washingtonsskát .-- a u“
nás sluha Páně musí drhnout podlahu
a V neděli Zametatì dvůr. To je při-v
měr Velmi poučny..U násse často“
ozývají hlasy, že by poměr církve“
ke státu měl býti upraven podle
vzoru amerického. Také president
republiky se podobně vyjádřil. Nuže.
aspoň V jednání s kněžstvem buď
nám Amerika vzorem! Ť

NOVÉ KNI
,DR JOSEF KRATOCHVÍL:

 PŘEHLEDNÉ DĚJINY
FILOSOFIE.  

Vi Brně,1924. -Nákladem knihku-
pectví Masarykovy university Barvič
a Novotnýı. Cena Kč 20.-,-e.  j

Nepřeháníme, apravíme-li, že kniha
Dra. Kratochvila, jednoho Z. nejpil-

4

HV.
nějších a nejnadanějšich průkopníků.
křesťanského novoidealismu, je .sku-
tečným obohacením České literatury
filosofické. Až dosud .totiž trpce po-v
strádali; jsme přehledných dějin celé
filosofie, nebot práce V tomto ohledu.
již vydané týkaly se vesměs jeäćı
určitých dob. Proto tak radostně
vítáme dílo, jež bude nejen prakv-1
tickou příručkou dějin filosofie pro
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nás - studující, ale též nepostrada-
telnou pomůckou pro každého, kdo
se bude chtíti informovati o filoso-
iické práci vůbec.

V předmluvě zmiňuje se nejprve
autor O významu a důležitosti dějin
filosofie, jejichž studium počíná V
dnešní době netušeně vzrůstati. Praví
tam: „Dějiny iilosofie jsou velkou
.laboratoří vědeckou, V níž tvoří se
vlastní filosofie. Ne ovšem V tom
smyslu, jako by pouhé dějiny filo-
sofie byly již samy filosofii, nýbrž,
že jsou, zvláště dnes, nejdůležitější
průpravo-u a spolupracovnikem iilo-
sofie. Chci-li V myšlení svém postu-
povati správně a účelně, je nezbytno
znátí myšlenky, intuice, hypothesy,
ba i pouhé nápady svých před-
chůdců.“ Potom počínaje .filosoiií
orientální podává V stručném pře-
hledu jasný pohled V dějiny filosofie
všech věků; přesně a Vystižně .ka-
rakterisuje Zástupce jednotlivých fi-
losofických směrů, jejich soustavy
způsobem přístupným a jasným vy-
kládá a končí k našemu překvapení
až V době současné, ,,V době pře-
chodní, jež připravuje velkou* syn-
thesu budoucna.“ V husté spleti toli-
ka názorů a nauk filosofických uka-
zuje nám spisovatel, že idealism.-
tato odvěká touha člověčenstva pro-
niknouti za hranice transcendentna
-~ procházíjako zlatá nit celým my-
išlenkovým vývojem lidstva a do-
chází dnes svého nejplnějšího vý-
razu V novoidealismu. i Proti mate-
rialismu a positivismu, jež rozleptaly
veškeren život moderního člověka,
povstává novoidealism -_ respektive
novoidealism křestaıiský'-~, který
chce Zduchovniti a povznésti všecky
oboryllidské činnosti, který chce Vy-
rovnati porušenozu rovnováhu mezi
světem vnějším a vnitřním a stano-
viti "přesně hranice mezi oběma.
,,i`=IeŽVyššíl ideál* Pravdy, lDobra a
Krásy stává se střediskem myšlení i
životafphilosoflphia perennis, mo-
hutná píseň míru, jednoty ca lásky,
má býti konečným Výsledkem snah
křesťanského novoidealismu.“
jj Ve specielni části na konci svého

díla pojednává Dr. i<.ratochvil o dě-
jinném vyvo-ji české filosofie. Oce-
iiuje a kriticky hodnotí představitele
její starší i současné a do-Vozuje prá-
vem, že novověký český positivism,
-- jemuž “v základě podlehli Krejčí,
Masaryk, Drtina i Čada -_- tím, že
odmítl možnost proniknouti nad-A
smyslno a omezil se jenom na fakta
a jevy světa zevnějšího, stal se
sterilním pro život, utilitaristicky
planým. Naproti tomu hlásá dnešní
iilosofie novoidealistická," „že 'po-
znání filosofické musí Vésti člo-
Věka Výše, že do středu filosofické
spekulace musí býti uveden smysl
života, jeho Vyvýšení a zduchovně-
ní.“ A' V tomto směru pracovala
vždy a pracuje zvláště dnes s
úspěchem křesťanská. filosofie ve
iormě křesťanského novoidealismu.

Přednosti Významné této publikace
spatřujeme Vedle jasnosti a pře-
hlednosti iátky V pěkném Výběru
příslušné literatury, jenž provází
téměř každou kapitolu knihy,ale co
zvláště vvznamno -- V nesmlouva-
vém stanovisku katolickém. t--m.

DOMFNIK PECKA: i

MATKA Boží V TRNÍ.
Vydala Družina literární a umě-

iecká v Olomouci r. 1923. Stran 219.
15 Kč.  

Když bylo olılašováno vydání té-
to první knihy Dominika Pecky, če-
kali jsme dychtivě* a netrpělivě, až
„Matka Boží V Trní“ _spatří světlo
Světa. Ani trochu skepse. nebylo V
našem očekávání; byli jsme přesvěd-
čení, že redaktor Lll. roč. „Musea“
vytvoří jistě dílo hodnotné. A nyní,
když ,,l\./iatkuì Boží V Trní“ máme V
rukou, můžeme pr-ohlásiti, že autor
přes směle naše naděje nás překva-
pil; neočekávalit jsme napoprvé
kněžský román. V české litera-
tuře nemá kněžský román zvuk zrov-
na nejlepší.Snad proto, že jich codo
po-čtu máme slušnou řadu. Jinak

ˇak je to s" kvalitou..l když nepři-
ne k pamfłetům, psaným s ten-Cì.'›'“‹:{:CC/2Nš.›-lh D'-4*
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encíVýhradně protikatolickou, ma-
jí české kněžské romány ráz skoro
výlučně pessimistický. Oproti chmur-
ným barvám nacházíme V nich ne-
poměrně málo; světlých stránek ži-
vota kněžského. Zásadní pak chybou
většiny našich kněžských románů
iest,rže V nich až příliš vtíravě opět
a opět vystupují t. zv. reformní po-
žadavky, hlavně zrušení nebo aspoň
zdobrovolnění coelibátu, který je V
nich někdy potírán velmi nese_r_i_osně.
Tendence reformní dala vznik mnoha
kněžským románům, ale zároveň
byla na úkor pravd ě a vnitřní je-
jich ceně. Také Peckův román se
obírá „otázkou ženskou“. Ale zrovna
se bojim užít těchto slov o jeho
,,I\/latce Boží V Trní“, zdajit se mi
příliščtriviální. je na čase přejíti
jk dílu samému. -- .líìvžen Tesař při-
chází do nemocnice, kde V horečce
probíhá před jeho zrak-em "červená
pohádka -- film dřívějšího života.
.lako student prožil krátký románek
mladé lásky s ohnivou a nešťast-
nou studentkou Olgou Frankovou,
jež svou lásku k němu zaplatila ži-
votem. Evžen Olgy opravdově ne-
miloval; bylat bez tajemství, nebyla
nedostupnou ani záhadnou. jeho pla-
tonickál láska měla jen jednu sku-
tečnost - své sny. Proto se pflřiklo-
nil ve skrytu duše k sestřence Olži-
ně. zbožné a snivě“ Marii Jesenské z
Bílé Hlíny. .lejímu vlivu přičitalt své
rozhodnutí studovati bohosloví.
Evžen byl jist, že vzpomínka na
kouzlo očí Mariiných je mu mocnou
oporou, jež dodává sily duchu, kle-
sajícimu pod tíhou oběti, kterou
sebe Vzal, ajihnoucímu V ohni bojů
a nejsvůdnějšíchk pokušení, jichž
peklem V prvních letech bohosloví
procházel. Proto tím více toužil po
duši Marie .lesenské a navázal s ní
'písemné styky. V přesvědčení, že
oči ' Mariiny mu poslal Bůh pokla-3

dal svůj poměr k ní za čisté a vzne-
šeně pratelství. Toho náhledu však s
ním nesdílel přítel Marcel Ulrich. za-
hořklý a životem zklamaný člověk,
který zachvácen tuberkulosou, zvolil
si seminář“ za poslední stanici, ačkoli

neměl kněžského povolání; Marcel
rozhodně potiralläìvženův názor o
přátelství s ženou: „Přátelství se že-
noułjest jen zakrytá láska a masko-
vana vášeň. Kdybys měl dosti obraz-
nosti a představil si tu sladkou tvář,
která tětolik a tak ušlechtile vzru-
suje, .o třicet let starší, myslím, že
by se V nic rozpadl tvůj přátelský
cit. .listo jest, že milujeme vždy jen
přítomnost. A inspirace krásných očí
právě závisí na proměnlivých okol-
nostech, na příklad na mládí šťastné
jejich majitelky. A mládí rozhoduje V
lásce, nikdy ne V přátelství. Proto
tvrdím, že přátelství se ženou po ča-
se vede k lásce a vášni, a co začalo
hudbou andělskýchi harf, končí se ře-
Vem pekelných propasti.“ Marcel
brzy dotrpěl u Milosrdných bratří.
Nepo-dařilo se mu přesvědčit lìvžejna.
který byl dále ctitelem Marie, „tě
dívky andělské, jejíž oči mu ukazo-
Valy cestu k výšináin“. Na prázdni-
ny do Březová odejel pevně rozhod-
nut, že V povolání Vytrvá. A V tom
ho utvrdil styk s místním novým
kaplanem lŤ3eho»řem línížetem. jehož
slova zapálila v Evženovi lásku a
nadšení pro kněžství. iíněz Rehoř
kázal také při l:Ť.vženově primiční
slavnosti. Jako neomysta byl Evžen
poslán do Tuřan, ke kostelu Matky
'Boží V 'l`rní. Vymaniv se Z lehkomysl-
.né společnosti, jež se snažila zachy-
titi do svých síti iırteligentního.
vzdělaného kněze. věnoval se pilně

1službě nemocných, jicnž mnoho na
sklonku. r. i9l8 trpělo chřipkou a
tvíem. V této době zastihl ho dopis
Marie Jesenské. Otec nutilj ke
sňatku a ona odpírala. Napsala Evže-
novijigt, V němž Vyjevila vše, co
bylo dosud skryto V tajných záhy-
bechduše. .i\lechce se podrobiti vůli
otcově. poněvadž by nemohla zapo-
menoutí na Evžena. poněvadžçl sňa-
tek bv znamenal bořiti krásnou stav-
bu; ubíjet nejčistší touhy. A ona 'ne-
chce zabíjet svou láskul Evžen po-
cítil. že nemůže dopustiti. aby Vzpo-
mínky, citvflla touhv Mariiny náležely
jinému než jemu. V tom smìffilllk liikë
odpověděl. ,, . . . . .len iv průvodu
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vašem, jen V stisknutí vaší sesterské
ruky bude mi možno dojíti k hrad-
bám svatého města Jernsalemal...
Prosim Vás, abyste kráčela za mnou,
zvu Vás, sestričko má, k. svaté a
Vznešené jednotě duši, k nehmotné-
mu Zásnubu srdci, jež milujíce se po-
dle obrazu pozemských lásek, za-
planou nadp-řirozeným žáremi“ Do-
psal listv horečce. Nakazil se u ne-
mocných.. Druhého dne přišel v ho-
rečce do zemské nemocnice v Brně,
naoddělení 33., kde byla ošetřova-
telkou Marta Franková, sestra ne-
šťastné Olgy. Lékaři konstatovali ty-
fus.iDlouhý čas ležel Evžen V horeč-
ee. Představy a myšlenky honily se
hlavou V divokěm reii. Život zřeny
hranolem bolesti a děsu měl jinou
barvu. Také po-měr k Marii jevil se
mu V jiném světle. Viděl. že byl nei-
dříve obdivovatelern, pak přítelem,
pak bratrem a na konec milencem.
A láska byla by zplodila vášeň. Ny-
ní dával za pravdu mrtvému Marce-
lovi, který nevěřil V přátelství muže
a ženy. Evžen nyní Viděl, že dosa-
vadní život nebyl milováním Boha,
nýbrž ženy; nebyl uctívánim bytosti
věčné a nekonečné, byl prázdným
obdivem půvabů pomíiejících. Bůh
však byl milosrdný, dav mu nahléd-
nouti do propasti, než do ní padl. V
'íivženovi se probudila mocná touha
napraviti omyly minulosti. V před-
Staváchì budoucího života nebylo mi-
sta pro Marii: na obzor budoucna
vystupovala silná a vítězná“ duše
Řehoře -Knížete. iemuž Evžen- toužil
-švěřiti se na prositi ho o pomoc. A
kněz Řehoř. tou dobou voienskv
kurát. přišel. Evžen vyoověděll mu
vše. Řehoř Kníže hlubokými- slovy
Vyložìl podstatu “EvženoV-na životního
omvlu a psvcholo“<:ický Výklad .pře-
'Wědčìvě odůvodnilj Ani “oka--
mžiku nepromeškăvá ďábel. Je dohrvrn
znalcem lidske duše a ví. co činiti
má. Ví. že Smyslnostíhrubou by ne-
.nřekonal dnší»ideálních. a tak ,vy-
rnvšlí na ně iinou -léčku. přiměřenou
ieiich “šl„e‹`.htilosti. Neúnøvně se sna-
ží Si“0“Ťìtl -dva. nfvkv: obdiv k.oo~hlflav-

čistotě a přirozenou smyslno-st.E.

která je obecným darem přírody. P0...
daří-li se mu spoiit-Zaiíbení V krásně
duši a Zalíbení V krásném- -těle, má
vlvhráno. Přepodobuìe se .tedyiivdle
svatého Pavla V anděla světla. Zby-
lo mu něco Z jeho bývalé andělské
přirozeností a krásy, a proto dove-
de býti i sladkým a »něžným,~. ie-li
třeba . . . Ukažte mlademu muži mo-~
dlící se dívku a řekne: Obdivuí a
povznes sel t A on má posvátnou“
úctu k ní. Kdyby Však znal ďábla
svého, věděl by, že ii ten obdivzá-~
visí nafieiím mládí, na bujné vlně
vlasů a temné modrosti očí. Snad
deset, za dvacet let by. muiiífldábelˇ'
neukazoval, až by tam klečeliaifvë/51'“
lenáz dětmi a znbožená tvrdouápra-
cí. A snad právě potom, až bude du-
še ieií posvěcena bolem a oběti. měl“
by ii ctíti a opravdově se povznésti.
Avšak ďábel mu uk-azuie mladou
dívku a nikoliv starou ženu .ne pro-7

to. že duše dívkv ie krásněiší než
duše ženvz. nýbrž proto,.že tělo dív-
ky je krásnější než tělo ženy, neboť
ďábel vůbec nikdy nenabízí duši, ale
vždycky žen tělo. . .“ Evžen. cítil
osvohožžení a lehkost.“ Konečně ie“
rozluštěna záhada jeho života. Snad-
nou zdála se emu nyní budoucnost. Sí-~
lu tohoto rozhodnutí pocítila - Marie
Jesenská. která ještě za přítomnoflstif
kněze Řehoře přišla Evžena navští-
vit. Bez jediného slova rozešel se

IV 1 .IEvžen s Marií, íež mu přinasea „ia-
savou zvěst lásky, lásky, iež Zvítě-
zila, zdrtila otcovy sny k smrti. u-

, .

'Vrazila hrdost dobývačného imuze,
zmařila rodinný mír, obětovala bu-
doucnost skvělou. rozlámala pouta
společenského řádu, šla za “ svým
snem a` jest hotová plně se .oddati

VVpro celou vecno-st.“'A to Vše marně.
nebot od/těchto dnů pro Evžena již
neexistovala =. . . -- Zanedlouho
Vracel se~EVžen 'l`esai'~ Z nemocnice
obrozen nasvé působiště do-Tuřan,
k Matce Boží V Trni, kterou si nyni
zvolil za Vůdkyni k Zivotu. Brzy od-
cházela ze služeb nemocnice i Marta
Franková, iížffivžen pomohl roz-
hodnout životni osud; vstupova-la do
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ăiongregace Milosrdných sester, aby
se s: celou duší a navždy věnovala
nemocným a trpícím. -- „Matkou
Boží V Trní“ provedl D. Pecka 0-
.svobozujíci čin.) Jeho dílo -- tot jasný
paprsek do temnot, jimiž naplnily
ovzduší pessímismus a skepse na-
šich kněžských románífi. Také Evžen
Tesař je slabý člověk zmítany poku-
šením, jest Však také mužem a
knězem, který dovede mužně a
.kněžsky jednati, na což se ve spi-
ísech rádo zapomíná. Otázka poměru
.kněze k~ ženě jest zde řešena prav-
divě a přesvědčivě, což svědčí o tom,
že autor aspoň V hlavních rysech
prožil to, o čem píše. Myslím, že ne-
jsme daleko pravdy, považujeme-li
„Matko Boží V 'ľrní“ za autobiogra-
lii spisovatelovu. Rozřešení ,,žensl‹:é
otázky“, jak je Pecka podává, bude
se snad laikovi zdáti příliš strohým
a bezohledným; než není tomu tak.
Jeho zdůvodnění je uloženo- V dopi-
se, jejž píše Marta Franková Marii
Jesenskě- Kniha je plna překrásnýcli
postřehů psychologických, které do
písmenky odpovídají skutečnosti.
.Zvláště pro bohoslovce a kněze je
zajímavá; mnohý zajisté V některých
partiích najde ne-li íotož.;`raíii, tož
aspoň velikou podobnost s obrazem
vlastního nitra. A není jenom pro zá-
Íbavu; životní Íilosoiie V knize ulože-
ná nutí k přemýšlení. A ter -ouaterotte
beatus, kdo ji pochopí a podle ní se
zařídí. „Matka Boží V Trní“
jest positivní kněžský ro-
mán, překvapující svou
pravdivosti a životností.
skvělým pomník Vítězství
du-cha nadhmotou. -- Po strán-
ce formální zasluhuje chvály ele-
gantní a spádný sloh, jejž autor
:získal u mistrů francouzských.

Dominiku Peckovi k „Matce Boží
v Trní“.ze srdce gratulujeme. a co
nad to jest, jsme mu za .ni Z tě duše
vděčni.  -»lbz-»-

FRANÉIŠEK Kvseuľz
ZŘÍSE svn'rLA.  

t Legendy. Družina literární a umě-
lecká. Olomouc, 1923.

Nebe, jest ta říšesvětla, O níž bás-
ník Děje. A dle toho, jak trojím způ-
sobem působila viditelně mezi 'námi
láska nebes: V Synu, Marii a sva-
tých, dle toho rozdělil i autor svou
sbírku legend. Láska a útěcha pro-
nikají všemi, jakoby se byjy Vënem
připojily ke krásným námětům ze
sve říše nadhvězdně. Tak V části
první, V Legendách O Kristu a Bucha-
ristii, dává básník krystalem své
jasné, výpravně koncepce pronik-
nouti záři požehnání, již nánr stále
Kristus na zem sesílá. Z líčených dě-
jů Vysvítá. Veliká láska Boží,jak ne-
sčíslnými způsoby hledá si cestu k
srdcím lidským, at již k jejich obrá-
cení a polepšení, nebo k odměně a
posvěcení. Vždyť na př. něžného vy-
znamenání ozdobou dostalo se i
Vlaštovičce za její soucitné přilnutí
kerkrvácejícímu boku Páně (úvodní
báseň Vlaštovice); jak teprve tedy
odměňuje, a zdobí dary svými duše
nesmrtelné, které k Něrnu lnoul
(Lovec. Srdce Jany Z Valois, Salva-
torův obraz V Ĺlhrudimi.) A stejně i
lásku k „nejmenším svým“, k chudým
a dětem, splácí zázračnými díky zje-
vení a záchrany (Žebrák, Králův roz-
kaz). A jak něžnými divy oslavuje
svoji Eucharistiil Sám podává Tělo
svoje dvěma toužícím bratřím Fran-
tiškánům (Hlad), chrání je, však
přec shovívavě před zneuctěním od
nehodného kněze a harnižné ženy
(lˇlolubíce. Včely), rozněcuje touhu
po mši sv. V prosté dušipasáčkověa
na místo něho k ovcím posílá anděla.

zobrazena jest
nými barvami

básnickými milost -krása Matky
Boží, jak se. jeví lásce k` milým
dětem. Sladce odm je se duším za
lásku a oddano-st; Vypro-šujet jim“
svatost (Dar Tomáše Bekketa), zá-
chranu V nebezpečí života (Růženec,
Panna i\/laria llumberská, Panna
Maria Tuřanská) a šťastnou smrt“ V
milosti (Ave Maria, Smrt Jana Z
Matky). Duším slabým přináší obra-
zem své bolesti sílua návrat; ke
ctnosti (Obraz Matky bolestné).

se
.z*,<.ˇJ~T`aš“ea<‹“>~H* ›4-A

V části marians
zase několika
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.Část třetí, Legendy o přátelích
božích, ,podává spíše jen jímavé
(}bľ`Žjz“ky ze ŽÍVOÍBL kláŠ't€1'HÍh0, Dů-
sobící vždy příkladem některé
ctnosti. Tak je tu odměněna posluš-.
nost (Suchý prut) a spile (Skriptor),
oslavena pokora a horiivost ve služfl
bě Boží (Bílá růže), pokárána nedů-.-.
Věra V dobrotu Boží (Růžový keř)
a posílena i odrněněna naděje (Lipka
pod Libici, Křest). -~ Poslední báseň
jakoby měla Význam. symbolický;
trojí trn V srdci sv. Terezie, tu
označuje cestu za těmi, jichž krása
svatá básníka k písnírn nadchla.. r-~

A to vše je podána formou  tak
ladnou alegendárnimu obsahu přilé-.
havou, že pohladí vás při četbě pocit
osvěžení a potěšení. jednoduchosti a
bezıprostřednosti básnického podání
stejně “ jako hudebnosti rytmu“ i
rymu, dosahuje autor V mnohých
číslech účinku obdobného, jakým
vyniká Erbenova Kytice; V tak
ušlechtilé podobě tu vystižen lidový
tón básnický. (Vyskytnou se Ovšem
také čísla, básnickou cenou Zvlášť
nevynikajicí _- ale tomu je těžko se
vyhnouti při skládání na thema.)
Zbošžnost a lahodná .proStota,lr dva
Znaky těchto veršů, doporučuji je jak
intelìgentu tak venkovanuç oba
jistě S potěšením Vždy znova sáhnou
po knížce, i zevně velmi iúhledně.
Mnohé básněhodí se výborně k refl-
citaci, pro školu i prospolky. (Ne-
posloužila by Však rozšíření `knihy
cena nižší ~- nežli 18 KČÍP) Alka.

JÄN HUS vo SVETLE
 PRAVDY;  

jNa pisal: Rajecký., Vydalż Spolok
sv. Vojtěcha V Trnave.

Práca inřormuje širšiu 4 verejnost
slovensku O otázke M. .lŤána Husa.
Napisanáé je, abyčelìla snahám tých
„osvetových pracoVníkov“, ktorina
Slovensku ,svoje ,nevereckés Zásady
pod rúškom husitizmu rožširujú a“ to
bohužiaľ na , úkor bratského spoluna-

,, _

V7
ŤZrvania Českého a slovenského nároàv

da. Pôvodca V prehlˇadných kapitu-
lách pojednáva ol živote a uěinkovanëif
Jána Husa. Poukáže na vývin hua-
sitskěho hnutia a na jeho následky
pre svoj národ, taktiež pre susednféż
národy. Ko-nečne podá úsudok O Htrz
sovi. a husitstve vôbec. Dielo Zasluv
huje pozornosti pre svoju struěnost,
jasný a istý prehlfad a historickú dô-
kladnost. Práca vyšla, jako Členský
podieł Spolku SV. Vojtěcha. Vo Viac
jak 40.000 výtiskoch, rozširi sa po
Slovensku. Takmer nebude sloven-
ského domu, kde by sa neěítala a
Zaiste Znaěne prispeje k tomu, aby
sa nikdy neuskutočnily tie plány,
ktoré sú na Slovensku S neohusit-›
skym hnutím spojené. --~k.--- r

S DR. JURAI ÍˇŽODÁLÉ  
_ n `JÁN I-IOLLY. JEHO ŽIVT,

DIELA,  VVZNAM A PA-v
 MIATKA.  L

Dve veci Zvečňuji pamiatku básní-Ť-V
ka slovenského Jána iˇlollěho; socha
V Maduniciach a prítomná kniha vyz-
daná V čase, ked pomník bol odha-4
lený. Týmto sa Zavďačil národ veľ-
kému mužovj, prvému pevcovi ná-tv
roda pod Tatrami. Pôvodca naěřtá.
najprv skrornný, jednoduchý život
básníka-kňaza, potom oboznámi nás
dielami jeho, ktoré sú: Selanky, Ódy,
Žalospevy, Eposy a Preklady. Ako
Význam jeho uvedie: uskutečnil snav
hy školy Bernolákovej, tým že uvie-~
dol reč slovenskú do literatury, dal“
Základ k pravopisu, obohatil reč,
uviedol ju do verejněho života a tiež
buditeľsky pôsobil . . _ Potom pridá
ešte auktor niektoré fakta ohiadonr
pomnikov; pripojit ukázky Z“ poezie“
jeho, a ešte básne iných Spisová“
teľov, ktoré ioslavujú Hollého. Spo-
lok SV. Vojtěcha V Trnave Zaiste vy~
konal kus. národnei práce, keď umož-V
nil vydanie tohoto diela, ktoré šno-
hútne prispeje k. rozšireniu známosti
O Jánovi Hoslleom. s ` V. M.
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ZPRÁVY.
Z INNSBRUCKU.

1 Drahí bratial 3

Nižepodepisaný úctive si dovoiujem vylriadat vašu bratsku jednotu.
svojím dopisom, čo si dovoľujem ako vlaňajší tajomník nìtrianskeho „Ber-.L
noláka“, ak samôžete na to ešte rozpamátat. '

Osudomsa totiž mi prihodilo, že ma Najdôstojnejší Pán Biskup razom
sem do lnnsbrucku vystrojil pokračovat vo študiach. Sue obkiučený. sa-
mým germánským živlom, všade len nemčina mi ihrá V ušoch,~avšak na
nemalú radost je nás tu i do 20 opravdových Slovanov a tvoríme i po-
spolu jednu celkom osobitnú spoločenskú kastu. Skoro by som mohol pø..
vedet, že národnosti je V našom kruhu tolko, koiko jedincov. Vröbec ani
niet takého národa. alebo národnosti slovanskej, ktorá by tu nebola Za-›
stúpená, počnuc od saměhosevera až po samý juh. Pri tom. snad najviac“
si obľubujú; v Innsbrucku Jugoslovani, ktorých je tu percetuelne najviac,
ba ako som počul, vlani ich tu bolo viac než 15. My Slováci sme tu traja;
jeden spišiak, druhý Z, Košic a konečně ja nitran. Teražsme to doviedli
chvála Bohu na toliko, že si už Vzájomnefrozumieme a tak už i tá svojská
príbudznost a spolupatrično-st je omnoho dokonalejšia,.než sa to na po-V
čiatku roka ukazovalo.

ăl\íásleduje žádost o Zaslání pramenů k disertační práci O sta1`oslofl~v
Vanské liturgii.) V V f

Zostávam Vám verným bratom V Kristu z ..,adíslaVL Nýb l. rI-M1

ZNITRY. k p

“ Zprávy SlovenskéhocirkevnO-literárneho spolku
bohoslovcov „B er n ol áík“ V N i t r e o činnosti Z roku
i923/24. . . 3 1 ~ “`“
7 /IX. 1923. Zahajujuce shromaždenie. Reč br. predsedu G. l<ubička,ŤVoiba

tajomníka a referáty... V
28./X. 1923. Kubíček: Význam 28. oktobra.  

 Němec: Život, dielo a význam Jána Hollěho. “
„Na dub“, napísal J. Hollý, dekiamuje Vršánsky.

18./XI. 1923. Kutiš: Život, dielo a význam D. Bosca, Zakl. spol. Saleziánov.
Kubíček: Pohľad do mraveníska.  

16./XII. 1923. Magnusek: Príčiny a lieky nevery dnešných dob.,
Kutiš: Život, dielo a význam D. Bosca. (Pokračovanie)

24./XII. 1923. Vianočný Večierok: s c
Pastieri vstávajte. Sbor.
Reč br. Kubička. . ,
Adeste iìdeles. Sbor.  
Fr. Coppée: Ztratené dieta. Prel. V. Magnusek.
Resonet in laudibus. Sbor..  ._
Hollý: Vítosláv. Dekl. Vršánsky. “
Povedzte nám pastuškovia. Dobrý pastier. Sbor.

Členov. spolku jež 13. S Ý
G. K u bič e k, predseda. V. Nl a g n u si e k, t. č. taiomníkzfl
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Z ŘÍMA. p
Drazí přátelé! l 4 .

Ano, vše došlo. I první lístek, i „Museum“ dochází; ted i lístek
druhý. Ale kdo má psát, odpovídat? Nikdo Zde téměř není. IV. ročník
ttheol.) -- budoucí doktoři, chudáci, mají práce! Ve III. roč. (theol.) máme
jednoho a ten je přetížen s bibliothekou atd. V Il. roč. (theol.) nikdo. V l.
roč. (theol.) je nás několik, alejsme pořádně zapřaženi: 7 předmětů na
“univ."PrOpagandě, Zpěv na Musica sacra -_- a Akademie sv. Tomáše filo-
sofická. Práce tuze mnoho. V II. roč. filosofie není nikdo. 1. ročník _- ti
jsou Zde několik týdnů -- a pak víte, jak se Začíná, a čistá scholastika
iš tomu. Mám Zkušenosti, prošel jsem to též. Jsem Zde již 3 roky.

.Napsal jsem něco a posílám Zároveň, abyste usoudili. Bude-li se vám
to líbìti, poslal bych další věci, O katakombách; čistou práci archaeolo-
níckou. Ale mnoho se nezavazuji, není času. „Kradu“ čas na řeči k Sltudiu
tak potřebné.
ˇ Máme a čteme rádi ,,MuSeum“; také jsme již sdružení. Na rukou nás

Qechy Spočtete a k tomu nás posilují 2 Slováci. Pošlete nám Sem Čechy,
z-.dobré a Zpěváky; at se nebojí, každý Zde bude šťasten, jako doma.

Jsem jediný Z Čechů Za Č. Budějovice. Tam? je jich též málo. Nepí-
ší-li, mějte toto též od ,,Budějovìc“. ~ , J

Nezapomínáme na Vás ani v modlitbách, ani jinak. To by bylo špatné
Znamení. Milujeme ten lid český, ale práce nás zdržuje častěji se Ozvati,
práce -4- pro Vlast drahou. Já aspoň si vždy myslím, že kdo Z vůle*Boží
se dostal sem čerpat Z pramenů, že přijal O hřivnu vícenež druzí, a podle
toho též; s ní hospodaříıne a se činíme. I če st inteligenci če ské
flděláme. Nechlubím se, chraň Bůh. Víte však, kdo drží
:primát na universitě mezitolikanárody? 1 “

J Pán Bůh Zaplat za pozdravy, které Z plnéhoisrdce O-pětujeme. Oremus
aro invicem! ` V  A P

Za všechny jsem V Kristu oddaný Josef Zem an.
Řím, 27. ledna 1924. J ~
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MUSEUM
ROČNÍK55. V 1928--24. J ČÍSLO 4.

J. Bol:
SVAIÝTÝDENM

Bezmezná Lásko, která's dala liđsílvıı
vzpomínka v`ěčn0ıı~. na Smrt. Spasitele! -
á, svatý týdni, kolik nëhy skýtáš V
mysticke' duši, kolik toahy vřele' V
ıı ch O pi t kříž a rozdrásaná bedra 1
nastavit bičům- budoucího věku, '
v dnů prachu bidném kopřiti se Bohu,
nečekat chvály lidských řeči, váëkıı . . . !

Vítězný mstitel svůdce Zia'stva v íemno,
pokorný béře chadoıı S k y va chleb CI, V
.rozdává slabým, rekům budoucnosti --
On »_ věků Kníže -=-- Z beílémského chléva,

Miláček duši +7-- Líbej, hřišný světe,
ibělostný Okraj Srvaiostánktı chlebů! J
Naroď se znova Zvoáy. jeho ducha, V
pOtO«mStv0› slabe, řada Nikoďémů . . . ! A

.Pozemští bozi SV árzym červa čelem, .
ođhoďte maskıı, již vás zdobí ďábel, V V
vystavte Ołlžářpz černých .kosti hříchu,
.zapalžfe Oběť jako kdysi Abel c. . .
ObeˇÍ své D“ýc.hy, vášní, nenávisti --,
děti Svých, otců, matek, předků vina!
Plamenem jašsným, jenž políbí nebe

,p O S v i f t e v temna lá S 'k O ıı k Panny Syna -»VV-.f

Časové tiřti n y, proměňte “sezv Skál ıı,
j'‹:.ž pe\“ináVvěků zaćˇhechtá se v moři, J
ves k álıı. zá S a sd! .- Při pohledu na Něj
.ııroňte slzıı, volnost dejte hoři, V 1
litııjte silní, kajicníci skaíků!
Oìhnivým retem Zıılibejľe rány,
uložte žal Svůj' V l7rrOVbOdenár prsa,

áíoievřte mızným ˇžárıı Srdce brány `. . . !

Přžz-øáøš jafløjçf Køıżızálvøıfzżjžøh náflżü
.Zřely Vtve'fskály,,. šıımné stíny -lesů!
Kolikrát rosoıısvlažila jsi lisíy, . -
Vkolikrát jásáš ıı rađlostném plesa, A V V -
.že Velký. vstřiü .ide Velkým pátkům dneška
a slavný Vítěz liđsívılı nese jnitro . . .! .

.Dnes slaviš j aýriopsptemných stínů bojem, _ ' V
v nichž no veftvšiezm se smavé roáíji 2f*rO .
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Tož jitro synů vítězného Boha,
dıımného kosmu, zlého lidstva krále,
jenž s Velkým pátkem po svém umučení _
ve slunci jasech triumf slaví Stále -- --
Velkonoc světlo hledajícim pravda,
vítej i jaro, noví dnove' žití!
Zažeňite chmııry leskne lidstva noci,
smiřenym bralřim v lııhy Seite kvíti . . . .!

ífi-Ť=""ře-Ĺ.ì\

1 VILÉM KLIMz
SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIDÉ.

(Dokončení)

. Il.
6. Dosud jsme pojednávali o legitimních, Zákonem dovolených

methodách nabývání majetku. Než tyto samy o sobě neblahé.
zvrhly se V rukách židovských spekulantů tak, že se dostavují mno-
hem horší následky. Karakteristika židovské povahy nám usnadní
porozużměfní jejich praktikám. Stoltheim uznává, že žid jest
obratný, výmluvný a šetrný obchodník; jinak Však je hrabivý.
lstivý, přetvářkou obratně operující, tělesné práce se štítící a drzý
člověk. Několika obchodními kličkami, od dědů zděděnými, dovede
obelstíti každého prostého člověka. O tom, jak žid dovede ,,napá-
liti“Ť lidi, vypravuje se mnoho anekdot, kterým se snad zasmějeme
a divíme se naivnosti postiženého, ale neuvědomujeme si, že i celí
národové nejsou chytřejší, jde-li O úskoky ve velkém.

Pravidlo „nabídka a poptávka určují cenu zboží“ jest pravdivé
jen tam, kde obchod vedou lidé poctiví. Dnes víme, že nabídka a
poptávka se uměle vyvolávají, zvláště na bursách. Malý obrázek:
Přijde zemědělec na bursu prodat obilí, protože potřebuje peněz na
zaplacení daní neb úroků. Kupci, většinou židé, se tváří, jakoby do-
tyčného druhu nepotřebovali, třebaže by rádi koupili. Nabídka obilí
zdánlivě převládá; rolník však peněz nutně potřebuje a proto prodá
pod cenou a ještě je rád, že žid ,,z přátelství“ obilí koupil. Roku
1892 zakoupila podobným způsobem firma Cohn u. Rosenberg
v Berlíně za pomoci celé armády židovských překupníků a agentů
veškeré žíto, jež mohla sehnati. Zásoby zůstaly ve skladištích uza-
vřeny, až cena stoupla ze 1140 na 290 marek. Pak poznenáhlu za-
počal výprodej. jenž vynesl 18,000.000 marek čistého výtěžku. Jest
ovšem zřejmo, žetakový „Obchod“ nemožno provésti bez spolu-
působení a dorozumění větší části kupců. Společný postup židov-
stva, sjednoceného tradicí náboženskoua národní, umožňuje pro-V
vedení rozsáhlých akci bursovních, které jsou namířeny proti Arij-
cům mezi sebou se hašteřícím a sobě nepřejícím. Říká se, že občas
scházejí se vyvolenci národa israelského poradit se, jak by měli
nejlépe ve prospěch národa využíti chyb a omylů, jichž se křesťané
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dopo-uštějí. Jednotný postup židovstva cv podnicích, které směřují
k zvětšení jeho vlivu, jest patrný. V i i J 1 V Z Ĺ

7. Plány a záměry světovládce Ahasvera P odkryl americký
Velkoprůmyslník H en r y F po r d ve své knize ,,l\/lezináro-dní. žid --
problém světový.“ (Běda Však Fordovi, nenalezne-li včas podpory
u svých soukmenovcůi) Poučné jest, jak židovstvo vše činí sobě
poddaným. Ford octl se V peněžních nesnázích. O tom se dověděla
skupina finančníků, která ihned vyslala k němu svého zástupce, aby
mu nabídl půjčku. Podmínky byly však takové, že Ford židovského
agenta vykázal Z domu.Poněvadž však částky 58,000.(_)O0 _dolarů
nemohl sehnati, musel odprodati ze svýchcklenotflů nejcennější, aby
mohl svůj dluh zaplat.iti. Tak si ovšem může pomocisvětový mi-
lionář, ale obchodník hospodářsky slabší bude často odkázáno.brá-
titicse kč žzidovi. Židé Však zosnovali proti Fordovi válečné tažení.
Ford vyrábí laciná auta, za cenu 400 dolarů, jimž 'dosud nikdone-
mohl konkurovati. Pojednou však se objevily u malé, finančně
slabé new-yorkské firmy Durant automobily podobné'Fordovým a
za' typickou cenu 295 dolarů. Tak zahajuje spojený židovský velko-
kapitál boj proti Fordovi za to, že učinil svá odhaleníř) -- Zásada
zničení konkurenta jest prováděna nejčastějiš židy., Může jí ovšem
po-užití jenom finančně silný O-bchodník. Aby .veškeru.kOnkurenci
malých obchodů zničil, pracuje žid, třeba celý rok bez výdělku; sníží
značně ceny svých výrobků a tím docílí.. že většina) zákazníků
obrátí se k němu. Jsou-li konečně. maloýobchodníci zničení, pakmůže
diktovati ceny sám, což mumnohonásobně nahradí ztráty jedno-
ročního prodeje bez výdělku. Zásada ta měla V zápětí vybudování
vęıiiflýøh øhøhøánivzh áøinrú v nflšrøh xnčxreøh. o jejich znehıahćm
vlivu na. sociální i mravní poměry bylo už mnoho psáno, bohužel
bez velkého výsledku. ~ `

A8-. Největší triumfy slaví však dnes obchodní a mobilisační do-
vednost židů na bursách. Dříve shromáždění velkoobchodníci kupo-
valí potřebné zboží podle vzorků. Obchodovalo se skutečně existu-
jícím zbožím, jehož ukázky musely býti předloženy. Dnes však se
okruh bursovního obchodování rozšířil. Nekupují a neprodávají
se pouze věci skutečně existující, nýbrž i takové, které mají teprve
časem povstati, nebo vůbec nikdy nebudou. Průmyslník,“ zavázán
dodati své výrobky V určitých lhůtách, snaží se zamluviti si “ za.-
včas potřebné suroviny,Vaproto uzavře ti. zv. ob chod term í-
n ov ý, t. Í. zaváže sebe i svého kontrahenta, že mu dodá zbožíza cenu
nyní smluvenou pv staniovený den. Tento způsob koupě, ačkoliv
může býti poctivě prováděn, byl na" starých bursách prostě zapo-
vězen, poněvadž otvírá brány bezmezné spekulací. Obchod termí-
nový; měníšse často V sázku, kterou se 'obě strany zavazují vy-
platiti V stanovený den diferenci mezi cenou umluvenou a ofıcrelne

_ « 4

zaznamenanou cenou dne. Z

. 1) The American Rewievv of Rewiew r-1921, č. 11., ,,MOrgen“, Olten,
Schweiz, 5. Sept. 1923. .  V .
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Na bursách se ,,spekuluje“. Podstata s p e k u la c e spočívá
hlavně v tom, že nějaká skupina zdánlivou koupí dovede vyko-
návati uměle vliv na pohyb cen: spekulací můžeme nazvati obcho-
dem hodnotami imaginárními proti obchodu hodnotami skutečnými.
Spekulační manipulace dosahují vrcholu svého na bursách e Í e k t y,
t. j. cennými papíry. Jsou topředevším: státní půjčky, akcie želez-
nic a průmyslových podniků, které tvoří hlavní zdroj bursovniho
obchodu. Cena akcie posuzuje se obyčejně Dodle dividendy posled-
ních let. Dovednost rozhodujících bursovních činitelů záleží V tom,
že vyvolávají vi obecenstvu náladupro nebo proti koupi určitého
cenného papíru. Noviny přinesou zprávy pro některou akciiˇpřízni-
vé neb nepříznivé. Tak svedou drobné milovníky a majitele akcií,
aby akcie kupovali nebo prodali. Provedení podobného manévru
závisí Z velké části na podpoře V e ř e j n é h fi tisk u, již si snadno
zabezpečí bursovní matadoři, kteří jsouovbyčejně bud sami maji-
teli nebo asžpšoň spoiumajiteli novin, nebo si je nakloní výnosnými
inseráty. Takový obchod ovšem neprovádějí jen jednotlivci, nýbrž
se ho zúčastní po tajném dorozumění finančně silné skupiny, hlavně
t. zv. banky spekulační, které se zabývají výlučně obchodem cen-
nými papíry. Má-li několik velikých bank a bursovních firem mezi
sebou tajné Spojení, vědí, kolik akcií mají ve svém vlastnictví samy
a podle toho snadné přehlédnou, kolik jich obihá mezi lidem. Spo-
jenci pakř tyto papíry jednou lacino kupují, podruhé je draze pro-
dávají. Je-li většina akcií v oběhu. vzbudí se nedůvěrav jejich bu-
doucnost. Majitelé počínají své papíry prodávati. Smluvená společ-
nost na burse však jich nekupuje, ba nabízí k prodeji i své zásoby,
jsouci ovšem jista, že jich nikdo neko-upí. Cena klesá víc a více.
Jsou-li akcie konečně dostatečně stlačeny, banky je  nenápadně
skoupí, načež noviny přinesou příznivé Zprávy a papíry se prodá-
vají za vysokou cenu. Podobným způsobem byl drobný lid v době
válečné i poválečné ve .všech evropských státech peněžnimi spe-
kulantyf -- vždyť naše peníze* jsou předmětem spekulace jako jiný

vv vı " ` ' 1cenný papír -- o tezce nastradaný groš v pravém slova smysu
oloupen. Politický nespolehlivé doby války revoluce a pod. stálým
klesáním a stoupáním cen neobyčejně podporujíjpodvratnou spe-
kulací. Poněvadž je nutno, aby každé minutky bylo využito a po-
litické události mají na ceny veliký vliv, zajistili si židé telefonní
a telegřrafní agentury a zpravodajské kanceláře, které s nimi sdělují

vı vı ˇzprávy drive, než se širsi veřejnost o nich dozví.  
9. Nejhofrším pžak způsobem osudné spekulace jest zjev, který

bylo možno Zvlášt' jasně pozorovati V posledních měsících V Ně-
mecku. .lest to systematické ožebračování národa několika jednot-
livci spekulací, směřující ke shroucení obecného platidla. Když po-
čala marka klesati, velkoprůmyslníci kupovali od státu na úvěrsu-
roviny, které byly účtovány v markách. Zatím co lid byl v Porúří
štván k trpnému odporu, marka stále více klesala a kapitalisté splá-
celi státu své dluhy měnou 3- až 4kráte Znehodnocenou. Tak přešel
národní majetek za kratičkou dobu do rukou několika málo včera
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ještě neznámých zbohatlíků. Kam takovéspekulace směřují a co
by mohly znamenati pro naši malou republiku, bylo S dostatek vy.-
světienof procesem pro valutové spekulace před brněnskou porotou
nedávno provedeným (od 7.--11. prosince 1923).  i n se
Y . 10.»Nejvydatnější prostředky ik provádění pordobných machinací
mají židé V-rukou: Bursy, banky, zvláště banky spekulačni, které
mají obyčejně ráz mezinárodní, tisk ra pevné souručenstvi. Zakla-
datel nejznámějšího peněžního velkoobchodu, M a y e r A m s c h el
R ot h s c hild, ušmíraje napomíná důtklivě své syny, aby spo“l'ečně
pracovali, navzájem se podporujíce. Národ židovský jeví 'podivnou
vlastn~o~st,.že, ačkoli roztroušen po celém světě, zachovává Svéráz
plemene i po staletém spolužití S Arijci. Náboženské tradice, hlá-
sající Vyvolení národa israelského k vsvětovládě, zakazují přísně
smíšení scizinci. Nepatrný jejichpočet je přímo nutí, abypracovalì
spojenými silami. Proto ježidovský obchod počínaje od drobných
venkovských kramářů a překupníků až -k velkoo=bchodníkůma bur-
sovnímfveličinám účelně orrganisován. Organisace židovská zasa-
huje přes hranice daleko do ciziny. Vše spěje k jednomu velkému
cíli: Obchodem ziskati kapitál, kaípitšál uložiti iv půjčkách a tak si
podrobiti celý svět. j,  . í “ s  P

Tvrze moderního hospodářského života, bursy, jsou dobyty.
Křesťanský živnostenský řád (středorvěký), který organicky spo-
joval jednotlivé stavy v ladný celek, je prolomen až liberalismem
atomisován. Pospolitost křesťanských národů je podvrácena.
Ahasvervydžal heslo: ,,divide et impera“ a“ skutečně se podařilo
semknuté šiky kato›lickych”bojovníků ze právo a lspravedlnost roz-
tříštiti:,,Poněvadžkatolická církev“ -- tak volají rabíni-- „jenám
nejnebezpečnějším nepřítelem, proto musíme se ze všech sil přičí-
niti, aby byla oslabena; musíme Vočkovati křesrÍanské.inteligenci
idee svo“bodo‹mys.lnosti, skepticismu, rozkolu a musíme vyvolati ná-
boženské spory ve vznikajících sektách křesťanských.“

s 11. Peníze, zlato, kapitál znamenají tedy v rukách židovských více
než pouhý význam slov obsahuje, znamenají moc, jíž udržují v pod-
danství ,,svobodné národy“. Sám profesor Sombart přiznává: ,,Stali
se pány peněz, a penězi, jež učinili sobě poddanými, pány sveta.“
Kurt Münz e.r jásá v románu „Der Weg nach. Sion“: „Dnes je již
vše požzidovštěléż Naše Sżmýšlení žije ve všem, náš; duch vládne
světem.“ Má pravdu, neibot mamonismus nikdy se tak hrubě ne-
ukazoval a tak široké vrstvy. lidu nenakazilø jako právě v nejno-
vější době. S - in -

 Dobytí tako-véhoxjmění a vlivu vyžadovalo ovšem napětívš-ech
národních sil. Příklad: “l\/lanaszseh Lopez, oszobnıí.lékař-anglické krá-
lovny- Alžběty,`vzbudiv nepravdivou zprávou o smrti panovnice
panikŤuna burse, skouzpil lacino státní papíry a stal se tak sv oka-
mžiku boháčem. Tisk, literatura a divadlo, ovládané židovstvem,
pomáhají k. tomutéž cíli. Peníze staly se židůmvším,jak vysvítá
ze slov starého Rotschilda: „Peníze jsou moje čest.“ Proto také-Ý židé
usilovali, aby nashromáždili co největší jmění. A -svého cíle také

101



dosáhli. Stálí se pány ohromného bohatství; ne tolik kapitálu pro-
oìuktívního jako spekulačního, uloženého v půjčkách. Z půjčování
peněz se zrodil tedy kapitalismus nezdravý. jeho nejvýznačnější
vlastností jest, že bez práce přináší výdělek. .ježto kapitál produk-
tivní skýtá tisícům příležitost k práci a výdělku, získává kapitál
v půjčkách uložený většinu výnosu cizí práce tím, že si zajištuje
pro každý ,případ zaplacení úroků, i když špatná konjunktura neb
malá úroda výdělku neposkytují. Tím povstává nový poměr slu-
žebný, jehož široké výrobní vrstvy ani nepozoruji. Ten ponechává
sice služebníkovi hodnost pána a majitele, uvrhuje jej však v nový
druh nevolnictví. Kořeny má Zjev ten v e Z n e u živá ní Z á s a dy
urokování, ve Zpapírování realit a hlavně peněz.

12. Panské postavení nynějších světovládců nezakládá se tedy
ani; na tělesných, ani na duševních, ani na mravnich přednostech,
nýbrž na moci íiktivní, imaginární, na zvráceném pojmu kapitálu.
Bez kapitálu ovšem se neobejde hospodářství; ale pojmu kapitálu se
zneužívá a falšuje a tak povstává kapitalismus zhoubný. Dovedl si
zajístiti výtěžek cizí práce na dobu nedozírnou. Tak je zadlužen
celý svět; všechno je zahrnuto do zlatých sítí. Lidstvo je přikováno
zlatým řetězem v otroctví moderní svobody.

A vše chce zbohatnouti. Touha po rychlém zbohatnutí a poho-
dlném životě hojně přispěla k tomu, že spekulací s cennými papíry
se dnes zabývá. kde kdo. Hlad. po zlatě strhl vše s sebou: státy,
země, obce, společnosti, obchodníky, řemeslníky, ano i dělníky.
Auri sacra Íames, quid non mortalia pectora cogis! A málokdo
z nich, hlavně Z těch drobných, si uvědomuje, že spekulací více
ztrácí než získává, poněvadž jsou přece jen příliš slábi na zápas
s oněmi plutokraty. T ˇ

Rozvířená hladina veřejnéhoživota tvoří vhodné prostředí pro
úskočné ůmyslymocných peněžníků. Ruch a shon velkoměsta,
jehož vliv zasahuje i na venkov, seslabuje nervy tak, že nejsou
schopny klidné rozvahy. Naše pokolení nemá kdy, aby se hlouběji
zamyslilo nad těžkými následky svého zvráceného jednání. Židé
však sami neznajíce jiného vyššího cíle, než shroiniažďování bo-
hatství, jsou tak zaslepeni, že nepoznávají, jak připravují konečně
i sobě zánik.

Ill.  
Proti všemu tomuto zlu, dnesz již hluboce Zakořeněnému, není

boj snadný. Něco však se dá přece podníknouti. Snažme se přede-
vším zachrániti, co se ještě zachrániti dá. Studuj, kdo můžeš, dů-
kladně nové směry hospodářského vývoje a jejich vztah k mravo-
uce křesťanské. Sociologové tvrdí, že je těžko v praxi Stanoviti pro
obchodní spekulací meze dovoleného a nedovoleného. V Německu
uvažovali nedávno- někteří křesťanští národohospodáří o revisi zá-
konů, týkajících se nabývání majetku. Jedině obnovení křesťanské-
ho řádu v hospodářství umožní klidnější průběh hospodářského ži-
vota. Tato obnova musí vyjíti Z lidu. Vlády zadlužených a třídním
bojem rozvrácených států jsou bezmocny a nemohou pomoci, ježto
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proti nim stojí těsně semknuté všesvětové šiky vychytralýçh VY“.
koři.sť.ov-atelů. í ,

Nezbývá tedy, než důkladně se vzdělati a pak uvědomovatí ja
poučovati širokou veřejnost o poměrech ve světovém hospodářství,
o-nichž- nemají přemnozí téměř žádných vědomostí. S Své peníze
nechť ukládá křesťanský lid v Raiiìeísenkách, které I jsou vedeny
křesťanským duchem. . _ i  S

, Budeme lid povzbuzovati k p-racovitosti, šetrnosti a v aro-
vati hopřed nerozvážnými výpůjčkami a účasti
na nekalých bursovních obchodech. Jest třeba buditı
zájemoveřejný životpoukazem,jaktěsně souvisí
se sociálním postavením  každého jednotlivce.
Nechť si obyvatelstvo uvědomí, že každým zadlužením, ať soukro-
mým, ať veřejným upadáme hlouběji do mo=derní,ęporroby,. Zde se
nesmí déle mlčeti. Boj je spravedlivý; nejde při něm o tumultuarní
antisemitismus, nýbrž o osvobození celého systému národohospo-
dářského Z nečestného a zhoubného jha. A boj nutno vyhltásiti také
nejvydatnějšímu pomocníku židů: liberalísmu, který je Vinen nej-
horšími následky poslední války, ohrožujícími hospodářsky ia
rnravně celou Evropu. [  , . .

r .l\/lnohoslibná a skvělá kultura 19. a 20. století .zřítila se po
krátkém rozkvětu strašlivým pádem. Zhynulymiliony nadějných ia
zdravých životů. Nikdy V dějinách nepila matka země krve svých
synů v. tako-vých proudech, jako V posledním. desítiletí, ,nikdy též
se nechvěly základy zevnějšího i mravního pořádkujako dnes. Jsme
svědky smrtelného zápasu moderní civilisace, odvrácené odvěčné
Pravdy. Kdo to vykonal? Mamonismus. Lídstvo zlomené touto
hroznou chorobou, po-seté krvácejícími ranami, spěje vstříc kata-
stroíě. -A Umírá caesar _- bůh nové doby --civilisace. Opět ob-
jevuje se známá tvář šedivého kmeta. Oko jeho hoříplamenem
radosti nad zdařilým dílem. -- Tvář starcova se mění a zdá se vám,
že sena vás šklebí -_- Nleíisto. Nelze se člověku ubrániti myšlence,
že národnepřijímající Messiáše, stává se nástrojem zlého ducha.

, Kdejpomoc, kde záchrana? -_ Ještě dnes ve sboru křesťanů
přináší obět smíru kněz, ještě dnes oobětuje se Boží Beránek. K němu
vznášejme vroucí prosbu, aby všemohoucí Vládce všehomíraro-sou
své milosti svlažil vyprahlé pustiny lidských srdci. A pak ruce k dílu
směrem naznačeným. . i v

JAROSLAV BENEŠ: N
IVosLAvY sv. ToMAsE,AoUINsKÉI-io v ŘÍNIĚ.

x

iv Slavnosti na oslavu 70()letého ,výročí svatořečení sv. Tomáše
Aquinského nejsou ještě úplně skončeny. K oslavě andělského
učitele konají se dosud na školách“ slavnostní schůze, přednášky,
koncerty, slavnostnídiflsputace atd.    t v
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'l Taková slavnostní disputace sekonala nedávno v papežské
mezínárodníkoleji ,,Angeliko“. Je to hlavní učeliště dominíkánů.
Zajděle si tam poslechnout. _ N . * A í

Vstupujleme do nové, moderně zařízené budovy. Po širokých.
světlých chodbách se procházejí studující bohosloví. filosoflíie. a cír-
kevního práva. Nejvíce slyšíš mluviti frajncouzsky a italsky. , Na
konci jedné chodby je socha sv. Tomáše v nadžívotní velikosti, se
dícího na učitelské katedře. Dole je náp-is: ,,Zde bydlí sv. Tomáš
jako ve svém domě.“ (Slova ta pronesl při jakési příležitosti  sv.
Otec.) Kdyby byl čas, mohli bychom se podívati do moderních po-
slucháren, kabinetů, hvězdárny, bibliotéky atd. v  r j

 Ale vejděme již dohlavní auly, dnes slavnostně vyzdobené.
Brzy jsouvšechna místa obsazenafl. Mladí bohoslovci dominikánští
stojí vzadu, jednak aby nezabírali místa svým hostům, jednak aby
byli připraveni k provedení slavnostních zpěvů, V prvých řadách
zaujali místa kardinálové, biskupové, generál., dominikánů, celá
řada vynikajících bohoslovců, íilosofů.`atd.  Po uvítání nastává
disputace. í - j   se .  

První these na programu je z dflogmatiky, lvloderátorem these
je profesor P. S. Szabó, rektor Angelika. Je to ~lVlad”ar, ale se Če,chv
udržuje přátelské styky. Vystupuje před katedru azvučným hlasem
oznamuje: ,,I\I.echť předstoupí ten, jenž bude hájiti thesi!“jV posled-
ních řadách se zdviháštíhlý Francouz, kráčí středem sálu a za-
ujímá místo na katedře. Proti němu usedají dva útočníci (arguentesf).
Všichni jsou žáky, Angelika. Moderátor sedí vedle- katedry, aby
mohl v případě potřeby zasáhnflouti do bšoje.  S . č N S

Obhájce these (deíendens) je důkladně připraven. Látku ovládá
velmi dobře. Při útocích arguentů neztrácí duchapřítomností. Jen
několikráte musil mu moderátor přispěchati na pomoc. A vždy to
učinil. P. Szabó způsobem velimi klidným, jak je to Vůbec u něho
zvykem. Tak. šťastně sk-ončena these první, a všichni Zápasníci od-
měněni bouřlivou pochvalou. i

Po oddechu al zapění vložky začíná obhajování these druhé.
Moderátore‹m.této‹ these je P. R. Carrigou-Lagrange. r

P. 'Carrigou-Lagrange je neobyčejně milováfn svými poslu-
chači. V obcnování s každým svým žákem je tak Srdečný a přá-
telský,`že si rázem získá srdce každého. A ty jeho přednášky! Nej-
hlubší pravdy filosofické podává způsobem tak zajímavým, že
všichni posluchači lpí na jeho rtech. Mluví Z hlubi duše.-,Dá život
zato, co tvrdí. Sám vidí to, co vykládá. Nejtěžší problémy filosofie
řeší způsobem tak snadným a jednoduchým, že přesvědčí, dokonale
osvětlí záhady zdánlivě nejspletitější. A přece vykládá prostě,ne-
nuceně, dává se úplně strhnouti svým ohnivým temperamentem.
V jeho přednáškách je život. Castorříkává: „Věřte mi, není na tom-
to světě větší radosti nad tu, kterou má člověk, když vidí pravdu
sa ve světle té pravdy ničemnost a bídu bludu.“ “ “

“ --A také dnes, když jako moderátor zasahuje do these, činí tak
celou svou duší. Před řadou kardinálůj mluví zrovna tak jako před
svými posluchači- Strhuje všecky. ” . i   1 i
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. Po skončení disputace se hosté rozcházejí. .
_ Druhého dne spěchám na papežskou universitu Gregoriánskou.

Tam se totiž toho dne pořádá též veřejná disputace.  Universita
Gregoriánská má ze všech ipapežských ústavů v Římě nejvíce po-
sluchačů. Proíesory jsou tu jesuité. Mnoizí Z ních mají sl-avnéjméno
v katolickém světě. i ` “ 9

Slavnostní disputace se tu koná-způsobem poněkud jiným než
na Angeliku. Již po nějaký čas byla veřejně vystavena celá řada
thesi, jež budou; dnešního dne veřejně hájeny. Disžputace se koná
v největší po-sluchárně, jejíž; klenby .spočívají na pěti vysokých pi-
lířich. Většinu hostů tvoří posluchači university; Dle barvy cingula
poznáš,ke které národnosti patří. Španělé mají cingulum barvy
modré, Poláci l- ' rd .ˇ ˇ ' r "ˇ ˇ “ ˇ 'ze ene at . Predem je jiz urceno nekolik defen-
dentů, z nichž jeˇdenpo druhém v stu ru'  ‹ dA y p je po evíti stupních navy-
sokou katedru. Ctyři arguenti sedící proti katedře činí námitky proti
uveřejněným thesím. Deíendenti odpoivídají. Skoro tři hodiny bez
oddechu konají se útoky. Také moderátoři u malého stolku pod
katedrou se střídají. Třetím a posledním moderátoremje profesor
P. Lazzarini, prefekt studií na universitě Ciregoriánské. Űbdivuji
se mu, s jakou lehkosti řídí disputaci. Jedním, dvěma slovy dovede
dáti směr celému vývoji průttky. Je vidět, že v podobném boji ne-
stojí po prvé. V toni zazní elektrický zvonek na znamení, že pro do-
poledne je disputace skončena. Pokračování bude odpoledne.

Za několik dní natfo; se koná veřejná disputace filosoiická ve
velikém sále Cancelleria A.postol.ica. Disputaci konají posluchači
Akademie sv. Tomáše. l\/ioderátorem je jesuita P. De La Taílle. Ob-
hájcem these je mladý Portugalec. Mluví klidně, obsažně, jediného
slova neřekl nadarmo. l přítomný kardinál Billot poslouchá se
zájmem. Cítíš, že si tímto defendentem budou míti arguenti těžkou
práci. Když skončil, povstává a slavnostně prohlašuje, že je ocho-
ten hájiti svých vývodů proti komukoliv. Vyzývá přítomné, aby po-
vstalìkaždý, kdo má nějakou námi.tku proti jeho thesi,

 A opravdu klidně a obratně odpovídá arguentům. Ale po ně-
jaké době je již znáti na něm únavu. P. De La Taílle to postřehl a
ihned mu spěchá na pomoc. Tu však povstává mocný arguent, do-
mínikán P. Hugon. Nyní se rozvinuje disputace: mezi P. De La Taílle
a P. iíugonem-Stojí tu pro-ti sobě dva výteční filosofové, rovno-
cenní soupeři. Oba l`*`ranczouzi,jeden dominikán, druhý jesuita. P.
l“íugo=n. mluví sz temperamentem, jakého bych v něm nebyl nikdy
hledal, P. De La Taílle. je -_- jak kdosi za mnou šeptl -- jako z ledu.
Oba jsouimistři v boji. Běda tomu, kdo by jen na okamžik ztratil
rozvahu an pronesl tvrzení, jehož: by nemohl obhájiti až do posled-
ních důsledků. Žíeleznou logikou, neúprosnýmí syllogismy byl by
dohnán ke kapitul-jací. Důvod proti důvodu, důkaz pjroti-důkazu, až
pravda je všem úplně jasná. 9 T

Disputace skončila tím, že oba znamenití protivníci si pada
do náručí. r

Ĺnvkı I“-*-'W

Oddychl jsem si a spokojen oi-pouštím sál..
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Mira Svojan.“
“ VIERA.

V

Ja ,vrijıal Sam Ta »- ach - tak čistá btela
jak jemný Sıtiežik V prvom Svajom veľnam lete,
-- 0, Viera krasna ;--
tak mocne' piliere Ta viealy k dieta,
že Obelela Tebou mnoha dııša V svete.
Ja hoviem Si na teraz V Zône Tv0Í0m;

kžtžčami krtcísozdraja Íöffnim LŽLIŠLI SVOÍH,
-- ó Viera božská --
a tak, Oh, tak Sa Šfastizý plaztm chvajom,
čo poskytla S' mi, abych Verne kráčal k bojfš.
Aasím Ta V Sraľct ako žezla Zlaté,
nimž vlaaífzem nad tých Zakerniekyck Znamieıt VOjOm».
(Tak jasna mıziøm Zriet Tvaje Slané Zvratef) ,

21. XI. 1923.

N A'
Tak šialefze, tak Šialene
chcem Sľzżtfiat rty Ti Svlažene,
nektaram nehy Zbaľvenej,
Ó, Nađej!
D0 Očıż: nebies blankytıt
tak roztıtžene za svitu
chcem Zriet' jak lıžče Zenžta,
Ó, Ntídefi!
19. XII. 1923..

Ĺ/
Ó, Láska!

a Zavše Ti na

DEJ.
Na hruď Sem k Srdeıı vasntve,
bych teta útle, Slaafivé _
chcel Savtet na vzdor prattve,

Ý Ó, Nťidejf T
A Ty mi Skytaš, Nádejo,
tie radě aery -_ Nadejo --
ž Oči, bažskđ Nadejo --

Ý z -Ý ze zz Ó, Nádej! .
_ OĚ, Nadej! .

SKA.

JV

U Q 0

B G

mćikkých ústach Zpim,J
ked' mlavžš Slevy Dıtrfiıżrevýöřl ľülií,
59 vgčng høria Ohnam blıkavym,
Ó, Laska!
Ó, Lťiskaf
Ty Dlesaš Stale,
jak :ženy vľn, --

Stále blažená
a ja ten bteđne za Tebou

malý 5pžett` a ıvadat' mniem na kolena,
Ó, Laska?
Ó, Laska!
Ty tým, čo .žebra ZZ bied flortálav,
poaavaš perly Z rasy svojej plamennej,
by neblkıždilt' V bahne rntečášovø
ó, Laska!
O, Laska!
Ja často Tebe šlíapem na zlato. . „ .
A Ty, co recies,
ó, LaSk0?`!

267. Xi. 19252

hoj, co -- ca na ta,
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I VPOSLEDNÍ PROML UVA FARARE Ro UXA.
měl šgâšeššżìżľfaľfšgfąafgurflgfžiíä Š7-Pľiiita Iıoslednt ıvromlfuvu, kterou
ného čísla ,,0sserva'to-re Romano“ uvádıíıłifneiıřct 'Z Nemtaflce ˇpq lince ˇzmıíw-
lež uveřejnil „Sal terrae" Dastdrálni mšsíč 0ˇ])~0[dÍ!ˇef Zířem Spafelskehřì
T924. Zvláštní a ori ' .'l ' I T V v t ˇnı“ SpanęłSkyf› V I'.ŠıSl`/ÍÍ mý'ł . V gınaını tato proınluya svedcı o horlıvostı. iararove a je

V mnohem smerıı poucvna; a nabadava. Abbe Roux ji napsal v záři ;»_ 1922 ,1
LISÍCHIOVII, aby byla prectena farníkům V den jeho pohřbu. Zni mjzzftø;

 Mtlovanı ıíarníci! Dnes, kdy jste se shromáždili kolem mych smrtelných
ostatku, poslyste poslední „S Bohem“, které vám dávám. T
đělažwìlàleıžilaäđzav/Ěgy umlklyˇpřece se poızvedápabywvám řekl; co jsem pvıfišel

.. . je rodıste mne neurcılo bytı vasım, a .ta jsem prisel,
Clbyüh byl Vaším. Přip“ojil.jsem se k vašemu životu, byl jsem svědkem Vašich
radostí, ,Vašich trampjot, Vašich bolů. B

Co jsem přišel dělat mezi Vás? Nepřišel jsem sdílet se s Vámi o Vaše
pozemské Zaměstnání, nepřištel jsem učit Vás, jak se obohatiti, nýbrž Zvát
vás, abyste se odtrhli od statků pozemskych. V této Věci plnil jsem posldní
toho, který mne vyslal. Kázal jsem vám Syna Božího, který přišel spasit
lidi, Jeho jsem vás učil pozzˇnávati, o to jsem se snažil, abyste Ho milovaìli.

L Nyni skončilo mé poslání. Píše tyto řádky, cítím, že stín smrti na mne
padá. Jak mi bude před smrti? Nevím. Jisto jest, že smrt mne nepřekvapi,-
očekávaltˇ jsem ji cely život. Zil jsem V důvěrnem přátelství s myšlenkou na
Boha a na smrt. Tyto dvě myšlenky byly mi ochra-ˇ“nnpo=ıı stráži V obtížich a
nebežpečenstvích života.

T Žil jsem více proto, že jsem žití musil, než Z potěšení, protože mi bylo
usouzeno Zakoušeti na tomto světě více utrpení než radosti. Přes to musim
Veřejně potvrditi, že jsem V této farnosti oursbelillsket Zažil nejklidnější a
nejštastnější léta svého života; pravím to s p~oV“ýšenym hlasem: Se strany
mych farníků nikdy nebyla mi dána příčina utrpení nebo jnespokojenosti.
Ano, bratří milí, jsem s vámi' áplnëspokojen. Když se bližila neděle, tčšíval
jsem se, že vás Zase všechny uvidím. 1

Doufám, že půjdu do nebe, nebot jsem důV“črˇoVal V dobrotu Boži; ,ale
myslím take, že bude-li možno, přijidıı někdyzasse do teto farnosti oursbe-
lillské, kterou jsem tolik miloval a kde jsem Zakusil, tolik milých radosti
kněžských. B í V

Neprosírp vás, bratří, abyste na mne pamatovali -_- lide' sejdou s mysli
--, pamatujte však na naučeni, která jsem Vám dával, na učení, které jsem
Vám kázal; pamatujte, že jste křesťany, choďte do kostela, kde bude živˇena
Vaše Víra, kde se posílí křestafnská myšlenka, jež obrodila svet, jež jest
spásou národů a ljedno«tlivců; při svých skutcich nikdy neodezírejteod spra-
vedlnosti a lásky. T V

Nevím, budou-li zač státi me' záslııhy před Bohem; budu Ho Však pro-
siti o milost, aby tato klidná farnost vytrvala ve své víře a aby dávala pří-
klad Všech křesťanských ctnosti ku povzbuzení Všech a k svému' vlastnímu
štěstí.  i

A nyni,kdy jsem dokonal svou poslední promluva, vám dávám ,,S Bofl-
heml“ a přeji Vám, abychom se Zase shledali V příbytku sveho Otce nebes-v
kého. S Bohem . . . . S Bohem! j .

Oursbelille, 20. Září 1922.  Ludvík Roux.
Tento list byl čten u mar abbého Rouxe; a ,poslední promluva byla jeho

nejkrásnější a nejzjcˇzinnčjší řečí. j
A
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je možno přát si ještě neco Vícenež abychom jednou, až se nachylí
doba našeho kněžského působení a až den našeho života bude skládat Zna-
Vená svá křídla V černoua 13174266 Slflđküıl náruč noci, abychom pak mohli
podobne jako onen farář pyrenejský rožloučití se se svěřenym Sľđđfllľł? ~ˇ~

Ă s J. B OL:  

NÉKOLIK GLOS K Žrvororiso Ť K. D. LUTINOVA.
Podáváme Zde jen několik slo-V o činnosti Lutinovově v olo-

muckěm semináři tak, jak jsme je našli iv archivu Stojánovy Lite-
rární .lednoty českých bohoslovců. V

Ve zprávě o“ činnosti Lit. Jednoty Za rok 189%-91 připorníná
odstupující předsedá ctp. Fr. Skálìík ,,p. D os t á l a Z l. r ok u“ ně~-
kolikráte. Přednášelì po ptrvél v Ill. schůzi dne 16. listopadu t. r. ~=l
b á S ně, jichž nadpisy nejsou uvedeny. Dne 5. dubna t. r. je ozná-
čen pro-grám: Naše písně. Rozpravá O národních písz-
u tí c h. -(Dostál Ĺ), 3. května podává V „L i t e r á 1' n í c h k le p e c h“
své názory o D á n t o V i. V Seznamu práci literárních podaných
výboru L. J. t. r. uvedeny jsou mimo to od Dostála: N á š e pis n
Práce kulturní. Díl druhý, specielní. (Zl). I. t. rx), Sloky re áz-
listickě (lel. Ill. tl. r.) á Několik črt o Dantovi. ldi). ll/_
r.). Z prací jeho odměněny toho roku dvě: P ět b á s ní (5 Zl. ż-~
nejvyšší t. r. vy.psašn.á cena) 8. N á š e p í S n ě (3 ZL).

Ačkoliv v_I. ročníku nebyl vyslán. do výboru L. J původně,
dostal se tam Za vystoupivšího (Ze semìinláře) svého' kolegu během
roku. V ll. roč. byl Dostál členem výboru 8.. .v seznamu práci Za
rok 1891/92 uvedeny od něho tř i pod názvy: l. B á s n ě od p. Karla
Dostála, il. r. (10 čísel, Z, nichž 6 předneseno bylo na schůzi dne

X. t. r. Czhárákteristika schůze Zní: Návštěva velmi hojná, práce
V elez dářilě, proto účástenství postlucháčů tak živě . .T .Ě T Úd-
měná 5 Zl. -f 2. Vánoce V písních našeho lidu; Inosáiká
od Karla Dostála, Il. r. Přečteno ná schůzi dne 10. l. .E892, bláfl
vštěvá četná; -- práce se líbily á přijatty se Srdečným potleskem.
-- 3.“Sv. František Assiský vesvych básních; od p.
Karla Dostála, ll. r. Mimo to dne 20. lll. t. r. je 2. číslem programu :B
„N á š D o m o v°Ť; několik slov ná' rozšíření tohoto listu promluvil
p. Karel Dostál, Il. r. ' á ř  T

R. 1892,/'93 podává Dostál (Ill. r.) jen jednu práci: D v ě b á s-
n i c k ě l á t k y u h e r S k ě; „velmi krásně“ ji přečetl (první číslo
programu) na schůzi dne 11. V. t. .r. „Práce velice se líbily.“ Do-
stává Za ni p r v ní cenu lt) K o r un v e Z l at ě. Pro tento rošt.
Zvolen Dostál jednátelem L. .l., leč představenými potvrzen nebyl.
„Dne l. listopadu po bouřlivé debatě, ná níž jednalose O adrese, jež
se mělá zaslati výboru Družstva. ,,Vlástí“, V y S t o u p ili Z výboru
D-.Karel Dostál, . . .“ .

Mezi pracemi podánými V r. l893/94 uvedeny: T ři b á sn ě K.
Dostála, lV. r. Četl je (25. II. 94). .lednu „Šotek Nelenká“ uveřejnil
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„Naˇšem Domovu“. --i H y m n u S n as V. T O m á še A q u. K.. Do-
stál. Get] (11. III. t. r. Schůzi byli p›řit‹O`mni: Dr. Wisnar, dr..Kach-
ník, P. spıirituál Demel, P, Kögler, P. Sládeček. V Clenové skoro
Všichni. N á la d a s l a v tn o S t n í)fl; uveřejnil V Museu. První práce:
B á s n ě odměněna na prvním místě 10 K O r. (Nejvyšší ceny d
k á tu nedostal t. r. nikdo.)

T končí V archivu Stojanovy Lit. Jed. bohoslovců olomuckýclı
zprávy o b oh oslo“ V ci K. Dostálovi. Do r. 1902 vyskytuje se
ještě jednoui jeho jméno a sice na schůzi dne 12. XII. 1896 "zpíván
H y in n u s V í t ě Z n Ý, Sbor od Petzolda. Slova od D O S tá l a-L u-
tin O V a. Leč to už se stává b á S n ik L u tl i n o V známějším a pro-
niká do širších kruhů. Nám běželo -o b o h O slo V c e D o S t á l a,
jehož jsme zde poznali už jako příštího nadšeného literárního pra-
ccvnıka, který i při nedostatku času V semináři tozlik na poli poesie
mohl pzracovzati. Jeví se u něho, jak Z jedné strany jf;-“atrn-o, živý zá“
jem o Danteho, jemuž se později tolik věnoval. Na druhé straně po
příkladuSušiloVě Všímá si hodně lid O vý ch písní. Zná soudobé
směry literární (Sloky realistické): aj praktický, živý duch poesie
náboženské mu není cizí. Hledá jej všude, tamizejména, kde je vyfl
jšádřen ve formě nejněžznější, ve Verších (SV. František Assiský ve
svých básních). aby jej pozdějive s V ý c h básních nadšeně šířil.

Je zajímavej, že se Dostál už tak záhy odvažuje -- byt ne da-
leko -z -i za lirajnictet (Dvě. bás. látky uherské), aby nasbíral látky
k tvorbě. Ško-da.. že nehledal V „ulierských“ l<;ra.ijch i na dále; byl
by zakotvil V látkách slovenských a jeho životní' dílo by možná
hrálo velkou roli V palčivé otázce Vzájemnosti československé. »V-

 Těchto páridat bude moci snad upzotřebiti příští životopisee
Lutinovův a jest“ si přáti z té duše, aby ho zemřelý básník brzy
svým dílem našel. - .  

. V \

. s -JOSEFDYCKA:
REFORMA GRES-ORIÁNSKÉHO KALENDÁŘE.
Mezi různými snahami dnešnídoby směřujícími k reformě Spo-

lečenského i kulturního řádu učiněn byl nedávno také krok k dávno
zamýšlené reformě gregoriánského kalendáře. I i

Dnešní úprava kalendáře byla by zcela odlišna od reÍ`ormy ka~
lendáře juliánského Ve sto-l. 16. .luliánský kalendář měl Vadu. že zůfl-
stával za skutečným (slunečním) rokem o li minut a 14 vteřin ipo-
zadu. Proto bylo nejen třeba odstraniti odchylku od pravého časn,
která tehdy Vzrostlša už na 10 dní, nýbrž také zabrániti dalším chy-
bám.zTo bylo dílo papeže Řehoře XIII., který, jak známo, zamezil
dalšímu zpožďotvání kalendáře ustanovením, že Z roků stoletních
má býti přestupný jen ten. který je dělitelný číslem 400. Ovšem
jako žádná úprava kalendáře, tak ani tato nevyhnula se úplně chybě,
ale ta je tak malá. že za 3000 let zůstáváme pozadu za pravým ča-
sem szotva o jeden den. Dnešfní reforma netýká se proto, jak by se
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snad někdo mohl domnívati, této nepatrné chyby; oč dnes be , jsou
jiné, dalekosáhlejší požadavky od vlastností kalendáře. Pěkně to
orbjagsňuje ředitel Vatikánské hvězdárny J. G- Hagen S. J. ve „Stim-
men der Zeit“. (54. Jahrg., 3.›/'4. He-ft. 1923.)

, Jde hlavně O dvě věci. V prvé řadě mnoho už bylo vysloveno
přání, ,aby velikonoce nezávisely na jarnim ůplňku, nýbrž aby byly
ustáleny a spjaty s určitým datem. Za důvod se uvádívá, že kolí-
sání Velikonoc i predchazející doby postní a následujících prázdnin

<
N< P-4\

,působí V Obchodním styku, sportu a ve školství jisté obtíže. Ustá-
lením Velikonoc měly by i Ostatní svátky stálé datum. Tento poža-
davek je celkem ještě -skromný. Jiní se vyslovují pro úplnou změnu
kalendáře, a to tak, aby stejné dni V roku připadly na stejné dny
V týdnu.  Q j `

Takových podobných i odlišných návrhů ia přání přicházelo
hlavně do domnělého centra -_ Vatikánské hvězdárny poslední čas
se všech stran Více. Ale neklidné doby vždy působily, že nové kaler
dáře existovaly pouze V hlavách navrhovatelů. líonečně první krok
k reformě byl učiněn loňského roku V Ženevě. Svaz národův do-
pravním výboru konal tam první poradu o úpravě dnešního kalen-
dáře. Vtéto schůzi mělo býti hlavně vyslechnuto mínění těch, kte-
rých se reforma nejvíce týká -- náboženských společností. Proto
byli pozváni zástupcové předně svaté Stolice, pak církve pravo-
slavné a anglikánské. Jiná náboženská“ vyznání  pxozvána' nebyla.
Z delegátů, kteří se všichni tři dostavili. zvlášť čestného přijetí se
dostalo zástupci svaté Stolice P. Gianfrancesíchimu, proůfesoru
astronomie na gregoriánské universitě. Ort`h`od»oXtn'í patriarcha koni-
stantinopolský vyslal profesora atihenské university Eginitise, arci-
biskup anglikánský delegoval sekretáře Royal Astržon. Society Rey.
Phiflipse. P  _ J P '

P. Crianfranceschi; požádán o slovo, předem pro-h.lásil, že je
pouze zplnomocněn o jednání vlfìírně referovati, nikoliv však pro-
nésti úřední mínění.. Ale vyslovil svůj vlastní náhled, že proti po-
sunutícírkevních. svátků nestojí vcestě žádná d›ogmatická obtíž,
že však může býti reforma provedežna pouze V úplném srozuměn
všech a to tehdy, je-li reforma skutečně oprávněna značným
jistým zlepšením dosavadního stavu. Eginitis ujistil, že oekumenicky
patirarcha reformy nezamítá, že sevšakbez svolání Synody ne-
míníi“ezh.odnouti. Za to an.gliká.nský arcibiskup. jak lšev. Phillips
sdělil, vyslovil se beze všeho pro reformu. P. Gianfranceschim na-
značené směrnicebyly prodebatovány ai na konec učiněno zjrnich
usnesení, o němž rozhodnuto, aby bylo rozesláno všem vládám a
hlavázm všech náb. vyznání s prosbou o podání vážných návrhů
dol. března 1924. Před ukončením této první porady zřízen byl
ještě stálý Výbor pod předsednictvím jednoho z členů Svazu ná-

55-UI-I--l\

rodů. , ›“ i J ø v e * =
Dojde-l.i k dalším krokům, t. j.. nalezne-li se všeobecná ochota

°ˇ ˇ ' ˇ ˇ ' ˇ tí:a srozumění, pak muzemeocekavati uskutecnenı dvou moznos
bud budou jen velikonoce upraveny, a nebo bude se reforma týkati
ripllnéhso uspořádání kalendáře. ě Už V prvním případě ztratila by
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Církev Oblíbený symbol; podle Pörstera byl velikonoční beránek
přicfhystán V době úplňku, aby se poutníci mohli na svénoční cestě
těšiti Z jeho nebeského světla. Církev křesťanská podržela pak toto
Vnější znamení, aby věřícím připomínala, že velik-onoční slavnosti
Nového Zákona jsou naplněním starozákonních, že jsou uskutečně-
ním tohoto p=ředobrazu.,l\/lěl-li by se však tento časově kolísající
symbol státi obtížným rostoucím požadavkům civilisace, tu by se
ho církev mohla beze všeho vzdáti. Ě

Může se však státi, že bude provedena i zmíněná úprava roku
na záklladětýdennírn, aby stejná data V roce připadla na stejné dni
V týdnu. Rok by měl rovných 52 týdnů, tak žeby zbýval jeden a
čtvrt dne. Zde by -pak záleželo na tom, jakým způsobem naložiti
s tím zbytkem. P. Hagen ukazuje, že dosavadní návrhy neřeší tuto
otázku způsobem zrovna nejvhodnějším. Všechny novější předlohy
luští* totiž věc Velmi jednodjuše zavedetníniž t. ZV. nulových neboli
slepých dnů, to jest: vziti do roka k těm 52 týdnům i zbývající den
(ovšem po čtyřech letech dva), ale n.epo~čítati jej, aby nebyl po-
rušen týdenníráz roku. Proto jeden týden V roce měl by pak 8 dní
(po p«ř-ípżadě 9); to však odporuje prastarému posvěcenému sedmi-
denní. Církev absolutně řečeno není sice vázána mıosaickým záko-
nem, ale aspoií Židé by musìli býti respektování. T e .

Je podivné, že se mezi tollika návrhy nenalezl jiný -náhled, jako-
by jiné řešení této otázky nebylomožné. A přecze, jak P. Hagen
připomíná, ukázal jeden katolický učenec asi; před 13 roky, že se
dá téhož výsledku d`ocí.litiż jinou: lepší cestou. Jest jím zemřelý ,již
astronom George M. Sea.rle, jenž svého času konvertoval a. jako
paulista spravoval hvězdárnu katol. university ve `Wash.ingtonu a
jen pro svéf zvolení za generála řádu zanechal své astronomické
dráhy. Jeho plán na reformu kalendáře je velmi zajímavý: rok by
měl také rovných 52; týdnů, ale místo nulových dnů zavádí pře-
stupné' roky of týdexn delší podle těchto dvou jednoduchých pra-
videl: I. Každý pátý rok, ale ne padesátý je přestup=ný` čili aby
mohl hned každý přestupný rok poznati: všechna čísla roků děli-
telna 5, ale ne 50, znamenají rok přestupný. -_ Poněvadž při tomto
počítání bychom zůstali za álllllet o týden pozadu, proto 2. vždy za
400 let musí ještě jeden přestupný týden.odpadnOuti.iNutno připo-
menouti, že Searle při tom_nezamýšlel nějakou opravu měsíců, jak
dnes někteří horují. Jenjeden měsíc by musil býti o den zkrácen a
zase V přestupném roku by některý měsíc o týden zvětšen.

P. Searlův návrh má jistě tu nepopíratelnou přednost před ka-
lendářise slepými dny, že stejného S nimi účelu“ dosahuje, aniž by
rušiljmosaické sedmídenní. A právě proto dnes, kdy se o reformu
jedná, chce P. Hagen napolozapšomenuto-u myšlenku Searlovudů-
rázně upozorn.iti budoucí poradce a vyslovuje naději, že nulové dni
budou pochovány a že P. Searle může býti Juliem nového ka--
lendáře. P v r“
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J. B l.' I V   O POSLEDNJ POZDRA V.
Mrtvemıı Dřitelifř

Pomněıtkove kvíiko, lisované V srdci
_ posílám Ti na hrob S híloıı stııhoıı Z đčlli:

že Ses V slzách Zınital na Vychlarlle' hvëzılě,
že jsi platil krvi žhavé ideri-ly _ T. .ft

Smııihě pohřhili Tě pod tesknici hřizıı,
Ozćlohili rakev mrtvých věnců kvilim --,
Zapomněli, že jsi spěchal V náruč toho, e
k němuž spěl jsi celým, celým írpkým žitim!

Tak jdou srdce lidská od kolébky k rovn, S
aby Vzhltílo lciskoıı, aby Opět mřela,
jedna ješte tlııkou, jak jim Mistr velí --
Tveje hlaži V ráji jeho láska Vřelći . . .

Až my Dřeplızjeme Skrılnalými břehy
dobu zkoušky dítek, syhům Otcem danou -- ,
pak si na nás Vzˇlflomeň, pak nás přived' k Neˇmıı, J

r D a k, -- Slovanský Orle --_, šťastně n e S IZ. l e tl an O ıı!

S “*) Ctp. Eugen Olear, narozen lo. lis-top-adu 1903 V Kucura, Bačka V Ju-
goslavii. Studoval ve šk. roce 1922--23na olom. bohosl. fakultě a byl cho-
vancem našeho semináře. -- Zemřel po dlouhé, vysilující nemoci dne 21.
února 1924 u rodičů V Kucura, Bačka V Jugoslavii. Pán, pro něhož pracoval
a pracovati toužil, budiž mu štědrou odměnou na věčnosti!  

Ruda Lintenický:

MYŠLENKY
Mnozí často 790 prvém nezdaru ustáveji, -tí Z toho právě Drýšti nespo-

kojenost a neštěstí ıı Větsıny lıdı.  
l

Myslíte, že bolest je zlo pro člověka? Mýlite se. Často bolesti Vykry-
Stalııje povaha člověka k ćlohrıı. ˇ  

V=.<

Přičifzoıı hesıaokojżenosrti ve svete je le, že lide' neumějí žili. Nauči se růz-
ııym Oćlvětvim umění, ale na umeni žití obyčejně zapeminaji.
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CYRILOMETODÉJSKA HLíDKA_
‹

JANKO PENIC,BiOGoSLOV_ ZAG-REBzˇ  
APOSTQLATSV.ćuuLAøšMEToDLM_
I%NDZASTľľoMIflnMZIUEvHIšMARUE-

UHRvAT5KOy 
ˇ(0Stata,k.) S

ˇ III. Misionskì rad hrv. ,,ApoStoIata,“. A
R-adí posebnih prìlìka Svraćañö) h1“Va,tSkii Slovenski ,,ApoStolˇa,t“

svoju poZoI'noSt na, Balkán: posebice- pak na, uniju 11 _Buìga1“Skoj.
Sabrammpriııosima pOđupíra,› je rád za, uniju ıı bískupija-nim:  So-
lunskoj i đrinopolìslšoj. _ _ '

Hrv. je „Apostolat“ u 11ep1“eSta,no`m ízmvnoèm ?Saob1`aćajıŤ157)
S misionaľìma na Ballzanu, i to SASumpeiOniStima.,ReZu1`ekeíO11iStima,,
Lazaristima , Euha1`isti1ìıkan1a, Oblatkaına, Sestrama SV. -Vinka Paulskog
kao i S kuratninıunijatskimˇ Svećenstvom Spomenutog krąja.

Gla-Vnu pažnjıı58) Sv1`aća0 je „Apostolat“ na Ma-eeđonijui Tracíju
Tu je bio rad ııšisíonara okra.njem59) nejlepším 'uS;_›jeSı_ma,- tu Se je
bľoj vìernika líjepo množìo; ovđìe S11 Se osnivale í uredivale kato-
ličkežupe Sjeđìnjenih Bugara. „Apostolat“ je đobivao izravne in-
forınacije O potrebama, poieđiI1ih~mìSi0na1“a, i misìonskìh Stanice.

Tai izľavni Saobrąćaj S misìonaľima podržavao je 11 čl-anovima,
a. Abudní duch i revnoSt.6°) Zato je ıjađ „Apostolata“ od osnutka 'pa
Sveđalje pıˇíje Svjetskog mta bio sve to intensivniji.  S

Da. Se uľedí pmveđ-na 1“aZdiOba62) pľinosżı medu Inisioľiare,
Stvorili Su hI`Va,tSki i Slovenski diecez. ođboľovi ,,ApoSto1a,ta“ neku
uzajamııue Svezu i Zajeđnički poStupa,k.53)S Dioba, dokodaka iđe po
Zajeđničkom planu. _ VV  S _

Da Se pak darovi praveđˇno i uručuju-Osnovao Íe na.šS,“,ApO-__
Stola,t“_11 traoijskom apost. Víkarijatu „Svećenìčku ZaìedmˇOIIG4) bu-
garskih miSiena,1`a“.*) U toj Su ZajednieìASum_po1oniSti,Rezuľelšeionistì
i Svjetovnì Svećenìci. Zajeđniea- Se b1“ine65) za dobazı“ đuh Samìh Ini-
Sionara. Da, ne ti osamljeni mìsionaľi -i Svećeníoi postali mìakìfiö)
.ìˇ .

'Ť Temelje joj je uđarío mísìonar O. Laverclure. _

 ne ˇ
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obilazi in od vremena do vremena jedan›_ duhovnik, koji im drží
dubovne vježbe,6'-7)- ispovijedaih ide ˇinı na ruku u drugíim potre-
bama; Zajednicaˇ imisionara imade Svoj uprav-Iıi Odbor, lšojemu Se
javeös) potrebesvih misionskib Staniea. „Apˇost-olat“'pošalje_ prinose
Odboru mi-Sionara a on ih dijeli prema potrebi; i tako Se ne može
dogoditij da jedan misionar dobije mnogo", a_ drugi ništa.

0Sim69) toga organiziraoi je ,,ApoStOlat_“ i dmisionskuˇ štampu
ju Bugarskej; Podupirao je dva njilıova bogoljıibnaž liSta7~@)**)iiizda0
imjednu znanstveno- pučl-_š_u7ˇ1) ap0logiju***)_nabugarskom jeziku.
Središte bugarske kat. štampe je Jambol i'Sliven, gdje rada
O. Metodij _UStičkOV i 0. Germain Rejdon. _

W Krozˇ ovo prošlih .5 godina podupirao je zagr. ,,ApoStOlat“
„Svećeničku“ zajednieu misionara bugarskih“ ›u Drinopolju (koja
imade Sada Sjedištem) u Plovdivu), bug. kat. štampu73) i Asum-
peioniste u Kara-agaču. U Kara-agačuˇje bilo malo i1i_ dječačko
Sjemenište,74=) u kojem Se odgajao - misšonarski pomladak za bugarske
misije. „Apostolat“ je u tom Sjemeništu vidio najglavniju tečku
cijeloga misionskog pokI'eta.75) Za vrijeme balk. rata preSelilo76) Se
to Sjemenište iz Karaagača kraj Drìnopolja u Carìgrad, a Sada za
Svjetskog rata preselilo Se u Plovdiv, gdje Se bo1“i77) S8. materijalnim
teskoćama Svalše ruke. Za uzdržavanje toga -Sjemeništa ustanovljeno
je t. zv, „Djelo dnevnog hljeba“. Pojedinae član daruje- hljeb za
jedan dan u Svoti78) od 20 K, a Seminaristi Se pak mole dotični
dan za Svoga dobročinitelja. j“ _ _

Budući da Su u velikoj jpotrebi bile -Euharistinke -- nova
ženska kongregaeija zafslavenske misije -- u SolunSkom vikarijatu
(Paliori, ]Ĺ)evdeli,' Bogdanei, Pìrava, Stojakovo iDonji Todorok),
to je „Apostolat“ i njima SlaO” ˇSvoju pomoć. "  

Kakoˇ hrv. Sesìre milosrdniee iz kongregaoije Sv. Vinka Paul;
vrloiiuspješno djeluju79) u Bugarskom u Školama i u bolnieamago),
to je „ˇApostolat“ dpomagao njıhove kuće Osobitoi u Drinopolju,
Plovdivui nMalkom Trnovu. ˇ od S _ ˇ

Kad je bulfšnuoęľ) balkanslši rat, jpretrpješe kat. Inisije u Ma-_
eedoniìi iˇTraciji Silan uda1`ac.82) Skoro je potpuno uništeni ra-
Spršan83) apostolski vikarijat SO]`un"Skii tracijski. Bugˇarski je narod
iz Traeijeˇi Maeedonije izagnan, Sjedinjene 'župe84) uništene a Sve-
ćeniei* p“mtjerani.85) _ Ĺ _ i ' Ť -

U tim jadnini prilikalma pregnuosö) je ,,ApoStolat“, da Spa-si
ostatke unije, Izagnaniciına je Slao Odijela i novaea, jte podupirao
Inisionare, koji Su raspršeno Staˇdo olšupljali' u nova Sela i ustrajali
nove župe_87) ,,ApeStOlat" je nepreštano dobivao  potanke vijestiss)
O unijatskimˇ bugarskim bjeguneima89)i po mogućnostiih pomagao.
U Samoj Turskoj nestalo je unije, ali Se zato pomnožao brojfiisje-
dinjenih Bugara _u- Staroj Bugarskoj.“ ISto* je tako“ nestalo unije iz
grčlše Maeedonije osim malib ostataka u Selunu- i`Janiei-Vardaruj

Jedan ed njih nosiime ,,Poklonik<'_ ˇ
 Nesi naslov ,_Religijata“, a napìsao ju O. Zidarev (P. Montmasson).
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ali je zato porasao9°) broj u onom dìjelu Maeedonijej koji je došao
pod Bugarsku, osobito oko Strumšce. Ti trebaju nepresıane pomoći
„ApoStolata“. Zato „Apostolat“ podupire posvojimrssilarna glavn‹›g`

vis neumornog organizatora bugarskìh. misìja O. Pavla Hristo va, gener.
vikara traoijskog vikarijata, kome iınadu zal1valiti91) Inisìje sve.) 5
_-n7Ako í jest hrvatski»„ApoStolat“ Svraćao glavnus pozornost“ na
južni Balkan, »poglavito pak na Bugare, nije ipak srnetnuo S uma
niti92) ostale Slavene. Lijepirnlje Svotama pomagao siromaŠne93)
unijatske župe križevačke eparhije u jHrvatskoj si Slavoniji, zatím
je podupírao grkokatolíke u Bosni i Dalrnaoiji, a katolike su Crnoj
Gforì. r « 5 “

Za un u Gralioiji nije se toliko brinuo, prepušjtajući to, polje
rada moravskom ,,Apostolatu“. Aliípak kad je nastala nužda
uslijed94=) rata, pomagao je i tu po svojirn Slabinı silama. Pomagao
je institut sv. Josafata u Bzuozaozu, a doprínioje i lijepu svotu za
uzdrzˇavanje provìzornog oentralnog sjernezo uišta rutonskih' bogo-
Slovaoa uKro1něřížu. Podupirao je ízagnanse sgalìoijske unijatske
Bazìlijanke, koje Su se Sklzeznile u Križevoe i Bazilıjanoe, koji su
prebjegli u Hrvatsku. 3 3 5 si

5 lKako su riječkì Kapueini odgajali í bugarske írnladiće, da budu
mísionari u svojoj ~post.ojbini,95) to je ,_,Apopstolat“ i Kapuoinama
pritjeoao u pornoć. 3  ' , 3 5 t 7 ot p  I j ,R  r

3 Ratovi sud zadali slavenskim Inìsijama težak udarae into] na
Svim linijarna. Balkanskí su ratovi škodìlis uniji ut Traoijì i Mace-
donijıfy lgdje, je unìja prije toga upravo' cvala.e Svjetski je pak rat
naškodío unìji u samoj Bugarskoj i u Gralioiji. Uniji je u Bugarskoj
naškoˇdio radi toga, što je veliki Ť dio rnisìonara Inorao ostafvìti Bu-L
garsku svratìti se u domovinu, jer Su mìsionarì bilijinozeınei. Osšrn
toga su zavodi míflionara promijenjení. u bolniee, a preostale kuće
Suostale bez ,prìhoda.96) Tako se Sn1anjìo97) i broj vjernìka i broj
svečenika, a uz to nadošla velika bìjeda i za ono malo ostataka.
-_- “ j

53) obrací, 57)“ v neustálém) přímém spojení, 53) hlavní pozornost,
59) korunována, 30) bdjělého cluehai horlivost, 31) od počátku 1a dále před
světovou válkou.., 52) Aby se up1~±tvaılopsprave_dl1vé rozdélovánı, 63) vzájemny
Svaz a Společný postup, 54) sdružení, 65) stará, se 0, 33) nestalí se vlažnýmı,
67) ovıčeıší, 3ˇ3()ì ozlnamujílse, 39)àlŠrožn?‹ìl7(à) pšodporojvlalˇjlejıelg) dvăIn`ábp8Š'Še1jskké
revue, _ ve ee čo-popu arnı, a a » A nı po ozı, osı o, tp v1_S ,
74) ehlapeeký Seminář, v němž vyohovává Se  dorost mìS_, 75) rozvoje,
73) přesídlil 77) za así 73) zaˇobnos 79) velmi ús ěšnjě r-' 11"- 30) n-ınoenioíohuž 7 p 7 ~. › P P đ*C.l17 V _€ ” _!
31) vypukla, 32) ránu, 35) zníčen a roztrhanj 34) íary, 35) vyhnánı, 35) Snažil
Se,.37)kteří rozprášené stádo slıromáždìli vnová, Sídla a zřídili nové -fary,
33) podrobné zpravy,›_39)) uprehlících, 90) vzrostl, 9*) děkovati, 92) spustıl“ se
zřetele, 98)' øhude, 94) nouze následkem, 95) domovíně, 93) bez příjmů,
97) zmenšılo Se. ' 3' 7 5 . » ~
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SLOVO K „ČESKÉ HAERE-
5 SIOLOČIII“. 3

,V nedávno vyšlěm Iil. díle „Kato-
lické věrouky“ preláta dra Josefa
Pos-píšila na str. 650-654 je zajímavá
stat, V níž autor ostře odsuzuje fran-
couzský ai český smyslný mysticis-
mus, pěstovaný, jak ve stati tě čte-
me, ve Francii jistou školou pseudo-
katolickou a u nás školou modernisti-
ckou., Těmto směrům vytýká prelát
Pospíšil čtyři bludy: nesprávný ná-
zor na následky dědičného hrıchu
(,,status.naturae lapsae“ prý není
horší než ,,status naturae purae“),
smyslný mysticismus, jejž autor po-

\ł \/Ivažuje za nejhlavnejsı a nejnebez-
pečnější blud celého tohoto hnutí,
dále hrubý a nestoudný realismus a
konečně parakletismus čili chilias-
mus. Na stat Pospíšilovu odpovídáv
„Rozmachu“ (roč. II. č. 4.) profesor
cyrilometodějskě fakulty V Olomouci
di“. Josef Vašica článkem „Z české
haeresiologie“, jehož obsah je čte-
nářům jistě znám. ~- j

Jsme toho názoru, že zde jde o
nedorozumění, které má původ v
různých hlediscich. s nichž oba au-
torové vycházejí. Prelát Pospíšil _-
podle našeho _Sou-du -s má na zřetelì
v prve řadě určite osoby, dr. Vašica
pak myšlenkovv a kulturní směr.
Tento hájí therii, onen usuzuje Z
praxe. Běží zde především o Sta-
rou Říši, o Josefa Floriána ia jeho
školu. Veli-kých Zásluh, jež. si Josef
Florian získal. o katolickou literaturu
a kulturu čte-skou tím. že ve větší.
míře prorazil okna do katolické ci-
ziny, jmenovitě na západ, do Fran-
cie. nikdo mu neuoře. Vi'/ˇsled.kem je-
ho dlouholete vytrvale práce, jež

; :I -- „ .=-~ Ť'L- Ť* fz za '
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je u nás zjevení ojedinělým, zvláště
uvazíme-li, S jak velikými často ob-

IVtızemi bylo mu zápasitì, jest dlouhá
řada většinou literárně a umělecky
velmi významných děl! a publikací,
vpravdě bibliořilsky vypravených,
takže po teto stránce nevyrovná se
Studiu a Do-brěmu Dílu žádná česká
edice. (Nutno. však pozznamenati, že
vydavatelská činnost Florianova ne-
obsahuje pouze oslnivě světlo, nýbrž
i leckterý stín. Jako doklad budˇtež
uvedeny starší svazky „Nova et Ve-
tera“, do nichž hlavně Jakub Deml
uložil ,,perly“, jež jsou sotva k o-
zdobě .naší katolické literatuře a kul-
tuře.) j   

Toto jest jedna stránka Floriano-
vy čıinnosti a osobnosti. K ní přede-
vším přihlížeje, hájí dr. Vašica Sta-
rou Říši a Josefa Floriána proti stati
Pospíšilově. V tomto směru činnost
Florianorva sotva potřebuje obhajoby
proti prelátu Pospíšilovì, poněvadž
skutečné zásluhy Flririanovy, onichž
jsme se svrchu zmínili, zajiste i on
uznává a oceňuje. Stat V jeho do?-;“
matice však. má na zřeteli hlavně
druhou složku typické osobnosti sta-
roříšskěho samotáře; tou jest, jak se
aspoň říká, radikální či bloyovský
katolicism. A tato složka vykazuje
značně? slabjrıy a nedvostatkv, cjichiâ
objektivní pozorovatel nemůže ne-
uznati, a jichž velice litují i nejod-
danější přáteleDobreho Díla. Je to
především poměr Josefa Floriána
některých jeho bývalých i součas-
ných pomocníků k církevní vrchno-
Sti, jejž katolík, at laik, at kněz při
největší benevolenci nenazve /korekt-
ním. Pro katolíka není diskuse O po-
slušnosti, jíž je povinen církevním
představeným, tedy hlavně biskupo-
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vi. Proto je dlouholetá neposlušnost
ajakýsi odpor Florianův vůči cír-
kevní Vrchnosti chybou a nedůsled-
ností těžce odpustitelnou. Neboť hlá-
sá-lí se s jedné strany absolutní ka-
tolrcísm, pak se nesmí zapomínati,
že V tomto pojmu je zahrnuta také
poslušnost církevní ivrchnosti. Bee
poslušnosti je katolicísm nemyslítel-
ný; katolícísm bez poslušnosti __- tot
paradoxon. Gdstraňtflc poslušnost a
podvrátíte Církev, nebot tím strhu-
jete jeden. ze sloupů, na nichž spo-
čívá po›divuhodná a velkolepá tato
budova. Srovnáme-li s touto úvahou,
jak si V této věcí počínal Josef Flo-
rian, že totiž byl a snad ještě čá-
stečně trvá V odboji proti církevní
Vrchností, jíž katolík má býti poslu-
šen, pak docházíme k závěru, že je-
ho odpor proti církevním představe-
ným není něco nepatrneho a po~druž-
ného, jak to možno tu a tam mezi
laiky slyšeti, nýbrž že je to kapítoia
velmi smutná, ze je to defekt, jejž
lze snaze vysvětlíti než omluvíti. --
Jsou zde dvě možno~sti: -bud je cír-
kevní vrchnost V právu nebo se sta-
la Florianoví křivda. V prvém připa-
dě byio a jest jeho povinností po-
drobití se; V druhém měl a má
svého práva do-volávatí, k čemuž 5
Vždy otevřena cesta i ad limina,
kde je možno dovolatí se nápravy.
Nebyl by to V làłímě případ zcela

ø..„nC/J CD(D

nový. Cesta, již ř"lorian voiil, je ne-
OVšťastná. Jako katolíku nemuze mu

přece býti lhostejno, jak se o jeho
poměru k církevní Vrchnosti soudí.
Jde zde o veliké pohoršení, jež půso-
bí řľlorianův poměr k církevní vrch-
ností, a jež má Florian ofldstranití, at
tak, či onak. Povinnost ta trvá í V
případě, že je v právu. .poněvadž
nejde jenom o něho. nýbrž O mnohé.
zvláště laiky, kteří kvíetismem V tě-
to Věci lehce mohou býti svedeni na
scestí. ľlledíce na takový příklad a
neznajíce namnoze jádra věcí, jakou
mohou pak míti úctu k církevní
vrchností a jak jí uposlechnou tam,
kde je třeba mnoho pokory? Není
takto namnoze, třebas nepřímo, ve-
dle dobrého a požehnaného semene
zaséváno také símě odboje a anar-

chie, které vzklı a vzrostouc mů-
že vydatí ihojný a hrozný plod? --
Uvšem snad také Větší rozhodnost s
druhé Strany, _ Do případě předložení
celé věcí rozhodnutí SV. Stolice mo-
hlo a může definitivně rozluštíti ne-
milou tuto situací. Žádné straně
však neprospívá nechati věc, jakse
prostě říká, běžet!

Mluvíme o odporu Josefa Floriána
proti církevním ipředstavenýmç jak
se odpor ten projevuje? Otázka tato
vyžaduje odpovědi aspoň částečné,
protože jsou mnozí a mnozí, kteří
nevědí, oč zde vlastně jde, a poně-
vadž je toho třeba k osvětlení stano-
víska, s něhož podle našeho soudu
prelát Pospíšil vychází. -- Nevídíme
ovšem in Víscera causae, ale i ze ze-
Vnějšku dá se něco povědětífl V Do-
brém Díle vyšlo bez církevní tí-
chvaly mnoho knih, jež ímprimatur
potřebují. Jsou to různé životy sva-
tých, dále sbírky' modliteb, český
překlad missálu a j. Tím Však pro
katozlíka praktická cena takové kni-
hy, hlavně českého míssá-lu, jinak dí-
la jistě nevšedního významu, stává
se problematickou, nebot na knize,

by imprímatur míti měla a nemá
ho, vždycky lpí skvrna. třebas jen
domnělá., že obsahuje něco od kato-
lické nauky odlišného. (Proto,-jsme
liviíi tuze potěšení. kdvž Tho~mnso-
níiv Život sv. lcnáce. nebo Paninihn
l\/lodlitba ke Kristu měly imorimatur;
přejeme si jen. aby to tak bylo i na-
dále.}z -_ Další projev odporu proti
církevní vrchnostijeví se V“ tom, že
Florian přecho-vává u sebe suspen-
dovaného kněze který pro lljloria-
novu domácnost slouží mši sv. a oří-
sluhuje sv. svátostmi Flo‹rjan„n.emıÍi-

02.I-JM O .

že nevěděti, že susp-endovaný ˇ ˇ.
nesmí posvátných funkcí vvko -
Vati. a když je Vykonává. že -
va írre.c“ulárn.ím. Je to tedv ve Staré
Ríši o“n=ra_vd.u_ jakási r;íš“l›f“vi'->'*!./fi Mr)
sebe; neodvíslá rlšecesníljo l'iis?›:r.šz«-
p-a. lnvektivy proti církevním před-
staveíiýˇin uveřeiňo›vané olížčas ve
sbírce Nova et Vetera také nesvědčí
O poslušnosti a úctě k církevní Vrch-
nosti. -- Toto Všecko, a je-li kromě
toho ještě něco jineho, tedy i to nam
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neznámé, poznal do-bře prelát Pospí-
šil Z vlástní zkušenosti i z osobního
jednání jako generální vikář brněn-
ské diecese, V niž Florian žije. V
tomto úřadě vícekrát se mu ná-
skytla příležítost seznáti poměry lé-
pe, než je to možno nám. Nyní snad
rozumíme slovům: „A poněvadž ne-
jsou; přístupni žádnému poučení, vy-
povídají také poslušnost svým cír-
kevnimpředstaveným a tvoří často

J v 'V Církví zvlastni své církv.ičky...“
Prelat Pospíšil usuzuje asi také Z
těchkonců, do nichž dospěli; někteří
pomocnícia přátelé Joseia Floriána.
-Je dobře známo, kam až zašel P.
Deml a jeho přátelé Fr. Bílek a Ota-
karBřezin.a. Všeobecně se ví, kde --
áspoň prozatím --,skončil nábožen-
ský vývoj Fr.. Bílka; také Březínu
nelze názvati katolíkem. Tuto vy-
ljmenováné a snad ještě jiné, nám
ovšem neznámé složky, jsou asi pří-
činou á oddůvíodněním ostrého sou-
du o Jos. Floríánovi. . .

š Z toho, co jsme uvedli, zdá se nám,
že je 0wprávn.ěno« mínění, jež jsme
svrchu vyslovili, že totiž jádro a ,dů-
vodstati Pospíšilovy i článku Váší-
cova jsou V podstatě různé. Dr. Va-
šíca hájí Dobré Dílo, prelát; Pospíšil
pak má na Zřetelí hlavně O-sobní chy-
by zakladatele á hlavy Dobrého Díla,
Josefa Floriána, jichž jistě ani dr.
Vášícá neschvaluje.“ Styčné body
však jsou V obou článcích, takže
snadno mohou sváděti ke konfusi
hledisek obou autorů. Máme za to,
že takto lze vySvětliti“podle našeho
přesvědčení 'zdánlivě zásadní“ rozpor
V názorech náStarou Říši, jež jsou
tím zajímavější, že oba autorové jsou
profesory theologie. Právě pro tuto
okolnost a také proto, že zájem, o-
Dobré Dílo velmi se vzmáhá, působí
oba projevy . neobyčejný rozruch V
kruzích ínteresentů. Poněvadž  mezi
těmito jsou také bohoslovci. považo-
valí! jsme zá vhodno O věcí se zmí-
niti. Snažíce Se_ vysvětliti rozpor
názorech autorů zajisté velmi
ných, byli jsme nuceni poukázati na
různá hlediska, s nichž podle naše-
ho' názoru oba vycházejí ainarůzné

<:erÉ“4

cíle, jež sledují. Výklad O východi-
sku preláta Pospíšila bylo nutno po-
dáti poněkud zevrubněji, nebot
aspoň částečné porozumění Věci to-.
ho vyžaduje. Špatně by "nám bylo
rozuměno, kdyby ,někdo chtěl Z toho
usuzovati, že jsme nepřáteli Dobré-
ho Díla; proti tomu se předem ohrá-
žujeme. Jsme si vědomí významu
Dobrého Díla a radujeme se upřímně
ze všeho, co vykonalo pro českou
katolickou literaturu á kulturu. Chyb
pak, jež třeba příčísti na vrub oso-
bám. nikoli však věci, nemůžeme
ovšem schválovati; těch› litujeme a
přejeme si Z té duse. aby V zájmu
Dobrého Díla samého byly Odstraně-
ny, aby tak radost naše nebyla ni-
čím kálena. `

A na konec ještěskromný n.ávrb.
či poznámku. Aby se předešlo všem
nejasnostem za zmatkům a byla dána
dírektìvá pro praktické používání
knih Dobrého Díla, byloby snad nej-
lépe, aby církevní vrchnost přesně
ustanovilá, které knihy 'z» Dobrého
Díla je dovoleno kupovati á čistí a
kterých ne. Bylo“ bv to normou pro
ty, kdo V Do-brém Díle hledají dobré
á krásné knihy, ale také nejlepší o-
chızanoiu proti jakémukoli podezí-
rání. Synáček.

TRNAVSKÝ SEMINÁŘ.  
Bratislavský dopisovátel oznamuje

olomouckémul „Našínci“ podivnou
zprávu: „V trnavskom semínáríume
je 27 bohoslovcov neslovenských a
24 bohoslovcov slovenských.-Z tých-
to posledných bolo 24 Z bìskupstva
bansko-bystríckého. Je príznačné, že
Z trnávského ápoštolátu, teda skoro
čiste slovensŤkého~, tak veliký počet
bohoslovcovç Sa; príznává k -Mada-
rom. topżríčínu V tom, že maďar-
skí á máďaronskí mladíci nemajú ná-
deje dostat sa do štátnej . služby á
preto idú za kňázov á potom sloven-
ská mládež na stredných školách po-
krokovýmí profesormi je priamo od-
hováraná O-d kňazskej dráhy. Smut-
né následky Sa teraz zjávujú, nebu-
de slovenského dorostu kňazského“ a
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dnes už aj sám „Slov Denník“ píše,
aby pro-fesori pobádali mládež k staz-
vu duchovnému. Iné je hlásat heslá
bezvýznamné a iná ie holá? životná
skutočıíoflsf. Tu už nespomáhajú ha-
ny na kiiazov lebo dobrých sloven-
ských k1`iaZovjenám treba ako ku.s
chleba a V konečnom výsledku O vý-
chovu kňazov sa musí postarat aj
sámštát. -_ Ale Vrátme sa do
Trnavy, kde madaronskí
bohoslovci sa chovali š Vy-

'ıvzívave,urazalisvojichslo.
Venských spoluposluchá-
čov, ktorí teraz korpora-
tivnfle opustili seminárium
ahodlaìú sa navrátiť až po
vykonanejnáprave. Je prí-
značné, že Z proiesorrov jedine dr.
Žižka spolucíti so Slovákmi, Ostatní
majú uši zapchané v oči slo›Ven-
ským krivdám.“ „Našinec“ tě. 72, roč-
ník  60. z  

Exodus slo V e n S ik y c h boho-
I O ˇ J IVsovcu Az trnavskeho seminare r.

1924! Nechtějíce zasahovati do
vnitřních záležitostí semináře V
Trnavě, nepoužíváme bohaté korefl-
spondence Z Trnavy. Jest jistě V záfl
jnıu rozkvětu života církevního na
Slovensku, aby celá záležitost byla
spravedlivě vyřízena.

. j oRDINęn>íDŰM NA
UVAZENOU.  

Bratřírn, kteří letos budou vysvěfl
ceni a poslání na vinici Páně, pře-dv
kládáme k úvaze dvě poznámky:

Při slavnosti primiční rozdávají
neomystě na památku obrázky. Ne-
bylo by jistě nevhodno rozdávati
„mo-dlitbu za dobré kněze“, nebo ji
lç obrázkům přidávati _ jak je to
komu možno. Primični kázání jedná
obyčejně O Vznešenosti stavu kněž-
ského, a V těchto dobách jistě žádný
kazatel neopomene zmíniti se též o
velikém nedostatku kněžského doro-
stu a O modlitbě lidu za kněze- Vě-
řící jsou Zvláště při takové slavnosti
k modlitbě za kněze disponováni;
není proto vhodnější příležitosti k
rozdáni „modlitby za dobré kněze“
nad slavnost primiění. -- ,.lVlodlitbn
za dobré kněze“ lze obiednati V Pra-
ze Il., opatství Emauzskéxi

Druhá poznámka je velmi důležitá
a zasluhuje pozornosti všech. Vna-
šich zemích je nyní založen kněžský
spolek Unio Apzostolica. O jeho úěe-›
lu a významu mluví provolání, jež
uveřejňujeme na obálce,z Prosíme
všechny, jichž se dotýěe, aby si vy-
žádali po“drobněj`ší` informace od dra
Josefa Berana V Praze Il., Ječná 37.
Mezi kněžskými spolky tento na
prvém místě odpo›ruč.ujeme co nej-
vřeleji. Čekají nás veliké boje; my
sami jsme si na svůj časopis napsali
heslo: ,,Za vlasti víru, za vlasti

166ctnost rozleť se volání ve svatý bo-jl
Unio.Apostolica nám nabízí k zápa-j
su vydatnou zbroj i zbraň; šťasten,
kdo její nabídku přijme.

` ` F

NOVE KNIHY-
A DR. JosEr` PosPisILz

KATOLIQKÁ VĚROUKA.
Přední náš theologia filosof, prelát

dr. Joseí Pospíšil, obohatil českou li-
teraturu bohoslovnou K a t o l i c k O u
V ě r o u k o u, dílem V naší literatuře
jedinečným. V době poměrnězkrátké
Vyšlo rychle za sebou pět svazků

n

věrouky, obsahujících čtyři díly“.
Autor se skvěle zhostil svého obtíž-
ného úkolu. JO ohtížnýchiotázkách
věroučných pojednává se vzácnou
přesností ajasností. Ve věrouce Po-
spíšilově neshledáváme při vědecké
precisnosti suchopárnost; dílo je psá-
no svezım, ryze českým slohem,
který je příznačný u členů družiny
Sušilovy, která přece studovala na
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středních školách německý/ch.,Dílo je
mnohem rozsáhlejší, než obvyklá
školní kompendia. Citajíť prvé čtyři
díly 2315 stran. Při studiu Slogmatifl-L

V'ky je Pospíšilová verouka pomůckou
velmi cennou. Nemalý užitek lze čer-
pati Z díla k dogmatickým kázáním,
zvláště dnes tak důležitým. Některá
místa jsou dokonale vypracovanýmí
kázáními; taková. je jasnost Pospíši-
lova podání. Autor se neomezuje na
pouhý výklad: katolické nauky, na
vyvrácení bludů a na obhajobu proti
námitkám; z mnohých pravd vyvo-
zuje praktické aplikace, jež svědčí o
bohatých jehozkusenostech ao lás-
ce k Církvi, jíž je proniknut. V tomto
směru zvláště vynikají dily Ill. a IV.
-~ O Bohu Stvořiteli až O Bo-hu vtčfl-
leném. Z mnohé stránky vyzařuje
hluboká a opravdová láska k vlasti;
jet prelát Pospíšil věrným žákem
Sušílovým, který podobně jako veli-z
ký buditei Moravy vidí spásu svého
národa v upřímném přilnutí ke Kri-
stu a Církvi., Gdtud vřelý a. Srdečný
tón, při.chází-li kk tomuto thematu. zfl
Katolická věrozuka je životním dílem
autorovým ai plným právem možno o
ní prohlásít.i, že má všechny před-
nosti životního díla hlubokého theo-
loga a íilosoía. Pro naše poměry, je
příznačně, že pro dílo tak Znamenitě
dlouho nebyloľmožno najíti naklada-
tele, přes to, že se autor předem
vzdal honoráře. Konečně se ujal Ka-
tolické věrouky Czyrilo-metoděský
tiskový spolek na Velehradě, což mu
umožnila. značná podpora zvëčnë1ë_
ho arcibiskupa dra Aut. Cyr. Stojan
na. Celé dílo sto-jí 239 Kč; členové
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
mohou je dostati za cenu poloviční.
Jest jen lítovati, že autor pro svůj
pokročilý. věk nemůže již l{atolické
věrouky dokončiti, jak sám v doslo-
vupíše. Tamtéž odkazuje na. věro-ž
uku dra Spačka, který nákladem Dě-
dictví .sv. Prokopa vydává tři díly:
O milosti, O svátostech a O posled-
ních  věcech člověka, takže naše
theologická literatura bude míti úpi-
nou velikou dogmatiku osedmi dí-
lech. Morálku nám napsal dr. Vře~

 1

šiřál. Kdy se dočkáme české moderní
pastorálky, íundamentálky atd? id.

DR. BEDŘICH vAsEKz
runnNAflDvAcÁTÉHo

STOLETL
Studie socíologická. Nákladem Mafl

tice Cyrilometo~dějské V Olomouci
1924. Stran 264 (veliká osmerkaì,
28 KČ. . .

-'J,,\/ am, rodiny, které v krvavých obě-
tech získaly jste si  neocenitelných
zásluh o jednotlivce, národ, Církev a
lidstvo, č  
vám, rodiny, jimž za velikou část to-
ho dobrého, co V sobě mají, jsou
díkem zavázáni i ti, kdož instituci
rodiny dnes ohrožují, ,
a vaší další požehnané, nenahradi-j
telné práci,  
zvláště pak vám, rodiny českoslo-
venské, t  
posvěcuji z celé duše tuto knihu.“-

Z tohoto Věnování je možno aspoň
poněkud učiniti. si představu oę no-
vém ,díle Vaškově; ,uložili autor do
něho jako do jádra program a obsah
knihy, O níž bez přehánění lze naz-
psati, že je nejlepší prací svého dru-
hu vj českém písemnictví. Autorpřifl
psal výborné své dílo rodinám, zvlá;
ště československým. A věru, ty na-
še rodiny, zaplavované obskurní „ii-
teraturou“, která je největším nepří-
telem rodiny, zbavujíc rodinný krb
všeho posvěcení a vnášejíc do man-
želství místo lásky a obětavosti so-
bectví a zvířeckost, potřebuji oprav-
du knihy, již autoru diktovala láska
k buňce lidské společnosti, k rodině,
a obavy a strach o ni._A směle mo-
hou po ní sáhno‹uti,nebot nebudou
zklamány. Dostane se jim důkladné-
lio poučení o věcech života a smrti.

„Rodina dvacátého století“ je roz-
dělena Ve čtyři díly. V prvém po-
jednává autor or soicìálnímìposláini ro-
diny. Vycházeje z pojmu rodiny, jejž
osvětluje několika deířinicemi, pře-
chází k úkovlům rodiny, podstatným i
druhotným. Z velikých. úkolů rodi-

X
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ny civyplčývají nutné vlastnosti rodi-
ny: iedinost í a “nerozl~učitelnost. Ná-
sleduje- důkaz o svátostném manžel-
ství a po něm dva dodatky. První
se obírá -námitkami proti .počínánísi
církve vůči rodině, jež činí . pęroí.
právnické fakulty v B.rně`dr. Vacek;
omezenost Ă a z,aujato›set,Ťí tohoto člově-
ka je 'opravdu příkladná* nejenom
tam, kde jde o manželství svátostné,
nýbrž i mnohde jinde. Se svými ná-`
zory a vědomostmi V některých o-S
tázkách-Ťhodil byse tento výtečník
zcela dobře na obecnou nebo nejvýš
měštanskou školu; tam by se to je-
ště sneslo, alena vysoké škole dělá
pořádnou ostudu. Bylo by si velmi
přáti, aby se autor zabývali ex pro-
fess-oiaspo=1`i Vackovým spisem „Cír-
kev římsko-katolická a manželství“
a všecky nesprávnosti V něm obsa-
ženévyvrátil. Je to-ho potřeba znač-
ná ze dvou příčin: tato replika ukáže
ve-celém světleičıubohou kvalifikaci
Vackovu a za .druhé je třeba chrániti
posluchače brněnské právnickéíakul-
ty, jimž dr. Vacek své obludnosti
vštšpnjø. Říká Se, který kzináriáát
chce obstáti u první státnírzkožušky,
že na otázku o' poměru církve řím.-
-katol.- k manželství musí jeho odpov
věd začínatì otřepanou písničkou Va-
ckovakoloflvrátku že církev prvotní
p-okládčala“ manželství za nutné zlo.
Ve jménu opravdového pokroku a
svobody svědomí na brněnské uni-
versitě bylo by třeba; náležitě pro-
brati spisy dra Vacka apod1`obitije
kritice. 4- V druhém dodatku mluví
autor oż celibátě a Vyvrací ,námitky
proti. němu činěné. V druhém dílelíčí
se vlivy, které dnes na rodinu nehla-
ze působí.jJest to především evolu-
cionistický názor na rodinu; autor
provádí zdařilýˇ důkaz o jeho ne-
správnosti.l\/lravni prostředí, jímž je
rodinia.. obklopena, .jest jí namnoze
rovněž na škodu. Mravnost sv životě
veřejném ìpohlavním je silně otře-
sena. alkoëholismus a jinéíšpatné vli-
vy dovršují dílo zkázy; jf Sociální* a
kulturní prostředí dnes škodírodině
ve značné“ míře. Dva mocné* směry:
»individualìsm _ a . socialism -jsou proti

4

rodině. A což ,teprve dnešní škola;
tisk, literatura., divadlo, biograf., umě-
ní výtva“rné!=-Silně ro-zvětvený spoi-
kový život asnaha O emancipaciže-
1137 ľüđìně také valné neslo-užít. Smut-
né hospodářské poměry pracují rov-
něž protì rodině. Nemalým -škůdcem
rodiny jest všaktaké moderní práv-
ní nazírání na manželství. Výsledkem
těchtonázorů jest »snaha státu o vy-
loučení církve Z pravomoci nad
manželstvím. Autor vysvětluje aobˇ-
haluje .stanovisko ~církve k manžel-

-ství„a.ukazuje,« že stát svým -úsilím
o výhradní pravomoc nad manžel-
stvım dopoustí se chyby, jež jęj›í«-Q.
sudná rodině a tím také státu samé-
mu. Stát ve nikdy nedovede jako cír-
kev zabezpečiti pevnost a úspěšnost
manželství a tak je příčinou rozvra-
tu manželství. -- Výsledkem všech

_ ø ,

dnešních vlivů. na rodinu jest po-
všechný úpadek života rodinnéhorjí o
němž mluví autor V třetím díle- Vě-
nuje pozornost hlavně dvěma
symptomům úpadku rodiny,_man”žel.-
ské rozluce a útěku před dítětem.
novomalthusianismu. ` Důkladným roz-
borem těchto otázek přichází k závě-
rečnému úsudku o těchto dvou fllpzře-
smutných zjevech. V manželství; jest
si přáti, aby vážná slova autorova o
rozluce až vraždě nenarozených* pro-
nikla do. všech našich rodin. -- Přes
smutný stav dnešní rodiny není autor
pessimistou. Věří V záchranu rodiny a
Veičtvrtém díle pojednává o pro-
středcích, jimiž le 'možno uchrániti
rodinný život předkatastrofou. Kč
tomu mají. sloužiti prostředky h0rS.D0-
dář-ské, so-ciální, politické, zvýše
všeobecné mravní úrovně, zlepšenı

F3
V0I.-Ű\

mravnosti  V _manželském životě . a
prohloubení  života náboženského.
Jen tak bude rodina obnovena, vrá-
cena vznešenému svému -poslání. a
stane se požehnáním lidstvu. -- t

j Dr. Vašek zpracoval své dílo po
Vzácn'é_p=říp~ravě. 'S příkladnou píií
sebral rozsáhlý .materiál statistický
a -profstudoval příslušnou literaturu.

IVe své .práci uvádí 310, Dľavím tři-
stadeset s-pisů,ježcituje vedle řady
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naučných slovníků, a časopisů. Množ-
ství citátůjest do souvislostiobratně
zapracovállo a dává spisu pestrý a
svěží ráz.;Po této stnánce zachoval
autor V „Rodině dvacátého století“
tentýž postup jako j ve Výbo-rném
svém díle „Moderní čloVěk“, jehož
druhé vydání je těžce'"postrádáno.
„Rodina dvacátého století“ je krás-
ně vypravena a zasluhuje plným
právem, aby se brzy dočkala dalších
vydání. í -lb-~

DVA KNÉŽSKÉ ROMÁNY.
í J. Bfnnø-Rnhyz Prrkıaá
abb ého J ouvea. Přeložil dr. Fr.
Odvalil. Nákladem „Evy“ V Olomou-
ci 1923. Str.,339.jC›ena 16 Kč. ˇ
Do válečné nemocnice vo Beauvin

jest za světové války dopraven těž-
ce raněný kněz Marek J ouve Z Alží-
ru. Zivot na bojišti a utrpení válečné
způsobilo V něm Velkou změnu. Vi-
da, že velké massy lidu jsou Kristu
odcizeny, chce opustiti pohodlný- ži-
vot, bohatství i kariéru a po příkla-
du božského, Mistra žíti Chudě „ze
své práce a kázat svým životem
evangelium. Jestmu však překonati
těžký boj se sebou samým a zvláště
se svým přítelem. mládí, nyní již pre-
látem Danielem de Jantu. Ale Marek,
ač mu srdce krvácí, obětuje i, přá-
telství Danielovo-, aby mohl kráčeti
křížovou cestou 1 za Kristem, hledaje
ztracené duše. , V Pařížipracuje V
truhlářské dílně svého druha Z vál-
ky Lebeaua. Shromažďuje ve svém
bytě hrubé dělníky, lámef V jejich
srdcich led a boří zvolna hradby
předsudků proti Kristu a církvi. I
prostý byt u Lebeaua Z-dá se mu pří-
liš nádherným, o-dstěhuje se tedy do
chudého bytu v juličce Kellerově,
aby snáze mohl pokračovative svém
díle jjjmisionářském. Nedbá pohodlí,
únavy, zmírňuje 'všemožně tíseň bí-
d_V tělesné izoutalství duševního, ba
ještě iv noci po těžké práci tělesné
pomáhá schudlé šlechtické rodině V
opisování, kdyžji zachránil od smrti
hladem- Ani po těžké nemoci si ne-
popřává odpočinku, ale s horlivostí

připravuje malou svou četu jk dobý-
vání srdci lidských. l dva kněží při-r
pojili se kí němu, kteří prožili hrůzy
válečné a kteří se nevěděli o hrdin-
ném životě Markově V Beauvin. Na
Boží hod vánoční Marek., odslouživ
mši sv., vysílen. ubírá Se do svého
bytu a na schodech klesá k- smrti
vysílen zachraňuje ještě“ nevěstku.
Toinon k lepšímu životu. Tak na-
lezliho přátelé zděšení nad jeho
smrtí . ., tu pochopil , i Daniel
,,vznešenost.této úzké cesty, cesty
nejúnavné a strmé, kamenitéa pro-
pastmi vro-ub-ené, a na jejím vrcholu
uzřel Ježíše., vztahujícího své ruce
p-roražené.“ --. . "   

. Román podává tedy pokus of řeše-
níotázky dnes tak palčivé a časové,
jak totiž ziskati proletariát Z náru-
če socialismu a materialismu zpět
Kristu. Řešení toto není sice usku-
tzečnitelné V tom rozsahu,"-jak je kni-
ha' uvádí, ale je V -němrmnohol prav-
dy a dobrých postře`hů,jež Zasluhují
úvahy. U.-nás na př. není možno, aby
kněz se stal dělníkem, ale tolik je
možno přece žádati, aby se věnoval
zvláště vrstvámš chudým. Na-mnoze
se tak děje i u nás s velikým úspě-
chem. A teprve V budoucnosti obje-
ví se výsledky požehnané této šin-
nosti v-plné kráse. - Je IJ`0“Z0“ľUÍ10Ö-
no, že „Příklad abbého Jouvea“, kni-
hu, iobírající se moderní pastorací,
napsala žena. -_- . J '  

Josef; Fořtel: Odpadlik.
Vydal Jos. 'Birnbaum V Brtnici na
Moravě 1923. ” S `

Skoro současně spatřil Světlo svě-
ta tento „román jz doby Současné“ S
vzácnou knihou“ Dominika Pecky
,,l\/latka Boží V Trní“, o níž bylo tu-
to relerovánoz minule. A vůbec, co se

' 'VI "Z e V n ě j S ıfl c h okolno-stí dotyće,
majíjmenované dvě knihy dosti po-
dobného. ,,Odıpadlík“i „Matka Boží
V Trní“ isoukněžské romány; na-
psali jet- mladí spisovatelé-kněží? ÍSOLI
prvotiny knižního Vydání iì6jiC11í1ìÍI0-
rární tvorby. A DŤGCG S9 HÉUČCUY'
lujeme od pravdy ani V nejmenším.
pravíme-li, že obě knihy se zásadně
od sebe liší. Kdybychom chtěli DIG-
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V/Vésti prnněr mezi knihou Peckovou
a Fořtelovou a za jehoľzaklad vzali
měřítko umělecké, pak by -Fojřtel
rozhodně podlehl. Myslim však, že
přirovnáním tím bychom také zıuto-
ru ,,Odpadlíka“ křivdilì., neboť l"ořrel
jistě nemínil svou knihou jpředložiti
čtenářům dílo umělecké. Měl to nšýti
Dükusa O zachYC611Í IJ*0“IJ“řevratoVých
vlivů na určitou část českého kleru fa
jejich výsledků~a vše jen tak, jak
se to pro-jevovalofna Venek. „Od-
padlík°Ť byl psán pro noviny, e a v
nich také byluveřejněn. Odtud si vy.
Světlíme, že autor po-pisuje pouze
vnějšek, vkládaje do své práce pou-
ze děj,v- čemž se ukázal csbratnýrrı
osnovatelem románových zápletek.
Hrdinou „Odpadlíka“ jest kněz Voj-
těch Slavík. Když odcházel ze své
první štace, ukryté ve hvozdech na
bavorských hranicích, pravil mu V
loučeníjeho farář mezi jiným“. „Ve-
dle milosti Boží záleží na *..*aší vůli,
coz Vás bude: -bud' kněz podle
Srdcelšožího, nebo nešťastný, blud-
ný balvan.“ Na Vojtěchu Slavíkcvi
se na novém pflůsobišti, V Bezdcdi-
cích, splnila druhá část této alterna-
tivy. Ješitnost. smyslnost a pýcha V
novém ovzduší zaslepilyÍa ovláılly
nadějného a .schopného kně-ze a při-
vedly ho na scestí. Z Vojtěcha stal
se světák, obcho-dník; žil ívýstřerlné
a odhodiv ko-iárek, je .zvolen sociál-
ně-demokratickým po-slancen: a po-
sléz tajemníkem československého
vyslanectví ru Kvirinálu.. Zradiv Cír-
kev, nerozpakuje se zraditi ani vlast,
čímž se končí slibná jeho kariéra. Ze
zoufalství -je vytržen bývalým svým
představeným z pražského semináí'e
a konečně umírá ve službách ,papež-
ské missev Rusku. - Kniha .má
rychlý spád, nerušený psychologic-
kým podkladem a oddůvodněním
jednotlivých událostí; to však nel;:e
považovat-i za nějaké plus. Až? tbude
Fořtel psáti dílo, činící si nárok na
cenu uměleckou, jistě neopomene

x .

vložitiodo něho hodně psychologie.
-- Do lidových knihoven se ,Odpad-9

lík“ dobře hodí a jistě získá značné
obliby u nenáročných čtená

_“ 'ˇ--Ořy-'ˇ

"'É< FO

 ALMANACH UKRAJIN-
SKÝCI-I BOI-IOSLOVCŰ.
U příležitosti třistaletého Výročí

mučednické smrti sv. Josafata vydali
bohoslovci lvovské a přemyšlské die..
cése obsažný ra pěkně vypraëvený Al-
manach ukrajinských bohoslovců.
Vůdčí ideou almanachu je „dílo Sva..
té Unie“. Obs-ah; je pestrý a cenný,
jak ukazují nápisy několika článků:
Apoštol unie, SV. Josafat V díle unie,
Nacíonalismus ve světle křesťanství,
Modernismus a křesťanství, Duše,
Několik úvah pro naše křest. písem-
nictví, Socialismus jj ja křesťanství.
Kromě toho ještě několik menších
neméně zajímavých článků a* »zdaři-
lých pokusů básnických. V druhé čá-
sti almanachu jsou Vzpomínky., údaje
a dějiny ukrajinskýchkněžských se-
minářů V letech 1914--1923.Uvázdím
aspoň něco: "Výchova  ukrajinského
haflličského duchovenstva V prvním
roce světové Války, Z dějin řecko-
katol. kněžského semináře V Pře-
myšlu, ve Stanislavi, Ze ,života bo-
hoslovců V Innsbrucku, Ukrajinská
kolej V Římě, Ukrajinský kroužek při
řím.-kat. kněžském semináři V Olo-
mouci, Obraz z dějin lvoVsko-ukra-

vv /Vjinského knezského seminare od r.
1914 do 1923. A *

Celý almanach je provanut nadše-
ním a vroucí touhou po unii. Ukra-
.jinští bohoslovci jsou odhodlání, „pod
zkrvaveným praporem apoštola unie
sv. Josafata. jíti směle V nejsvětější
boj za její juskutečnění,j hotovi podle
jeho příkladu ochotně položiti život,
aby triumfovala Kristova pravda a
katolická unie“. A tk.  
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Z OLOMOUCE. e  Z    j ,  v  
z

,,-Z lásky Na Vděčností k velikémuapoštolu Slovanstva, dlouholetému
příznivci a vůdci „Literární jednoty“,, usneslo se členstvo, shromážděné
na mimořádné valné hromadě 30.rbřezna“t.ˇ r., na změně názvu jednoty V

_ __ ` _ .__ _„ .A .

„S TOJANOVU “LIfrERi-ÁRNÍ JEDNOTU
z ZBOHOSLOVCŮ OLOrMUCKÝCI~I.“

1 Činnost „Literární jednoty bio h o slo V ců ol o-
muckýchff V prvém pololetí spr.áv,n›íh«o roku~žl923-24.*)~

” Stav členstva na začátku roku: 39 ;„v Iro-.ce přibylo: 19; nynější stav 58.
Z toho je 50 Čechů, 6 Ukrajinců (Z řecko,-katolp diecése lvovské), 1 Rusín
(z řecko-katol. diecése prešovské) azl Rus ~(konvertitaš Gharkova
V Rusku). --Nynější počet členstva, zsrovıíáme-li -jej se statistikou .člen-
skou let předválečných, je ovšemı malý. Je to důsledek všeobecného ne-
dostatku našeho dorostu kněžského-. N“ás< však tento, smutný- takt neskli-
čuje, nečiní nás malomyslnými, naopak ›připomíná. nám s tím větším dů-
razem, co od nás očekává Církev a Vlast, jež iv našich sestersky miluji
se ňadrechl A -A .  A í - 1

Schůzí výborových V uplynulém údobí byloNl2; projednávány na nich
obyčejné potřeby spolkové. Na schíůzi29.ìřij-na 1923 u vědomí zásluh, kte-
rých sil zvěčnělý, náš arcip-astýř Antonín.Cyril~ svaté paměti ov „Literární
jednotu“ a bo-hoslovce vůbec získal, usneseno ,změniti oficielní název „Li-
terární jednoty“ na- ,,Sto»jano-va,literární jednota bohoslovců olomuckých“.

Na schuzi 11. listopadu 1923 byla sestavena užší čtyřčlenna komise, je-
jímž úkolem je propracovat novou úpravu spolkových stanov. Komise měla
6 schůzí; sesvou prací jecelkem hotova.ŤNově vypracované stanovy bu-
dou předloflženy vdp. představeným k schválení. -- Na schůzi 11. pro-since
1923 stanoveno Vypsati soutěž dvou původních ±liter`árních prací na té-
mata: A  i  O

1. Stojan .a ,;Literárni jednota bohoslovců olomuckých“. (Vylíčení po-
měru ndp. p. arcibiskupa dra. Antonína Cyrila sk ,-,_Lit. jedno-tě“: fa) jako
bo~hoslo~Vce,j b) jako kněze-politického~ prac^o›vníka, arcipastýře). 1

1 2. Život a dílo K. Dostála-Lutinova.(Charakter, láska .kCírk.vi sv.,
kl národu, práce spiso»vatelská, organí.sační.)  .   i - 1 A

Základní odměna pro každou práci 50; Kč; obě odměny mohou .však
býti dlevhodnvotyiprací zvýšený. Soutěž končí_nl.ikvětna 1924. ˇPoctěné
práce budou uveřejněny V ,,Museu“. . z   A .

vuNaschůzi 27. ledna 1924 bylo ro,zhodnuto,ustaviti při ,,Lit. jednote
kroužek literární, jehožůkolem by bylo probuditi starobylou literární. tra-
dici u slovanských bohosl.oćvců V olomuckémflsemináři. . P .  A “

První ročník zvolil Za své delegátyzdo .výboru kol. A1it.;Klevetu a
Fr... Sedláčka. Když pak kol. Sedláček přijal funkci archiváře ,.Lit.i-jednoty“
a svého členství ve výboře-se vzdal, byl místo něhozvolen kol.-K. Bělìík.

. søhúzèı‹ -členských hyıøí 12. Z tøhøz øsıavnêhøí ráznhyıy 4.(28. rijna,
8. listopadu, 14. listoflpadjufl. 16. prosince 1923), besedního, zábavného rázu-
J(5,~.prosince1923,,mikulášské,pobaveni“).    z A 1 ._ ,

I ÄV neděli 28. října 1923 u přílezitosti slavnosti .petileteho vyročí trvanı
naší čsl. republiky byla svolána oslavná členská schůze S programem:

,*) Zpráva byla zaslána do 3."“čísla, kde pro nedostatek místa nemohla
býti uveřejněna. .  c r
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1. SV. VáclaVe!:(Chorál unisono.) í 5 “ s ~ 5 5 5
2. Vzpomínka pětizletí naší republiky. (Přednesl kol. Suránek.)  

. 3. Foerster: Modlitba za vlast. (Duetto S dopro-vofdem klavíru :koll.
Koplík, Laciga a Vaněk.) J 5 ” › r 5 p

. 4. J. Bol: Má modlitba. (Rec. kol, Jestříbek.) 5
5. Smetana: Z domoviny. (Solo houslí s klavirem, koll. Hlouch :ia

Vaněk.) i  j v .
6. O československé vzájemnosti. (Promluvìl kol. Stejskal.) 5
7. Dvořák: Slovanských tanců Č. 4. (Klavír, kol. Vaněk.)
8. Ferkofl S.: Na Deň Slo›bofld.y. (Rec. kol. Russnák.) j .
9. Pozdrav za koll. Ukrajince přednáší kol. Maxymeć, za koll. Rusy

kol. Volkovinskij.    
V 10. Bože, co's ráěil . . . a čsl. státníhymny. 5 S

Na popud „Literární jednoty“ byla V8. listopadu 1923 vykonána pouť
.olomuckých bohoslovců na Velehrad k hrobu Ť ndp. arcibiskupa dra Ant.
C. Stojana. V „Královské kapli“ velehradské basiliky, kde je zvěčnělý arci~
pastýř pochován, sloužil mši sv. a kondukt vykonal vdp. spirituál dr. Fr.
Cinek. Odpoledne uspořádala „Literární jednota“ ve „Stojanové“ tryznu
na počest Ť arcibiskupa Stofljana s programem: S

S 1. SV. Václave! (Chorál unisono.) 5  
2. Pietní vzpomínka na Ť arcipastýře. (Přednesl kol. Jureěka.)
3. Sládek.-Foerster: Z osudu rukou. (Mužský sbor.)
4. J. Bol: Tatíěkův odkaz. (Rec. kol. Laciga.) Q
5. Lutinov-Foverster: Oráě. (Mužský sbor.)
6. In memoriam Antonína Cyrila Stojana. (Promluvìl vdp. děkan Hříva

Z Napajedel.)
7. Ho‹s.podine~,a poflmiluj ny! (Unisono.) . S
Tryzny zúčastnili se též vdp. OO. T. J. vel`ehr.adští. Podrobný referát

o naší pouti přinesl „Našinec“ roč. 59., ěís. 259. 2
11. listopadu 1923. Schůze přednášková, na níž přednášel dr. J. Du-

rych, básník a redaktor ,,Rozmachu“. . .
Schůze 14. listopadu 1923 byla oslavou třistaletého- výročí mučed-

nické smrti apoštola unionismu sv. Josafata. Její program:  
1. SV. Václave! (Chorál unisono.) , V
2. Andrej Truch: „Na 300litnu ričnycu Smerti sv. .losafata“, ukr. báseň,

rec. kol. Chomiak.  5 s  _
3. Předpoklady' a prostředky unionismu. (Latinský proslov ruského

konvertity řecko-katol. kněze G. Verchovského Z Prahy.)  p
4. SV. Josaiat a bl. Jan Sarkander, souěasníci a muěedníci za slovan-

skou jednotu církevní. (Promluvìl univ. prof. dr. Vajs Z Prahy.) i
5. Ruský proslov přednesl kol. Volkovinskij. V V
6. Bože, co's ráčil. . i 5 V J
Oslavy zúčastnil se též ruský konvertita univ. prot. Oldekop Z Prahy

a .univ. prof. dr. Vašica, jenž vzácné hosty z Prahy přivítal a představil.
22. listopadu 1923 schůze, na níž přednášel dr. Vašek: „Nové směr-

nice pro“spolkoVo›u práci knězovu.“  i .
2. prosince 1923“schůze s pjřednáškou dra (linka: „Českobratrství a

jeho dnešní organisace.“ 5 ' i `  
9. prosince 1923 schůze s přednáškou dra. Cinka: ,,O církevních po-

měrech a organisaci náboženských Sekt vnaší republice.“ j 1
Schůze 16. prosince 1923 věnována pietní vzpomínce na zemřelého

kněze-básníka. K. Dostála-Lutinova. s 2
1. Lutinov-Poerster: Oráč. (Mužský sbor.) , S c
2. O životě a. díle K. D.-Lutinova. (Promluvìl jeho osobní přítel dr. J.

L Řehulka, spisovatel V Olomoucfi.)K  j i V  
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Budiž Zde také Vzpomenuto, že ,,Lit. jednota“ vyslala na pohřeb K. D0-
stála-Lutinova dvoučlennou deputaci.. V v  › . .

ZO. ledna 1924. Schůze ls přednáškou vdp. P. superio-ra Fr. Kutala:
,,Pr€ápøj1‹1fláy hmøtnê dč<1ičnøíS±i'“ (část I.).    ,  

27. ledna 1924. Schůze, na níž vdp. P. Superior přednesl druhou část
Své 4 přednášky. .  ˇ   

Přednášek kroužkových, jichž se hojně zúčastňovali i nečlenové
kroužků, bylo 5. 5 '  ˇ . 5 " V

Jan J u r e č k a, t. č. předseda. Jos. S t e j S k a 1,! t. č.5 jednatel.
APOLOGETICKÝ KROUŽEK.  

Činnost V apologetickém kroužku byla zdržena činností celé` jednoty
pro slavnostní tryznu nad hrobem Ť p. arcibiskupa, po5řádanou› až v listopadu.
Přednášky konány proto posud jen dvě. a Sice“   j

.. 27. listopadu 1923. List Klementa Římského a jeho důle-
žit0StDr0Drimát(ref. ctp.KopIík, IV.). S   

ž 31. ledřna 1924. Nauka O církvi Viistech sv. Ignáce (ret. ctp.
Koplíjk., IV.).  „ 5 9 1

ý Podle usnesení členské schůze budou se' konati přednášky čtrnácti-
denně. l  5 « 5
ˇš`ÉLovYcHovNÝ KROUŽEK.    5    

Tělovýchovný kroužek, pořádal posud dvě přednášky: j
ž 30. listopadu 1923. Důležitost organisace mládeže (p. taj.
Medek). 5 c ˇ 5 ˇ  

11. prosince 1923. Výchova orelského charakteru (ctp.
Huňka, III.). j 4 5 " ” ,   5

Příští schůze věnována bude čistě debatě ověcech orelských. V _
Cvičící členstvo kroužku má týdně 2 hod. tělocviku. Cvičení vede kol.

Sovka, II.'roč. J 5 5 ` 5 « 1 -tlk--
socIoLooIcKÝ KROUŽEKQ  V  V

Letos zahájena 'činnost V sociologickém kroužku veřejnou Schůzí29.liÄ-
Stop_adu1923 úvodním proslovem předsedy kol. Fr. Funka. Ve' schůzi této
Vytčenysměrnice pro celoroční p~zrácì`. Při rozvrhu činnosti dbáno, aby se
pracovalo; skutečně V otázkách, jež ,mají zvláště pro naši příští činnost
velký Význam. To rnajícežna Zřetelí, usnesli jsme se, že se seznámíme
letos předněis otázkou tiskovou, jež je nyní ii částí činnosti. pastorační a
všeho toho, co s tiskem souvisí. Nato“ bude probrán spolkový zákon. Ji-
nak ponechána členům Volnost ve Výběru témat ve všech oborech Sociál-
ních a nárojdoho~spodářských. Schůze byly dosud tři, znichž nejzajímavější
byla ze dne, 24. ledna 1924, na níž prożmluvil náš Velmi ochotný přítel a
rádce prof. dr. B._Vašek na téma: ,,Dnešní Stadium ,hnutí pro manželskou
rozluku, zvláště V republice českos-liovenské.“ Zamýšlíme též zříditi debatní
večírky, na nichž by' byla prodebatována zajímavá' .a důležitá témata spol-
kovéhozivota. Kroužekmá dosud. 9 členů. p že ' i

S 5 S J ˇ 1 K J. M., t. č. zapisovatel. ,
PĚVECKÝ KROUZEK.  , _ .

Pěvecký kroužek schází se pravidelně dvakráte V týdnu a cvičí úpor-
ně s.-velkou zevrubností za pří_Sného5 Vedení kol. B.. Vaňka (IV. roc.)
Skladby staršího i moderního rázu. Zúčastnil se činné při tryzně nad hrov-
bem ndp. p. arcibiskupa dra A. C. Stojana 8. listopadu 1923 (ačkoliv pro
špatné počasí nemohl plně rozvinouti Veškeru bohatost svých hlasů), VY-
sto-upil 18. listopadu 1923 pohostinně. na duchovním koncertu V chrámu
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Páně u~ sv. Michalav Olomouci, 5. prosince 1923 uspořádal „inikulášské
pobavení“ vs pestrým programem, 16. prosince 1923 doprovozdil přednášku
p. dra J.Rehulky OK. D.-Lutinovovi je-dzním sboremajinak velmi čile se
hlásí k životu. - Ý ]3_ V_

v - z V

Z LUBLANE.  
ž Na IX. rednem Obč`nemzboru „Cirilskega društva ljubljanskih bogo-

slovcev“ je bil izvoljen sledeči odbor: 5 S .
 Predsednik: Jeraša Franc.:  9

S Podpredsednik: Prosen`Ciril.  
Tajnik: Bergant Anton.
Biagajnikz Servenťi štipe. .
Knjižnicar: Zakrajšek Viktor.

j ž Za Cirilsko društvo ljublj. bogoislovcev V Lubljani;
J e r a š a Franc, t. č. predsednik. P r o s e n, t. č. podpredsednik.
J ,Zl,opoI`i BpaTH!  , Ý

K Brrtraıo Bi,zı, cepIJ;.;I Hoıšy npoľpaiviy ,,MyceyMa“, a iMeHHoño1`o
8ycn.7ir„7ia 81“ypTo8aTI/I Bc'1'X cflaišžrrrcšrcvrx, Icafro./II/Irrnrtzr/IX ooroc./1o8i8
B: cn.7i15HrII/I Bcecaiaıačrncnrenrr coro8. 5 p

Hama cniAr,Ha izjea ,,8eArIHeHHa 8c'1'X C.7iaBáš{H niz, [Ipauop cB.
IIeTpa“, 8aIIr/rHaeTL ca noMa./to 1Iepe8o,zLr/Ifrrr :8,zı,i.7io. HĹOÖI/r o,zir-ran
ne cB,<rTe ,Zümo zjonponjaznżrrn ,zio ıri./IK, Mycr/IMO Hacannepizi MH c.7iaB.;3[H-5
ornnıi n:»aTo./1IrLı;r,n:i 6o1`oc.7ioBI/I, HH: pinnoarc Bci' c.7ia.:8Jš[Hcr>Iri Ira.To.7iI/Irrrnrei
cnnnrenrrrcn 8`.7iyIrI/ITI. ca B cr/I./irnrflry po,zı,nr-ry. 5

Cepzieqnij 6paTH'i BÍAHOOHHH yitpaìrrcrønınx 6O1`oc.7ioBiB ,Zjo Bac
Bpacršr, Tpinarotmš Bone Bin naMaTHo1“oŇ 1915 pz, r€o.7iIzrjTo 8 Bnoyxoiir
rcpíBaBo'1` pi8H`1` oiaienıa *racT15,HaIıInX 6o1`ocAoBiB _6y,Zu5 To ,Zi,o6po-
Bií5.7i.5Hoz, 6yzı,h I-ra crr./ty 'oni/rnnaacr, IIo8a Meaircaivrrr pi,ziHLO1ío I;/čparo.
Ha 8an:.ZiI/IP; o. II`yMeHa CĹlš>i./inçca C. B. B. Tozi`1'InI~1r>o1`o 1:`eHepa.7ıI>-
Horo Bırtapıár .7irnB18c13n:o'í Iˇ7r cTaHr/rcø1aBiBcr>I~zo'1' ,ziieLre8i'1`, 8r'o./ıocrr/inch
Boni/I.zı,oBi,zLHfr, moon Hpozronarcyišar 6o1`oc./ioišcrnnzi Haymzr. i(),ZiHan:
uoøioa-I/ceHH.:~I '1'XHe 6y.7Lo ,zıyanze npr/rišcpe. BnpaB,ą'1' cTy,ZjiIo8aTI/I M01“./in
onu Ha 5/'Hi'BepcnTeT'í pa8oMi 81 H'1'MIrHMI/I, a./ie Heivra./in ,zle Menˇırtatrr/I,
,Zı,o jHeMo"xrc 6y.7Lo 8Ha1ŽTHí Jirnonıaiiro Ha Cewiinapiro. BTiM 8I`./1a,Zj'i
npnřžrmoe Hanrnivr 6oI“oc.2ıo8aMB noMiIIBeø1I/Irtr/II7r Myarr Heriairnnzr/r Mopaišr/I,
aøre i Irí./1o1`o CJ1aBflHcLTBa, 6.71. H. apxiemrcnzorr oJıoMyHen;rąn:n17I,
Brđcortonpeociššrırrerą-JIHI'/Í ,Z[p. A.íCToflH, Uro 6y.8 To,5,'1' nie napoxoivr
Mictra I“\ĹpoMepI/rasa. I/I‹;›My“ an: a8TopiTeTH'1'I'í ocoôi, ,(60 6yB To:,Zi'1'jLroc.7ioM
,zio nap.7iaMeHTy) 8 IIOMOLIÍIO To,ıÍ1'[uHI>oro ItpoMeprrcLI€oro Itarr/IXI/Ira
ÖA. II. O.. Agro./Inflrflia Hrnei-ca .žieıuàzo y/ıaøioorz, BI/rHaI'iTn npnMiI1reHHa5
,jimi yrcp. ztyXoBHo'1` CeMiHapi'1' ia caivroivry Tanzir Hpoi/repnoI~cí Tan., rıro
Bor/se 8 IIoIIaTI~coM n:8iT1~IćI 19.15. p“. Brørpyrnrma Tyztn Ir'í.7La 8i,zieHcLn`,a,
yItpaˇ1`Hcr>n:a óoıioc./ioncrnráza Dpoıxrazia Ha craarrrřr noôyfif. 1

' TaMTo Bone 8a-Bšš[8a.7LacIn Tpimca Irpr/Iáš[8H15 I4čatDo.7iI2r1rl]š.In':I/IX óoľo-
c.7ioBiB ,zı,8oX'6paTH'1'X I~Iapo,Zi,iB IIec1šI‹:o1`o« i yRpai`H‹3røn:oı`o._ Taıvnroj
Iri.zı,./11/I13a.7iac]š, O./Inna Ao ø1á1ivrIIa,ZLIzr Hnpiøio-Me,To,ąieBcLn`,o'í I?r,Zje'1' oepezi
Han:[oI`O Hajpo,zı,a. Ha Bianycronrrx Micrraxá, ar; c.7iaBH]2ı1`*'rj 8 yHì'Í/”IoI%Ii-
ct[*n;IJ;15Icr/IX 8'1'8,Zı,ìB Be./1e1“pa,zı,„ icon. TOOTHH, rro8HaI‹:oM.7iIo8aJirIcL ,zı,pyI`
8 ,,Zı,py1“.oMiTo}§›f>r~cecTBerIHrrX`CJiy:`.rc6aX BOSKHX, Hnzi 1IacTo8i,zı,npaB-
Jia./111015 BHan:[íM oópazii. Big; nero Iracy BĹI/Ipr/IJio4ĹMeTo,zı,ieBcI›Ira i,ąeáI
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Irro Brne To,zi'1' Tan, Mn./mi/I POMOHOM 8ByIIa.7ıa ~BvcepLr'1' Hainoľo Hapo,zi,a,
nornr/Iproefrıš ca fzu/rMpa8 p 61./`ıBn:[e Mian HKM.  » 2 . 2 ˇ

2 5, XOTHÍZÍ BOBHI-re .7uZIXo.2i'iTe2IIpopBa./10 6y.7ıo.Ha Hnniżcrz Viac Hamry
.7iyI16y, To Bee Tann HeBcni.7io po8ipBaTI/I Hamr/IX cui./1BHIzIX55i,ZLe1°7i.
Hi/IH'1`, nofln He no.iyIIeHHH B,Zı,a.7iocB Haivr cnpaBr/ITI/I, n./1rII,Iy5Bc'ı'X
yn,pa'1'HcBnnX 6o1`ocø1oBjB Bc'1'X Tprzox cXizı,HBoI`a./II/IIrBnHX ,zjieLı;e8iI'/Í,
Ino6n 8./ıyfrrmncn B o,zı,Hy Beainny cfl.aBHHcBny2I`pOMa,zı,y I‹:aToJLI/Iırhnrržç
6oI`oo/IOBŠB, HB: Hro MaeMo nparrIoBaTH Haz, 8e,zı,i/IHeHHHM Bc'1'X C.ziaBHH
B o,zLHi1'7Í naro./11/IrrBnì1`á: ĹĹ[epnBi. A Ha H`1'M nom“ npan;roBaTIzr Mycnivro
MI/I HaH6š.7iBIHe, 6o Maeivro Bezinne Hncflo Hanmx pi,ZtHI/IX 65paTiB Ha
YI~<:pa'1'H'1' i Bo.7iI/rni, nro rıoronaroˇrrn Irnzvrpae 1“./1y6rne B 6aI'H'1' <;DoTie-
Boro pocno./ty. Mycr/IMO Boj' 0AaBHHe naroınnn, naH,zuzr,ziaTn ^fl,yXoB-
Horo c'1`aHy 8ø1y\1J2ITneB_,B c,IzIJušøHy pe.2i`íI`iiáHy opI`aH'1'8aLriro, y Boe-
cflaeancbnnıä“ OOIO8 naToJirzIIrBn171;X 6O1`ocfloBiB, a To,Zj'1' 11i,Zie` Haıvr
o MHor“o .žiernre npaL2r.;I, Hna Hac Irenae B npnı`žI,A,erIIHocTI/I, 60
„B e,ZgHocT2rI cr/Matt! Cno,zı,šňMocB, Irro Haniì,65pa'rH pycrnní 6oI`oo.zioB17r
8 y:›ni`opo,Zı,cBno'1' i IIpHLnšBcBnoí ,zı,ìeLı;e8iÉÍ 8 OXOTOIO no,z1a,ZLyTB Haivr
pyny, 60 i s'1'M rioTp`i,_6Ho.cI/I.iBHO'1' opraH`1`8aL[ií, ID;o6I/I MoI`.7[I/I BHHOJLOTH
Ha cBo'1`I'/Í 8eM.7ı'1ˇ Hro pa8 To 6i./1BIne po8c':iBaIoÉI2I/už ca cXI/I8MaTI/ILı;BnrzI51'7'r
nyni.7ıB. Baner npai/ÍHH Iropa o6'ı`pHcTncB 'íivr 8 ,,Mafl,flpoH`1'8My“, a
Ho./1Io6nTI/I cBiI'7I Hapizı, I/I cBoe pizirre c./IOBO. H];o.,Zi,o HOJLHBÉÍB, 'Do
,Zı,y1\/raro, rrro i Misn HHMI/I e i,ąeI'/IHÍ 6oI`oc.7ioBH, Hni OXOTHTB B .7iro6OBI/I
Xpr/IcTOBir?'I oni.7iBHo 8 Hamr nparrionafm Ha no./1`1' cB. 571/Iií. 2 .

He _XoIIy ,zı,o Bcix trio./uócni/IX 6oDoc./1oBiB icBHnreHHniB Bin,-
Hocr/rT\i7r c.7ioBa Bncnyaz-;aHi ,ZI,p. ,Zl,ypi/IXOM B2 cTaT'1' H. 8.: „Unionismus
V českém národěii, nro „Bígl IIO.JLHniB, 8azı,.7ıH iXHBo'1' HeHaBncTr/I A-O
Pyccie i Ynpa'1'HIr'ı'B H'1'LroI`o Heivrosnna oHı.nyBaTnż i n,o.7LI/161/I HaBi'ı`B
8 '1'XHi'MI/I IIepenOHaHHHM;H cra./10015 Irepee B1115 HI/čech II;/zı,OHa nopncarn
Pyccìe i $7npa'1`HIr'1'B.“ j 2 5 ,  . „  

_ Moane [Do He Bcì 11o.7iBcBni 6o1`.oo.7LoBIflr e Tanı/IMI/I“ 8aI`5opi.7i1/IMII
1HoBiH'1'cTaMH, In;o ,no8a '1'XHIo BÍTLII/IHy, 8eMcBny HeBrzr,zı,HtI_`B H`ı'IIoI`o

O U n n -ıziennırnoro. _ , r Ă 5 5 .
. O ío,ziHo 'riflnnr/I ôorooh, Luo 'ÍXHH „Szlachecka“ 1:op,ZiicTB 'He

110880./IHTB `1`M Ha He, HLo6I/I n;eH'1;`p Bcec.7LaB.<IH5cBno'í žnaro./m:LrBno'1' i,Zı,e'i'
6yB B TťIeXì'í, a H'1' B HOABHLÍ. Ta Henry BLIHHÍ Tìvıhnizr onírr c“aMi. 60

y I O O O .caM1 Hepe8 ‹5Bo;ıžo nyctvy 8aXxıaHH1c_TB 1 8apo8yM1./11cTB 8aTapacyBa.7iI/I
Marlíane ,MH Bo'1'X c/ıaBHHcBnr/IX Hapo,ZiíB ,ąopory ,Zı,o ce6e. 7 .

.Tanoan ivryomro 81“a,ziaT i npo Hanrrrx 6paTiB pyccnrrx naro-
.žinrnšnnx 6oI`oc/1oBìB, Hro c':y,zı,iroIoTB B PrIMi, B Lille, Ta
B Lyon, arranosn 1 6O1`ocxıoB B.O1omouci. ÍX 8 Bone ,Zı,ocI/rTB,..I`apHe
.III/Icøto. ,Z|,,yMaro, Ino 1 OHK OXOTHO Uoaiyflraìıìhcfl 18. HaIIIoIo Bcecflfl-
Bflncrønoio 6o1`oo./1oBcrzn.oIo po,Zi,nHoroží Irac Bizı, Hacy Hannnryrr, upc
ce6e ,Zıo „MuSeurn“. 5  8, 5 - 5 5
.  BÍA ce6e šozıno T1/irnnn one./Iaioz j/Íl,a1z'Í.Bo:›ne,iIIro6I/I Bcìˇ c./ia-
BHHcBni 6o1`oc./IOBI/I I/I cnanrejnnnn HOHH./mi npanrr/ILIHO nepene/IH
Mían Bcíivra C./1«aBHHaMI/I Ire, jo .IIJ;o 5BO`ınecTBeHHI/117155Crracr/ITe.7iB 'ran
Bopflˇqo MOMIB ca: „Ut omnes urıum Sint i“} „ J  5  „ j .

3icTaro Baru Bípnnıwr 6pa'J:oM B Xpı/Ic'r`1'. ˇ i
2  2, 2 r .j 8 í 2 Baomır. Mancrırıeırn, 5

_ ,, ,

.~ 2 . =, _ „ `6or0cAoB. g55i
Olomouc, březenIK924. .  j
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ROČNÍK 55. 1928--24. ČÍSLO 5.  

PAAIA TOE Megøflø .fim JANA SEDLÁKA.
Têžızá z-ánfl Szihzø nás úznrnın vim Søaıáızfl.   

 Prozřetelnost odvolala do věčného ráje muže, nad jehož rovem Stojí
osiřeli jeho posluchači, kteří V něm Ztrácíme výborného profesora øı otcov-
Ského přítele. _   
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Ztráta, která stihlaibrněnske' bohoslovce 8. května 1924, velmi se podo-
.bá onéz 31. května 1868, kdy vydechl naposled' veliký náš otec Sııšil. Dr
.Sedlák -- tot* druhý Sušil -f ryzí vlastenec a kněz Cirkvi nad vše oddaný.
V něm oživl a v plne',Sil“e a kráse Se rozvil duch našeho Sııšila, jehož Si Ze-
Snalý tolik vážit a jehožtolik miloval. „Církev a vlast“ bylo i Sedlákovým
heslem; jemu podobně jako nezapomenutelný buditel Moravy věnoval své
neobyčejne' schopnosti, svou neánavnou práci, život celičký. _

5 5 ,V Sedlákovi odešelno věčnost především kněz, krıěZ.horlivý avkaž-
dem ohledu vzrorný. Kněz naprosto lnouei k Cirkvi, výmlııvný obhájce jejich
práv a jejího zřízení, Skvělý hlasatel jeji pravdy. ;  

51/ˇěhlasný historik, který S jedinečnou pili .Se ponořil do Studia nej-
ožehavějšich stránek českych dějin, až se Stal jejich Sııverenním vládcem ja

1
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plánem, takže i protivnící museli vydatí skvělé svědectví jeho ıímorné práci
ohromným vědomostem a absolutní pravdomlavnosti. Svými ,,Studiemi a,
texty", hlavně pak dílem „Mistr Jan Hus", postavil si mezi českými pra-
covníky historickými pomník nehynoucí. Jeho nesmrtelnou zásluhou, jež
není ještě (loceněna, zůstane navždy, že vnesl nove' pronikavé Světlo do
otázky Husovy, že roztal gordický uzel spleti předsudků a učinil konec le-
gendám, vymyšleným ai udržovaným protestantskou orientací a zaujatostí
těch, kdo považovali vědu historickou za svůj monopol.

Zesnulý byl chloubou a ozdobou, rádcem a vůdcem kněž-
stva moravského vůbec, kleru brněnské diecese pakż zvláště, především-
V dobách nejkritiětějšich. Všestranný rozhled a horoucí oddanost k Církvi,
získaly mu řidkou autoritu a lásku u kleru, jenž v rozhodné chvili působe-

Sedlákovým vytrval věrně při Matce Církvi, nedav se zlákati akci
těch, kteří dávno již se s Cirkví v srdci rozešedše, usilovali strhnouti
ostatní do kalne'h5o viru. V době vášnivě rozbouřenflé získal si dr Sedlák ne-
hynoucích Záslııh O Církev, Svými učenými projevy, horoucí láskou k
Církvi a Svou autoritou do-sáhl toho, že se klerırs brněnské diecese na pa-
mátné schůzi Jednoty duchovenské V březnu 1919 veřejně a neohroženě po-
stavil proti špinavému proudu reiormistíckému, z Čech na Moravu se valí-
címu. Sedlák to byl, jenž jej zastavil a tak odvrátil strašlivou hanbu od
kleru českomoravského a také pohroma, [jež by byla stihla Církev na Mo-
ravě. _

V duchu Sušilově šel Sedlák rád mezi lid, jemuž neúnavně přednášel a
kázal. Katolické studentstvo mělo v něm vzácného přítele a skvělého akade-
mického kazatele,-_ studentstvu vybudoval zesnulý Sušilovu kolej, poslední
sve' veliké dílo, věnované památce svéhof velikého vzoru a předchůdce..

A co říci 0 poměru dra' Sedláka k nám, bohoslovcům? Nás, své poslu-
chače, Z duše miloval. Jako redaktor XXVIII. roč. „Museo“ a bývalý před-
seda „Růže Sušilovy" rád chodíval na naše schůze, řečníky odměňoval, po-
vzbu5zoval a podporoval. Šlo-li O _bo5ho“slovce, at' 0 „Růži Suš:ilov5u", at o jed-
notlivce, jeho štědrá ruka byla vždy otevřena, - nikdo však téměř nevěděl
o šlechetném dárci. Na schůzích „Růže Sušilo-vy“ častěji mluvil o Sušilovi
S velikým nadšením a láskou, stavěje nám za vzor velikého kněze-vlalstence.
My k němu vzhliželi s úctou a oddanou láskou jako k druhému Sušilovi.
Byli jsme celi jeho a on byl celičký náš, Nyní má naše „Růže“ vzory dva,
dvě jasné hvězdy.“ Sušila a Sedláka. V l

V theologii přednášel 17 let Starý Zákon, předmět, který se mu asi nej-
méně zamlouval. Je v5 tom kus tragiky, které ostatně bylo mnoho v celém
jeho životě, že nikdy nemohl přednášeti svůj oblíbený předmět. Přes to však
svědomitě svůj úřad zastával. Při jeho přednáškách mohli jsme právem
opakovati s ııčenniky emauzskými: ,,Zdaliž nehořelo vnás srdce naše, když
k nám mluvil a vykládat nám Písma?“ (Lak. 24, 32.) Ale přednášky od-
borné byly mıı často jen východiskem k jeho nezapomenutelným „extern-
p5o~re“, v nichž způsobem sobě vlastním, poslııchažče o všech důležitých otáz-
kách církevních, kněžských, vědeckých i národních informoval, důkladně
poučoval, V povolání kněž.s5kém utvrzoval ra k obětave' Dráci Pro 'ideály
kněžské nabádal. Když tak začal, hned jsme odkládali pera, upřeně na-něho
hleděli, každé jeho slovo takřka hltajice. A kdybychom se nebyli ho ostý-
chali a nebáli se rázného jeho odmitnııtí, často byli bychom mu po takové
přednášce z lásky a Vděčností ruku políbili. Proto Z mysli a vděčně paměti
svých posluchačů nevymízí nikdy. V jejich srdci postavil Si pomník, který
bude hldsati jeho velikost a Svědčiti O jeho hlubokém a požehnaném působení.

A tento muž odešel _ . . Úžasná intellektuální činnost V geniální hlavě
ustala, do=tlouk`lo zlaté srdce, zmlkla výmluvná. ústa, zchladla do5bro5činná
ruka. 2
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Odešel navždy, aby vzal hojnou odměnu od Pána, kterému zasvëtil
plodný svůj život, jemuž" tolik duší získal -- a my ıı jeho hrobu zůgıfávđme
opuštění, siroty Siré . . . .  _

.Drahý monsignore, po Sušilovi druhý náš Otče, odpo-
čivejte vz pokoji! My, coživi budeme, na Vás nezapome-
neme! 2 , .  

Alekdonám Vás nahradí?! 8

 LEOPOLD BENAčEKz
VÝVOJ NAUKY o INSPIRACI \/PRO-

TBSTANTISMU.  
(Dol-šončeni.)

VI. Nauku Rothe-ovu přijala téměř většina protestantských
tlìeologů V Německu. Od jeho doby však také vývoj nauky o inspi-
raci, který Se dosud dál celkem vždy jedním směrem, se tříští, tak-
že v době současné lze V Německu rozlišovati tři hlavní směry:
krajní praVice- směr O rtho doxní, krajnílevice 2-- směr ra-
cionalistický, mezi nimiž uprostřed stojí směr .k o n s e r-
V a ti V n i. _ _

Mezi protestantskými theology mají ,Stoupenci orthodoxního
názoru na inspiraci rozhodnou menšina. Vidouce, že racionalisté
rozhodní i přivrženci umírněného racionalismu ve svých Závěrech
došli tam, kde již O křesťanství nelze ani mluviti, snaží se prote-
stantství zachrániti od katastrofy návratem k onomu pojmu inspi-
race, jak jej vypěstovali the-ologové po Lutherovi. Poukazují na
osudné následky racionalismu, který p›odvrátiv formální princip
pıcotestantismu, vede k naprosté nevěře. Ohnivým hlasatelem ná-
vratu k původnímu pojímání inspirace Písma je lutheránský pastor
Ro hn e rt. Ve spise „Die lrıspiration der Heiligen 5SchriÍt“ (Lipsko
1890) dochází k těmto konklusim: Vlastním původcem a autorem
bible jest Bůh, resp. Duch SV. Svatopiscové byli jenom nástroji
V jeho rukou. K inspiraci nedostačuje pouze uchránění od bludu;
kromě této -stránky negativní obsahuje pvöšjem inspirace také stránku
po-sitivní, jež záležií v p5ozpud.u k psaní a V udání obsahu a formy to-
h_o,o čem se mápsáti. Písmo neobsahuje bludů ani ve věcech hlav-
ních ani vedlejších; jeho bezbludnost jest absolutní. Jako slovo
Boží má Písmo bozžskouautoritu; jest pramenem křesťanské víry,
normou života a cestou k blaženosti. Námitek, jež proti tomuto
pojmu inspirace uvádí proiáni věda, kritika biblického textu a
exegese, Rohnert nevyvrací přesvědčivě. Spíše instinktivně než
vědeckým důkazem dochází k přesvědčení, že racionalistický ná-
zor na inspiraci a na Písmo nemůže býti správný. Proti raciona-
-lismu vede Rohnert důkaz ad absurdum, jejž čerpá. ze smutných
rásledků, jež zavinilo rozumářské nazírání na bibli. Prudce napadá
soucasneproiesory theologie, kteří podle jeho tvrzení všichni až
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na jednoho o Písmu přednášejí se stanoviska racionalistického. Pofl
ukazuje, jak se liší současná protestantská theologie od staré, která
v každém verši bible viděla slovo Boží, kdežto theologie Současná
se ptá jako Pilát, co je pravda, pravdy však nenalézá. Z toho vzni-p
kaií rozpory mezi theology; jeden boří, co druhý postavil, jeden
prohlašuje něco Za jisté, druhý o; tom pochybuje a každý másvůj
systém. A tito profesoři připravují posluchače ke kazatelskému
úřadu. Je možno, aby tito budoucí pastýři duší neztratili víru
v Písmo? S jakým svědomím může pak O viru takto připravený
posluchač při nastupováni kazatelského úřadu přísahati, že bude
kázati slovo Boží Starého i Nového Zákona? Za takových okolností
otvírá se nevěře brána dokořán a protestantism se řítí do Záv-
huby.2°)“ Z tohoto- zo-uíalého postavení neví si Rohnert jiné pomoci
než obnoviti nauky, jež první theologickáì škola protestantská, re-
presentovaflná Gerhardem a Quenstedtem, o Písmu stanovila. Vo-
lání Rohnertovo, k němužà se připoıjil také A. Z ahn, vychází však
celkem na piano. Rakovina racionalismu již prostoupila téměř celé
tělo protestantské theologie a hlasatelé nauky orthodoxní jsou ,,r a r i
nantes in gurgite vasto“.

Profesoři theologie, Stoupenci směru r a c i o n al is t i c k é h o,
a S nimi také jižmnozí pzastoři vysmívají se nářkům orthodoxnich
a vytýkají jim, že vůbec nepochopili ideje protestantismu, který
přece není náboženstvím, určovaným Záko~nem, nýbržsvoboda synů
Božích. Poněvadž pravověrní pro-testanté nechtějí se s takovou
svobodou spřátelitıi, jsou obviňováni, že se odcizili duchu Luthera
8. retormace. Racionalisté podpírají svůj názor Ina bibli .důvody hi-
storickými, psychologickými a osobními. Argumentují takto: Dě-
jiny učí, že náboženství vzniklo přirozeným vývojem. Proto Zamí-
táme všecka dogmata, která hlásaji nadpřirozený původ bible a dá-
vají jí nadpřirozenou autoritu. Psychologie dokazuje, že jistota
spásy neopírá se o nějakou věc vnější, nýbrž o vnitřní, subjektivní
Zkušenost a intuici. Z pžodstaty náboženství plyne, že v něm nelze
uznati prostřednictví“ mezi Bohem a člověkem, poněvadž nábožen-
ství jest přímý, osobní poměr člověka k Bohu. Poněvadž racio-
nalisté vycházejí Z těchto naprosto ovšem falešných předsudků, ne-
divnìo, že neuznávají bible Za Základ víry. H arn a ck prohlašuje,
že Písma není k víře třeba, ježto prý k náboženství dostačí vědomí
naprosté odvislosti od Boha a k ,tomu vědomí může člověk dospěti
i bez Písma. Proto prý je Zbytečno bojovati o autoritu bible; je věcí
jednotlivce, jakou autoritu podle vlastní náboženské Zkušenosti bibli
přidělí. Tím ovšem padá objektivní autorita Písma, které je vydá-
no na milost a nemilost každému. třeba úplně neivZděla.n.ému člo-z
\,vëku,_, který mározhodnoutí, jeli bible inspirována či není a má-li
autoritu absolutní, božskou čili nic. Tak vypadá v`dt°isledcích ta
svoboda dítek Božích! ` l ` t“l Z ě l  

. 7 Ý ' ˇ V . I . - v

_ . . , . _ í -

iz p20)s ˇvšfas lehren die derzeitígen đeutsfchenp Professoren der evangelischen
Theologıe uber die Iˇleilíge Sclˇıriit und deren Inspiration? Leipzígl 1892.
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s S m ě r k o ns e r v a t i v n í, stojící uprostřed, mezi pravověr-
nými a nevěřícími protestanty, koketuje S oběma stranami. Stou-
penci jeho by rádi zůstali křesťany a zároveň by chtěli býti moder-
ními. Vidouce, že bible je základem a jediným pramenem víry
v protestantismu, hledí jí, uhájití přece objektivní platnost a auto-
ritu. TO je ústupek orthodoxním. Abyvšak vyhověli také extrém-
ním racionalistům a. neuvalili na sebe výtku, že nedbají výsledků
moderních věd a kritiky, ustupují jim a prohlašují, že objektivní
autoritu má Písmo jako celek, ěnikoliv jednotlivá místa; úkolem kri-
tiky jest rozhodnouti, která místa jsou pravá a která v důsledku
toho , mají objektivní autoritu. Jak patrno, žijí konservatívní prote-
stanté ztondu učení Schleiermacherova a Rothe-Ova. Tvrdí-li
orthodoxní, že bible je Slovo Boží, a racionalisté, že jím není, praví
konservativní, že bible sama sicenení slovem Božím, ale že slovo
Boží obsahuje. Orthodoxní učí, že Písmo je výhradně dílem Božím
a .svatopiscové jenom nástroji Ducha Sv.; racionalisté to pzopírají
tvrdíce, že bible je původu lidského; konservativní i zde chtějí spro-
středkovati naukou o osobní inspiraci, která však, jak jsme u
Schleiermachera viděli, inspirací v pravém slova smyslu není.
Písmo podle jejich nauky ob-sahuje prvky božské i lidské, a proto
také pravdui blud. Rozeznati však, kam až sahá pravda a odkud
začíná `blL1đ, jest prý těžko i u míst, která jednají co věcech nábo-
ženských. Jistých a "přesných pravidel, jak rozeznati pravdu od
bludu, nelze prý stanoviti. Není prý jich ani třeba, poněvadž v praxi
čtenář bible nevědomky sám určuje hranice pravdy a bludu. V čem
nalézá náboženské poflvznesiení, je pravdivé, kde však ho nenalézá,
to je bludné. Kritika stále postupuje, odstraňujíc Z Písma všecko
pozemské a časné, aby tím více vyniklo nebeské a věčné. Písmo
se tak kvantitatživně zmenšuje, ale co- se kvality týče, velmi získává
na vceněi -- Tak a podobně. učil oz Písmu a jeho inspiraci současní
Stoupenci směru středního V Německu. Jsou to všecko jenom pěkná
slova aprázdnát hesla, plnáfl nedůsledností a rozporů, možná jenom
v theorii. V praxi pak vede nutně ke skepsi a negaci, tedy do ná-
ruče extrémfního racionalismui a sfl ním do úplné nevěryfi) J “

Vll. Vývoj nauky o inspiraci u druhé větve protestantismu, u
kalvínců, dál se podobně jako u lutheránů. Po době Strohého
názoru na inspiraci bible vyskytují se již ke konci 17. století nauky
liberálnější, které tehdy byly. oflfficielními kruhy kalvínskými pro-
hlašovány za heretické. Během 18. století však vnikaly také ke kal-t
víncům ideje racionalistůněmeckých, a tak se stalo, že na počátku
stoćletlí 19. byla původní kalvínská nauka o bibli téměř opuštěná.
Reakce proti. ní však, se nevyvinula v té době V úplný racionalis-
ınus, jak tomu bylo v Německu, nýbrž v racionalismus umírněný.
Většina, kalvínskýchtheologů té doby zavrhuje inspiraci slovnou
3- Vylücuje Dusobení Ducha Sv. na svatopisce ve věcech, které ne-
mají významu pro naši spásu a ve kterých schopnosti jejich dosta-
čcvaly. Jedině tam, kde síly jejich nebyly dostatečné, 'byli řízení

21) Pesch 242-249; Dausch 135--142. J '
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Duchem Sv. a chráněni od bludu, aby správně a vhodně podali
nauku spásy. Proti tomuto laxismu, který však byl daleko mírnější
než racionalismus té doby mezi lutherány, povstali v první polo-
vici 19. století obhájcové staré, pravověrné nauky kalvínské, sna-
žíce se tuto znovu všeobecně zavésti. Vůdcem této reakce jest L.
G aus S e n, který původní kalvínskou nauku O inspiraci hájí S ve-
likým zápalem., Písmo, praví, jest celé, v, částech i V celku dílem
Bohaj, který je inspiroval. Inspiraci definuje jako tajemný, nevy-
světlitelný vliv Ducha Sv. na svatopisce. Není však inspirace ně-
jaký stálý, trvalý stav, nýbrž pouze dočasný, přechodný vliv. Pů-
sobení Ducha Sv. na hagiograíy bylo mnohostranné: pod jeho vli-
vem pojali úmysl psáti a napsali knihy takové, jaké od nich církev
přijala. Duch SV. je řídil ve výběru věci i slov a chránil je' bludu a
opomenutí věcí důležitých. Svatopiscové byli rozumnými nástroji
Ducha Sv., který se přizpůsobil jejich individualitě. Inspirace jest
tajemství, jehož člověk nemůže proniknouti; ani ze Zjevení se O její
podstatě ničeho nedovídáme, .pżonněvadž Duch Sv. nikdy nevysvětlil,
jak na svato-pisce působil. Inspiraci není možno vnějšími důkazy
dokázati, ale Písmo jest samo sobě dostatečným důkazem své in-
spirace. V, Písmu mluví Bůh,a proto lidský rozum má povinnost
mlčeti a podroçbiti Se. Není správné uhýbati racionaliistům, kteří
hromadí námitky proti božskému původu Písma, zúžováním pojmu
inspirace. Můžeme-li rozřešìti obtíže, jež se naskytují, rozřešme
je; pak-li ne, věřme autoritě Boží. Kritice se dává větší význam,
než jí náleží. Cìauszsen praví obrazně, že kritika jest pouze děvečka
vrátná, která má za úkol otvírati pouze bránu chrámu, ne však
V chrámu samém vládnouti. Kritika nechat se zabývá pravo-stí jed-
notlivých knih, at zkoumá, kdo je lidským autorem jednotlivých
knih a pod. Jakmile však podala úvod do Písma, jest její úkol doko-
nán. My lidé nemůžeme souditi a rozhodovati oi knihách, které ně-
kdy budousouditi nás. ř . Ý

n i

Přes všechno úsilí však se nezpo-dařilo Gaussenovia jeho směru
trvale zachrániti původní kalvínskou nauku o inspiraci. Od pade-
sátých letı 19. století vniká do- pojmu inspirace znenáhla, ale stále a
neodvratně racionalismus, jenž ro-zleptává zároveňcelou soustavu
kalvínské dogmatiky. Již žáci a Stoupenci Gaussenovi odklonili se
od orthodoxie svého učitele; popírali inspiraci slovnou, tvrdili, že
Písmo není jedinou, dokonalou a neomylnou normou víry, poněvadž
této věty není možno- dokázati ani Z dějin, ani Z náboženské zku-
šenosti věřících, a posléze někteří popírali inspiraci vůbec učíce
podle vzoru umírněných racionalistů v Německu, že bible jest pouze

VIV
3historický dokument, vydávající svědectví o Jezısi Kristu. Racio

fnalis-mu čelila stále škola orthodoxní, které však ubývalo den ze
-dne stoupenců. Je pozoruhodné, že u kalvínců pronikal racionalism

V VI ıv ' tfs mnohem vetsimi obtrzemi než u lutheránů, nebot Stoupenci s aré
IIÉLLIKY kladli mu houževnatý odpor, kdežto v Německu byl náraz
racionalismu tak silný, že se téměř nikdo nep-okusil postavíti se mu
vážně v cestu. Proti šířícím se zhoubným ideám laxismu vystupuje
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po Gaussenovi d e G a s pa ri nrjehož boj proti novotámf vychází ze
zásady: S popřením neb omezením inspirace pada autorita Písma,
a když této není, padá samo í náboženství; proto Aj bez inspirace
v plném rozsahu není spásy. I když neznáme podstaty inspirace,
přece jest jisto, že inspirace jest příčinou a důvodem naprosté ne-
omylnosti Písma. Kdo ještě chce býti křestanem, ten musí podle
příkladu Krista a apoštolů neomylnost bible přìjmouti. Bylo však
již' pozdě. Racionalism již prolomil hráz orthodoxní nauky, nad níž'
brzy nabyl převahy. Podeiinitivní porážce orthoždoxní nauky O in-
spirachkteré zůstala věrna jl jenom menšina .flkaxlvínských theologů,
zavládl- mezi kalvíncí mírný racionalism, který na Píssmo a jeho
inspiraci máv podstatě názory Schleiermacherovy a Rothe-ovy.
Representantem mírného racionalismu ukalvínců jest de Pre sl
sensé. Někteří theologové zásadu biblického racionalismu do-
myslili do důsledků a tak také zde vznikl extrémní racionalism,
který je upřímnější než racionalism mírný a nepokrytě prohlašuje,
že bible je kniha lidská jako jiné knihy a podle toho také s ní na-
kládá. Extrémní racionalismus nabyl nejvíce půdy V Holandsku. -
Tedy také u kalvínců prošel pojem inspirace a komplex otázek s ní
souvisejících neij.rozman`itějšími fásemi vývoje. Různé nazírání na
inspiraci také zde vedlozk rozštěpení theollogů na tři hlavní s.k`u-
piny: radikální, střední a pravověrnou. Nejslabší je skupina po-
slední,kdežto4 směr radikální získává stále nové stoupence Z řad
umírněných racionalistů. -- V c í r k vi a n g l ik á nsk é projevil se
konservativní duch, kterým tato nad Ostatní protestanty vyniká,
také ve vývoji nauky o inspiraci bible. Vývoj dál se u anglikánů
mírnejsım trempem než ulutheránů a kalvínců. Přes to, že Anglie
je vlasti racionalismu biblického (který tam vznikl Z .deismu a na-
turalismu), přece stará nauka O inspiraci vytrvala u anglikánů nej-
déle, až na nepatrné celkem -výjimky do polovice 19. století. Od té
doby i tam nastává „třídění duchů“, z něhož vítězně vychází směr
střední, tedy um-írněnví racionalisté, kdežto počet stoupenců. pů-
vodní nauky klesl na nepatrný Zlomek anglikánských theologů.”)

Vývoj nauky o inspiraci u protestantů končí
se tedydnes, -pol čtyřech stoletích trvání. pro-
testantismu, ep o p ř e n í m inspirace. Je v, tomkus
tragiky, uvážíme-li, jak ohromnou práci vykonalì protestantéve
studiu bible. a že veškero toto staleté úsilí nezpřineslo positivních
výsledků. Před 400 lety vytýkalì Sprotestanté katol. Církvi, že si
bible neváží -- a dnes Církev katolìckál musí autoritu Písem 'sva-
tých zachraňovati .proti protestantům, kteří s bibli nakládají hůř-
než s knihou světskou. Popření inspirace Písma má velmi smutné
následky zvláště u protestantů. kde jest bible jedinou normou víry.
Není;-li bible božského původu, není ani o“b-jektivníchpravd v pro-
testantské dogmatice a morálce. a pak vládne nejširší subjektivísin,
jehož konce jsou smutné a neodvratné: naprostý zmatek a konečně
nevěra. .Jestliže dnes většina protestantských theologů smýšlí O

777 ni" '

22) Pesch 249-264; Dausch 133-143. ~ ˇ
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bibli racionalistický ainspiraci popírá, a jestliže již také veliká část
pagtorů je racionalismem ctrávena, jak dlouho se orthodoxní nauka
udrží v lidu? Otázka inspirace mocné -zasahuje do existence pro-
ümmnümmı()sud.kterýstihlinspiracixfprotestanb
skétheologü,hrozíposfihnouti pnflestanfisni
sánnkterýıunnásihaby' odvrátil tuto karta-
str oiu, nebot lpí na něm kletba, jež jest údělem všech, kdo se
pozdvihli proti pravé Církvi. Jediná záchrana protestan-
tismu zbývá v návratu do lůna C Í r k v e, Droti které
před 400 roznítil revoluci a opustiv ji, -studnici vody živé, vykopal
sobě cisterny, které nemohou v sobě držeti vody. Někteří jedinci
mezi protestanty již to pochopili, jak ukazují konverse ke katoli-
cismu. Kéž by i všichni Ostatní protestanté poznali, pokud je čas, co
jest jim ku pokoji! 1 -

_I.E-Oı7at: '
 MA MODLITBA.

Pane, měj strpení se mnou, jsem děcko!
Loískou když blažíš mě, ani se neptam,
čim se Ti ođvclěčim, čím sploíım vsecko . . .
Když mě však bolestí navštívíš, revtám!

Měj se mnou strpení, když SejTi vrhám
\ž~ zcipolu vášnivě k nohćím, ó Pane!
strpení měj, i když zoufale írlzćím
z rukou Tvých srdce už oběíovoné!

Tvůj jsem o bez Tebe nemohu býti,
bez Tebe, Pane, je trpce a hluše.-7
Zıistuň už se mnou, jen 5 Tebou chci žití,

 po Tobě touží má zraněná duše. j

O ApAMıvıcIo(DJAKovo)z
\‹“ .

NASA KATEDRALKA.
. Q

j Grledam našu ponosnu katedrálu, kako se uzdiže u ovom
malom slavonskonı mjestaneu. Dolazi mi na pamet srednji vijek
i njegovi graditelji katedrála. Našu ne sagrfldi nijedan sredovječni
graditeij. Nastala je u naše dane. Inna ljudi, koji se jož sjećaju,
kad je nije bilo. Uza sve to i ona poput onih sredovječnih dovikuje
istirn glasom čovječanstvu: Sursum corda - Gore srrcal Dìgnite
Vaša sreaj nad ovn jadnu .dolinu suza, uz koju vas veže materija
vašeg tileja. Dub svoj dignite nad Inateriju 'u vjše nadzemaljsvke
Sfere. Cijelo njeno biče -pokazuje prema gore - prema Bogu. Sto
blíže Bogu! Nije to naduto isprsavanje nemoćnih gragitelja
babìlonske kule. To je simbol rıutarnjeg teženja i približavanja.
Bogu.. Toje nastojanje onih, kojìma je rečeno: Dìi estis! Ona
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utjelovlnje u sebi horizontálnu linijuántike i vertikálnu liniju gotike,
koja je simbol našega kršćánskog svijeta. Sám Bog je s nebá sišáo
ne da uništi liniju ántike, nego da je preporodi i Spojis gotikom
u sìmbol u koji pokoljenjá izá Njega upiru oči -- u križ. orux,
ave spes unieá . . .I Simboliuniverzalnosti i težnje k Bogu. Qná
je sá svojim drugáricámá iz srednjeg vijekaiinkárnáeijá te ideje.
Ona. je poput njih plod ljudi, koji u svom rázgovoru s Bogom
nijesu trebáli formulará poput ljudi sádášnjiee, nego su svojim
riječimá, svojim ěsrcem, svojom dušom i oìjelim svojiın, biéem
goVori1i”Bog`u. . i  í j 1  

 Njenomu gráditelju nìje škod kolijevke pjevalá. pjesmu
skolástìká i mistiká. On je po tijelu dijete naših daná, ali njegov
dub je dub srednjevjekovne mistike, kako nám svjedoči njegová
katedrála. .Visoko se ěuzdiže nášá katedrála nad svojom okolinou.
Na proč-elju njenom zápisá veliki Vládiká riječi: „Slavi Božjoj,
jedínstvu erkavá, S-logi iljubavi národa svogá.“ Dozjvá
nám tim riječimá naša katedrála na pamet, dá imá ovácá, koje su
izván ovčinjáká Kristova, dá imá orkává, koje su izván Crkve
Kľistove. I nášá nájbližábráćásu izvan ovčinjáká Orkve Kristove.
I njih treba privesti, dá bude jedno stádo i jedán pastir. Ne mogu,
á dá ne závršim ovo pár nábáeánih misli S izvátkom iz lista jednog
svogá stárijeg prijateljá: ",,Dá Srbi náuče od Hrvátá Boga poznáváti,
služiti Mu i ljubiti Gal“ Ut eognoscánt, quiá ıionjest Deus
nisi tu . . . . ut oognáscánt te, sieut et nos oognovinus! (Eeeli, 36,
3, 6). Dá hrvatski národ jshváti, Zášto je došáo u zájednieu sa
Srbimá; „Ideo dispersit' vos inter Gontes, quáe ignoránt eum, ut
vos enarretís Inirábiliá ejus et fáeiátis seire eos, quiá non est álius
Deus romnipotens praeter euml“ (Tob. 13. 4, 5.) Da se hrvátski
národneipredá očáju i tuposti rádi nevoljá, koje ga stižu: „Ipse
castigávit nos propter iniquitátes nostrás et ípse sálvábit nos propter
miserioordjám. (Tob. Te mi í misli; doláze na um, kádá
promátram nášu katedrálu-remekdjelo (mistrovské dílo) nášega.
velikogá- Strossmáyerá. i 1 - J J i

JANA HAUEIJSEN-.LANGER -- PŘEL. JOSEF F. P.:

 CEsTvivı:oDLITBv.~  
I.Koho hledáte? ;

Většinou nehledají lidé v modlitbě Boha, nýbrž p o m o c i. Hle-
dají radu, útěchu, posilu, ulehčení, podporu, ale- nikoliv Boha. .

~ Bůh jest zajisté ve všech těchto- věcech obsažen, nebot jenon
může opravdu poraditi, utěšiti, posíliti, ule-hčitì aji podepříti. “ J

Jakmile však pomohl lide-m tímto způsobem kl Němu volajícím,
nejvíce se řítí Spěšně dále `a polilížejí plni nadšení jen na to, co ob-
drželi, ne však na toho, kdo jim to dal. ˇ  t j   

` Jejich modlitba jest jen ž á do stí. j i v  
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Pravá modlitba jest Však V Z d á n Í in s e b e.
Sebe Bohu dáti podmiňuje teprve Boha přijmouti.
Modlící se pžrůměrný člověk ulpívá velmi často, místo na

Boh.u, jen na prozstředníku mezi sebou a Bohem.
Tento Však nemá Boha zastírati, nýbrž k Bohu má Vésti.
Jak mnozí se .plní dobré vůle Vyznají u tohoto „pokladníka“

Božích tajemství a milosti, ale Velice málo při tom myslí na Boha
samotného. P

Myslí si, že učinili všemu zadost, když otvírají svou náruč
Bohu vstřícaHo přijímají.  

Ale své Srdce Samému Bohu otevříti, nabídnouti se Božství -~
to dělají jen někteří. .

Jen když se již nedopouštíme těžkého hříchu, S tím se má Bůh
spokojiti. Ostatní jest pro svaté -- tak se sami uklidňují.

Kdyby však všichni tito lidé, kteří přece jinak mohou V žití tak
dobře rozlišiti zlato od olova, věděli, že na tak zvané trnìté cestě
svatých možno nalézti pravé zlato, přece by jednou přihlédli blíže
k této cestě. Hledali by V modlitbě místo pomoci, rady, útěchy, po-
sily, ulehčení a pžodžpory, jednou také B o h a s a m é h O.

A našli by Boha a Jeho blaženo-st.
V)Nebot' zde zacıná vlastní modlitba. B

.len kdo se tak modlí, spatří Boha.
Bůh se dává nalézti tam, kde Ho“ volá vytrvale touha..
Místo toho si Však lidé. drží nejraději před zraky k n ih u.,

t Tak často se jim chce ukázati usmívající se Bůh -_ V tom pro-
létne cosi vynuceného.

Dobrá modlitební kniha jest nutnou, zajisté, neboť mluví k nám
Z ní ten, jenž přišel blíže k Bohu. z

Ale Bůh se chce někdy ukázati duši Z vlá štn í m způsobem.
Neboť tvá cesta k Bohu jest tajemstvím mezi tebou a Bohem.
Žádný jiný způsob nevede tě tak jistě a rychle.
Proto odevzdej se Bohu, abys Boha přijal.  
Duše žije V Bohu podle toho, jak jde touhou Bohu vstříc.

II. Obtížení.

Proč asi je cesta k Bohu tak prázdná, tak málo ušlapaná?
Jest skutečně tak bohata trním, tak krušná?
Pohlédněme blíže na lidi, kteří zůstávají se sklopenou hlavou

státi tam, kde cesta Vlastně začíná. p
Přicházejí již zatěžkáni takovým břemenem, že tak zajisté ne~

lze pomysletı na Vzestup“. V z . V t
Nejprve jest jim odhoditi zavazadla.
Co pak to sem nesou, co jim činí cestu Vzhůru tak obtížnou?
Pozorujme blíže, není-li mezi tím něco, čeho n a c e stě k B o-

hu Vůbec nepotřebují.  
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Hlle, tu stojí jeden a supí podtíží hříchů již dávno odpuštěných,
které však S sebou vláčí, kde se modlí. 8

,,Duše, zbav se přec té t
» [jež tě k této zemi' Víže] -i

Svěř ji ráda Ježíši! r
i Spasitel i tobě řekl: „Jdi a již nehřeš.“ “ (Jan 8, 11.) i '

Vedle něho kráčí jiný, jenž na sebe Vložil cestovní tlumok
Z otáZe;k.~Tyt»o- všechny otázky se týkají budoucna, všechny se

V-'ÚV N(

ıııı`ŠD

zovou Z í t čr a.  
,,Duše, zbav se přec té tíže,

P , [jež tě k této zemi víže] --! s A  T
Svěř ji ráda Ježíši!  A r

Spasitel i tobě řekl: ,,Pozorujte lilie, jak rostou.“ “ (Luk. 12, 27.)
Tam se blíží třetí téměř rozdrcený p o c h y b o V á n í m. Mo-

dlím se dobře?~- Věřím dobře? -- Kaji se správně? ,-- Jednám
správně? -- Tak - den ze dne -- trápí sebe i ostatní.

IVĹ.,Duše, zbav se přec té tıze,
[jež tě k této zemi víže] --!

z Svěř ji ráda Ježíši! J "
Spasitıei i tobě řekl: „Pojďte ke mně Všichni, kteří se lopvotíte

a jste obtíženi.“ “ (Mt. li, 28.)  V
Tam opět kráčí jiný, tak do .sebe samého pohřížený, že

zapomíná na přírodu i na Boha. S estav uje plány. Ustavičně,
ve dne V noci, hraje prozřetelnost. Pro všechno, na přítomnost i na
budoucnost má již plán. ~ J i

 Bůh jest Zde O-pravdu nadbytečný.  .
Spoléhát onen více na jiskřičku ducha, jež mu byla propůjčena.

nad věčnou moudrost' co bylo, co jest, co se má státi.
Jeho Vírav Boha jest právě tak malá, jako jest jeho víra V sebe

veliká.  ~ 8
Přehlíží božství na cestě k Bohu.

» .,Duše, zbav se přec té tíže,
[ježtě k této zemi Víže] -~-!

Svěř ii ráda Ježíši! t V  
“ Spasitel i tobě řekl.: „Nebudete-li jako dítky, nevejdete do krá-

lovství nebeského.““ (Mt. 18, 3.)“ . A P
Vy Všichni na cestě k Bohu, kráčejte vzhůru přece jednou bez

Všehosebouzvolenéhobřemene. 8
Neste kříž, který na vás vloží B ů h,vše jiné odhoďte!

vłv ˇ)t  Nebot tento krız je přitesán hranicím vasi síly.
. Ň _ _

III.Ví1'ata věda.  B
- Abychom nalezli pravou cestu k~Bohu, jest potřebí neochvějné

Viry. “ í J “ t j
t Ale našesmysly jsou pochybovačné.  

Když se modlíme, máme smysly více o›Vi,_ádati.
_ _ '

, _ A .

O
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p Neboť jest nutno, abychom téměř proti smyslům věřili.
Aby se nám stalo neviditelné pochopitelným, jest třeba, aby

nám bylo pochopitelně neskutečným. z
Zemi budoucnosti jest pro nás všechny ž iv ot V ev ě č n o s t i.
Její brány nejsou víře zavřený.
Ale kdo má odvahu vkročiti dovnitř? '
T é to Z e m ě, kterou nám proroci, 'kterou vidci, kterou s l o V a

J e žíš ef staví pocholpitelnoiu před oči, -- té už neznáš, světe
dn.ešk.a?  

Opravdu, žádný vrchol Alp ti není obtížněji schůdným než hora
víry. V

Ty řík Jen Věda vidí -- víra jest slepá.
Ach, _ až Z mrtvého ticha našich zvlažnělýchí duší opět zazní

V el e p í s e ň L á s k y B oi ž í, až naše přesvědčení vědění zase
zmlkne před Bohem,_-- to jest daleká cesta!

t ' Nám se teprve na vědě rozněcuje víra.
Namahavě zúrodiiuje-me duši vědou, místo“ abychom Z hojnosti

víry přinesli plody ducha. .
Abychom mohli věřiti, hledáme vždy novou vědeckou látku.
Když nám na cestě k Bohu překáží rozum, upouštíme dříve od

QJS C/K

Boha než od rozumu. č  
Rozkrajujeme a rozškubáváme plnost tajemství a když se nám

po-daří Z takových kousků opět vymysliti slabý obraz Boha, tu se
cítíme podobnými Stvořiteli, ba Bohu. rovnými. ı

Jen zpçři tom přeslýchámeč D u c h a B O ž í h O, jenž si sám
svědčí .í

Z brázd svého hloubání' namahavě vybíráme slabé klasy víry.
Ó, věčnosti, kde se snad naše vědění změní V nic, kde víra v ne-

konečné vědění, odpověz!  _  
I`Iled', tamto nám spěje vstříc usměvavé dítě, nesoucí celý snop

Zralých klasů. Q  
Nechceš opět věřiti jako! dítě?
Prostě a přece plným životem vnitřním. . _

í Nezapomeň, "kdo u Boha přistužp-uje k věd ten tam, kam jde,
vstupuje jako boháč. ~

Čistá, neobtıížená víra tohoto dítěte jest plný snop, jehož hrajic
nabylo. J  ;

Tvé přesvědčené myšleníjest skrovným klasem, jejž namaì-
havě hledáš. A `

Tvůj rozum mluví .příliš hlasitě svým pošetilÍým, kusým dílem
vědění a nevědění do každého nadpřirozeného chápání. “

Když jest to jednou Bůh, jenžl to Z nás myslí, když se opět
tiše vzdáme Duchu Božímu, Bůh přidává. nebera nám ničeho.

Kéž bys je n S V ět zanechal za sebou, n e s e b e, když „padáš“
V Boha. j p

Neboť když Bůh mluvi k tvé duši, dotýká se tvůr a rukama
všech čistých strun tvého bytí. J' J Í

'A viz, zde, se chvěje, zvučí! _ j _ N P
Jdi tudíž směle vzhůru k Bohu, při tom nejdeš, dolů.

ČR U J:-N

ČR F-Il\5
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Ponoříš-li se tak s celou vůlí V Boha, pak ti vykvete opět
z hlubiny Lásky víra.

Víra, jež jest teprve věděním.

j IV.Říš Ticha. t

Mezi přítomném .a záhrobím jest střední říše -- Říše T i ch a.
Abychom přijali Boha, abychom se ponořili do moře tajemných

milosti, jest nám touto Říši* Ticha projíti. _ i _ J
Jednou se musí každá duše odvážiti k Nepochopitelnému, aby

uměla chápati. p “  
Čím hlouběji Vniknemeš; do Říše Ticha, tím tam bude temněji.
Tak dlouho, pokud jsme nepřekročilii středního bodu, znějí

ještě Vždy“ za námi hlasy světa.  
A tak daleko se odvažují; tak mnozí.  
Tam však, kde doznívají hlasy světa, tam je dušiytak osamělé.
Tam jich to vydrží nejméně. í
Neumějí čekati, nebot nevěří. L
Touží po útěchácha spěchají zpět do světa, aby se tam vzzpa-

matovali z Ticha.
Někdy potom zase přicházejí. ”
Ale poněvadž mají jen jakousi nejasnou poloviční víru, nejdou

nikdy až V dosah hranic. .
J Hledají svými smysly du cho vé, jež jim » zůstává _' věčně

ukryto. - t ` iz . 'J Ĺ l
Tam však, V Říši Ticha, jest jedině víra vůdcem.  

A z Duše, jež vstupuje do Říše Ticha, musí trpěti.
Dřívenež ji zastihnou paprsky světla Nadsvětí, musí ji zastíniti

hora Cıolgoty. ` í
Neboť tajemství této Říše Ticha jest k ř í ž. ě P
Z počátku, ještě následuje svět duši nesoucí kříž.

J Potomvystupují z její vlastni hloubky nesčetní mučitelé.  _
Zasazují dušivždy nové rány, -N temnota kolem ní houstne.

Zdá se býti opuštěnou od Boha. j ' _ J _
A kráčí dále do nejista. W
Jestto jediná víra, která ji chrání předjpro-pastí šklebící se

Z prava i z leva.   A z  
Pronikla-li však duše jednou až k rozhraní, duchovně vkročila

dokonale do vůle Toho, Jenž ji stvořil, -_- tu pojednou padá do její
noci paprsek. Z _  J í _ _

Nebe jí vysílá vstříc své první poësly. _
Z hlubiny vlastní duše vznášejí se nyní jemní duchové ctností.
Již sem zaznívá -- plna slibů - harmonie N a d s V ě tí a světlo

a vune tekou sırokymı proudy vstříc duši a unášejí ji do B o ž í h o
p0k0`jeø L ` JA

 .V.Bůhvnás.  
i Bůh V nás,
toť vrchol velehor nad propasti ničeho.
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 Bůh v nás,   
tot křest zralosti duše ze světa do Nadsvětı.

Bůh V nás,
toť vůle Boží vtisknutá do vůle jednotlivce.

Bůh V nás, ›
toť roztavení rozumu V žáru lásky.

Bůh V nás,
toť pěnivé vlnky pokoje na vlnách neklidu.

Bůh V nás, P A
toť vtisknutí ran Kristových do ukřižovaného těla. i

Bůh V nás, ,
toť východ slunce nekonečnosti V noci konečnosti.

Bůh V nás, c
toť po šestidenním díle sobotní odpočinek!

,.Seele“*) 1921.

_/7-_.-“›="f' -ˇ oělìgf-;ç`\` `
/“” ' `“ ` ˇ-‹\

J, E. Opat:
U T E B E.

, Duši ustrašenoıı j A
ve hrudi jlsem bolem rozdrásane' nesl
a S ni bez váhání Tobě, Pane, klesl
V náruč otevřenou!

Srdce rozeštvané,
na vše zapomíná, na strasti i boly "
u Tebe, i na bolest, at jakákoli.
Zase Tvůj jsem, Pane!

Tvé jsem, Bože, dítě!   
Pro Tebe jsem zasel, co má duše hostí,
pro Tvou radost kvetou bíle' růže ctnosti . .
Ó, Zdaž potěší Tě? « “

Pro Tebe ty květy t  .
pěstim na Záhonech. Rosou na ně dechni,
rosou milosti, vždyť pro Tebe. jsou všechny,
Tobě ku oběti!  _

Slııncem zasvit, Pane,
do duše mě, sluncem, které život dává!
Sluncem očı' ıısuš, když Z nich někdy dravá j
slza v hoři skane! J

-nn.-_ __...-_..-......_...._..___-_..-nnın

*) ,,Seele“, Monatschrift im Dienste christlicher Lebensgestaltung. Vý-
tečný ascetický časopis, hodný odporučení a podpory V dnešní krisi ně-
meckého tisku. Vydává J. Habbel, Regensburg, Gutenbergstralše 17.  _
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JOSEF ZEMAN: ř .
Z TEMNA KATAKOMB.

Když; roku 1920 stavební poválečný ruch zavítal i na Via Sa-
laria Vecchia, tu V odbočce viatPaisiello, při ko!-páni základů továr-
ny, přišlo se na novou oblast katakozmb, dosud neznámých. Oblast
ta náleží do cimiteria mucednıka SV. Paniila, jehož životní historie
dosud neznáme. Od té doby bylo Vyprázdněno mnoho chodeba ga-
lerií S hroby dosud. nedotčenými. Stáří těchto katakomb sahá do
dob apoštolských; zvláštnosti zde jest, že hroby byly Vyplňovány
ze zdola nahoru a ne obráceně, jako je tomu v jiných katakombách:
dle polohy cuvícuìlí poznává se i stáří jejich. Tam nalezena byla i
t. zv. histo~ric“ká krypta, o jejímž významu víme dosud ınálo. V této
kryptě jsou dvě kathedry vysekané V tuiu vedlearcosroilia podobně
jako V cimiteriu Větším (_Ma_ggi_ore)., u sv. Anežky na via Nomen-
tana. _   

t Asi před měsícem bylo živo V Římské Vědecké Archaeologické
Společnosti. Ve dvou sezeních, až do noci trvajících, se dokazovalo,
že V to-zmto novém) cimiteriu St. Paniilo mohl býti sv. Petr, když
přišel doLŘíma kolem r- 42. po Kr. Totéž tvrdil svého času slavný
de_Rossi o cimiteriu Větším u sv. Anežky. Naproti tomu dokazoval
Com. O. Marucchi, že sv. Petr byl spíše V cimiteriu sv. Priscilly,
a že nalezené nìovéí k.athedry„ u St. Paniilo a sv. Anežky sloužily
ad usum liturgicum, ritualem et' catecheticum. Uhájil svého mínění;
Viděl jsem potom zářivou tvářstařičkého učence a.slyšel spoko-
jenou Výpověď: „My přece máme ono baptìsteriuml“ P

Ť Vraťme se tedy tam, kde jsme prožili tak pěkného ,,SylVestra“_,
do katakomb sv. Priscilly na via Salaria Nuova a podívejme se,
zda zdejší baptisterium jest. ,,baptisteri_em“ ve vlastním“ slova smy-
slu: Prohlížíme-li nejstarší část cimiteria sV.Priscilly V prvním
patře, př_ijdeme od cubicula, proslulého  obrazem „Dobrého Pa--
stýře“, k chodbě a překvapením staneme. S úctou potom sestupu-
jeme po dvacetipěti schodech, širokých více než 2 mt, které nás
svedou do starobylé apısidy zděnıé a èomítnutfé., Uprostřed apsidy
otvírá se chodba,klenutá dvofljímřímským obloukem; ta vede
k dosti hluboké Vodní nádrži (pliscina), obdélníkové, plné `vody.
K nádrži vedla i sz druhézf strany protější chodba, dnes Zastavená.
Dnes; Však nepůjdete již po zmíněných schodech, nebo-t jsou za-
hraženy, Do -apsidy je nyní přístup z moderní chodby, proražené
k vůli lepšímu? spojení s okolním cimit`eriem. (Stalo se tak také
proto, aby celá tapamátka častou snad návštěvou netrpěla.)

Na zdech kolem schodů lze zříti některé fragmenty nápisů, dů-
ležitých pro podrobnější studium. Mezi jinými vidíme i jméno barfl
barské MO. Ferobasus Ovans, které nám připomíná jakousi opravu
provedenou snad po vpádu Gotů. Cteme dále jméno Priscilly, snad
nějaké příbuzné zakladatelky hřbitova. J .  

Com. O. Marucchi s úplnou jistotou (a studoval památky ty
plných, 9 let) rozpoznává zde staré baptisterium: nebot sám tvar,
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forma jeho to nasvědčuje. Ano, je to větší nádrž vodní, která dosti
širokou klenutou chodb-ouje spojena se zmíněnou apsidou. Jako
apsida sama, tak i chodba i břeh! nádrže, jak dosud viděti, byly
ozdobeny věncovím i květinami rumělkové barvy: do nádrže, jež
je 1210 m hluboká, mohlo se sestupovati po- několika .schodech dře-
věných do nádrže k vůli. tomu! spuštěných, aby se mohl udělovati
křest pšonořením (ježto tak byla nádržka přístupna i příhodna).
Avšak i křest po-léváním se zde udělovalı důkazem toho jest vyte-
saný výstupek vi chodbě Z apsidy sem vedoucí, kde byla uscho-
Vána pelvis (miska), i skloněná plocha na kraji nádrže, aby mohla
upotřebená voda při křtu (poléváním) zpět opět stéci do nádrže.

Jest tudíž i křest poléváním prastarý_ Na oblouku chodby po-
tom se strany apsidy je nápis: Oui sitet“ ven . . _ (iat I ad me et
bibat), slova známá z evangelia, která označují vodu milosti,Ducha
SV. a tudíž i; křest sv. samotný; slova ta byla opako~vánapři všech
.starýcjh baptisteriích; Si quis sitit, veniat ad me et bibat _ _ .Hoc
autem dixit de spiritu, quem accepturi erant credentes in eum (Joan.
VII, 37.._39). Ť  _ í

I jiné nápisy, akklamace, lze na omítce oblouku rozpoznati; svě-
dectví, že místo bylo velice navštěvováno ~al důležito-. Takové ná-
pisyfl jako: Urse vibas (vivas), Dzoněvadž žádný hrob tu neni, velice
dobře se hodí naj označení nového života, ku kterému se každý
zrodí křtem sv. Nápisy. grafiky lze zříti i na zdi apsidy kolem do-
kola a hlavně? V chodbě, spojující apsidu S nádrží. Ještě pozoru-
h_odně_j,ší je, že na -omítce* apsidy samé od. zdola až do dostupné
výše člověka .je na sta a sta křížů, mezinimiž i znamení, která lze
Vykládati jako moznogramy. Celá apsida kolem byla vyzdo-bena čer-
venými pásy i geometrickými přímkami; někde též vidíme, že
pod touto omzítkou s nápisy, které se datujíze IV. stol., je jiná pevná
vrstva, mnohem jemnější“ i mnohem starší. Proto se soudí, že celá
chodba i schody postaveny byly jenom proto, aby se mohlo k bap-
tisteriu a ne jako nějaká galerie k pohřbívání, nebo chodba ke
kryptě, neboť celý m~onument„byl Vždycky osamocený. Až ted je
spojen s ostatním= cimiteriem, jak už řečeno. _

_ Když svého času byla nádrž vypumpo«vána, poznalo se, že
V levé stěně nádrže byl trojhranný otvor, jímž voda přitékala. Jest
naprosto vyloučeno, že nádržka ,ta měla býti jakousi studnou, ion-
tánou, V níž shromaždovala se vo-da k užitku a pití, jak se někdy
vykládá. Pak totiž nelze vysvětliti, proč byla studně Vyzdobena
tak bohatě a takovým způsobem a proč ji měli od prvtopočátku V ta-
kové úctě. Dále: studna _up,rostřed hřbitova, v místě tak nezdra-
vém: jak měla jeji voda sloužiti -_- k pití ?! Přece je známo, že Ří-
mané měli ve svých vilách a palácích nadbytek Výborné vody.

Ř “Všechno tedy nasvědčuje, že popsané bapti.sterium bylo místem
velmi d>ůležitým a uctívaným, že opravdu bylo baptisterium, t.Ä j.
místem, kde Římanům otvírána byla brána k životu nadpřiro-
zenému. i  “
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Zde mohli bychom uvésti důkazy ,,de Sto. Petro., ubi prius
sedit“, O křesle sVatopetrském*); ale sejděme do druhého poschodí
katakomb, vchodem blízko basiliky sv. Sylvestra. Toto dolní cimi-
terium je dlouhá chodba, přepažená Vždy V pravém úhlu asi dva-
ceti chodbami (galeriemi) postrannimi. Tyto galerie většinou nejsou
dosud prozkoumány: čekají jak na mladé pracovníky, tak na mece-
náše, kteří by studium V nich darem peněžním umožnili. t t

Překvapí nás, že i zde je stará skrýš se dvěma vodními ná-
držkami, do nichž se přiváděla voda shora; vedou sem široké
schody. Soudě dle hořejšího baptisteria a podledosud známých do-
kumentů, jest toto dolejší cimiterium asi ono „coerneterium ad
Nymphas“, kde sv. Petr křtil. Pak by to také bylo ono cimiterium
Ostrianum, jak i dokument papeže Liberia připomíná., Neboť V Acta
Liberii mimo jiné stojí: ,,erat enim ibi coemeterium Ostrianum ubi
Petrus apostolus baptizaverat“. A tu prof. Marucchi dovozuje, že
cimiterium Ostrianum muselo býti mnohem blíže k Via Salaria, než
k via Nomentana, neb jinde; i jiná fakta tomu nasvědčují: že měly
tam býti pokřtěny slavně známé 4000, tedy muselo to býti větší
baD2t:isteriu_m. _ "

Jméno coemeterium Ostrianum dáno bylo od Bosia, který před-
pojatě jméno to odvodil od jakési osoby urozené prý, Ostoria. Z to-
ho Ostrianum bylo přijmuto ode všech, ježto jiného pojmenování
nebylo. Com. Marucchi však jde dále a vysvětluje, že jméno toto
bylo dáno z jiné příčiny, třeba místní, ježto zde byly velké nádrže
vodní a cimiterium vůbec je hojně vlhké. Může se tedy docela do-
bře nazývati: coemeterium OstriÍanum, od _- haustorium.

Tolik o našich baptısteriích. Zda. zdržoval se sv. Petr tež na
via Apia, povíme si jindy. Oh, co důkazů, co tajemství ještě obsa-
hují naše katakomby! Pomalu umlčíme celou školu německo-racio-
nalistickou i` všechny pxrotestantské naše nepřátele: to už Z dosud
prozkoumaných katakomb, jež měří 27 km. Což až se ještě prostu-
duje dalších 580 km, dosud téměř nedotčenýchl ~ l  

r Řím, 27. března 1924. _

J „Potu sveho 'neprodávám lidem ,ˇ prodávám jej pouze
Bohu, jenž za něj nę7'le',joe platí.“ 4

v \‹

J  t SV. FRANTISEK SERAF. J

~ n

 _ì„

*) Viz: Com. Proti. O. Marucchi: Cimiterio di Príscilla -- studio sulla
primitiva Sede di San Pietro in Roma; vyd. Desclée, Paris -_ Roma, ital.
et franc.  t J '

_ Zmínka též: Dr. Tumpach -- Dr. Podlaha: Archeologie křesťanská. --
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M. Š. Černý: r J V  
  STUDZ UM si/ˇ. TOMASE AQU.

V klášterní cele svatý Tomáš klečel, N
upřené zraky na kříž maje zbožně,
v rukou svých žlutý pergamenu. závit.
Procházel v luzích veliké Své duše,
0: zdálo Se, že v stínech jejich svítá,
že m'ha se lomi, pomalu se ztrácí.
Až zlatá, jasná záře rozlila Se,
a květy drobné, útlé, roztomilé,
jež mlha kryla, pestřily se v slunku
nadzemske' záře; srdce Tomášovo
Zmámily vůni. Ltbal je a trhal,
a V kytky vázal šťasten jako dítě, '
by položil je zas na oltář Toho, '  

__ Jenž vzkvěst jim dal, děkoval V dětských slzách
kříž objimaje Rozdavači světla. 0
A k stolu seď, a V blány žluté pole  T
ty kvitky sázel Pravdy. Dobra, Krásná
a nad osetou roli volal k Bohu
o vláhu milosti a požehnání
by vání jejich lidstvo omámeno
svá srdce zvedlo Iz Bohu, cili svému.

EUGEN TOBORNÍK:
E V O I
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BUD VULE TVA. _

Krásný a přece tak smutný jarní Večer. Bledá dumná tvář mě-
sice, jenž právě Vyšel, koupe se V bílých, beránkovitých mráčcích.
A svět pomalu usíná v tichu tajemného večera a netuší příštích po-
svátných okamžiků, které byly připraveny Boží prozřetelností ku
spáse veškerenstva, ja jež se pomalým, ale jistým krokem konečně
přiblížily » ř _ _

Tiché zzašumění stromů večerního vánku přerušuje tiché kroky
postavy, ježzmalátnělá přichází a klesá u skály na kolena. -- Čeho
to dnes bude svědkem bledý měsíc na nebi? -- _ _ i

Hle, toť Kristus, Spasitel, jeho-ž životní pouť se chýlí ke konci.
Ten, jenž tolik lásky světu ukázal, tolik síly V lidu probudil, jenž do
únavy chodil, všude dobře čině, přichází smuten, sláb. Kolem zas
to ticho, jež těžce doléhá .na rozbolestnělou duši, která V němém
bolu úpzí a vzdychá: ,,Otče, je-li možno, odejmi kalich tento ode
mne.“ Duše je sice pevná, ale tělo podléhá úzkostem, které se roz-
prostírají před duchovním zrakem. ,,Tolikrát už zraněno bylo srdce
mé nevděkem azlobou lidskou ‹a přece nebylo to ještě nic proti to-
mu, co mě čeká. Za Všecku lásku a dobrodiní mám umříti bolestně
na kříži, týrán a posmíván od těch, jež jsem si vychoval, ba mám

  146



v

umřiti zrazen vlastním apoštolem? Otče, tolik bolesti, tolik utrpení
mám zakusit --Ó, odejmi tento kalich ode mne! - A přece nepo-
roučím, jen prosím, přemožen hrůzou. Je-li Tvá vůle jiná, je-li mé
utrpení nutné ku spáse duší, V nebezpečí se nalézajících -- tedy,
Otče, bud vůle Tvál“ -- i Z  

Jsme schopni i my říci tato slova V podobných stavech utrpení
duše -- stavech roztrpčenosti a skleslosti z obětí našeho života pro
Něho? i _ J

Uvědomme si velikost jeho obětí za nás! Vizme ten kal, špínu,
sebeklam a prázdnotu dnešnihoživota! Všimněme si toho hrozného
odvrácení se fvšech vrstev národa od Spasitele a jeho vykupitel-
ského dila! Uvažme zhoubu zaviněnou slabosti těch, jichž vzneše-
ným úkolem jest šířit tu Jeho svatou lásku -- těch, kteří to jho
Jeho brali na sebe s radosti, pzlni nadšení a svatého zápalu!

_ Máme na té dráze, kterou jsme začali, čisté a svaté úmysly --
jíti opravdu po stopsách Jeho požehnaného života? Umí duše naše
opravdové, sz odevzdaností a opravdovou vůlí žíti a obětovati se
dle slov: „Bud vůle Tvá?“: Nevzniká V nás při pohledu na .okolí
touha a svatý zápal po-vznésti vše a obětovati to Jemu jako čisté
vytěžené zlato naší práce? Není snad Vnitřní radostz toho větší
nade všechnu oběť a utrpení?

Ci snad byla nadarmo ta všechna bolest Jeho za nás, či snad
zaslouží si za to jen pohrdání a odvrácení se i ve vlastních řa-
dách? Ci snad je naším úmyslem býti Jidášem? A ta jeho krev utr-
pení tekla nadarmo? _ .

O nikoli, Pane, slibujeme Ti, že budeme plniti vždy vůli Tvou,
i kdyby se celý svět i peklo proti nám stavělo, že-budeme Ti od-
pláceti nevděk, jakého se Tiv lidstvu dostává,láskou živou a
Vřelou, že budeme Ti vždy věrně sloužiti, i kdyby to stálo krvavé
slzy bolesti, a že třeba zemřeme na bolestném křiži svého povolání,
ale spojeni s Tebou, svým Pánem a Mistrem. -- J

147



ç 4

I ıv'Il
6

:.ž?.‹.ą “lg,

mmŤ

cYı=šıLoı\AEToDÉ_JsKA' HLÍˇDKA.
No VosVÉCENCŮM-No VÝMDÉLNÍK ŮM

  NA VJNJOI PÄNÉ.
Kvapem se blíží den, V němž stanete se k n ěžímí Ježíš eKris t a,

d elník y v Jeho sv. Církvi.
,,Sacerdosinaeternum...“ _
Odejdete do svých milých domovů, přinesete p r v ní O b ě ť N O V ě h o

Z á k o n zz a provázeni žehnáním rodičů, pokrevenců zz příbuzných, odeberete
se do místa svého působení _- na vinici Vám svěřenou. z

Co se bude dfítı' ve Vašich duších, nelze perem dobře zachytiti.
Slova Kristova: „A j, já po sílá m V á S _. . tanou Vam na mysli.
Vštipte si hluboko do srdce tuto skutečnost: js em kněze m Kri-

stovym, knězem Církve katolické. CO Kristus Pán a Církev
katolická od Svých kněží žádá, netřeba Vám připoflmínati. J J _

Uvažte k a m jdete, jake jest pole Vaší činnosti: mládež, dospěli, ro-
diny, práce Spolková. _ J _ _ r  s

Vyjdete, abyste zachránili dědictví cyrilometodějskě:; sv.
víru katolickou.Zachrániliaposílili. i _: `

Naše vlast je z e m í m is io n á ř S k o u; J nezapomeňte na to! _ _
„Všecko mohu _v tom, kterýž mne posiluje“ - tof Vaše

zása'dap“racovní. t j
Mějte před očima muže apoštolské -- muže modlitby a

činu. ' J _
V e z m a t c í ch tohoto! světa nezapomeňte.“ K r i S t u S je S t k a m e-

nem ıíhelnim. . “ 0
„Jájsem ‹‹ a _ J
Když jste vstupovali do stavu kněžského, snad se Vám to zdálo, že při-

nášíte oběť. Ano, jest tomu tak. Ponenáhlu však jste poznali, jak jste slabí ia
nedostateění a jak veliká je to mil O st od Pána Boha -- že Vám tak vzne-
šene' povolání udělil. - J  

jen spo m o cí Boží můžete dostáti tomu, co stav tak těžký .a zod-
povědný -~ Vám ukládá.  V _ Ř

Nezapomeňte na jednu důležitou věc: pracııjte modlitbou i skutkem o
rozmnožení dělníků na vinici Páně. Bůh Vám to hojně odmění. _

Požehnání Boží aj přímluvu naších sv. patronů provázejž Vás
na všech cestách Vašich! i A  -ajk--

Bohoslovci slooauští zúčastníse uníon. kongresu na Velehradeˇ.
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_ SALUS AB“ INIMICO. J
V knize ,,Matka Boží V Trní“ličí

Dominik Pecka také kněze Řehoře
Knížete, „opravdového následníka
Kristova a neoblomného sluhu cír-
kve“. Píše O něm, že byl naplněn ne-
úprosným smýšlením křestanským a
že zvláště vznešený názor měl na
kněžskou důstojnost.“ Kněz Řehoř
pravil V jedné Z rozmluv s.. hrdinou
knihy, Evženu__ Tesařovi, V té době
bohoslovci: ,,Říkává se: s.alus ab
inimico; je jisto, že i nevěrci často
dobře vědí, jací mají býti kněží i
církev. Nečekáme ovšem na jejich
orakulum, ale zasluhuje. po-zorno-stí,
co píší. A vzal do ruky výpisek Z
Macharových ,,Pašijí“‹ a četl Evže-
novi: -- Kdybych byl katolickým
knězem, a věřil vše, co bych věřiti
měl, jak bych žil? Bohu slitování
nejvyššího, Bohu lásky největší sta-
věl bych oltáře V srdcich až dušich
lidských. Podobně bych rofzžíhal
světlo ve tmách a to světlo' hvězd
nebeských bych sypal do lidských
snů. Byl bych bratrem poníženými a
chudáky bych tisknul na prsa svá.
Všechna slova Kristova bylaby mým
žitím, mou krví, mým dechem., ne-
znal bych jiných knih než svatých
písem. Byl bych blízek smrti ze sva-
té hrůzy a zbožného :rozčilení každé-
ho rána. když bych při mši měl bráti
do svých smrtelných prstů tělo Kri-
sta Pánav podobě hostie, svými
rty píti jeho krev V podobě. vína.
Nedovedl bych pocelý život těmi
prsty dotýkati se věcí pozems-kých,
docela bych nedovedl ani pomysliti,
že bych mohlvzít“i do té ruky karty
a hráti ol penize do pozdní hodiny

í í W Ĺ' _ _ _ Í1_Ĺ__^ 'Ť;ÍÍv Š. __ __ _J',_A=i› “_

ł W

 ůizit Zita.
noční. Je-li modlitba pozdvìžením
mysli k Bohu., pak bych krvavěželel
každého okamžiku; slovem, vím. la
cítím, jak bych žil jako katolický
kněz, a vi-dím, jak žijí jiní _ . _ P. Ře-
hoř umlkl na chvíli. Potom pravil:
-- Hleďte, má pravdu. Nemáme pro-
Vozovati Íarizejství a politiky živo-
ta. Nesmí býti rozporu mezinašimi
slovy a skutky. Nesmíme sloužiti
světu ta z církve činiti. tržnici, kde se
prodává Kristus.. Byl jste V Brně V
kostele u eucharistiánů? To jsou kně-
ží, kteří nevycházejí ze svého chrá-
mu. Valný čas pro-kleči před svatou
hostií a hle, jejich chrám je pln celi-
čký den, jejich zpovědnice Vyhledá-
vány těmi, kdož! potřebují pomoci V
duchovní nouzi. A ıny, kteří jsme o-
pustili chrámy a vstoupili do hospod,
bychom zakládali spolky na ochranu
viry, my zt;rácíme důvěru lidí a ne-
máme verıcıch, máme jen tarniky.“

t V citátu z Macharaje mnoho prav-
dy, a taž je ovšem trpká. Slova ta
jsou V knize adžresována bohoslovci.
Platí te-dy také nám, a zrovna nás
vybízejí, abychom -O. nich vážně pře-
mýšleli a praktická předsevzetí Z
těch úvah) umístili do plánu svého
kněžského života. A jsou řečena
vlastně především námçmladý stro-
mek snáze -se ohne než starý strom
a V stáří je těžko odvykat! -- Vý-
rok o veřejné činnosti! kněze zdá se
nám přece jenom jednostranný. 'Eu-
charistiáni se mohou věnovati pouze
adoraci proto, že jsou ve městě, kde
práci spolkové se věnují jiní kněží.
V praxi, hlavněna venkově, by býlo
těžko provádětì p-astoraci pouze tírn-
to způsobem. Zde je třebavoliti ce-
stu střední: 'jedno držeti, druhého
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neopomíjeti, ovšem S naprosto nut-
nou podmínkou, že kněz í v činnosti
veřejné a spolkové musí Zůstati pře-
devším a jenom k n ě Z e m. ab.

PRO POMOC LIDU.
Dnešní smutné doby jsou zaviněny

ne-li úplně, tedy aspoň z velké části
nevědomostí a bezradností našeho
lidu, jenž podlehl svodům bezcha-
rakternich a nesvědomitých poblou-
dilců a uvěřili jejich lesklé, třeba
prázdné a zoufale ubohé nauce.
Přes to je jisto, že i V lidu ozývá se
sVědomí,.že i prostou, svedenou duší
zmítá nejistota, jakmile je probuze-
na Z chorobného spánku vážným,
nekompromisním a srozumitelným
důkazem jediné pravdy Boží. Vši-
mněte si V životě, jak mohutně půso-
bí apologie církve Kristovy, nauky o
milosti, o věčnosti a jiných otázkách
nábožen. na mysl a svědomí lidu, je-
li to obhajoba lidu příst.upná. A toto
probuzení se musí dostat i dnes na-
šemu lidu od katolického kněze, jenž
je jeho pastýřem i V době poblo-uzení.

Odvolávámi se z-de na vážná slova
dra Fuchse, že dnes, kdy se názory
bortí, kdy je duše lidu Vnímavá pro
pravdu nláboženskou, _ nutno jit na
periferie, mezi lid a nutno se učit je-
ho terminologii, učinit mu přístupný-
mi tý věčné, vznešené a hluboké
pravdy. _ _

A chceme-li pomoci lidu, musíme
ho poznati, naučiti se mezi ním pů-
sobítí, začíti Vyvraceti od základu
bludy a lži nevěry, všimnouti si i
hesel a zásad, jež jsou nám směšný-
mi svou ubohostí, jež však" dovedou
Zaslepiti prostou duši. Chceme-li
však pomáhati lidu účinně, zachra-
ňovati duše lidské Kristu, musíme
začíti s přípravou hned V semináři.
Nelze se spoléhati se vším až na léta
pastorace, nelze podceňovati schop-
nosti doby přípravy: na kněžství.
bezprostředního úvodu k vážnému
životu. Í _ _

Takový je náš úkol, tak ho nutno
řešiti. Program apologetický není
pro bohoslovce skončena vyčerpán
studiem bohovědy, ten nutno klásti

_i do praktického snažení ve společné

práci V semináři. Čím více bude pro
něj pochopení a nadšení, více
nezištného snažení, tím ve _ trva-
lejší bude jeho ovoce. St.

NEBEzPEci POVRCH-
NOSTL

-S(INO‹_ ""^`-V-'hn Q,š

Ve veřejném živo-tě se setkáte - S
něčím, co je velikým -činitelem,_ja-
kýmsi kouzelným proutlkem Z po-
hádky. Je to legitimace politické
strany, spolků a Organisací určitého.
směru. Člověk by nevěřil, co zmůže
takový lísteček, dosvědčující pří-
slušnost k určité politické straně,
kdyby denně nebyl o tom přesvědčo-
ván pádnými důkazy. Proti tomu
kousku ohmataného papíru je slabá
mravní bezúhonnost a nejlepší od-P
borná kvalifikace. Legitimace Strany
je conditio Sine qua non; nemůžete-li
se s ni Vykázati, je to defekt, přes
který není možno se přenésti. -
Tendence, ceniti člověka pouze nebo
V prvé řadě podle jeho politické
barvy apodle to-ho, jak se pro zájmy
strany exponuje, projevuje se tu a
tam také V řadách katolických ař to
nikoli vždy ku prospěchu věci. Jen
této nebezpečné praxi mají co děko-
vat, kteří se hodně lacino dostali.., , ,Ĺ ....trochu vys, kde nyni „represen un
katolicism. Není jich na štěstí dosud
tak mnoho. Této krátkozraké politi-
ce jest také třeba připsatí z větší čá-
sti na vrub pokles pravého katolické-
ho ducha na pouhý vně-jšek, jak jsme
toho leckde svědky. Ono je to svůd-
né; práce je lehkál a přináší snad i
chvilkový úspěch. Ale ty konce!
Právem varuje slavný německý bi-
skup Keppler před katolicismem pr a-
rádním, před katolicismem ho-
S p o d s k ý m, před katolicismem z á-
bavním a -_- můžeme zajisté ex
mente ipsius vhodně dodati __ před
kato-licismem p olitickým. To jsou
naši největší škůdcové, třebas se na
první pohled zdá_lo, 'že nám: prospí-
Vaji. Zde je na místě neúprosná dů-
slednost, nějaké ohledý se nevýplá-
cejí. Jediným spolehlivým kritériem
je praktický náboženský život. Kde
toho není, je Vše marně a přijmeme-li
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takového člověka, Vychováme si bič
sami na sebe. Biskup Keppler dobře
praví, že první místností, kde má ka-
tolík hájiti katolické zájmy, jest ko-
stel, první schůzí, na které má býti,
jsou nedělní a sváteční bohoslužby,
první řečí, kterou má promluviti, jest
řeč k Bohu, každodenní modlitba rá-
no a Večer. To jsou slova jasná a
rozho-dná, která byla sice adresována
katolíkům V Německu, ale platí i o
našich poměrech, a dávají Vhodný
námět ke zpytování svědomí; slova
břitká, ale osvo-bozujicí, toť solidní
základ, na němž je možno docíliti
trvalých úspěchů. A kde toho zákla-
du není, tam nemůže býti řeči o svě-
domito-sti a poctivosti, tam se ve-
řejná činnost zvrhuje V honbu za
ka.riérou a tučnými příjmy, tam pro-
p-uká aféra za aférou, tam Však také
jde porážka za porážkou. To budiž
pro katolické hnutí stálým momen-
tem! --on.

NOVÉ
DR. Joser KRAˇrocHVILz

1uLOsoEm;sTŘnDNüfl)
 VĚKU.

(Nástin filosofických meditaci středo-
Věkých.)

iNák1.adem R. Prombergra v Olo-
mouci 1924.

Spis rozdělen je ve čtyři statě.
První část pojednává o filosofii pa-
tristické. Vznik filosofie křesťanské
vůbec, její potřebu amotivaci nutno
spo-jovati s příchodem Krista.,,Svět
před Kristem a svět po Kristu, filo-
sofie před Kristem a filosofie po Kri-
stu: toť správnérozdělení dějin svě-
tových, stejně jakđ dějin filosofie.“
Ježíšem Kristem Začíná se nová filo-
sofie, filosofie sloužící zjevené
pravdě _- filosofie křesťanská, která
využila myšlenek antických k osvět-
lení a zdůvodnění nauky křesťanské.
Prvá doba filosofie křesťanské nazý-
vá se filosofii církevních Otců. Tu

K „CESKE HAERESIO -
LOGII.“

.Knihkupec a nakladatel Družstva
Přátel Studia, Ladislav Kuncíř, nám
oznamuje, že všechny překlady A. L.
Stříže Dobrým Dílem Vydané, pokud
jsou to knihy náboženské, do-staly
dodatečné schválení nejdůstojnějšího
Ordinariátu pražského. Z děl, která
je možno ještě koupiti, jsou to: Li-
sty sV. Jeronýma, Listy sv. Kateři-
ny, Modlitby, SV. Vincence Fer. ká-
zání, SV. Terezie, Kniha o zakládá-
ní, Pohřební řeč nad s. Marií, Život
S. Marie Z Ježíše. Český Missál ne-
má schválení proto, že už je pouze
několik výtisků tohoto Vydání. Edice
,,Obrození“, která přejala sklad knih
staroříšských, však dodatečného
schválení do knih těch nevlepuje.
Tuto Zprávu Velmi rádi sdělujeme se
svými čtenáři.

fřì

KNlHY. 
rozděluje autor na tří obdobi- Doba
prvá, počátky a první vývoj křestan..
ské filosofie, od Apoštolů do koncilu
Nicaejského. Spisovatelé jsou jednak
církevní Otcové řečtí, obránci víry,
gnostikové a filosofové alexandrij-
ští. Doba druhá, nejvyšší dokonalost
fiiosoI`ie_ patristické, od koncilu Nicaej-
ského asi do r. 450. Největším filoso-
fem je sv. Augustin. Doba třetí asi
do Karla Velkého (c. 800) značí usou-
stavení nauk předchůdců. Filosofie
církevních Otců je kusá a neúplná,
ježto ji pěstují pouze pokud toho žá-
dá některá otázka theologická.Po-uze
sv. Augustin se pokouší o ucelenou
filosofickou soustavu. Stálý Vlivfl. po-
hanské filosofie, zvláště novoplato-
nismu, způsobil. V prvním období filo-
Sofie křesťanské pochybnosti, skepsì,
jež připravila cestu mystice, která
přijavši nauku novoplatonìsmu, zpra-
covala ji ve smyslu křesťanském.
Hluboké myšlenky spisů Pseud‹o-Dio-
nysiových měly obrovský Vliv na
po-z-dější hloubání filosofické. „Scho-
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lastika i mystika středověká stavěly
na jeho základech.“  

V druhém oddílu pojednává autor
o začátcích středověké filosofie. Bo-
hatý obsah dobře pyroipracovaného
thematu způsobem zřetelným a chro-
nologicky přehledně připravuje čte-
náře na ,,zlatý věk scholastické filo-
sofie“ a filosofie středověké, vůbec,
v celkovém pojetí na filosofickou
synthesu věku třináctého, která je
popsána ve třetím oddílu díla. Toto
období jak se jmény nesmrtelných
duchů sv. Bonaventury al sv.Tomá-
še, tak V celém svém problému syn-
thesy Vědy a víry značí vrchol stře-
dověkého myšlení vůbec. Ve čtvrté
části pojednává autor' se stanoviska
historicko-kritického o filosofii XIV.
a XV. století. V dodatku jest popsána
scholastika XVI. století, která značí
restauraci theologiei filosofie scho-
lastické po úpadku scholastiky ve
XIV. a XV. století. Obnova filoso-
fická vrací se k filosofickým sousta-
vám věku XIII., hlavně ovšem tho-
mismu. l“`*`i»losofii té doby representují
hlavně Jesuité, z nichž nejvíce vy-
nikl Suarez, jenž V době velkých pů-
tek dogmatických mezi katoslicismem
a protestantismem obral si hlavně za
Velký úkol filosoficky sesíliti důvo-
dy pro svobodu lidské vůle.

Dílo psáno je přehledně, slohem
jasným a specificky krásným. Po
stránce obsahové i methodické nutno
je zařaditi mezi nejlepší práce auto-
rovy vůbec. Spis sám je“ výsledkem
dlouholeté píle a jako práce pramen-
ná zasluhuje jistě po-zornzosti kruhů
odborných. Autor zpracoval látku ve
formě historie filosofie' a i tu. možno
říci, že, vystříliaje se při líčení obou
krajností, t. j. nespořádaného indivi-
dualismu i abstraktně logického sche-
ematismu, vyhověl všem požadav-
kům, jež Vyžaduje úkol moderních
dějin filosofie. Dílo pak samo je nej-
lepším popřením legend otemném
středověku, je důkazem toho, že
„středověká filosofie je teprve zvol-
na se otevírající knihou nesmírných
pokladůmouzdrostiz a neobyčejné síly
duchovní.“ Jejasným důkazem toho,
že popření středověké práce bylo by

popřením moderního myšlení vůbec,
nebot tak, jako středověk spočíval
na antice, tak má toto zase ve stře-
dověku svůj podklad: „Neznati tedy
středověkého myšlení, značí neznati
sebe, nebot středověk dosud mocné
žije iv nás i kolem nás. Jeho ideje
jsou dosud hybné síly neobyčejné' ú-
činnosti. Jaký to osudný omyl mlu-
viti o temném středověku a neznati
jeho myšlenkové práce _ . .i“ ř

IˇIojný Výběr bohaté literatury i
nejnovější, jejž uvádí autor na konci
příslušných statí, správné logické
rozčlenění celého díla, zřejmě svědčí
o kritickém duchu autorově a vzácné
vědecké erudici. Jest si jen přáti, aby
se Vyplnily autorovy tužby, jež s
každým dílem posílá do světa: „Kéž
toto dílo přispěje k poznání -pravdy,
k vítězství ducha, k triumfu novo-
idealismu, kvelké synthese budoucna
-- ke zduchovněni a povznesení čes.
života.“ " IZ.

SVATY TOMÁŠ
AQUINSKV.

Knihovna Života č. 2. Praha 1924.
RedakceiŽívota pustila se do pod-

niku odvážného a obtížného, ale
čestného: uctíti důstojně památku
největšího filosofa a theologa kře-
sťanského. Výsledkeın této snahy je
tomistický Sborník, vydaný- jako
čtyřčíslo Života. Jsou V něm četné
a důkladné příspěvky autorů českých
a francouzských, kteří pojednávají to
sv. Tomáši sfl různých hledisk. Kriti-
ka přijala sborník vlídně; V tom se i
my s ní shodujeme. Co se filosofické
české terminologie dotýče, projevuje
se u některých zvláště mladších au-
torů značný zmatek, z něhož je pa-
trna neznalost naší české filosofické
tradice. Z toho sivysvětlujeme, proč
zvláště překlady článků francouz-
ských jsou dosti nějasné: není V nich
přesnosti a jednoty "v terminologii,
tak žádoucí v úvahách filosofických.
Článek Lagrange.-ův na př. je V ori-
ginálu jistě mnohem jasnější než V
překladu. Celá řadza tiskových chyb
ruší dobrý dojem celého díla i přes

J O vomluvu redakce. Také se nemuzeme
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smířiti S novým pravopisem, který
píše zásadně: teologie místo theolo-
gie. Vždyť přece řecké slovo se pise
.ivyslovujelThe-ós, nikdy Teós, tak-
že opravdu nedovedeme pochopiti
této novoty.

V posudcích sborníku marně jsme
hledali důležitou poznámku, která re-
censentovi nemůže snad ani unik-
nouti. Hned při zběžném listování
byli jsme přes bohatý obsah zklamá-
11i Žnenalezše ve sborníku příspěvků
aspoň tří vynikajících našich pra-
covníků v křesťanské filosofii: dra
Jos. Pospíšila, dra Kratochvila a dra
Vychodila. Že tito nejsou ve sborní-
ku zastoupeni, je velmi nápadné.
Člověk se nemůže opravdu ubrániti
pochybnosti, měla-li“ redakce při žá-
dostech o příspěvky na zřetelifi jenom
odbornou kvalifikaci jednotlivých au-
torů, či rozhodovaly-li také motivy
jiné. O kvalifikaci jmenovaných nelze
připustiti nějaké disputace. Filoso-
fickou zdatnost preiáta Pospíšila u-
znala již dávno sama Akademie sv.
Tomáše v Římě, jmeno-vavši jej jed-
ním, ze svých d e s íti mimoitalských
členů. Malý národ český může býti
hrdým, že jeho učenci dostalo se ta-
kového vyznamenání; tím více to
platí O českých katolících. Redakce
Života však ani neuznala za Vhodné
do sborníku k oslavě sv. Tomáše po-
žázdati o příspěvek jediného českého
člena Akademie sv. Tomáše vf Římě
a aby míru dovršila, uveřejnila V
tomže čísle. útoky proti němu. Při-
rovnáme-li dvě fakta: jak se k Po-
spíšilovi zachovala nejpovolanějšíin-
stituce a jakiredakce, revue české
katolické inteligence -- jak o tom
souditi? Na nás to činí dojem, že
redakce Života zde učinila groteskní
gesto, které nesvědčí o seriosnosti
V tomtopřípadě, ale že se také do-
pustila věcné chyby a křiklavé křiv-
dy. -~ Také. opomenutí ,dra Krato-
chvila není šťastné. Že dfr Krlín ne-
souhlasí. S jeho .některými názory,
není přece rozumným důvodem, aby
nebyl pozván k práci. O Kratochvi-
lovi vyslovuji se pochvalně autority
cizích národů, jeho Přehledné dějiny
filosofie budou přeloženy do němči-

ny a částečně i do angličtiny. Že naši
positivisté. a realisté mu nejsou na-
kloněni, je samozřejmě a slouží mu to
ke cti, ale my bychom si měli počí-
nati jinak. - O kvalifikaci Vychodi-
lově také netřeba se šířiti; je dosta-
tečně do-kázána jeho výbornými stu-
diemi filosofickými. Ještě štěstí, že O
ceně a významu našich pracovníků
ve filosofii se rozhoduje jinde než V
redakci Života! J j

Případy, jako nyní s Pospíšilem,
Kratochvilem a Vychodilem, poško-
zují dobrou věc a nejdou k duhu ani
Životu, jehož administrace následky
jednání redaktorova jistě již delší
dobu pocituje. Anám kalí radost Z
pěkného tomistického sborníku. bk.

` FRANT. HROBAŘ: M

VALEČNÉ VZPOMÍNKY z/E
sLov1š;NsKA I-ILAVNE

Z ROKU 1919.
Vydal V. Kotrba V Praze, 1924.
„Válečné vzpomínky“ P. Hrobaře,

vrchního polního kuráta, přijali lite-
rární reczensenti našich časopisů
(ČKD, Našinec a“ j.) pochvalně. Nás
tato kniha vzp-ominek zajímá zvláště
proto, poněvadž na str. S IZ nn p ot-
dává p. autor několik zajíma-
vých dokladů toho, jak za
jeho bohosloveckých studií V letech
1894/'96 olomučtí theologové
navazovali a udržovalì
styky. S inteligenci a lidem
slovenským v jUhrách.,Bud`-
tež i zde aspoň některé podrobnosti
o tom ze vzpomínek P. Hrobaře uv-
vedeny!

,,I my mladí bohoslovciolomoučtí“,
píše P. Hrobař, ,,z idealismu křesťan-
sko-národního jako čeští bratři chtěli
jsme pomoci bratřím slovenským. Za
tou příčinou utvořil se mezi námi
před vánočními Svátky ,roku 1894
zvláštní kroužek, jenž měl na staro-
sti pěstovati vzájemnost česko-slo-
venskou“ . . . „Chtěli jsme pěstovati
styky s pobratimi podtatranskými,
seznamovati své kolegy s poměry li-
terárními a politickými Slováků uher-
ských a vůbec podle možnosti .pod-
porovati je morálně i hmotně“ -- a
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tak -zz- r. 1894 sebráno na darech přes
30 knih ze všech čtyř ročníků boho-
sloví a zasláno Salvovi do Ružom-
berka redakci ,,Domu a školy“ _ . .
,,Dále určeno Literární jednotou naší
100 zl. na příští rok na Čulenovské
stipendium . . .“ -- ,,Na valné hro-
madě naší bohoslovecké České
knihovny seminárni*) žádal náš
kroužek slovenský, aby při kupová-
ní knih do knihovny naší respekto-
Vána byla vice novější literatura
slovenská.“ -_- „Každý rok se u nás
v bohosloví pořádala loterie, Z její-
hož výtěžku se kupovaly knihy ku
zakládání venkovských knihoven a
tu náš slovenský kroužek žádal, aby
také knihovny na uherském Sloven-
sku byly zakládány. V té záležitosti
dopsal Gajdušek (nyni prof. nábo-
ženství ve Vyškově) ()svaldO~vi,
redaktoru „Kazatelny“ V Teplé. Od-
pověd' přišla: Tempus non opportu-
num! (Doba nevhodná). TO, nám po-
tvrdilo utlačení madarskél“ - ,,Na
slovenské gymnasium vybráno mezi
bohoslovci 36 zl. 40 kr. V Literární
bohoslovecké jednotě naší bylo něko-
lik přednášek .Oj kulturních a poli-
tických poměrech Slováků uher-
ských“ _ . . „Tak pracovali jsme pro
Slováky v bohosloveckém semináři
Olomouckém. Tolik jsem měl pozna-
menáno“, končí P. Hrobař, ,,v zá-
pisníku Z těch dobl“ t

Nuže. za uveřejnění těchto pozná-
mek jsme P. Hrobařovi vděčni; ško-
da jen, že nezmiňuje se též. O tom,
jak bohoslovci olomučtí navazovali
a udržovali styky s bohoslovci slo-
Venskými. Vzájemnost katol.
bohoslovců českých a slo-
nn-__.-__-.____„._._,

*) Budiž mi zde dovoleno pozna-
menati, že ,,Slovanská knihov-
na“, O níž zde P. Hrobař mluví. je
už od r. 1867 řádným členem ,,Ma-
tice Slovenskej“ a že s l O V e n S k á
lite r a t u r a je, v ní hojně zastou-
pena..Vůbec je naší snahou soustře-
diti V ní všechny důležité katol. pu-
blikace nejen české, nýbrž i
slovenské a - pokud to finanční
prostředky dovolují - též jinoslo-
vanské!

venských byla vždy _- už
dávno před válkou -- čilá,
opravdu bratrská a čino-
rodá! Ceští a slovenští bohoslovci
si pilně navzájem dopisovali, sloven-
ští bohoslovci uveřejňovali V „Mu-
seu“ své literární práce a dopisy,
přijíždělilna bohoslovecké sjezdy ve-
lehradské, ovšem nejednou potají,
aby nebyli stíhání pro „panslávské
rejdy“; čeští bohoslovci zase objed-
návali do svých knihoven sloven-
ské publikace a pokud jim bylo
možno podporovali peněžitými sbír-
kami slovenské národní a kulturní
podniky atp. -- Co-ž, kdyby se někdo“
pokusil snad V „Museu“ O vylíčení
vzájemných styků českých bohoslo-
veckých Jednot s bohoslovci sloven-
skými?l Byla by to zajisté zvláště
dnes pozoruhodná i radostná črta z
národního ruchu ta nadšení V našich
seminářích a směrnice pro přítom-
nost i budoucnost! --al.

FRANTIŠEK PUKL:

VÝVOJ ROZLUKY CÍRKVE
OD STÁTU V EVROPĚ. j
„Časových úvah“ svazek - 295.

Hradec Králové 1924. Str. 128 (malá
osmerka). 5 Kč. o

Práce Puklova jest podle slov, jež
autor spisku V iúvodě předesílá, po-
kusem O historicko-psychologický
vývoj rozluky církve od státu. Po
úvodních slovech o poslání ,církvea
státu probírá spisovatel principy
vzájemného poměru mezi církví a
státem. Poměr církve a státu může
býti upraven na základě principu
jednoty nebo rozluky. V obou přípa-
dech však jsou možny určité stupně.
Následuje popsání' poměru církve a
státu ve středověku. 0 rozluce státu
od církve katolické možno mluviti
již od dob Bonifáce VIII. Od* tohoto
papeže začíná emancipace, tedy ja-
kásiduchovni odluka od církve. kte-
rá konečně vyvrcholila protestantis-
mem v emancipaci revoluční nábo-
ženskou. Bulla „Unam sanctam“ jest
zápalkou hrozného proticírkevního
požáru. (Str. 36) Bezorostřední pří-
činou rozluky církve od státu v
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Evropě jest nevěrecká filosofie 17. a
18.sto»letí; evropská rozluka jest
dítkem positivn-ího› atheismu (44, 46).
Nato se 'uvádějí ukázky rozluky;
násilná rozluka ve Francii, V Portu-
galsku, v Italii a rozluka mírná v
Americe, ve Švýcarsku, v Německu
a V Irsku. V některýchstátech ne-
možno mluviti O rozluce, nýbrž spí-
še o jakémsi uvolnění státu od cír-
kve. Mezi takové patří V Evropě
Belgie a Holandsko. V závěru tlumo-
čí autor stanovisko církve katolické
k rozluce, mluví O neblahých násled-
cích rozluky pro církev i stát a ostře
kritisuje rozlukové pokusyunás. --
Poměr mezi církví a státem jest v
dnešních dobách u nás akutní. Studie
Puklova poslouží k rychlé a snadné

orientaci O této otázce. Bylo záhod-
no; aby spisovatel sestavil Seznam
Iilöľäľüľy, jíž použil. Citace V textu
se ztrácí, kdežto Souborný Seznam
by přispěl k přehledu příslušné lite-
ratury. Při veškeré stručnosti, na niž
se autor musel omeziti, zamlouvá se
nám „Vývoj rozluky církve od stá-
tu“ hlavně p-recisností vědeckou a
jasností podání, jež spisek velmi do-
poručují. Stejnými vlastnostmi vyzna-
čují se autorovy církevně-státní úva-
hy v loňském ročníku' ,,Vychovatel-
ských listů“, které vhodně tuto práci
doplňují a Zasluhují zvláštního vydá-
ní. První zdařilé pokusy dávají na-
ději, že autor i nadále bude se zda-
rem pracovati V této ožehavé Otálzce.

n .

zı=›ŘÄvv.
KATOL. BOHOSLO VCŮM SLO VANSKÝMZ

V Už témeř padesát let každoročně jsou na památný Velehrad svo-
lávány po-ati a Sjezdy bohoslovecké, jichž se hojně zúčastňují katol. theolo-
gove' nejen Z Moravy, Čech a Slovenska, nýbrž ze všech -- i vzdálenějších
-- vlasti slovanských. Bohoslovci slovanšti přijíždějí na Velehrad, aby
vzdali hold slovanským. věrozvěstům sv. Cyrilıı a Metoději; velehradské
Sjezdy jsou jim zdrojem rad0síne'h0~ Odııševněni a Svatého zápalıı pro Spo-
lečnou práci na liše cyrílometodějskél

I letos svoláváme na Velehrad bohoslovecky sjezd, na nějž -_- ačkoliv
nyní ještě nemůžeme ııdati přesne'hO s_íezdove'~h.o programu - zveme
všechny katOl_ bohoslovce sl0vanske', zvláště nejbližší - české a slOven.ske'!
Letošní n“áŠ“sjezd, jenž bude zahájen 29. července t. r., tedy těsně před kon-
.gresem ıınionistickým (aby účastníci sjezdu bohoslov. mohli býti přítolmni též
jednání ııniOnistick“e'h“0z sjezdıı), je tím významnější, poněvadž bude vlastně
první všeobecnoıı bohoslozveckoıı pouti k hrobu velkého nástupce sv. Meto-
děje -- Ť našeho arcipastýře Ani. Cyrila Stojana svaté paměti, jenž se od
r. 1880- každoročně velehradských sjezáů bohosloveckých zıíčastňovall

Nııže, na shledanoıı letos na Velehradě 170SVđľUëm!”
. Stojano-va Literární Jednota bohoslovců olomııckýüřì- »

Z PRAHY. ř '
Cinnost „Růže SušiloVY“„ liťeľäľflí lBđH.0Íľ›7

českých bohoslovcůvPrazezaSDľäV11Íľ0ˇk 1923-““-ŽĹĹ
_77Concordia parvae res crescunt“ praví latinské přísloxêí a to lplatí

V Ov V1 G4 -__- I ° bplným právem i O letošní činnosti nasi „Ruze Susi ovy . enu Y O _
začátku roku: 18; během roku přibyli:.2; nyní jest nás celkem 20, počítaje
V to i milé Z kolegy Ukrajince. -ˇ- Počet to zajisté nepatrný.

Činnost „Růže SušilOvy“vletošnímj roce jest spíše rázu vnitřního,

.

spočívajíc na sebevzdělání členů, prohloubení katolického názoru světo-
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vého al opatření nutných prostředků k doplnění a povznesení naší české
seminární knihovny. J

Výbor konal v letošním správním roce 7 pracovních schůzí. Řádnýcii
členských schůzí bylo také 7; byly vyplněný přednáškami, po nichž, pokud
dovoloval čas, rozpředla se debata. Z hostů přednášeli na schůzích:
-4./11. 1923: Msgre. prof. dr. J. Budař: Působení kněze mezi dělnictvem.

18.,/11. 1923: Prof. Vojtěch Průša: Moderní pastorace Dona Boska mezi
J mládeží. K

2,/12. 1923: Dr. Alois Jemelka S. J.: Katolické Holandsko po 'světové
válce. í “ O  

13.,/I. 1924: Dr. Říhák S. J.: Dnešní Německo a katolicismus. e
11./5. 1924: Rada Sindler: Co jsou Vincenciáni.

Kromě těchto schůzí konána 4. března 1924 slavnostní Obnova za-
svěcení „R. S.“ Božs-kému Srdci Páně, kt-erouvykonal vdp. sp-irituál K.
Stella. J . .

Dále uspořádána dne 2. března 1924 u příležitosti výročí 100. naro-
zenin Bedřicha Smetany pietní O s l av a s následujícím programem:

1. Ouvertura k „Prodané nevěstě“. -- 2. Bedřich Smetana, genius
české hudby, přednáška kol. M. Šípa. -- 3. Pochod studentů pražské uni-
versity. - 4. Směs z opery „Braniboři v Čechách“. _- 5. ,,Polka č. 56.“ --
6. Směs z opery ,,Dalibor“. - 7. I. výstup z ,,Pro-dané nevěsty“. -- 8. Val-
čík a polka z opery „Dvě Vdovy“. --1 9. Finále z I. jednání „Pro-dané ne-
věsty“. _- 10. „Sko›čná“. O -

Na klavíru účinkoval kolega Jindřich Dlouhý.
Dobami válečnými a poválečnými zanedbaná --v následkem neutěše-

ných finančních poměrů - česká seminární knihovna donutila letošní vý-
bor ,,R. S.“ k pronikavé peněžní akci, jež měla příznivý úspěch a ná-
sledkem toho česká seminární . knihovna dává se utěšeně do pořádku.

Činnost ,,R. S.“ přerušena byla V polovici března vypuknuvší nakaž-
livou nemocí oční (trachom), proto ředitelství arcib. semináře propustilo
zdravé bohoslovce ihned domu; nemocní zustali V semináři V ošetřování.
Pon svátcích 22. dubna vrátili se všichni ku svým pultíkům, aby doháněli.
ne vlastní vinou zanedbané studium, beztak velice ztížené novým roz-
dělením. ~ A

Pro zajímavost uvádíme, že studentského čaje u presidenta republik_V
10. dubna 1924 se sú-častnilofl 5 zástupců „Růže Sušilovy“ V Praze a 2 po-
sluchači cyrilometodějské fakulty V Olomouci. '

Pozdrav bratrským jednotáml '  
SOCIÁLNĚ-lÍ?;ECNICKÝ KRLOUŽEK. 9 Q

Ž 14. června 1923 byl pro rok 1923-24 opět zvolen za předsedu kol. Kett.
Cinnost 15 členů zahájena byla dne 18. října 1923. Kol, Kahoun na

dvou schůzích přednesl krásné thema „Omnia instamare in Christo“.,Kol.
Salajka uvedl členy ve třech přednáškách V theorii řečnictví. e

Další schůze věnovány byly čtení perikop. Kladl se důraz na přednes
rozdílný od ostatního kázání. . ' s í

Akademií ku poctě sv. Tomáše ukončena činnost krožku. Přednesl kol.
Bedř. D-örner „Význam sv. Tomáše ve filosofii.“ a kol. Merell ,,Sv. Tomáš
jako básník“. 9
Z LITOMERIC.  á

Naše jednota byla tohoto roku Velmi slabá: dva členové! Nestačilo ani
na výbor. Jest zřejmo, že za těchto okolností nebylo možno vyvíjeti ně-
jakou činnost spolkovou. Bylo nám vždy líto, když jsme četli jak V ostat-9

ních jednotách jest živo a jak my živoříme. A nepomůže-li Bůh včas, bude
ještě hůře, nebot my dva Ceši jsme V posledním ročníku a za námi ni-
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kdo . . . Neradi se loučíme ss „M u S e e jež vlévalo
1ˇi2}C1Š€HŽV đL1Šc_€ Hâšö Do celou dobu studii, připomínalo
nam nase povinnosti a sílilo k těžkému budoucímu D0..
V o il á n íz. Kéž tento plamen svatého nadšení z jeho stránek vyzařuje i
v dobách příštích, jež snad budou ještě těžší než doba dnešní. Přejeme
,,Niuseu“, abykolem sebe soustředilo mnoho Bohem nadšených bojovníků,
kteří by jednou stáli V popředí svatého boje o kříž V našich vlastech. Na-
šemu milému „Museu“ na budoucí dráze mnoho zdarui

‹ Jednota českých bohoslovců litoměřických.
Z VIDNAVY. ˇ

Zpráva od činnosti Kroužku českých bohoslovců ve
V i d n a V ě Zar ok 1923/24. P

Tím, že klesl počet bohoslovců na našem ústavě, zůstali jsme pouze
tři Češi ve Vidnavě. Před válkou bylo Zde kolem dvaceti českých boho-
slovců.“l\lyní Češi Z Těšínska chodí studovat bohosloví do Glomouce, kde
nemají jednak obtíže s němčinofvu, a pak studium přece lehčí. Příliš mnoho
studia, kde máme více učení, nežli žádá SV. Stolice po; nejdp. biskupech
čsl. republiky, nám nedává chvilen-ky času zabývati se něčím jiným. I dvou
týdenních vycházek užívá se ke studiu, hlavně v letním pololetí. Naše
činnost se vztahovala na udržení pěkné české knihovny, kterou naši před-
ehůdcové založili a rozmnožili. V zimním pololetí měli jsme každou sobotu
odpoledne Zpěv českých písní. Časopisů odebíralo se dvanáct. Za apoštola
Slovanů, nejdp. arcibiskupa Sto-jana, sloužil dp. dr. Fr. Onderek mši sv.
V malé seminární kapli, a my jsme se pomodlili sv. růženec česky. Rov-
něž 28.. říjen jsme oslavili modlitbami za náš ná.rod a vlast. Jinak jsme
scházeli ve volných chvílích, kterých skoro ani není, a navzájem jsme si
pohovořili o různých věcech nás se týkajících. V prázdninách, kdy je více
času, jsme, pokud to bylo možno, působili přednáškami v Lidových jedn-
notách, V Orlu, vedli procesí na sv. Hostýn, do Frýdku, na horu Prašivou
k sv. Antonínu (poutní hora českého lidu na Těšínsku, 843 m vysoká). Také
jsme se súčastnili pouti čsl. bohoslovců na Velehradě, která je vždy pro
nás největším svátkem; tam čerpáme mezi svými sílu -- nadšení -_ víru
pro Boha a vlast! Upřímný pozdrav všem Jednotám bohosloveckými

Jan B ar an, t. č. předseda Kroužku.
Z OLOMUUCE.

Činnost „Stojanovy Literární Jednoty bohoslovců
olomuckých“ od 1. února do 20. května správního roku
192.3/24.

S chůzi V ýb or ových bylo 5; projednávány na nich kromě běž/iz
ných potřeb spolkových nové stanovy Jednoty. Pětičlenný sjezdový ko~
mitět, zvolený výborovou schůzí 30. března 1924, aby vypracoval pro-
gram letošního velehradskéhosjezdu bohosloveckého,měl schůzky dvě.

Schůzí členských bylo 9. Přednášeli na nich:
\

3./Il. 1924: Vdp. P. Superior Fr. Kutal: Vznik světa.
z17,/ji. 1924

24./ii. 1924
25./n. 1924
2./in. 19.24

23.,/ni. i9Z4
"ll./Ĺ'V. 1924

ı _ _ _

Vdp. P. Superior Fr. Kutal: Původ života.
Vdp. P. Superior Fr. Kutal: Vývojová theorie.
.]UDr. J. Řehulka, Glomouc: Cľírkevně-politické Zákony a na“
řízení státní. á A  2 P
Prof. dr. B. Vašek, Olomouc: Bl. Robert Bellarmin T. J.
Dr. Alfred Fuchs, Praha: Myšlenková krise dnešní inteligence.
Prof. dr. Fr. Nábělek, Brno: li/loje cesta do Orientu. (Při
přednášce promítal p. profesor 120 světelných obraZu.Ž  

il./V 1924: Vdp. Spiritual dr. Fr. Cinek: Nově události v církvi csl. a
českobratrské. (Část I.) . J J .

'l8./V. `l924: Vdp. spirituál dr. Fr. Cvinek přednesl druhou část své iìřed-
nasky. `  

4
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P ř e d n á š e k v k r o u ž c í c h bylo 9. (Srv_ zprávy jiędnøtlivýchí
k1'0HŽků!) Přednášky fy byly hojně navštěvovány i nečleny kfønžků

 Dne 30. března 1924 svolána mimořádná valná hromada jež
přijala nové stanovy a rozhodla se na návrh výboru jmenovati 5 čestných
Členů JGCIHOÍY- Nüvýmií Stanovami, jak již minule oznámeno, změněn ofi-v
CÍGIHÍ HĚIZGV „Literární Jednoty“ na „Sto-janova Literární Jednota boho-
slovců olomuckých“. 1 4 .

Na pracovní konferenci katol. stud. v Kroměříži 13. dubna 1924 vyslala
Jednota 'pět delegátů.
' Dne 17. května a 18. května t. r. vykonána v ol b a výb o r u la p ř e žl-P
S ednictva pro nový správní rok 1924/25. Zvolení byli: kol. J. Stejskal
předsedou, kol. eV. Král místopředsedou, kol. Ant. Al. Šuránek jednatelem,
kol. J- Tajmer knihovníkem, kol. H. Štíhel pokladníkem. Členy výboru
zvoleni: kol. J. Hlouch, kol. A. Pojeta a za koll. Ukrajìnce zvolen do vý-
boru p. diakon kol. V. Maxymeč. Poněvadž kol. A. Pojeta se členství ve
výboře vzdal, zvolen 19. května t. r. na místo něho kol. K.iBělik. -ž Archi-
vářem „Jednoty“ zůstává kol. Fr. Sedláček.  

J. J u r ečk a, odstup. předseda.. :Jos. S t evj s k al, odstup. jednatel.
APoLooErIcKÝ KROUZEK.

E Přednášky pořádány 4:
19./II. 1924: O neomylnosti římského papeže (reí. ctp. Tajmer, III.).
TJ/III. 1924: Materilašismus; jeho vývoj a soudobý stav (ret. ctp. Kle-

 veta, .. 1 '
19./ˇIII. 1924: Materialismus; kritika, vyvrácení (pokrač. ctp. Kleveta, L).
1./IV. 1924: Zmrtvíšchvstání .Páně -- historická skutečnost (ret. ctp. He-

rat, II. .  
Na členské schůzi 13. květnavykonány sedmtčleny kroužku volby.

Pro správní rok 1924/25 zvoleni: předsedou ctp. Šuránek, II. a Zapiso-
vatelem ctp. Hlouch, II. - Ježto předseda volby nepřijal, konány 17. květ-
na volby nové. Předsedou Zvolen ctp. Hlouch, II., zapisovatelem ctp. He-
rat, Il., jimž dosavadní předseda vlp. Koplík odevzdal vedeni kroužku. ˇ
socIoLooIcKÝ KROUŽEK.  

Činnost so-ci«olo=gického kroužku byla patrna Zvláště v letním období.
Velmi značně přispěl k jeho rozkvětu náš obětavý příznivec P. Lad. Za-
mykal, cheiredaktor olomuckého ,,Našince“, jenž nás cyklem přednášek
důkladně poučil o žurnalistické technice a praxi. Jeho zásluhou bylo nám
též povoleno pr_ohlédno›uti si zařízení v arcib. tiskárně olomucké. Před-
nášky v minulém období byly 4:
22./II. 1924: Referát o časopisu „Hvězda“ (ctp. Al. Gillig). I _
28.11. 1924: O žurnalistice, (cheíredaktor P. Lad. Zamykal).
2'7._/III. 1924: Žurnalistìcká technika (chefred. P. Lad. Zamykal).  
9./IV. 1924: Žurnalistìcká praxe (cheíred. P. Lad. Zamykal).

Kromě toho podnikli Sociologický kroužek sbírku knih pro- volyňské
Čechy. Knih dosud ,sebráno a odesláno 45. -.- Dne 17.`"května byly vyko-›
nány V kroužku volby. Předsedoflu kroužku zvolen kol. J. Moštěk (II. roč.l`
a jednatelem kol. Al. Gillìg (II. roč.). i J.jM. *
LITERÁRNÍ KROUŽEK.

Založen (k o-rganisaci prací hlavně do .,,Musea“) dne”3. února 1924.
V čele 13 členů stála 5tičlenná rada S předsedou kol. Stejskalem, III. Po-
řádány 4 schůze. Podáno 13 prací habilitačních, většinou uveřejněných. Mi-
mo to podáno nových 24 prací. Otištěných prací členů bylo dosud 27. --
Kroužek jmenoval dstp. P. K. Kvítka V den jeho prvotin čestným členem.
- Přičiněním kroužku odebírá se do čítárny „Archa“ a ,,Náš Domov“. --
Majetek 31 Kčs. 1 ˇ 8 .



Dne 18. května zvoleni 3členové rady pro Správní rok 1924/25- oz-V0-
iønr K011.: srøjxiaxı, In., snránęh. II., cøı, I. _- Kfønžęk jde áø' nbvćhn
správního roku s pevnou vůlí a. nadějí! ___flk__
PĚVECKÝ KROUŽEK. J

Pěvecký kroužek míval pravidelně dvakrát týdně zkoušky a Sęęvičił
řadu skladeb staršího i moderního rázu. Činně súčastnil se oslavy dvou-
letého pontifikátu Jeho Svátosti Pia XI. V Lidovém domě dne 10, únøm
1924- ZDGSÍŤÝÍI 0Smi Sborovými čísly program masopustních šibřinek, po-
řádaných chovanci semináře dneš 12. února, uplatnil své schopnosti při
oslavě B. Smetany, pořádané C. M. fakultou v sále alumnátu dne 3. března
a v posledni době soustřeďuje své snahy na blížící se velehradský sjezd
bohoslovců.  BV_
TĚLOVÝCHOVNÝ KROUŽEK. 2

S Přednáška pořádána 1:
26-,/IL 19242 Výlfläm tělocviku (ret. ctp. Švestka, III.).

Mimo pravidelné cvičení zaveden kurs pořadových cviků, řízený ctp.
K. Kvítkem. Probírána též theorie vojenského Zřízení v naší republice. Dne
16. května provedeny volby. Zvolení: předsedou br. Huňka, III., náčelníkem
po resignaci br. Sovky, II., br. Král, III., zapiso-vatelem br. Štíhel, I.
„SLOVANSKA KNIHOVNA“ A ČÍTÁRNA.:

Na počátku správního roku 1923/24 bylo v knihovně, jež je vydržo-
vána hlavně Z bohosloveckých našich příspěvků a skrovných finančních
prostředků „Stojanovy Lit. Jedno»ty“, 3758 svazků; na konci roku je 3874:.
iìřibylo tedy 116 svazků -- českých a slovenských -- převahou vědeckých
(theologie, filosofie, historie atp.). Knihami obdarovali letos ,,Slovanskou
knihovnu“ vdpp. pr oi. dr. J. Hejčl, proi dr. J. Nlatocha, dr. Mi-
chalský a p. děkan P. S eah n a l. Buďtež jim zde vysloveny vřelé
díky. Vypůjčeno bylo ze „Slovanské knihovny“. za r. 1923/24 celkem 392
čísel, t. j. 464 svazků, což je poměrně málo. Knihovna odebirala 31 českých
a slovenských časopisů. -- Byla zřízena též čítárna, v niž je vyloženo 45
českých, slovenských, ukrajinských, slovinských a chorvatských časopisů
a novin. Děkujemetéž P. T. redakci ,,Našince“, která zapůjčovala do čí-
tárny různé americké (české, slovenské i anglické) a jihoslovanskě časo-
pisy a noviny! _. -aj.--
Z BRNA.

Činnost „Růže Sušilovy“ ve správním roce 1923--24
(pokr.). “ V  

19. prosince 1923 výborová schůze. Situace ,,l\/lusea“, knihovna. styky
22. prosince 1923 členská schůze. Přehled dosavadní činnosti.
14. ledna 1924 výbo-rová schůze. Styky s cizinou (Amerika, Řím, SHS).
24., 25. a 26. ledna 1924 výborová schůze. Změna stanov ,,R. S.“.
27. ledna 1924 mimořádná valná hromada. Změny stanov, navržené

výborem, schváleny. 1
31. ledna 1924 výborová schůze. Styky s bohosl. slovenskými.
7. února 1924 přednášková schůze. Promluvil P. Bláha 0. Pr. o nut-

nosti organisace charitativní péče. . 1
7. března 1924 svatotomášská akademie (společně s koll. Němci). Pro-

gram: 1. Hromádka: Hymnus in honorem s. Thomae Aqu. Sbor. -_- 2. Pro-
slov..- 3. Picka: Kristus bičován. Sbor. _- 4. Milost Boží a charakter po-
dle nauky sv. Tomázše. Přednesl kol. Kraus. -- 5. Picka: Pohřeb Kristův.
Sbor. _- 6. Die Berechtigung des Privateigentums nach dem hl. Thomas v.
A. Přednáška. -- 7. Becker:.Das Kìrchlein. Sbor. Akademie se zúčastnili
po prvé po válce velmi četni hosté.

30. března 1924 přednášková schůze. Program: 1. Sušil-Křížkovský:
Hvězdy dvě. Sbor S prův. klavíru. -- 2. Smysl čtyřverší Sušilova „Církev
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a Vlast“. Přednáška spisov. vldp. Dom. Pecky. - 3. Hálek-Smetana: Ne..
kamenujte proroky. Sólo s prův. klavíru (Benáček, Pezlar). --. 4. Žák--Non
votný: Dumy Z poroby a svobody č. 8. Sólo s klavírem (Vyko-upil, Pezlar}_

6. dubna 1924 členská schůze. Pracovní kurs katol. stud. V Kroměříži,
styky.  

9. dubna 1924 členská schůze. Návrhy na program pouti a akademie
bohoslovců na Velehradě. 1

15. května 1924 výborová schůze. Termín Valné hromady. Na uctění
památky Ť Nlsgre Sedláka usneseno vypsati soutěž na 2 práce Z historie a
biblika do 1. ledna 1925. 1. cena 150 Kč, 2. cena 100 Kč.

25. května 1924 přednášková schůze. 1. Pietní vzpozminkana Msgra
dra lana EV. Sedláka. - 2. Katolické myšlenky v moderní literatuře tran-
couzské. Přednáška spisov. vldp. Dom. Pecky. p pi .

30. května 1924 výborová schůze. Závěrečné zprávy funkcionářů.
1. června 1924 valná hromada „R S.“, na niž zvolen pro příští správní

rok tento výbor: Karel Válka, III. roč.. předsedou, František Bělský,
II. r., jednatelem, St. Stejskal, Il. r., pokladnikem, M. Papež, llI.fr=oč.,
knihovníkem, Ant. Fiala, I. roč., archivářem, Aug. Stroi, III. r., příse-
dicím výboru.  

TISKOVÝ KFŽOUŽEK. “ T
Tis k o v ý k r ou ž e kl. konal V druhém . semestru jednu členskou

schůzku, jinak členové pilně pracovali soukromě podle směrnic daných na
schůzích dřívějších. 18.. května 1924 na závěrečné schůzi podal jednatel
přehled činnosti Kroužku, prodebatován p1`olgr.am práce pro příští rok, pro
nějž byl zvolen výbor: K. Válka (III. předsedou, M. Papež' (III. r.) mi-›
stopředsedou, Ant. Fiala (I. r.) jednatelem. Nl. Papež.

SOCzIOLOClIC~KÝ KROUŽEK. c i
. V doběod` Vánoc do konce správního roku konány další schůze s.před-

náškami Z oboru peněžnického. Přednášeli: A  \
13./I. kol. P o říz ek (ll. roč;): Bursovnictvi a jeho hospodářské důsledky.
3./Il. kol. B l áh a (Ill. roč.): Vliv kapitalismu na život politický.
23./III. kol. B ělský (I. roč.): Nutné reiormy moder. bankovnictví a bur-

sovnictví.   
K dokončené takto I. části cyklu peněžnického přistupuje svým ob-

sahem výsek Z dějin kapitalismu, jejž po-dal ve své přednášce 25. května
kol. Kle m e nt (IV. roč.): Vznik peněžní moci domu Rotschildova.

(Přehledné dějiny kapitalismu zůstávají jako Il. část cyklu pro příští
rok.) --- Vedle toho přednesl jako dokončení své studie o ,poměru nábo-
ženství k socialismu i .
13./IV. kol. Tuček (IV. roč.): So‹ciĹali.smus a křesťanský solidarismus.

Na valné hromadě, konané 27. května, zvolen výbor pro příští rok
s kol. Bláhou (IV. roč.) V čele. , Kar. Válka.

›z‹
Výbor „Růže Sušilovy“, uzavíraje svou roční činnost,děkuje člen-

stvu za zájem „Růži Sušilově“ projevovaný. Zvláště pak vzdává diky
vldp. dru Ka rlu Sk oup ému, jehož vzácné přizni se „Růže Sušilova“
V uplynulém roce těšila, vldp. dru Fr. Krusovi za Organisací práce
V sociologickém kroužku a konečně všem přátelům a příznivcům jednoty.

Naše drahá „Růže Sušilova“ vivat,jcrescat, iloreatl
Succ-essoribus autem salutem! Ť n Z

Leopold B e n á č e k, odst. předseda. Martin P ap e ž, odst. jednatel.

l 50

4


