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. 0 V ”ST/A TY OTEC ZEHNA BOEOSLOVOŮM
 Divoká vichřice rozpoutala se na nivách cyrilometo-

dejskych, sotva navrátila se vláda věci do rukou lidu
našeho. Boj viry a nevěry, světla a tmy, jenž veden co
svět světem, vzplanul v plne' síle, byt mnohdy na venek
tlumenyˇ as zastirany,“ a zuří jako bouře za tmavě noci
niěíci a ivyvracejicí nejen suchě větve a stromy, ale půso-
bíci i nedozírně škodyna svěží zeleni lesů i sadů... Od-
věká zášt a nenávist napiala všechnysily, aby v naši vlasti
sražen byl kříž -_ symbol největší lásky a oběti, již se ne-
dotkl ani stín sobectvi, a s nim odstraněno ze života i
vznešeně uěeni toho, jenž o sobě řekl: „Já jsem Cesta,
Pravda a Zivot.“ i  . i

_Proto nástupce Petrův, hlava křesfanstva, sv. Otec
s bolesti pohliži na naši neštastnou zemi, cítí bolest a
těžkosti svych věrných ditek. A jeho vzpominka patří i
nám bohoslovcům, kteří se připravujemepřijati jho Kristovo
a posiliti umdlěvajíci sily bratři; Našim představeny/'m,
kteří byli o lMilostivěm lětě v Rímě, projevil přání, ba
rozkaz, aby bohoslovcům svych seminářů, jež nazval
vřeěi svěk poutnikům z Moravy uěedniky oltáře,
naději cirkve a zřítelnici. oka nejen biskupů,
ale i oka svěh o, bylo uděleno papežske' požehnání,
s nimž je spojena zvláštnípomoc Boží.

Vzfak chvi se srdce nad timto zvláštním vyznamenánim,
jehoz -se nam od sv. Otce dostalo. Ale nezapomerime, jakě
nam ukládá povinnosti! Jsme uěedni k y oltáře. Milost
Boži nás vylvedla z rušněho světa do tichyích seminářů,
abychom se vzdělali a připravili na ministerium altaris _
službu oltáře. Oltář toť misto posvátnejmisto kultu Boha,
misto oběti. K obětnimu oltáři chceme i my jednou vy-
stoupiti, jako ob,ětuji,ci Beránka -- a selıe. A tomuto vzne-
šeněmu ůkolu kněžskěmu chceme se naucˇiti ia take' se při-
pravili y,T.._o,ho, jenž meăi z%0Ĺ.mi ve Svatostánku
Z7ř6Ö?ÍUCl; .6łÖ.?/Cľłoišłt ine/iodní dovedli sebe položiti na
oltář obětni za svedeny' lid, bloudici a tápajici ve tmách.

r Nazval fžiás sv. Otec naději cirkve, naději same' Ne-
věsty ZBŤŽ .zajfistě jest hojná, ale málo,
tak malo.. KolemÍ nás .zuřit smrt duchovní jako hrozná
epidemie ta neny lekaru,“ .aby pomáhali zachraňoirati/duše
před vecnou zahubou. Íjisice hynou a uvolněne zasady
mravnosti O hrozi přivest narod k zahynuti. Jedina jest cesta
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k záchraně, a tou jest návrat národa ke Kristu,. obnoviti
srdce lidská v Kristu. A že tento. ákolsplníme, to čeká od
nás cirkev sv. Splnime tyto naděje? . Ač práce vyrvati
duše lidske' z moci dábla jest těžší než poprve je získávat
Kristu, přec neni jediněho bohoslovce, ktery' by tak málo
miloval svůj lid, z něhož vyšel, aby nechtěl všechnu svou
silu a. práci vynaložiti na to, aby získal Kristu od-

 cizeně duše. Vždyť ta idea nás vedla do semináře, abychom
do srdci, v nichž násilím byl zbořen trůn Boha a postavena
modla hmotařství a vášně, ůvedli Toho, jenž umřel za
spásu všech a jenž tolik cenil lidskou duši . . .

Pěěe a starostlivost sv. Otce o nás zraći se zvláště v
tklivych slovech jeho, když zve nás zřítelnicí  nejen oka
biskupova, ale _i” svěho oka. Kolik to otcovskě lásky tají
se v těchto slovech! Oko - toť sice nepatrnyfi ale -velecenny'
orgán těla a proto, mu věnujeme všemožnou pěěi a ochranu.
A obojího .dostává se nám v plně miře od sv. Otce. To
mimo jine' projevil snahou O prohloubeni theologickěho
studia u nás a svým požehnánim zvlásť. pro bohoslovce
urc`e“7/tým,“ vždyt' Boží pomoci za dnešních trudnych dob/
tolik potřebujeme, vabychomyy vykrystalisovali v neochvě/'np
sloupy viry, o než marně buši vlny ne-věry a zmatku.

r ,Tato pozornost a láskafNejvyššího Pasty'ře budiž nam
vzpruhou la  posilou ve snaze přibližiti se co nejvíce Kristu,
abychom kráěelílìvů JBÍZO ;_šle'pě]'ich, naučili se žíti Jeho
životem amohli říci se sv. Pavlem.“ ,,Již nežiji já, ale žije
ve mne Kristusľfl Vždyť v Něm budeme mit záruku, že
nezklameme naději v nás [kladených a ' On nás bude siliti,
abychom Jeho vítězný prapor neporušenyí třimalido po-

i sležılnih/O dechu ya vi boji za vitězství dobrěho Mistra oběto-
vai vsen , j .  ‹

 Svatí Cyrile a Metode, ěneopouštějte nás, sv. Václave,
rzedejlnám zahynouti.  ° . t t ˇ  ;  f

._ _ _ _ ˇ - ' 8
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  ; * fvıáıž. nrøf. møıfl. Dr. R. Šmzčiżøvž. K
_› ~ ,_ _. , , _ r '_ _ _

_›: \\- U -ˇ ._ \._ _ z_ . _ ~ \ . -
" ., z. _,

Je' `hříc\ìżemiaíriJ*tSíZžlrtnevyżntvat O  j Ai Stavěi Dìømnik żl citů kvtti,
co i=hřa'lolí`ci-ty lsvatými-K  i O » když dro-li ti' je vřetý zal, , .

_\ _ . . ' _. ,_ ›

a -PSk-ıřıttno-tı-Í`iisn.ad ÍSađ,,Se dívat j když duše Dtáče beze skrytí,
S ílavěty aJl7ılo*dìy" zlatými `-s-. íže dobrý Pán fiej“ođ` nás vzal _- .

Však,Ĺ,lľ~pëj,^`ůkćft,`vž S`l'Z`“y? 1)tíli“ok.o,  ˇ ,Buď tymu S12'-O posvëceıia -- ” _
viyířzsf kvsětůí věnec ì`-S ııte ač rı t,  irbııď tymzız dikømfS1`đeřčn.Ým -- O _
kdyiŤž,.Í_kˇđo==t tkvělši V Srđci`í- ipřejilııboìkó bııď celou Spláítkoıı Jeho Věnat __
ve-.“l`sıžartéırŤı..žlůmìLzemÁěUšní buďtkltvým' věltcemv Simtıľtečním_, _ \

7 `_ l _, _ _ " ' . _. ._ . . . _ › , “ *. . v _ `_ '“ ` _ 'Í 'z. _ ˇ~. ~ ˇ *.. ˇ. ,_ ' -_ ' *- ._ _ › ` 4 X. n gx ' . ˇ`\ ;, . ˇ “ . !ˇ __ -.v _ _ -_ _ . \ -_ ˇ“.
- '_ ' , ._ ' x Z " „_ _* \ 1 ' `. v ~ _ "z ` \ _' ', _ ' ` ' - H " ' ' ' ˇ `_ Q. f, nj `_._ -_ _ . . \.! ". .v › x - - \ ~ ` -“

_ _ ,Ă - r .- .. „ › I _` I Ý V ` _ _ › 1 I I . › _ Ý
-,; pv. .- _ ._ = 1 W _ ,.. :__ _ _„ . 5 _ . _ ‹_ _. - _` _ _ -
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Ť PROFESOR PRELÁT Dr. RICHARD ŠPAČEK.=“~=)
Příliš rychle Z,fl;.Sebouop_Ouštějí_lZ vůle Boží své brázdy dělníci

nadšení a Vytırivalíš každým rflclkem jich. p~ř.ibývá.` LetOS c Odešel za
arcib. Stojanem a Dosnialem-Lutinozveim univ. D-rof. dr. R. Š p a č e k.
Nikdo Se nenadrájlj, když jsme Ofdchazeli na pflrázdniny, že než se
Z nich V'ráÉtžim.e, nebude ho už na žiivu_ _- Byl Vždy čilý a Svěží, až
ke konci prázdnin p~1“*ošlfla novinamì Zżpzráva O jeho nemoci a Za kráiko
Dšc- té oznámení jeho úmrrtflír. ˇ*- Odichodu profi- dra Špačka želí nej-
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Vícše ti, jimž otvíral po 22 let klenotnzice Božích pflravd a tajemství;
ti, kteří Odcházivali Z jeho hodin nadšení, dojati. jeho dobrým' Srdcelm
a živou vírou.. Odešel, aby poznal a Doohopšil ~,,Í.aaci.e ad iacienıffi če-

jeho inásfl učila' Víra 1,,i1,Ťı Spzecie ei aenigmate“.“. Nam  zanechal
vZácnO‹u pamáltrku. Svým díle m O1 i t e r á rn Í m. Odešel iv`Z‹O›rnýi,
Zbožný, Vlasntenecký kněZ; kéž jc nám jeho Vzor a Dłlmäfkël Vždy
Svatýlni Dříkazeni následovati 110 ve ctnostech. Kéž jsınejv.-ždycky
jeho Zdárnými Odchovancil -;-- Odpočívej V pokoji! - ; .; _

V. e »* ) ...Narodil se 1864 V Ljaškoiyě, _O“r,d.r_ 18,87. Űniroiesyoìreněi jmenován
i _- - .\ _. L..

ry. 1907. Zemrřel 23,./'9_ 192.5., ,ji A j r A _ až L A “ J  
~ . ı . . . .J _ _ ,
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jAR.sLEZÁKz
KATOUCKÝ SPOLEK -flzv PASTORACE.Cj >~ U?Ů 

O ‹otıáZce organisac-e katcl. mládeže se už l mluvi dlouho a še
proto obava, že se ta, otázka Znechutí dříve ještě, než se Dloldnikne
agpøñnëçø K jejímu o-Zdravění. Je jistøo, že dnešní vnitřní staøv
organisace neìvýhovuíe požadavkům doby. Je to Zjev přirozený Za
daných ıcìkolností, ač to ještě neomlo-uvá. Příčin je několik. Neflpomů-
že íilosoíovat O úkoleclh o=rga,niS;ażce a hledat' k nim nejpohodlnější
cesty, nelze-li pıředjpokládat dobrou vůli, ochotnou osobní oběti
ve pžro~SIDěch celku lak u těch, kteří celek tvoří, tak u těch, kteří ho
vęđlošuj, Ale 0. tom sedovídáme dost Z jiných míst.. Nám jde o to,
ukázat, že nevyhovujeèlí Omladìiìnaż se svým programem bez tělo-
cviku, nevýhoflví ani Orel se svým programem tělocvičným, dokud
nezačne poctivě ř-eššìt druhou část p‹r»ogramu: Vzdělání členstva. -

Tělocvik sice jeˇprostředkem zdravotním a má výchozvati ukáz-
něně muže. Ale kázeň bez vyššího motivu, bez uvědomění je druh
dresurý a ta nestaví spzolehl'ivě. Nestačí mít úmysl pracovat na Zá-
klzajdě nšáboženskěm, to nutno pflřívtěst členstvu takřka do krve. Ozýz-
vají se hlasý, na majíbohužel často ~p‹raVdu, že naše spolky jsou mlá=-
deží namnoze“ více p=řílež`itO›st,i k uvolněžní mrťavnofstì, než k výchově
katolických ciharakterů., To je přirozený důsledek Zanedbáni vý-
chovy' a není tıol ještě idůkaľzelmf hlčubìok'ěheo úpadku a neschopnosti
k živiotu dle náboženství. av-j K‹ajt,ol,ickáJ z,_ái_s,adsa ve programu nemůže
mít sama na členstvo v zldotýfčnýflcšhvpžomělrec,h szoıciálních .a mravních
Zázračněho vlivu, tu musí piřìjíjt důsledné výchova a uvědomění. --
Proto ještě nezní naše orglanirsıace zbytečná. Dnešní stav organìsace
je Zaviněn pouze n'ej.pıożch,ozpŤe‹ním dlůležiitžołsti, výchovy as vzdělání.
Členstvo cítí samo nábfloženžsìkrě oziannedbání jua. D0-vrcshnost, neschop-
nost OdDo~rov.a.t a vývracet Íanaetíckríé názmit;k`ý odpůrců, Z nichž
mnohý stále se vzdělávřá, aby idovedsl piopřít unáfbožensstvuí đzokıonce
na Základě sam›ěh=o«P>ísma sv.×a ašbý jeho citìátęý Zakrýl ubohoflst
svých důkazů a Diodvratných snlaih. Jaký pak div, že mnohý katolík
nedovede žít dle náboženství, jež se v něm tak sýstleimaitfíoky ubíjí.
A utvřážímeflli, že v taíkověm ,prostředí žijí tisíce katolíků,j;častžo ještě
mladých, po celý rok a celá léta Za dnešních poměrů sociál;n=ích a
mravnícflh, můžeme říci klidně, že je to následek jejich nedbalosti, na..
sáknou-li lho‹střejln‹cšstí k náboženství? A jaký pak má pro ně ještě
význam spolek, být katolický, jenž jimukládá po›v~“ì“nn‹osti finanční i
mI'i'ć1VHI„ lež .ì'S0“L1 jim žD@0“L1h*0u op-btıíží? Je to sn.ad obrázek příliš Ĺpessì-
mois-tický? Odp~O~věZme si na tu 'otázku každý dle vlastních Zkuše-
ností. i r  ř

H toho je í&S^H0r, DIOČ je třeba Začít S oDr.a\v.dčOv«o=u Výcvhvvzoàuí
v duchu katolfıickem; -- Jsem převsviězdčen, s že téhož názoru jsou
mnozí a Dřefìfi HGVYLLZÍÍÍ času k záchraně mládeže a katolíků vůbec
ÉIHŠĎU Za k1'äÍk20i ~0*đ Dráce Výchovné upustí. Činí tak li kněží, ač je ta
prace nesporně Jejich ukolem, nebot se jedná O výchovu nábožen-

4: .
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skou, i když v širším slova smyslu, tak jak toho vyžaduje život,
jenž řeší všechny otázky sociální i mráaivní na poli náboženskěm.
Co je příčinou tě oc.hablo=sti?“ Je jisto, že je dnes kněz vyčerpán du-
chovní správou, ale je stejně nesporně, že při dobré vůli a -oběta-
vosti, jakě vyžaduje“ záchrana duší, by se dalo přece více udělat,
Jak potom působí nepříznivě maření času, třeba pří nezávadné zá“
bavě ai ve slušně spżolečnosti. Pastorıanční opatrżnžost prý žádá, aby
56 kněz, lenž ÉG Díro všecky věřící a má piovinnost získati i zbloufl
dilě, neelxpcnozval příliš pro katolický spżolek, V němž je jen část ka-
tolíků a nebudil tak nedůvěru u ostatních. Ale což, trpí-li touto zá-
sadou pflráveìm důvěra 'k nám u těch, kteří se hlásí veřejně k vířeza
často trpí pro ni posměch a velke obětìià a pżři tom p›ostrád;aijí naší
nutně pomoci a povzbuzení? Osobními ústupky a přílišným přizpů-
sobením polvínnzcstí kněžských požadavkům odpůrců 'snad zmírníme
útoky, ale nepolepšíme nikoho. Stejně se posmívali židě na Kalva-
rii: „Je-li Syn Boží, at sestoupí s kříže „a uvěřime mul“1)

Velmi často serozbfíjí výchovná práce o vnitřní poměry ve
spolku a neıochotu členstvax. Ke schůzí jich přijde několik, dlouho po
zahájení, o přednášku není zájmu, místo debaty mrtvý klid, každý
čeká unaveně na ukončení. Na příští schůzi jich příjde ještě měně,
ostatní se skrývají za nejrůznější: ,,l\/lěj mě za omluvenai“ Ve schů.~.
zích aby člověk stále káral liknavost, nedostatek smyslu pro povinz-
nost atd. -- - -~ Rád věřím, že se zmrzíz vzdělavateli i členstvu
taková práce, -- Jak tomu předejíti, či jak to odstranit? Nejrůznější
názory se už objevíly, Zde však platí: ,,Clesty mohou býti rozlič-
ně -- --“, čili dle místních poměrů, jen obětavě a S láskou.

Zavedme na příklad pravidelně nedělní besedy, ne ve formě
schůze, nýbrž volně.h“o› ro›zhov«-oru. Snad není nikde tak zle, aby ne-
bylo kam se sejít. Pokud možno vyhýbat se ovšem V tom případě
hostíncům, aspoň nálevnám, -- Upozorněme při tom konkretně na
vliv náboželnství na veřejný život, aplikujme na jednotlivě zjevy
sociální i mravní Z našeho okolí nebo Z novin přesně a určitě stae
novisko a nauku církve. Vysvětleme řádněa zřetelně, co znamená
pro dnešní dobu zásada; „Co pomůže člověku, kdyby celý svět zí-
skal ža při tom na duši škodu utrpěl“, žiííleflli se dle ní. Dflokažme člen-
stvu. že jedině láska k Bohu je schopná dátí člověku síly k oběti a
že pravé štěstí stpočívá jedině v tom, dovede-li člověk vše konat a
trpět ve spojení 5 Bohem. Ani bohatství, ani mravní neukázněnost
neutiší touhu duše po štěstí, to dovede jedině Bůh, jenž se schyluje
k člověku ve sv. přijímání. Jak si nutnloš počínat, aby si člověk dov
vedl udržet milost v duši a má-li milost, jsou mu povinnosti nábo-
ženskěi všecky po-vinnolsti jeho stavu radostnou nutností a ne ne-
snesitelžnżým břemenem. Jak bfohaště to pole práce, kterou nelze vy»-
konat v kıostele, s kazatelny, všeobecně a jíž se ve spolku dává
přiäežitost vychovávat mládež a dospělé odděleně, dle jejich poz-
tře Z -- › - '
--.n_....__.....,.-...._.._._.___.`.... _ ,, __, . __

1) Mat. 27, 42_
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Kněz jako vychovatel nesmí však zapomínat, že „Nemo dat,
-quod non habet“, ani pro život veřejný ani pro výchovu svědomí a
duše.ř,,l\/lodli se za pracujl“ je zde pravidlelm, obsahujícím obojí po-
vinnost. Kněz, nestarající se o veřejný život, nedovede zasáhnout
do jeho vývoje a jen kněz duchovně vyspělý dovede nadchnout
k lásce k Bohu a zlásky k Bohu k svědomitému a radostnému
plnění jeho desatera. -- A hlavně, nedejme se zastrašit, přijde-li jich
10 místo 50, nebo budou-li se v debatě spoléhat s počátku jeden na
druhého. -- Takové rozhovory jsou výhodnější nelž přednášky, po
nichž se debšatuje nesnadno tomu, kdo není na to zvyklý, nebo- čet-
ba knih, v nichž se vykládá dlouze a široce, co prostý člověk po-
třebuje mítivysıvětlíenoš konkrétně. -- Doufám, že takovým způso-
bem se podaří odstranìt nábožen. nevědomost, poznat a ocenit ná-
boženství, povzbudit nábožen. horlivost. Tim také odpo-litisujeme
náboženství, neboť pak život a sebevědomí náboženské ínflebudedí-
lem politické strany, ale veřejný život bude -dílem náboženského
uvě“dOm“ěHí„ uplatňujícíhoz se i ve veldení národa. . l

Tato práce ovšem žádá vytrvalosti a veškeré péče jak vůdců
spolků místních, tak vedení celé organisace, Pak se musí věnovat
této otázce svědomitá pozornost i v našich časopisech. Vidíme, že
jejich úroveň klesá timvíce, čím více se bojíme, že se nebudou
číst, objeví-li sev nich kus výživné náboženské pravdy. Lid není
nernyslící a zvláště ne ten lid, jenž uhájí na venek své náboženské
přesvědčení. Jak teprve může prospívat, když se to jeho formální
politické katìolictví, zaviněné náboženskou nevědomostí, nahradí
opravdovým vědomím, že je nal cestě jediné, vítězné Pravdyl --
Ještě několik po-známek pro nás jako budoucí kněze ze zkušenosti i
když částečně jen nepřímo vlastní, - V každé společnosti jsou nej-
různější povahy, jichž vzájemný vliv by se o‹dstran`il Ĺ jen tehdy,
kdyby zmizely i povahy samy. Zvláště ve spolcích mládeže jsou
pìovahy často prudké drsné, práci velmziš ztrpčující a pêřekážející, i
když třeba Z přílišné nhlovrlivlosti a snahyì prospfěti celku. Nejlepším
výchovným prostředkem je zder klid, mírnost a obětavo-st kněze.
Nesmí se ani tu předpokládat, co je teprve cílem výchovy. Naše
spolky musí v' nás vidět kněze i ve svých místnostech. Jsou sice
názory na kněze často příliš jedn›O~stra'nné, ale v každém případě je
to touha míti v knězi vzor vlastního života, důkaz, že mezi vírou a
životem není rozporu. -- . ř . í  

Naše spolky nepotřebují od kněze vlády a přílišného rozkazo-
vání, k tomu jsou v nejhorším případě jiní funkcionáři, ale rozum-
ného, pevného i když při tom bratrského vedení. Základem toho je
i pro kiněze, jenž je slabým tvorem pro tento ohromný úkol svým
významem, nadpř.irozený motiv,láska k dušímz lásky k Dobrému
pastýři_ Ved-elní katolických spolků je důležitou částí pnašstorace a
žádá tedy stejné svědomitosti. Zde je příležitost ukázat, co dovedu
ne já, ale „milšost Boží ve mne“, jak so-uvisí vědomí povinnosti a
pomoci Boží s kněžskou obětí a prací.
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Nečekám od práce v našichspolcích žádných nemožnosti a
přece se na ni upřímně těším,-Nášrlid dovede ocenit ještě kněžskou
obět a poznat milující Srdce kněze va kdyby ir ne~do»ved.l,- nemá kněz
práva žádat za svůżj. žiiìvot větší odměny, než se dostallo jeho Mistru
na Kalvarii. -- Všímejme si tedy duše našeho lidu už jako boho-
slovci, .abychom přišli mezi něj s tím větší láskou a porozuměním,
až nás Mistr pošle, jako jej poslal Otec. Ne-pochopení tužeb a potřeb
lidu odcizuje lid knězfi? i tomu, jejž-zastupuje. -- -J e sice snadno státi
se jako kněz vůdcem k;a›to-l. spolku, ale je nebezpečné a -odvážné
zkoušet teprve potom Zásady vedení, poznávat podmínky práce. V
150111 je tím Větší HGJDBZD-ečí, že pracovník ochabne, vida překážky,
jichžnedovede odstranit. . s s Z Z s

, Nevyhýbejme se proto práci mezi mládeží už jako bohoslflovci a
to tím méně, čím jsme měli' méně příležitosti nabýtfi základních po-
znatků o organisaci už jako studenti. Nevzdalujme se vážné povin-
nosti jako nesplnitelnému, obtížnému ideálu. Máme-li někdy vyjít
do duchovní správy s pevnými zásıaidamìi, musí se ty zásady opírat
.ov poznatky skutečného živo-ta, Duchovní vyspělost nevylučuje zku-
šeností praktických, jako pżoznázní skutečného, obtižného života vy-
žaduje pevného zorného úhlu života vnitřního., spojení s pramenem
sily a útěchy -- S Bohem. -- At se poruší harmonie na kterékoli
straně, nikdy ne-docíllzíme krásné mel-ozdie.. jíž má být především ži-~
vot kněz-ei, dobrého pastýře, hledajícíhos ovce jas obětujícího se jejich
záchraně. .-- í  „  V A i  

lv .

-_ Snažmze se ve svém okiolíukoflnčřiti svým .vlivem co nejdříve
nešťaıstné nepzochopení Orla a Omladiny a přispějme tak ku spojení
obou organisaci na základě bratrské lásky, tak jak toho vyžaduje
rozkvět ozbrodného -hnutí katol. v dnešní době. --

, Nuzže, zač-něme pracovat, duše prosí a láska Kristova k nim nás
nutí k jich záchraně! -- ' z

. _/”'?`."' 7Tż'Ž"`”' 'K ' -“ =-Č-.

--k-k: -

 J  DĚTI.
,,Děti, toť velfiikonoční Zšvony, které ke vzkříšení volají všechno,

co ví lidech tıíhne vzhůru!“, Tak praví Foerster ve 'svém díle „Jak
žíti“. A hrdina rrománu ,,I`lo=loøubek“ ve své rozmluvě se sedlákem
Bo“háčem plraví o dětech: ,,Ach, dětti! Hořící keř napouští zdejšího
zıvzoz za. r “  i JI .

. n_ , .

l`Iořící keř! Ano, hořící! Vždyť dzítżky pšlanou nadš`éní,m, láskou,
radostí tak čistou, že podobné 'bychom mezi drospěltými, marně hle-
dali. Je pravda, že jsou děti hněvivé, roztržité, závistivé i vzdoro-
vité. Ale ij to je při nich tak nevinné, tak dětské, že považovali by-
chom mflno-hdy za hřích tresztati je za to, jak to praví J. Š. Baar „rádi
nap›o›menem=e a zaploměneme“. J.akp~o-těší nás dětský úszměv,řdětská
řeč, dětské objetí. Není“ ani stínu hříšné lsti v dětském jednání, celá
duše dítěte otevírá sepřed námi vesvé krásné prostotě hned při

7  
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prvním setkání. Pohlědněme jen do těch dětských øzční a spfltřirmě
v nich nejzazší hlubiny duše čistě a bezelsztné. l

Kdo by nebyl dojatfl dětskou moldlitbou? l tož dítě, které ještě
nepzřišlov k užívání rozumu, má-li se mlosdlíti, jakoby toušiìlo, že je to
něco důležitějšího, nežli obyčejné jeho hry; zvážní, sıepsne drobné ruč-
ky az úst řinou se mu mnohdy zkomolená sice, ale tak krásná slova
pžrcsté modlitby. Proč krásná? Poněvadž vyohlázejzí z duše jak li-lie
čistě, v níž není klašmu, není lži. O, moderní člověče, viděľs již
někdy dítě mnodlíící se? Piohlrédls již. někdy do očí jfeho, když roz-
mlouvalo s. Bohežm? Kdybys slyšel ten nejkrásnější, pro~tšože nej-
upř.í.mnější rozhovor světa s nebem, stvořených s Tvůrcem, za-
plakal bys! Proč? O, ty bys plakal, poněvadž bys poznal, jak
daleko- jsi za tím děckem se vší svou učenostií a vědou a jak daleko. 9

J I V J V vf I V ' 7.
Ĺje za nim cely dnesni svet se vsim svym pokrokemž, se vsemi sv?

mi technickými vymioženoistmi -
Při tom vybavuje se mi na mysli scéna, jíž jsem byl OI prázdni-

nách sżvěfldkem. Před olltářem, na němž Přítel dítek obklopìen obláčky
kad.idlflov«ého~ kioluře žehnal p>říto=mným~, klečel mladý kněz a modlil
se smírnou“ pžobožnost za český národ. Kolem něho hoši s “bií.1ýH1ì
šerpażmfi, děvčataı s. odznaky svatéhšo kříže zpěvem mu ođ~Df0'VjÍđÉ&1ì-
Došli až k části odžplro›s“~né. Sluha Boží pšřizD'ol1nín.á jim urážky, které
dějí se Ježíškovi právě ve rSvá.t.ost.i Jeho Lásky.

D`ožml›uv.i;l.. A tu [náhle jako příboj moře ozvalo se ze všech dět-
ských. hrdel úDžěın.livé vo»lán.í: ,,Odpżrlo!šu.jÉeme Tě za to, Ježíši Svá-
tostný, sl>ibuje.m'e Ti věrnoflst a .pnoisiímez Ježíši, .nšeopouštěj národ

›=v'‹4nas., l .  
Jak d-Lojemný okamžik! Národ bez rozvahy vrhá se v náruč ne-

věry a hříšné rozkošei, raději hledá štěstí v bahně než v Bohu a zde
ty dítky nefviinné za něj pno›sí. Prosí za ty, kteří se chlubí strašným
ro-uhavým. vyznáním: „Jsem bezvěrec! l\lel-věřím; vt Boha! Neznám
Krista!“, prosí i z.a ty, kteří vcházejí do svatyně, aby ve svatém při-
jímání vtisklji Ježíšovi._pol1ièhek _- Jidášův. Jak dojati by byli asi ti,
za něž dítky odlpr=ošují nzejle~pšího‹ svého pfiřítelie. Ale ink 2151 CIIVĚIG
se Srdce Ježíšovo ve svatìosèti blalhem nad těmi szrdéčky, která ho-
řela láskou k Němu a touhou zaplatiti alresploii m.od`litšbosu urážky mu
způsobené. .

.Vždyť to byly Jeho děti, které denně. týdně nšebo alespoň mě-
síčně přivíiinuje na své milující Srdce; byly to děti pzovslušné hlasu
sv. Otce Pia X.. který si snazně přeje, aby věřící často, pokud mož-
no »denně ke 1 stolu Páně přistup«ovlali.“` Byly to dítky po«s.l~o‹ufchající
hlasu synka Írancouzsflkěhov kapitána, Peftříka D'Airell, který přes
překážky ze strany otce, babičky a dokolncže vl;astn,ího faráře, kaž-
dého dne ip-ři.jšímal a zemřel za to, aby tatínka obrátil. (Podařilo se
mu to plně. Otec nešjien že se *obrá.tši.l, ale nedlžouho plo smrti Petříkově
místo svéhofl synka denně piřistu,poflv;a.l k sv. p“řijímán.í.) J P

Kažfldýl  měsíc shromažd'u.jzí se tyto dítky v první pátek (80 až
120) u Ježíška, aby. pżřijaly l`lo do svých srdéčeka přinášejí svá
drobná sebezapření (napsaná na pěkně zdobeném lístku zv. obět;iınkaŤ)
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V oběť íza časté sv. p‹řij,ím,ání českých dětí, za jugoısilávslkě děti, rus-
ké blìàifľyę Za ì10*iI1ý KHĚŽSKÝ dorost za pod, Je* slkuteěně krásně býti
DŤÍŰOMGH V Dlrvžnží Dfiäílflk mši svaté, peří níž tito mladí legionáři Kri-
$Í0*Vì D'řìSl'ĹU.I3lLI-lží k SV. Dlřililímjášnflí. Mnoho dítek koná pıožbo-žnozst devíti
ipâťkžůà, aby Sí Zaijistjiílëi milost V in o-sledních okamžicích dle slibu da-
ného sv.. Marii Markětě. To je legie vítězná! Asi třiceti dítek pflřijzíimá
denně. Každý den Ipvřijíımá asi 300 dítek ale;sp‹iozň duchovně a mvo-tdltí
se Zfvllášıtınví myofldjlitıb~u jed“nodes-átkoflvělmu růženci podolbjnxou (ploflv.
bisk. kšofn~Sz.,)=. Každìýi den pflřicıházejí V hojném“ pfloětu se Do=m~odflit sv.
ľůŽ€“11€C aha D*oflže~hnání s litanie-mi k Nejsv. Srdci. Vždy ve středu
modlzí se za droıbrě kněze.   

 Jak je tšo však. možflnfloz? Jšiìnzde dítky chodí .sotvaz V neděli do ko-
stela, tim méně měsíčně nebo ~dıo»k‹once~ denně k sv. p,ři.jzí.mán*í!?  

V oné farnosti Působí kněz, který p›or=o‹zu,měl ipęlfně sl-ovům:
„Neicıhltže maliězkých pıřijíti ke mfnıě a nebraňtfe jim“, ca celou hllozubkou
své .i!deá.lní duše snaží se, aby přivedl děti do náruče Miláěkoıvy.
Neznzá téměř o‹dld“echu,„v“e svět -prácíi a Kristus Pán žehná jeho úsilí;
Snad je to jediná cesta. pžřivěsti národ opět“ k Bohu, i t

ANTAL: ~

 DROBOTY K ŽIVOTOPISU STOJANOVU.
Káterýšsi č;a.s›o›DÍüs‹ obdivo›V.al V nekrologu na arcibiskupa dra. Sto“-

jana tu jzeho vlasltnoflstı, že Zůstal nezměněným, starýžmv lidovým do-,
brákem -._ i tenkráftše, když byl zpęovýšzen na trůn Vel.ep~as+týřský. Ne-
mohlo býti ani jinak. Těžko by mu bylo ovdvykati tomu, co od mládí
V s-obě nosili, čím od mlliádíç V .p‹r.avěn1.fl sžlżozvıa smyslu vynikal. Věru.,
jeví se nám už b oflho slo ve“ co Antonížn Cšfľì 11 Sí-Oiafl V Cfllë
Své Z lfať t ě* pżoìvajze: je nadšený p*rIo~ církev' az vlast, hoří ěinorodou
láskou k čzeskěçmzu Venkovu, K Velehradu., Ho›sètýnu,l stále pracuje,
jinýłm pêoımáhá sebe Zapłomínaje, dvosahuje svou mírnloflstí a jsrdeěıností
úspěchů tam, kde jižní lámou koD~,í -si-. Bylo by Velmi záslužn-o vykre-
sllvijtci ;IJj›oım.ěr Stıofljanův k ěeskýlnr boholslžolvcům vůbec, k olozmucckýnı
zvlášštìěs, slvtefldoflvat jeho stále sžpzojeıní se spıozlky blo›hofls,l.o‹veckVmI„ Ze“
jména s Lilteráıriní Jeıdnfot;o=u olomuckolu a tamejsí Sl`ozVanflsk.c~u
Knłihıolvnozu -. Pìro zaěátezkł k nám vžděč“ně pıroflmlyuví několik cííiafžl
a dat ze záp*ies.ní knihy oıdboru pęrofl zaklafldanı knihoven na venkov e,
která jev .archivu Sfltzofljl Lit. Jedz. ovlotmuvcké.  i  

Návrh na zlakládání kjniho›V'en na českém venkově ob1'evi.l se Pod“
názvem: „Roflzšiřujmžel olsøvěttul“ v_ 10. ěísl-e= I. roč. „CVľìl'12Lá -a Met;h‹o-
dějefl ěasıopjisflu bol vyd.á.Vaně.h~o bohoslolvci oloflmucflkýmí V 1€Í»€Ch
1869 a 1870. V D›r;Orvo›ľázní tfomltìo vjelžmí jasně se zraěí důmysln.ě,t pžro-
myšleně pıofldánxí O. významu knih-ovíen vežnko›vSkýChz„ ìëž by „đl0Ibľý-
:mi spiszy Zame-zujjílcez ıp‹růcho›d liberalìvsmu, utvrzo-valy lid vu víře ryzé
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a mravech V pravdě křestanských“. Navrhováln ,if lehounvký zzpůsob,
fak knihy snadno ozpatřiti .až knihovny zakládiati. Byllol by třeba jede-
no›tli»vcrů,m „jenom 20 kr. za c~el=ý> rok uloflžiti na ltář církve a. vla-
stí“. Iˇiêorolváfnšol V idflealismuz Nebát sel „Byt pfiak ji snad. neìplatınnly,
pvřec svěží jsou síly naše, a když je splojíme, dojcíelme výsledku pře-
kvapzużjícího.“ A Výsledek byl na ,ten oheň skutečně překviapžujjsící.
Souhlasili i bohoslšolvczi jiní (Z Budějovic, Lito«měřic:); ,,nicméně“ ---
jak píše zasloıužżilý qrchivíář _ ,,nadšení to, jež napżlínilov Srdce všech
téměř bohoslıozvců českoslovanflských, utuchılo= brzy, pžodobajíc se me-
teoru, jenž sfl Výšin nedozírných klesaie, tżaktçéž na chvíli ozáří kon-
činy, jfimžiž se ubírá, ihned Však ntaıké zmizíž.“ s

Byly to patrně stísıněné (pžro třenice náro‹dn~o~stní) p,ozměry V sen
niináři o›lo1nuckémi,j'ejiclhž důsledkem; bylo. zasitavení ,,,Cy“rilla a Nie-›
thodějzej“ r. 1871, S nímž zanikl li p,ěV'ecáký sziìľollzek ,,()hlas“, V krajích
našichtřetí místo Zaujízmající,   

Než snaze ušlechtilé povždy dává nebe dojít cíle. Dvě léta na
to (šk, rok 1872/8) onbjevil se V semináři olozmu.ckém mezi ečetnýëmài
p=šosl“uchačiì Výhradně- studiu se věnu.jícíŤm=i jinoch vysp;ělý, tichý, šír-›
šímu rozhledu ve Vzdělfání .p›řející a zvláštní podflnikavostí vynika-
jící. Týž noıbávąaje se, že pro nepříznivé zákony branné nebude moci
na kněžství býti Vys-věflcen, rozhodl a snažil se alespıoflň Vzbuditi jakfo
učitel V sr'd›cíchı lidu našeho Vešnškovského touhu pio náro»d=n;í uívědol-
mělosti, lásku k drahé vlasti jakož i církvi u-tvrditi, a takto dle sil
Svých p«řis.pětì, aby neufstalía zaznívati mllulvLa česká z.Dflo Dožehnaných
nivácšh koruny Svatováclavské.  o í

Za; tou příčinou pàřioravlovıajl se s některýžmi jinými kolegy-vo›-
jáky, ke zkoušce učitelìsiké neoflplomížìjšelje při tom zvláště ,dějinám vla-
sti nejužší pozo~r`no›st svou Věnoflvati. Pro své šlechetné cíle snažil se
získati též nejbližší okolí: ,pıročež se zápfialiem jpžjiıučozvial své soudru-V
hy ‹o›_Význ.amu pıo›sV_ jVelehrafdlu proj dějiny morlavské, vzbuzovalv lá-
sku k pžamžátnémlu Hostýnu, a takto V době krátké si utvořilž mezi
bohoslovci mčlëaıdšíimi celou stranu. Hofidlaje pak heslu od Sušila pžři-››
jatému „Církvi a Vliasžti“ plůsolbiště co největší uèp›ravit“i, pojal znova;
a ešnıergicky myšlenku, bezplatně pfoszkytnoutıi veenkovskěmu lidu
jako pravý učitel pżřìiměřenoıu četbu.

Jsa boho›slo›vcem„ II. ročníku ,počal sbzírati mezi 'b*ohosloVc.i své-v
ho a prvého roku peněžité příspěvky jakož i knihy poučné a zábav-
né, bez nichž drnuhoivié se mozhšli snadno obejítiı, aby jimi pıofldaršovalì
chudé obce na venkově zmoravskérn. Knihy, jež nebyly vhodìny pro
lid- (jako různé uvčebni.ce),ˇ ro›zjp›ro‹día,l zasemezí bohoslëovci, a za p“e--
níze vytfiěžené na.kio›up-il spisů přiměřenějších. ˇ j

Takto pıožvstašla na pıoàtlzim r, 1873 V semináři olžo-muckém ší e d-V
nzoçt a s ou k r om á, všelikých stanov' í styku S íostatzními semináři
positnrádajícjí. jež za účel si Vytkla zaklëáfldati Venkovské knihovny, a
hllavou jàejí st.al se pšřir‹o*zeně piůvodce myšlenky té, ctih, pl, Antonín
Cyriflll Stojan (nyní ka;p“l.an V Příboře żnıa MoraVě)“. (PjOkľČ-)z
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 HROBNÍKMERTA.
(Z Dtodkrojvní Szvětničky.) V

 Vešel jsem za tichého letního večera na hřbilto.v; leží uprostřed
městečka a ze všech stran do-ráží rušný život na jeho zdi. Proto na
žnšěm nebývá mflırtvšož ani za pozdních večerů . . . Stromky šumí
nade hroby, smuitieční břízy slzí z ránza na .pomníky ošp~›uštěně, Z
večera tajšežmně listy pohybují _- -- Z nedaleka dzoznívá temné hlu-
čení: to chodí m,n|oflž.st.ví, sšmetánka městečka po p^~romená~d'ě . . .

e Vešel jsem, obnažilý hlavu, poflkřižiotvall se. -- Jdu k hlaVn.ímu
křížii alejí strofmkůg, -- rázem se zastavím V žDšřekvapeón.í: Na jed-
nom Z hr-obflů Sedí stařík, Šedivý, známý všem V tom kraji -_- sedí,
hlavu složenou do dlaní, dumá . . _ Večerní červánky ozařují ploněkud
jeho postavu _ a šero dodává jí zvláštního výrazu -- starý Merta
_- hrobník . . . t č

`Stidjím nehnut.ě a hled-im sž po~c,hozp\e“ní=“m na něho, Znám ho,
mluvíval. se mnou, stále se smál .a žvatìlal jako děcko. S každým
se zastavil, p=ro~m`il%uVil, povyptával se, čezżpgici sundal a s chechtotem
ubíhal dále. Záda stıálìým pobíháním. a tíží let se mu z‹ožhšnula.` Či
je to výsledek práce na hřbitově? Kolik už azsıivhrobů -~ sehnšutý
V po-tu tváře - vykop=al?.. _- - Však už se hýbe, už mne z;Dšolzo›ro‹Val:

„Dej Pán Bůhd*oIbr“ej večír, dej Pán Bůhl“ a zachecxhltal se po
svém způsobu, -- ,,Tal‹; na hřbi;to›V zas, mladej pane, na hřbitov. inu
jak jinak, jak jinak . . . Já už se sem také brzo nastěhuji, brzo.
Však už se mne bytná navyhášníj, navyčítá . l\/lá-lo›, pořád pglżatiím
málo. Říkám-Z l\/l.aj” ještě stnpení; rok, dva; pak si najdu světnçižčku,
kde budu sám pánem -‹ a budu bydlet lac,in›o! -- Nikdfo mne ne-
bude zvyšovat čìnže., vyhazovat . . . Tak, tak, mladej pane, já to
cítím; já už na rok tady nebudu, ne, nebudu . . . Můj Kriste Ježıíšíf;
Ach, ach . . .“ A už zase p!otřás,al hlavou, čepici sundal, chystal se
na útěk. Piclběhl,vrátil se, palec položil na ústaa s nádechem jakého-
si t.ajemst.ví zašzeptıal: e . V ~

V ,,l`\/iys‹l2e.j~,ipjane~, že nemluvím pravdu? Já jim to dobře jpąovším.
Já su dědek p›o›c»t:ivej, dobrej -- Vědí, zD%ì&H0, ízâzrk mě V0* b*0l1Í«, kđìi/Ž
lidé povída;jí? A ten praví, a ten praví. Ale kouøpží“m já za ciizi? Ze
51 flfl-0.Q.hu, pzønpšřejzu? - Já jim to pìovízm V dobrém smyslu: J á piju
za své. Kdybych já dal na lidi! Ten dá: kupte si, -dědku, chleba, ten:
kupte si piva, tierš: knnte Si něco- lepšíihžo›, tefn dá: tu máte, starý, na
kořalku . . . A nikdžcl neřekne: kupte si kabát, kulpite si k~o-ši.liˇ-- A
já, ml.axdej pane, jási koupím to i-to ni to. Kdybych já dal na lidiì
Jedi bych, pil bych, ale nahýfibychl chodit muıvsel. . .. lo, io . .

lviyrgllęjj, pžane, že nemluvím pravdu? Věđí, co já S6 Hžërpľìflâčü?
Ach já mám tiráliìiení na. světě . . . Můj Kriste Ježíšii“ -

til
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. Plakal chudák, slzyyutíral, čepici mačıkal -_ nacihystáný 'k Od-
chodu. A přece mluvil rychle dále, jakoby ho cosi V nitru pìálilvo,
jakoby to mfluselłot ven ._ . . _ V i

,,Vě-dí, jak je mně to, když vlastní syny pofltkám?-Tu jsem, pane
vynoásitll, na té věži Zvon-íval, hroby kozpal, zaléval. Čtyřicet roků,
prosím, čtyřicet . .. Dva syny jsem vychoval a oni se tak od-
vděčili. . . Od víry odpžadli, prosím, oba . . . Ach, můj -Kriste
Ježíšii Já se čtyřicet roků živízm ze hřbitova a z kfloflstevlního a oni
--- starého zdfflědkai neznají, neznají. Cizí, když mine potká, smekne:
Dobľej V€=Č‹Íůľ, CIĚCITKLI -- a Vlastní synové jdou vedle mne, ani si ne-
všímnou ._ -_ Říkala .nebožka žena: Poznáš po mé smrti, co je
život, bída . . . a poznal jsem, mżladej pane, po-znal . . . jo jo.  

Pravěj, že není Bohža, pane? A proč teď pořád prší? Proč to
uezříděj, co? Je dvůr .a je panstvo a musí být Šafář, aby řekl dnes
tak a zítra tak -- a svět že nemá šafáře? . .N . Myslej, pane, že ne-
mluvím pravdu? V tom s-mysfille dobrém jim to pravím: Blázni jsou
na světě, blázni - + ia myslí, že jsou mudrci .J . . chachac-ha . . .
Zachechtıal se, čepçici na hlavu hodil a shrbeně utíkal, aby se zase
vrátil. É A  

„Prosim jich, pane, nezloběj se na dědka, Nic nehněvat! Já su
dědek hubatej, všecko pçovím, Z každého si 'blázina udělám, .ale
dědek citlivejjl Počkaj, ,pa-n.e-,j až mınše tu nebude, řeknou: Škoda
dědka; byl takovej, takovej, ale už takového nebude _ . . Chachal
Řeknou! Uviděj! Tak Pán Bůh dej dobrou noc, dej. Pán Bůh... jo
jo. Můj Krilstie Ježíši . .T .“ . . , .

Ješ.tě chvíflli jsem slyšel jeho chechtot, dobrácké: jo jo - pak
ticho....  A r

- ~ =ı=

Kde byli asi tu dobu synové Mertovvi? A nebo na koho myslel
I _

starý hr-o~bník,.když těžkou hlavu pgodpíral sedě nade hrobem? Div-
né jsou osudy lidské, ale ještě divnější lidská srdce: jemná, měkká,
-- a na druhé stiraně: tvrdá, kamenná, ledová . . . Jako zde. Ovšem
stařík je stařík, Starých názorů _- mladí jsou moderní, bez víry . ..
ale cosi jim schází, to, čím přetékalo srdce stareho Merty, rozjıma-
jíciho na hrobě když slunce zapadalo . .A .“ 8 ~

'Z.L4ĹÓl°lÓÄ'lQl°l02*l9L°lQI'Í0'Ž0T0T‹'OÍ0IO1'l0Ĺ°Ä02'2Ól'l0Ĺ'ĹQI°Ă9E91020520202091ÓI›IOI0ŽOÍ0ľ0Í0ÍÓŽ O ~ÍQI*T0202OP202'Z0101092-ÓE'IOI0ZÓI°I0Ĺ*IOIČOĹ'I0Ĺ'192°IQĹ°ĂQL°LQL*lQL'LQL°L0Ă'Á92

ulcojen bude, až jako ptá-cí Zętžcž 'U neznámé' Nekliđfl našich ŘŠsi
dálky se přenesem přes moře ct prostory /všecky, přes bíđná rasovžšte zemí
a na Srdci Božçím Spočinem 4; pokoji věčném. J

, J T (D. Pecka : Matka B. 0 trní.)
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CYR ıLo METO DÉJSKÁ H ı_íD KA.
` . ,

soLovJEvovv MYŠLENKV o UNIONISMU V RÁMCI
JEHO DUSEVNIHO PRERODU. T

Bylo to V _llis.tšoıIJ'adových dnech 80. roku mižnulého století. Na
petrohrad-ské universitě hlášeny byly přednášky o: ,,Ťi`heo=kracii a
theandrilsfmu“. Toto podivné théma dráçždílo akademíkyg Co s
náb›oflže,nský“m harflaburdím V chrámu svobodné vědy? Tako»vép“řed-
nášky že m.ají po~s1Iouchati akademici? Přišli, ale s úmyslem před-1
nášejícího vypískat_ _  

 Do síně vstıupuje mlandzý dovcenıt -- zvolna vystıupuje na katedru
ľ0Z111ÍŽt€je se po auditoriu. Modré oko ohnivě zářící S zp-od hustých
řas a brv zmžírnilo O-dpor i nevoli pzoslu`chačů_. Snad je i o›kouzlil`o,i
ale přece zachovali klid, nepřivítavše profesora obvyklým pozdra-
vem. V ~ i S -S n t

A on mluví oduševněle, klidně a bez bázně oz thematě vzdále-
ném modernímu vědomlí, ale os pravdçách, které majlíp význam vždy.
Nadìšeným pak hvoldem Kristu a výzvou k příto-mným, aby dali se
od Krista véstii a sıpıoüłijlľi sel s Tím, jenž jim má býti vším, skončil.
Chvíli zavládlo ticho, alełpıak ozval se neutuchající potlesk těch,
kteří přišli miltadéhofl docenta bo‹ykot.o›V2a-tri, Ovliádl své pos.luchaıčle._
Imzponoval -jim vyzvìání“m,, aby každý, kdo nesouhlasí se základními
thesemi téøtšov i pçřištfích přednášjek, po jejich ukončení S Vyložil své
námitky. A tím .p*ro~ieflsorem byl Vladimír- S. vSolżo‹vjev, płrtiivátní
docent petrıolhradské university, který tak bez bázně hlzásal své vel-
ké ideje. V životě So-lzovjeva jako íil.o»SoÍa jso-u tyto přednášky Výj-
značlnšé pflrotıo, že V mladý docent propl-uv Skylou a A Ch-arybdou íiloflso-V-V
íických směrů, nabýval katolické orientace, a též pzrıotžo, že V nich
pożprvé vyjadřuje myšlenku unie.. _ ˇ 8 _ « z

Ač je-tomiu letos T25 let, co zemřel tent“o- význačný ruský básník,
Ííloäsìoví a p r ů kl o pní k 8 my š l e n k/y .u ni o ní s ti c. k é, málokdo
Vzpložmženul si toflhoto jubilea. Ani on neunikl osudu velikánů,lna něž
se rádo neprázvezm zapomíná, Snad až splní se ideály, pro něž S‹o-lo-
vjev p.rac*o~val, dostane se mu zasılouženého uznání --_ zvláště ve
vlasti, kde by měl býti.-“c,tě_n ìjažko jeden Z nejv“ětš,íoh Ru'sů.__- Kterak

x
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Cl-<ŤSžD*ě1 ke katìo‹lick,é orientaci a ,myšlenkám urıi.0,n,i,5-fizçjçýnq, vyj,á_dřę_
ľìyľľl Vi1r1lSÉ02Dž2tđ0*VyCh ,zprednaskách na pet_rohradské universitě?

VyľiůlStal ve hrozné myšlenkové krisi své e-doby, - na Rusi byla
'C0 Í RYÍSG mšfšltıülky národní, která nem-ohla zůstati bez vlivu ani na
đvflühly D*ľ0“Sfř€đnÍ, tím méně ks ni mohl býti llhosištıelný velký duch,
iakýmbyl V. S. S-ozlfovjevl. Již od mládí byl V jeho povaze jakýsi ráz
za.sfmušil‹osti a náklonnost k íilozszoíování. Tři pzrvıky, které V jeho
.pozdějším životě hrály tak velkou roli, -z sklon K náboženstV“í, láska
k vědě a vlasti, -- zasadil V jeho duši otec S. M. Solovjev, známý
hi-sto-I“ììk a proíešsor' moskevské university. V J

V letech šedesátých sztudoval na gymnasiu, V Moskvě, kde se
1“. 1858 naro=dil. Byla to doba ,přílivu naturalis_tiický`czh a materžizalšisjtic-
kých thezoırií ze Záp-adu., jimiž studienti byli “o:tráve_nix, doba, kdy
€v_a_ng€_1“iem guskýøh muáiišú hyi Búøhnęxúv spis ,,Kxżfln and smrt“
a Renánův Zivtolt Kristův. .

1 Jako celé. řady jiných ,propadli i Soltovjev skepsi. a negaci T0.
byla doba krise vlìastıního“ nitra mezi vírou, V níž vyrostl a byl vy-_
C110=VäHø 21 nevěrou ženoucí se ,sem ze Západu, Jeho moskevští
spoluzžáci tonuli V radostıném _a_ praktickém mzaterialismu nes.tasra;j=íC~e
se mlnoho o th_eoriši›“. Jinak ohláżpal život hluboký duch Solzovjevův.
Mězlké theıorie a názory diktované dobou a m=ódo›u na dlouho ho neu..
spokzofljily. Byl otráven. Bylo třeba proztijedu, a toho nalezl ve Spino-
zovi, jak sám praví, - své první lásce. Prosıtudoval Platona, Sešneku,
Schopenhauera, Kanta, Schellinga a konečně svaté Ožmę, až Znjüvu
nabyl zztrıacené víry a stal se opět věrným synem p rc av o. l a V n é
cí r k V _e., Je to jen stručný nástin Sonlov`jev_olvy íilosoíické a náib-o--
ženské krise a návratu zatím k církvi pravofs_lavné_ Silný vliv filoso-
íického í-deafltismšu jeví se již na jeho první theżsi: ,,Krise západní file.-
soíie ,pıroti positi;vis.m_u.“ ˇ p _ č v

Než sledujme Sollovjeva V jeho dalším vývoji náboženském až
k oflrientìaci katolické! Od`po«utav se od hmoty je Solovjev opět věří-
oím bez jakéhok›o~liv sklonu k římskému katol›icism_u.

 Záhy po obhajobě své these jmenován byl Solovj-ev diocentem
filosofie naj mi-os,ke.vské uflniversiztě, avšak již po 3 měsících byl od-
straněčn. Příčinou byla žárliviozszt kolegů ,a šintriky, které ho vyhnaly
na západ do L~oınd=ýna. Krátkým pobytem V Italii, Piaıříži a Egyíptě,
kde se setkal sn katolšizckými kněžíˇmi, ktžeří na něho učinili dobrý
dojem, ukončeno bylío jeho vyhlnžanství. Solovjev navráıtiv se pjočal
opět své přednášky V Moskvě. l“1i‹_s.t;ortie se opakovala, 24letý prflote-
SQ; byl dán pzr=oViins_o-rně do pense_ Stále byl podezřívíán, jakoby byl
nepříteíllemt Ruska, až konečně byl z Moskvy úlłìlľlë Otđë-Íľ»8.l1ëHjz P3-K
pře-dnášeł V Petrohradě, ale ani tam neměl klidu. Jeho ,první žpıřed-
nášky pro pflodivný a té době nezzvyklý tıitul o-čekávány byly s navle-
tím a nepřář'tíel1s“tvrím_. Viděli jsme, jaký obrat Zlplůfls obíl ve smýšlenzí
mladých lži-dí., takže mohl douiati V křllidnější budžolucınoszt. , S

At;entázt na cara“ Alexandra! Dojem byl ještě V živé p*2lm“ëÍì_„
když Solovjev jakoby před čerstvě p“r_ollit=o';u krví panovvníjkoflvvou měl
řadu p,ře=d=_nášek, o základech revoluce. Dotkl se povinnosti obcanu
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OV 1 ovvuci carfoflvi, ae i 5o}oˇžvišnln.oıstí cara vuci foo‹d=dlaným, zavrhnuv roz-
Süđky Smrti tehdá tak časté. Soloflvjev byl piřesvědčen, že názslillné
prostřzedflky, jichž se užívalo V carské říši, ne=budo=u míti trvalého
účinku, a flplnotčofl d.oporučžo~val nástupci carovu iorolsltàřefldíky kladné:
pokřestiění, náboženszké ob/rćozeni lidu a tıol V pjrvé řadě mládeže.

s Pro takového oiíılovážlivce; ovšeımfl nebylo lv carské říši více
m,íćst.a, a proto mladý docent pžředešel vládní kruhy ožpflustiv univer-
sitní stolici. Ale tím So.llov'jev nebyl umlčen. Byla to láska k pravdě,
která »hio nutìkala, aby mluvil, Nyní když slovem nemohl pironášeti
svých myšlenek, činil tak ioérem. I zde ooflvěvsvtlná ruská censıura jako
ostříž bděla nad Sollo‹vjeve~m, takže sjpfloutaný s@Džis=oflv.atel byl nucen
své knihy vydávatii za hranicemęi v Ch=o‹rvatìsku la Paříži. Poněvażdž
nelze všimznıovuti si celé tvorby Soılloivjlevolvy, všech jeho spisů Íilosflofl
íickýlch, asketickýchs, esteøtšicrkých, básní, p~řekladů a recensí, ome-
Zízme se pouze naflfetšmý nástin jeho myšlenek un.ion‰istických a tim
si úzce spovjefnéhoà náboženského vpřerloidu. Přero-d ten čásžtieèčně jsme
již Sleidoviali. Zbožná domácí výchova, krizsne na gymınasiu, éra mučši-
vé skeáDlS»e a an.tagio‹niS.mu ke. všemu náboženskému, návrat k idea-

V; ' vv)lismzu -- tím ,vsim S\O`llo‹v“jev prošel než stal se opět verıcím synežm
priavžoslav“né. církve. .le to łprvnxí R sıtıadzium náboženského přerodu v
nitru Sozlo=vjevově.  ~

V té době bylo Rusko i národnožstině roflZe*1“vá~no -- dvě strany
bojovaly .pıržoıtąi sobě na život čaj na smrt, Sla.vo»Íil-ové, kteří viděli Sžoásu
Ruska V napIrıoSs.tíé. ofldlzoučelnosti od vlivů cizích xaı strana záıDiad.nická,
která snažrila se Rusko* otevlřitii vlivům Zálpžadu. V p*r*o=grfamu Slavo-
Íilů o~bs_ažena byla nejen spoliticzká, ale li Énlábiovženzská samos»tat1nost
(ovšem p‹ravro›S.1avíř_l=. V p›r“o=gramu strany pčříznivé Západu oblsažžen
byl láižb-ertalism. za D›ositivism=. Neflpřát“ells.tıvi obou stran zacházelo- až do
krajnoflstí -- j›edI.i'%ný bod byl, který je sbližoval, totiž neořátelsltví
vůči Ríimu Tlakový' byl národní duch, v ně-mflž vyrostl! Soloflvljev.
Svou vlast vřele málo-Val, ba kdysi i symł13*`a.t`isıo+valr se Slavoíily, ale
záhy pflr“cIhžlédl~ kirajnžiz jejichž názory i nespfrávně cfházpaný pattirriofltijsm
a slezpžožst k chybám vlasztiníhofl nár›od=a_ Cítě Sám na sobě tíhu carské-
ho dfesoofltlismul viděl ji ijlansnějtif nežli jiní na svém okolí a zvláště na
pravoslavné církvi, což těžce nesla jeho nábožensky hluboce zalo-
žečnflá duše. Srovnával stav církve ruské is církvemi jinfýłmii. Přirofl
zeně, že si všiml --- a těžko bylo ji jzaıko jiné církve letımo pflřejítii -z.
Li* církve římské. Vrozená touha po hledání pżravdy vedla ho k hlub-
šímu studiu dějin a organisace cżirkven katiol.ické.č Od mládí zêaıkžolře-
něnżé pflředısudky vůči ní Dçoıznenáhlľu -p›a,dalz`y. Zřzel osud Ruska (He-=
byl tak krátkozraký jako jeho souvěkovci a nyní se ukázalo, že jel
viděl až Diřzíliš pravdživě) -~- toužil po záchraně Rużska -_- a hledal
pirosštředky k záchraně Ruska (hledal je svěldoımzitě, neboje se žád-
nýcıhì) a nalezl je v katfo-l›icism›u. Cítıižl, že církvi i Rusku a nábožen-
Skěvmzu žilvioıtlu -- který může býti Záczhrza.noL1.RLl.Ska -- ĚGSÍ Ílřfibä
vnitřního ozdravění; a to~h=o= může se mu do=stža“t%i universalismem,
který je jedixnečnýìm zdrojem síly církve římské. Její ıbžoì si ľ€*Dlľ*3-
sentıanty tyranských vlád mu imıvçonoflval. Tak sjednocení obou církví
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zdálo se mu ne.-jlče-p-ší cestou. k záchraně Ruska. Studiem patrologie
a' stykem s velkým biskupem Strossmajerem dosnpí-vá k názoru., že
rozflplüàľy Cl0'.€mati-cké nejsou nep›řerklenuteln4ou prop,astí při sjednocení,
'fl_`uto› ideu; sjednocflení církve východinżí a zápiaťdlní jasně vyslovil již
V letech 1881,--83 vp-roflm.luvách věnovvaných památce Dostojevské-
hlol; vzájemný .antagonfiìsm a nep@řát.elsštví obou církví nazval zde vel-
kým hřichem. Ještě jasnějvi je idea unionistická -vyslovena ve sępżise:
,,Hisitorie za budoucnlosflt Bohovlády.“ ˇ č  T  .

v Úvahy Soèlfolvjevovy o unionism.u a stavu pıravorslavnzé [cıiırkve
Vyvrchofllıily ve spflisech: „Ijidée Russe“ a „La Ruszsie .et il'Egılisze
universzelle“. Ve druhém spise krásně Solovj-ezv ap*liku.je jrušskou
legeznıdu o SV. li/likuláši a Kassiánovíi na p“ravto›sxlavnou a katzozl;i.ck.ožu
církev“. Nelze ani ml“čením pıoımi“n:o›uti toto“ klasické za výstižˇné mízsztfo.
Tito-světci ıpfložtıkalři kdysi mužzíka, který s vozem; uvázl v blátě. Sv.
lVi“iku.lIáš “ihn-ed. pflřisk‹o=čilf, aby pomohl mfužíkoıvi. Sv.. .Kas-sián nečinně
přiihslížlel, boje se. aby si ne.p›oskvrnil bělostné řízy. Když se vrátili
do nebe, pio-chválil sv. Pfetr sv. Mikuláše a odměnil ho tím, že jeho
svátek se slaví na Rusi! dvakrázte do roka. Svr. Kassiána však potre-
stal tim, že Ííeho slváztek se slavíjen jednou za 4 roky -z- totiž 29.
Junoıra. .   j  i  

 Ke sv. KassLiáno›vi pflřirovnává S,cllo“viev církev výchžodni; uza-
vřela se veisvou ıaıskesi a mystiku, ne»stšar.a.la se o život a potřeby
Svýlch členů _- jí dıołstačila jako sv.. Kaszsiá.nolvi toliko blělzozstná říza.
Ne tak cíąrkev záıpadfn±í.~ Vychozvávala Evroplul, šířila kulturu a mrav-
ršolsıt i mezi. barbıaàry a nedbala tolik, zůstane-l=iI tırochu bláta i na
jejim šatě. Církev vých. se toliko modlí, ale církevzápz. se modlí a
pracıije. To žádá Kristus od své církve! Tak díospžívá Solovjev k zá-
věrům, že církev výc.h.odLnži V tom stavu. v jakém nyní' skutečně je.
ne›,p*l“ni vůle Krisžtovy zal slvčou vnitřní «organ“isací -- hlavně Záviislostí
na moci s.v«“ěts.ké -- blíží se ku své záhušbě. Církvi výcžhodnzí je třeba
obìflroıdy, činnostiż la hlavně u ni v e r .s. á l n os to i, Té ovšem nedzosáh-
ne, dokud se neszpiojí se Západeflm -_ dokud nepřiimse katolickéhoU

S Ň/neboli všeobecnéhlo charakteru. ıpzravé církve, Až sem. dosšpel pšravo-
slavný Rusi“ Tak dovede ølcenitti význam církve katolické a význam
spÍo‹j.en.í cirkve východní os. církví zápaıdìnší l . j

.Ještě osıtřeji odsoudil Solovjev ruské církevn.icıt.ví v paříž»skémj
salonu kterési kněžny v přeldnášce „O ruské i.dejiž“. Ostře v ní kritif-'
soíviall .ruské státní církezvnictfví, které  chce učiniti církev na Rusi jen
„veżlkýrnx státem“. jıehož pastýřem je piolicie, která shání zbloudilé
'o-zvečky do voıhrady. I zde znovu zdůraznil nutnost., aby Rusko vstou-.
Dillo ve velkou rođ;inu Krisżtıonfu.  . T

Nenídživu, že tyto smělél projevy zipšůsobily -Solovjevzovi v_ RUS-
ku ınoflvánezpžřá-t.els.tv“iz a mnohëol ,p›r.ornásledo›vání. Kdo-ž se bude d.iviti. T

ku konci svého‹,žfivo‹ta -- (byl tehzdá pnrávě v ne-jleflpších -letech.) --
objevovvíaly se u něho stlošDzY ujtirpení a tušežnlí ,blízké smrti., která mu
již také-ve 4.7'l.etech vyrvala péro Z ruky. Se slovy: „Těžká je služ-
ba; Páně“ uimírazl ten, jeholžz žâilvot: byl vskutku ~ těžkým b0=l61^fl 221
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pravdu. Zda pflřestoužpil i řormžálrně k církvi římské, je s›D*o-r. Skonal
31. červencei 1900. n s  _

”Bylt;o duch všestranný, který vedle svých prací íilozsofických
a básní zanechal! i práce rázu aszketickéıho dýšící .Íilosoíicky zalo-
ženou a hluboce zbožnou vírou. S T č j

_ Tento náčrt Svovloflvjervoflsva 'duševního pflřerodu a s ním paralelně
srpvozjeného vývoje myšlenky ušnio-nistické, jest ovšem velmi nedokoz-
nalý, ale kéž al›eS‹p±o›1`i trochu p‹,řisflpěje k ocenění V1. Solovjeva, který
pro nás důležiıtoflu otázku unifloflnistickou chápal. tak hluboce, jako té-
měř žádný jiný Rug před' nim.. Snad málokdo si vzpomnenull letos
-smrti S'o‹l“oVjev'ovy -- jezst dosud nedoceněn -_- proto věnujeme mu
alespoň my tuto vzpżomínku s .p“roszbo›u k Všemolhoflucíinu, by vzbudil
řadu eżpıigo-nů .a -lvlracofvznjíkůž ,pànoż Éiıdeu un`iıo-nistic-kou, aby tak V brzku
„fiat unum ovillefl et unus pas-tor“. j M.

“ /\/árodilnáš československý, národ /ťaío//'c/‹ý, ač počtem
neve///‹ý, pro celé S/ovansívo poně/‹ud něja/ťým způsobem se

Ov vıůstrany /‹aío/ı'c!‹é V/'ry tím ˇbýí/' muze, c/mi byl národ Ž/'dovs/‹ý
pro všechny po/vany sesírany pravé V/'ry vůbec.

T __  j S _ ~ _ (Fr. Sušil vv přednášce O Svaté Zemi.)

D/'V/'norum d/'12/'n/'ss/'mum či Deo cooperarı' _/'n .sa/uíem
5/7//775/'U/77_ l (Pseudo Dı'onysı'us.) t

_ Z/‹ušenosí a T chyírosí nevy/ťona/y a ,nevy/‹onaj/' n/'/‹dy
ve//‹_ýc/7 neb krásných věc/',' nez/ťušen/I prosí/' apošío/ové
pravdy podmáňırj/'ss/'.svěZ“y a ještě více .' //'ds!‹á srdce.

 ` “  “ _ l T  (A sžašęh)
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SLOVANSKÁ HLÍD K A.
S „Slomšek“ V poslovni dobi 1924-25.

 Hribolazcul) smzo podobni, Ko se ta. ,povsanze na najvišji vrh, na.
točko, kij si jo je določilj) za cili, se ozre, da še enkrat pregleda p“-ožtg),
ki jo je moral zpžr-e.h=o»dìt.i, da: viidi pokrajino, .skozi katero se je Vila
pot; .p«.o~gleda nazaj, da si predoflči Vse, kart) ga je medă) płotjofl dlole-
telo, kar ga. je zaniťmalıo in kar mu je povzročalo težavefj) Tako je
tudi z nami. Sedfaj ko smo zaklj‹o~čiĹli7) pzosliovno dobo - smo torej
dosagli točko, kìil smo si jo V začetku začrtali --- se ovzre-mo nakaj
V pžreteglis) čas; V spomin si pçrikličezmofl vse dni minulihv mescevì, da
preglediamo, kaj smo z.a.p›ursvtıiil.i za sfleboj in alig) im;a to, kar z večji-
mi in manj`šiimi_ trudi us.t;var`i.lzi,1“)kakšno trajnzo vrednost.  

Dne 24.. maja samo imali zaključni občni zborfl), ,,Slolm.ška“. Bil
ja V pfrvlik/osti iníormativnejga zžnažčaja.. Tov. od=bo“r=niki »so =mamirležč12)
stopęili pred vse tovariše „Slomškarja“ in so p;o“d^a.liÉ sżlik'oz13)' svojega
dela osımih mescev.
č Poolovna. doba je za nami in pred seboj imam.o= sliko- celotnega
drušfltvenega dela in dzoseženega uspeha. ln ko se ozšinraniofli na podáno
sliko, se V`Dżra.ša.mo»:“) Zak_aj15) smo delali? Kako- smofldelali in kaj
sıno ułsitivairëilllił? Kakˇsen u.sıIJeh_ sšmo doflsieflgli? -- Zakaj szmo delalig?
Vresnicšiiö) je zaniiımivo dognati, kaj more naVduši.ti m_lad.e lřjudři, ki
so že ˇitak p›re-obložení Z bogosloıvnimi. študiji, za delo, katerega nisıo-
dovlžni izlviršerVatži..“) Kaj jih more privìezstlil, da si pjrostflovloljno nala-
gajo bremena, od .katerih nšavıidezno nimajo nobene ko-ris»ti.18) Da
vprıašanjejlg) je, kaj nas je sililo kl delu, k płožrtvìovalnosti, ki_ je
zahtevalo marsıizkatero vro pflrostega časa. Vsajm) dezlolmal“0IClgo~vorijo“
na vpvrašanje besežde tov. bivšegzál p›revdszednika, ki jih fizgo›Vorizl_ kost
uvod in Vzp›od~bu;do v začctk.u _ pıo›slio›Vne dobe. -- „Da je „Slomžšek“
potreben, se mi zdzi skoraj smvešno povdarjati. Kakor je bil zp=otreben
tankrat, ko so ga u.stano~v“ili_, tıakol je ooıtreflbien tudi sedaj. Šezi) bolj je
potfreben. kajti22) naše nalëo=ga23)“ V življenj.u. so sedaj še Večšjła. Nliısel,
da od društvenega življenja nimamo nobene koristi, da je vse samo-
zıabijanje časa, .nas ne sme odvračatçi. Kdo ve, čen) H“Í4m&m`0~ k0“ľì$Í`Í?
Ce s.edzaj-25) ne, jo -bomo ıpèa ìmıeçli, ko Vs.top*imo- V živlıjelljev, ì»H Slì,Ce1'2`”')
ne samo mi, nego tudi narod, kolega Vodiitelji bomo. _ V danżašujìi
brezverskiz, mża.terialis“tični dobi, ko se je třudi, že prostí Hfl2ıľ~0ľđ
obrn;il27) od Boga in živi po ,,kršč1anskofl“ -- p‹oganskih načelıìhø se 0›đ
dujhlovnika ne zahtševazs) samo pobožnost in dober vzgled, temveč
biti mor`a modar; podkovan mora biti V vedąah, da làahko reši dana-
šuja plerečał vıprašašnja2”) V smisle kršˇčanskih resznžic, da _D*0*b“ììI€ HH-
p.ald“Ýe3°)“ m~odern“ih apostolflov in vodi črnedflovgi) plot pravzem pflotu. Znati
bomo morali pžrimerno giovoriti Z narodom, seči mu do srca., Diritıeignıžti
ga nase ter ga ìpeljati za seboj. In. Vsega tega se lahko Vadimogg) V
društvu., Da. čo drugo ne, vsaj lljubeizenas) do narodła, ki blodi -»Do
napr-ačnih sštezah,. se pogreza V s.u.ž.njo›st94) materżielnih d.obrin in kate-
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rega treba dnvigniti ter ga Voditi k praví sreči,nas« naj Vzpodbuja k. delu,
k. iz1pio;pšolnjze.Van-ju35_) naših zm-ožnostii.“ -- l\/logoče se zdi nekoliško
čudno, da ˇimamflo d~ru.šztven~o. živlienje in delo V bo=gos.l‹ovj,u za Važzen
del pflriprave za bodoči duhvovniški pfloklřicřöj Ako pıa se pflo-gllolbıiımlogj)
nekoflllilko bolj V razzmeıress), ki vladajoifl med. našim narodıom ravno
V izob›raže~Valflnem ozivu, bomo videli, da je to ne-kaj čisto naravnega
in tako tesno združenega Z duhovniškim pjoklicemż, da se od njega
ne da lzoflčièti. Slovenski narořd se V društıvlenem življenju lahko kosša. s
katerim=k‹o›li zapadnim n.a.ro~dom. Saj. skorej ni vasifg) kjer bi ne bilo
čitalnic, ìilzoibraž.elvall1iili'*“) Idflruštev, Íantıovskih,41) _- dze=kliš=kih42)
svez in ldru.gi-h kultturno-lizlolbiračevahżihl s usitan o.v. Kdo -pa
je duša Vsega tèega dela, mentor drušìtìvenega. žfivljenja? Skrošrajł ni
treba mšiti p‹o›darja't;i_, da duhovnıizk, ki p~o“polnoma razume l=jud_sko-
psšihoš, ker se je takorekoč szpiojil Z d.u;š›o) národa. On je središče, iz
kateirlega vse  ìizhaja in kamortg) se Vse vrača. On. je začeftnik in
łi0*HČ21Í€1j. Jasznıo pa je, da brez lpęrůllitašver ne more liigrati Vloga, ki mu
je namenje“na.. Kako se naj vživi V dlrušıtveno življenje, ako V mla-
dosti ni tmel niti pnozjma' on n.jem? S“pllèSıh““) kako se naj . lotiı tdel.a,'*5)
ako ne ve, kçalj .plrıa.vz.alD?rraVl slplada V njego pćodročje? -- lViisze1. na
bodłočo nalľogo nas je sıilila k delu; žalıja, da bliı se _p.ripżraV“il`i, si flpflrido-
bili va.jo›4“) za delo, ki. nas čaka kot Vfsestranske vlo‹ditLelje n.a.rožda.

, Këıkço nsmo đlelallič in kaj smo ustvarili? --„Slomšek“ si je že
Vpreteklih letih začrtal obsežen delokro›g.47)r Iz ,,Slo~mška“, ki je bil
prvotno lizključíno literarno društvo, se je .pflolagomai razvila orgašn.i-
zacija, ki je V svojem okriliĚˇ'u48) združila različne panogejg) Vpfrašenj,
katera čakajo- rešitve zlìastžžì V se.d“an.jem 20. st*olle=tıju_. Predmet dru-
štvenih ra_z,pžraV so flploIsta.l.i socioloflški -, različni znanstlvenìíăü) pžro-
blemìi, absztinenčno Vrašanje,51) retorični nasto=pi in tudi literarnze Vaje,
ki so bila pırvotno edina naloga ,,Slomška“, Samoposelbi se razumne,
da se ta rozlična; V5D?r*a€šanje. na morejo obıravnavati pod ano šiíro,
temveč je treba več oddelkov. Vastìali so rozlfiflčni ofldısežki; vsak pro-

v

bi-lem je dobil l.a.st.en52) odsek. In vsak içzmedăg) teh odsekov ima nfaılog-o
razipiravlzjlatii, o Vrašanjih., ki spedajo V njegovo pondrłočje. S temi pa je že
tudši l1í>fovedano›, kake .oldszeke imıa Sllomšek, obenem. pra tudi to, kako
sme delozvali. -_ Szocialn.a vzpzrašanja smo obravnavali V s oc i al n o-
p e d a g ofl š k e m -o d s e k u. GoVo‹rili smo o mnomentih, o tìemelji.h,='7*4“)
brez kaitlešrih dıružbañă) ne more obsˇtojatìi. Na znanstveżma vpflrašanja
je odgovarjal Z n a n st V e żnli o ds e k. Popeljalöö) nas. je V zpra.zgo‹do-
Vino›57)j č;llo‹Veêšt;Va in nam jel .p'očjasn.i.l piočetek relľìgiıje in umetnosžti..
razliolžil nam pra”pžo~čze.tek gosìpıodèarstva in nam. oosztazvlill pred oči
de“želoi'57) baıĚŤnriıh_ Py±.“›,`maja_V. R e to r i ční o d s e k nas je u.Vaj`ačl* V
govoflrrnišitçvioıřs) ki je ravno duhovniku tako zjelìofljg) potrezbno njego-
Vem verskem„dtelovanju.. Ker se brez alkoholnega vpřrašanja social-
no V*p‹rìašjašnje ne da rešiti, je umevno, da smo se posvetíli tudi temu
pçro›blemıu. Ab s t in e n č ni ods e k nam je skušal dokazati, da je
àl_'koflhøfl1i.zezm rakrana.“°) na organizmu človeštˇVa in nas je vzpodburjial
na boj zoper tega kruzteggaı soV=ria,ž1nižka. Ker pa mladi ljuzdja včasih
radi zapoj“'ej~o», je jasno, da smo imeli tudi D e V S kì O đS €1<I~ Zbìľkü
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zlatih zm, tihega ł1flľeD=©H€-Hjflaôl) «bojačih in Vz.p‹odlbujıajo›žih misćlli ža-
lo-søtınih in Veselih-3 čustežv, -bo_les›tnih. Vzdihov pa vsebuje naša „L i-_
D i c a“, ki že nad pol sto-letıja zeleni, se košati, cvete in zn'ap%a.ja svojo
okollilco S: Dšrijetnol vonjavo“. Tudi lletos je oognala Vjejloľi), češtušdi ne tak
Inagočflne kakor pflrejšnja leta. Se na ano stvar nez smeno p“~oz-,a&biti. To
je o r lo V s ki o ds e k našega Slomška. _ Orel kat ozmladinska or-
g.an“izacijža igr.a"ˇ2) V stremljenju naše dobe po pręføzjanjuöí) človeškąe
družbe zelžo vžažnšoı Vlogo, kajti reÍo_r1no moramo začeti pri mladini, ki
je temelj bodožčnosıtiz. Ako torej hlojče duhovnik usjpzešno dielovati
V živllj-enju, mora dobití sflmisel za o‹rl<oVski p›okret.63) Tega so se za-2
Vedali naši pır'eìd.nikiil in; se zaVeçda.m.=o .tu-di. mi. In Tr avnom) to je“ po-7
Vzročilo, da sme mıed Vsemri O-dseki pzoflsvetili najvač p`ozornosti or-
lovs-kemu odseku in smo si prizadezvaliřj) da bi ga dvignili na Višlitno;
ki jo orlovki odšsek-V bogo›slo“Vju,j kjer se ne more tako Vse.sra-nsko
udejstvo›Vati, kakor zunajöö) V svetu, sjp1_oh€7') mo-re d.o'seič"ìfl.68). Náš
trudfig) ni bill brezusšpješen, kajti dosagli s-mťo več kakor smo V za-
čátku up-ali7°) prri.čako«Vati'“) in svojim delom smemo biti zadovoljni.

O usjplehçih, ki smo- jih s svojim delom V pfretekli dob-i dosøegli, ne
bomo govorili na ;dzolg“o›. Sod=bo pflrezpusštimo našim naslednikom, ki
bodo zplrebirlazlti naše zapisnike in si ustvarjali objektivno mnjenjao
našem deçllu. Toliko“ pa smern.o trditıi, da naša pzriz-adevanja81)r n_iso bila
brez.pl.od.na. Kdor je zasledzoval potek poslovne dobe, je imelì pirililkoflgz)
op~azoVat.i, kako So se skoraj Vsi tovøaıriši bogoslo-vci udeleže.V2al;i'”),
društvenega žiVljenflja_in s~e.p“o svojıih s;poszobno›s.t.ih in zmżoižn_o«stih_
udejstvoV.ażli. T0,je že .vellišk nspeh, ker flpırva naloga Vsakega d4ru.št.V_a_
je -_ vsa.j more biti ._ da vzbudí V s.V-ofljih članih z;a.n.ima11je za
dr_uštven~o‹ življenje, smisel za slk.-up;-nlo delo, ki ne zzasleduje egozisıtičnili,
nam-enov, t.emVeč je pfosvečenžo skupnemu s.mıofltìru.'"") _ Tudi mi smo
p*riIs;peVali k u_m‹o«tvo-ru,"ˇ4) ki ga usıtVarja7*“)i Slomšek že skozzlil deset-
letja in ga bo ,u.s,tVarjal tudi naprej, in ko se D=os.loaVlja-ınovwj od njega
koncem poslovne dobe, um kličemo da doseže v bodoče ševeč, ka-
kor je dosegal sz pfomočjoi našizh skromnih sil.  -
fl - w _ , - Fr. Ko-lenc, počitniški Vodja.

Poznámky: 1) cestovatel po horách- 2) určil -_ 3) cesta --- 4) co --
5) mezi - 5) co mu působilo obtíže -_ 7) zakončili --_ 5) minulý - 9) zda-li“-7
10) co jsmcsvětšímì a, menšími námahámi vytvořili -_ 11) závěrečná. valná
hromada -_ 12) totiž -_ 15) obraz -_ 14') tážeme se _- 45) proč -- 15) opravdu -.-
17) vykonávati -_ 15) žádný»ziSk_- 1-9) otázatí Se -- 20) aspoň -_ 21) ještě
22) 'neboť _- 23) úkol -_ 24) -jestliže _- 25) nyní _- 25) ostatně _- 27) obrátil --_
25) nežádá _ 2,9) palčivé otázky _- 30) odrážejí útoky - 31) zástup _- 32) cvi-
číme se _- 53) láska. _- 34) ponořuje Se V otroctví _ 35) zdokonaliti -_ 55) povo-
lání -- 37) pohřížąme se - 35) poměry - 39) vesnice -_ 40) vzdělávacích --
41) jinošský -_ 42) dívčí -_ 43) kam 5-- 44) vůbec - 45) pustiti Se do práce
45) cvičení -_ 47) sbor -_ 45) obvodu - 49) odbory _ 50) vědecké -_ 51)otá.zka.---_
52) vlastní _- 53) mezi _č 54) O základech -_ 55) Společnost -- 55) vedl nás
57) zemí --“ 55) řečnictví 5- 59) velmi -_ 50) rakovina -- 51) touha --- 52) v
přerodu -_ 53) hnutí _- 54) právě- 55) dalo příčinu“ k tomu -_ 55) venku
57) vůbec - 55) dosíci -_ 59) námaha -_ 70) doufali _- 71) očekávatí _ 72) účast-
nili Se - 73) účelu -- 74) k dílu -_ 75) tvoří _- 75) rozloučíme --2 77) pra-
dějiny - 75) větví - 79) hrá. - 50) usìlovali _ 51)uSi10vání- 52) příležitost-Š
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- JAR.sPANIHELz 2
 VELKÝ SLAVISTA _ ŠEDESÄINÍKEM. -

Dne 17. října 1925" dovršil šestou desítku svého pjlodnéhov ži-
Vota univ. pnoí. Msgre, Th, a Ph. Dr, Jvøsęf V a j 5_

. -Velký tento znat;el h1ahol_ .pžís-emnictví narodııšl se V Dolní Lib-oci.
Po skončenýjch gymn. studiích V Praze odebral .sena studia bohosl.
do Říma, kde r. 1889 vysvěcen na kněze. Jako kapžlalnı êprů1sjo›bilì V Ho-
stivaři, na Olša-nech; a u P, Marie před Týnem V Praze. Svůj volný
čas věnoval sztfufldiu a bádání slavistíickému, ve kterém zísık.a.l si místo
na slovo vzatého učencše. Láska k věci, mravenčí pjíle zdonutila ho ii
k něko‹likalêeté*mu pobytu na Krku. Výsledky jejími jsou: ,,l\/lemoria
liturgiae slav. in dioec. anz-erensi“-, 5,,Liber Job“ a j. Nemalou pozor-
nost věnoval jubilant zvláště chorv, hlahżofll. Codexuž V Praze, čes.
Bible hlaholské. Velké ceny jsou i „Vesžparıal Rimsko-sl*o‹věnski“, a
velko›l.ep~é s 88 snímky rukopisů provázené ,_,P'saLlte›r.ium palaíeoslo-
venicum croaticfo-glagoliticum“. Odbforné časopšisy pìřinášejí stále je-
110“ K-TTÍLÍIĹCKY cenné Poznámky a doplňky. V oboru církeVně-sloVan-
ských .pżamátıekje Msgre. Dr. Vajs jedním Z předních pracfloflvrníků, V
otázkách cyrillomethodějíských učenou .auto-ritou.. Vydal i své roz-
právy k zlegenżdámz :pżano«nskýlm a účinně .i d.i›sšp&użt.o`flval S polským sla-
vistou Alex. Brůcknerem. Nalezl i dosud neznámé zlomky první čes.
bible Z XV. sto-1. O

_ Univeršsitıa Karlova -na které dosáhl hiodinzovstti, doktora V boho-
sloví  .a_ ve fi`l›o“soíii=, povovlala ho na  svou theol. fakultu r. 1918 za
mř. pro-Í. staroslov. překladu Písma sv. a lit. slov, Roku 1919 jmeno-
Ván již p-roíesorem řádným. Jakou autšo~ritonu ve svém oboru je po-
kládán Dr. Vajs,-vysvítá nejlépe Z toho, že ji›hos.l. vláda po_vozlala-jej
do Bělehradu k sepsání a k opravě starosl. mzissálu! .lihoslovanská
akademie pro Vědy a umění V Záhřebě zvolila jej svým dopisujícím
členem. Král. čes. spol. nauk členem mıirmo‹řád.ným, theol.
fakulta r. 1921 svým děkanem a koleg. kapitula vyšeh_rad.ská i sí-
delšním kanovvníkezm. SV. Otec. uznávaje zásluhy Velkého; slavisty
Dra. Vajse jmenoval ho taflj. papv. komořím.  

Nlsgre. Dr. J, Vzajs svou mżravenčí píli a výsledky svého věde-
ckého bádání zíiskav si jména svě`ztového», nevynechá ani jednoho
sjezdu `un;iżoni.stickéhor“ a pracuje vydatně i orfo odkaz sv. Cyrilla a
Metžhoděje. Kéž pzrotøz hojnéploževhlnání Boží spočívá na Všech pra-
cích Velkého slavìžsty a kéž ve zdraví i svěžestí duševní je nám je-
ště na mnohá léta zachován. -
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LV Z vt.
M OAISIGNORE .IAN  Ř1ÍHA'NEK

odchdzi Z .pražského semináře. Nejlepší sily svěho kn*ěžSke'ho života
věnoval borhotslovcům, u nichž 5 let působil jako oblíbený Spiìlfritudl 41 22 let
jako milovaný ředitel. Po celou tu dobu obětoval semindři a bohossiovctinz
vše co měl - sve' velkodušně srdce i hmotnou podporu, již bylo zvláště ov
posledni době třeba. Pouze ti, kdož měli příležitost pozna-'ti otcovskě srdce
mS§ra. Řihdnka ~ a těch neni málo -- dovedou oceniti jeho zásluhy jako
ředitele pražského semináře. Je těžko řici, kdo koho vice miloval, zda boho-
Slovci svěho ředitele či on Jìe. 8 2

5725611137“ „Růže Sušilovy” (byl jejim čestným členem) vždy vřele podpoz
roval. Je mu vděčna za mnohou vzácnou a otcovsk“oı_ı radu i pomoc. 1

A nyni odchází - unaven životním bojem --vę aby i v odpočinku zbytek
svých sil věnoval uhohym mrzdčkšiim ve ,,ViLncentinu“. ˇ

Ti, kdož znali jeho vzdcnou duši -~ v prve řadě hohoslovci -- lituji, ne
litıtıji, ale ooletstně želi jeho odchodu Z pražského Semináře. Útěchou při od-=
chodu msgra. Rihcinka je jmenováni noveho ředitele -“-‹ který se stejnou
láskou a v jeho duchu bude pracovati pro bohoslovce -- dosavadního Spi-
ritudla P. K. Štelly.  

Kéž Nejdo“hrotiv“ěj'ši Svou odměnou, která jest cennějši než všechno
uznani a diky lidske, odplati odckdzejicimu řediteli za vše, co vykonal Z
lasky k Němu zz k jeho větší cti a slávě. 5 1

J. M.
flˇ>“$Íš..+Ť±ˇ*“`°“ˇÉ-fiì

. ya V _

8 Døfl. PEof-ZA OEK SEDMDESÄTNJĹKˇEM.
Vzdcızěho řidkěho ıjubilea -_ sedmdesdtin -~ doživd se dne 25. říjnu

1925 jeho Magniiicenrce Dr. Gabriel Pechdček.
r Bohoslovci milovaný profesor-juoilant narodil se v“ Praze r. _1855. VySľLl-

dovav akad. gymn. praž., vstoupil r. 1874 do řádu křižovnickěho. Bohoslüvi
studoval těž v Praze. Po svém vysvěceni na kněze or. 1878 stal se koop. u sv.
Front. V Praze' a zde piisobitl až do r. 1880, kdy ustanoven kapel. v' Tachově
zz Lokti. Roku 1882 přichdzi opětně do Prahy jako kapel. u sv. Fraënt., a roku
1885 pusobi jako prof. na malostr. a na akad. gymnaısiu. Roku 1888 dosw-
huje i hodnosti doktora theologie azdroveň stává Se Suplentem as rok nato
skutečným proi. pusltýř. bohosl.ak“atechetik,v V Hradci Kľđl0vé. 15..sr17ľl@
1892 povolán byl do Prahy na theol. fakultu universitęy Karlovy jako mimo“-
řddny prof. pařstorcilk`y, profesorem řoídným jmenován 14. června 1896. Sbor
doktorů theol. r. 1897 volí jej svým děkanem. Profesorský Sbor theol. fa-
kulty svym děkanem Zvolil ho třikrdte, r. 1897, 1903, 1915 a r. 1917-18 zvo-
len dokonce i rektorem celé university Kalrlovy. V ćlfiľüib. Í20`I2SiSÍ0ři SW 59
examindtorem prosëyndd., později i skut. kons. radou.-- generál KříŽ0iVfli“Í?ů
ustídnovžl jej i koma±nde'=re“m řddu. ˇ
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Toť jen datľa životní--ísvědčící jistě již sama o velké činnosti a působeııí
lLlÖ“ilfl.flia.. Jııbilant vynikl i jako Spisovatel; nalezneme od něho cenné at vždy
časově vhodne' články ZV cirk. práva, homtletiky, manž. práva, křest.
flI'ChC4@0“l., 61 Í., hlavně v Casopisu kat. duch. Různé dekrety posv. kongreg.
provází hned výkladem i prakt. ndvodem. A kdo z čes. kněží neznal by jeho
cennou „Zpfiovědnici“ (1896 a 1911)?

Sedmdesátiny zastíhují jubižlanta ve stálé plné závilděnihodné svěžestıt
8 tělesné i duševní. Dosud ani stříbro stáří neobjevilo se -- tak padesátnilka
by neznalý vi něm hledal, což dodává všem naděje, že ještě dlouho popřáno
mu bude vydatně jako dosud pracovati na vinici Páně.

Zachovejž nám ho proto na dlouhá ještě léta, ó Pane!
o Špainihel.

4%?

K ABRAHAMO VINÁM UNIV. PR OF. Dr. HAZUKY.  
Věhrlasny orientaılista a assyriolog univ. prof. Th. a Ph. Dr. Václav Ha-

zuka dožil se 22. záři 1925 ašbrahamovin. Narodil se v Hracholuskách,
gymnasium studoval v C. Budějovicích a bohoslovi v Praze“. Již zatři léta
po svém vysvěceníł na kněze promován byl r. 1901 na doktorla bohosloví.
V duch. správě působil jentři léta a to v Liebenšteinu a Kinsbergu u Chebu.
Obdržev roku 1902 státní stipendium odebral se na další studia do Berlína,
kde r. 1906 promován na doktora filosofie. Nějakou dobu studoval i v Lon-
dýně. Věnoval se řečem semitským. a assyrio“logii,`ve které Získal si svými
vědeckými pracemi jméno více v cizině ceněné a známé. o A .

Ve styku S posluchači-bohoslovci je=Dr. Hazuka p“řívětivy, dovede chá-
pat rozumi ssnazháml mladistvých duší. Po zvěčnělém p-rof. Dru. Sedláčkovi
přednáší i Starý Zákon. Přednášky své oživuje svými borhfatými osobními
zkušenostmi, čímž dodává jim zajímavosti a poutavosti. `  

Abrahamoviny slaví prof. Dr. Hazuku v plně životní síle zz při stále vě-
decké práci. Kéž tento- badatel vědecký těší se stále milosti; nebes a pevné-
mu zdraví, by ještě dlouho' obohacoval svými poznatkly odbornou literaturu.

Tribuat Dominus!

VYTRVALE KU PŘEDU.
Začíná vycházet 57. ročník „Mu-

sea“, Celá desíti-letí sdtružovalo
,,Musezu„m“ kolem sebe mladé duše
bohosloyců, kteří V něm projevovali
Své snahy a nadšení, Nemusíme se
Stydflětíi Za traclici sveho ,,Nl.usea“ --
anzi Za ,,Mużseum“, jak Vychází dnes
-_ či když .nžaším tužbám. Zcela nevy-
hovuje. PrˇOto se Sdružujeme kolem
něho i my 5 láskou a ra.dO=stí. Je nás
málo a nelze nám věnovati tolik času
práci lìterá1“ní, jak by bylo žátdoucno
„a jak bychom Ze sI«€_1ce rádi; činíme,
co můžeme- Nepfracovali jsme ta ne-
budeme nıikdy pržacovat prëo chváluš a
uznání; nep-racujemze, abychom se

~ Španihel.

někomu Záavděěilì nebo abychom se
lìšilí od; těch, kteří nepfozchlo-pil-i vý!-
Znamzu pfráce l.iterá=rn.í a kteří pohlí-
žejí na naše snahy S joohozdlným de-
spektem. Pracflujeme pro sebe, aby-
chom se DovZb‹u‹dili navzájem k pžráci
a obě-tem života; abychom ukázali
b‹uzdoucønflO›st1i, že ani V těžkých dobách
bojů a práce nevyhflasla V řadách bo-
hoslovecèkých snaha p“řì›sp=ě;ti k Zá-
chraně lidu, Otravovanéhoz Záštiplným
tiskem, snaha sfldělitì s jinými my-

šle~n.ku, Zrozenou V srdci, mílujícím
Boha, národ a lid, Z něhož jsme vy-
šli, kżu p=r`0S.pěchu.DObraŤa Vznzešena.

,,Mu.se/um“ čeká V novém ročníku
od těch, jimž p›at.ří, pO›1“O«Z.u.mfění, lá-
sku, spolupráci -- uflprřímnou a oběta‹
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vou, Naše naděje kladené V „Mu-
seumf“ se mżusí rok od roku více u-
skutečňovzat‹i a ke tomu je třeba práce
vv-šech. Jeden neb o několik na vše ne-
stačí, ani kdyby tomu věnovali vše-
cky síly. Douíáme, že se neklameme.
Čekáme ovšem i neporozumění a pře-
kážky, Někomu se zdá ,,Muse~u.m“
příliš zbytečné, než aby se mu ča-
sem věnoval, jiný snad mysli, že to
Spraví druzí. Ale ať jsou Dřekážky
jakékoli nezneíchutí nám práce nebot9 9

víme, že dnešní doby ne.zachránísa-
tiry a kritikaření., nýbrž po=ctivá,,i
když »drobná a začáteční práce. A
pıochopení, S jakým. se ui nás po-tká
myšlenka práce na tomto poli, bude
spolehlivým obrazem pochopení a
Spolupráce na polích jiných, důleži-
tějšiích. Nedovedeme-li oceniti vzáv.
jemně svou práci teď, nevdovedezme
toho- ani později. -‹  A  

SVĚCENÍ ZÁKLADNÍI-to
KAMENE NOVÉHO AKCI-
BISKUPSKEHOSEMINÁŘE.

Po .čem již dlouhá léta pražská ar-
cìdiecése touž.iøl.a, počíná se uskuteč-
řıovati. Na Růžku V Praze-Deivicích
V neděliá, října 1925 posvěcen ,byl
Základní kámen nového kostela a no-
vé budovy arcib_ kněžského Semi-
Iıare, l  

O 9, hod, dopol. místo ochuravělé-
ho tvůrce myšlenky nového seminá-
ře, njdp. metrozpolity dr.a_ Kordače,
přijel njdp. gen. vikář biskup dr.
Podlaha a p-osvětil Základní kámen a
základy nové velkoılzepé budovy. Pě-
vecký sbor arc. gymn. pěl případné
žalmy, í

Nevšední slavnosti súčastnili se
zástupco-vé kléru světského i řehol-
ního, Z pan, nunciatury msgre. Arra-
ta, círk. korp\o=rac<e, poslanci .a sená-
toři., theologické fakulty, všichni bo-
hoslovci za mnoho kato-líků-láaiků.

Po posvěcení základního kamene
novéhovsemináře akostela sv, Vojtě-
cha promluvil sám nidp. světitel,

Prošel. dějinami pražského kněž-
ského semináře, dotkl se či úsilí i mar-

ných snah pražsnkých arcibiskupů vy-
stavět nový seminář, vyhovující
všem hygienickým i paedagogickým
požadavkům, A co nepodařilo se ji-
ným, p-odařilo se dnes, Njdp, světitel
přešel k osobě njdp. arcibiskupa, k
jeho železné vůli, neznající překážek,
a k jeho schopnosti přinésti i ty nel-
větší oběti. Vystavěl arcib. gymna-
sium, staví dál i novou budovu semi-
nární, Potkal jej i zvláštní úděl -
jiný Seje, jiný sklízí -- na den, na
který se jistě právem dětsky nj-dp.
primas těšil _ posvětiti základní ká-
men -~ nemoc. ač ne nebreznečflillęj
do-volila mu té radosti. Svetıtelìkoncı

VIpraním Zdraví a dlouhých let n.iC1D.
arcibiskupovi a hojné milosti novému
kostelu i budově, aby vše sloužilo k
zdaru církve sv, i vlasti.

Zákuúxxi i<á,men D0›Svë<>€n 3 HYHÍ
porostou již zdi ze Země, aby VYÍV0-
řily budovu odvou I)à'[ľ€0h D1'-0 200
bohoslovců. s  P

lUče«lem nové budovy szemın. bude,
vychovávat dor-ost kněžský, Helìłłffi“
jící se po příkladu zakladatele zad-
ných obětí a ,,cítící ve vlasti s cír-
kví a V církvi cítící s vlasti“. Tribuat
id Domiuus! ŠD-Éłfllìheľ  

VYTRVAT ČI OPUSTITP
Po V letošíın velehradském Siezdě

octl jsem se v úzkém kroužku něko-
lika horlivých pracovníků kněž-
ských. Rozvinula se debata O Smut-
ných poměrech V mládeži, jejichžko-
řen nutnož. hledati. V následcích slabé
výchovy za války -- a pak ve škol-
ství, jež je roZ«dv`ojeno jako králov-
ství proti sobě rozděl-ené. Jeden Z pří-
tomných pr-onesl mínění, že by snad
bylo lépe za tohoto hrozuézho stavu ško-
lu opustiti, aby se neplý.tvaˇl«o marně
energií a hle-daly se jiné c-esty k duši
n“ıl.ádež.e. (Uváděl některé konkrétní
pflřípady na školách skutečně až zou-
iaälé.) Ale střetlo se tuıdvoìí mínění
pro i proti, Zastánce nazoru Opustit
školy za dnešního stavu pravil, že
dnes se stalo vyučování náboženstvı
muče-dnictvím; není sice bičováno- te-
lo, ale duch a nervy jsou ínapíuány

24  9

\

Na



až do nejvyšší míry, čehož dlouho
organismus nevydrzzi, Působení kně
ze na mnohé škole při nejlepší vůli a
přípravě se rovzbíjí ol uměle otrávená
srdce, mládeže. r

Této debatě byl přítomen též zku-
šený, řeholník, který mnoho zemí
prošel. S úsměvem vyslechl tyto
tjěžlkosti .-- a pak pravil: „Ve škole
musíme zůstati do posledního Oka-
mžiku, ustoupíme jen tehdy, až
násilím vyhodí. Již toš, že jsme ve
škole a Víme, kterým směrem se béře
výchova, již naše přítomnost zna-
mená pro nás V elkżé plu s, Plejeme
úhor a zaséváme símě Boží - jak
nás Kristus poslal, Ostatní jest -věcí
milorstči Boží, On to jest, který dává
vzrůsta chrání V největší bouři.
Vždyť i V té nejhorší škole se najde
některá duše, kterou můžeme s po-
mocí Boží Zach-rániti a uvésti na do-
brou cestu, snad semeno námi vlo-
žené do srdce vzejde později fla› za-
ch=r“áuí duši před věčnou záhubou,
nebot milost Boží pracuje stále a
duch Božívane, kam chce. A
chráníme-li jednu duši., dost jsme u-
čøinili, má cenu našeho živo-tá, když
Kristus tolik si ji cenil, že za ni ze-
mřel, A i dnes sanguis martyrum---
semen Chr.i“st.ianoru.m. Dobrý kate-
cheta dovede si získat lásku svých
žáků, Staly se pří-pády, že »došlo k
hlaso~vání~, Zda chtějí děti s učitelem,
na Radhošt či s katechetou na Ho-
stýu, A volily jednohlasně pouť k
Matce Boží. Velí nám tedy povin-
nost, byt těžká - vytrvat. -- -Oř-

POMNI, Aevs DEN.
SVÁTECNÍ SVETIL.

Z jarního kostela kráčí zvolna sta-Í
rá, upracovaná žena. J de se jí to těžko,
sedmdesátka se blíží, má domů do“-
brou hodinu cesty a. studený vítr až
do kostí pronikající šlehá donobliče-
je a zdržuje krok (jest poslední ne-
děle v září, kdy na horách je citelně
chlad-no), D-ohonil jsem ji, a, ona, se
-dala do řeči. ,,Tak, vy iste si vyvolil
ten těžký stav, na nějž každý nadá-

vá aj špiní . . zz ten svět je tak pře-
vrácený.“ -- „Snad to není ještě tak
zlé,“ namítám. -- ,,l je, jen si toho
dobře všimněte. Co se celá vesnice,
když jsem byla děcko, napro-sıila, aby
aspoň někdy V neděli byla ut nás mše
sv., bychom nemuseli tak daleko, a
dnes kněze od nás Vyhánějí . . . A
kolik jich chodí do kostela? V neděli
dospávají, lenoši 3 cvičí.“ -- „A proč
vy jste se vydala dnes na tak dale-
kou cestu V4 takové zimě,“ pravil
jsem, abych přerušil její nářky .
„A to já chodívám každou neděli, jen
co začne s“lun_éčko Z jara více hřát.
Dnes jsem se byla s P. Marií roz-
loučit. Už se as ní“ neuvidím-. až dá-li
P. Bůh z jara nebo u Něho (byla též
u sv. přijímání ač jistě jí činil půst i
cesta obtíže). Ránojest dlouho tma,
mnoho na o-či nevidím., a proto bych
se již nevypravila., a pak ta zima;
Ale -- nechci se snad chlubit -- do-
kud jsem byla mladá, nevynechala
jsem nikdy V neděli mši sv., ani ov-
statní. I V zimě, kdy napadlo sněhu
po kolena, a -rozbitá cesta byla za-
váta. chodíva.la. jsem ľs druhými. Ne-
božtík Kou-da nám nejednou Iílrošla-
poval cestu a tray jsme jen s největší
obtíží se brodily V jeho stopách. Bo-
ty jsme mívalyrof7moče.né, až se
námi pr. farář vadil, že V takovém
ncčase jsme nezůstaly doma.“

Úctou naplnila mne tato slova sta-
řenky. . _ Dnes místo rozbité cesty
vede již pěkná Silnice, ale ubylo o-
pravdových křesťanů; bojí* se mladí
obtíží cesty, nemo~ci, kdyby měli
být prý ve studenérn kostele. pře-
ce tìi mladí umírají častěji a divný-
mi neınocemi přes všecku opatrnost
a úzkostlivou Ií>ečlivo~st Snad Boží
požehnání dává se dožíti oněm osm-
desáti, devadesáti let, zatím co mladí
již zaměuili kostel s hospofldou a, mši
sv' tanečuími zábavami, umírají tak
často na prahu života. A ŤUŤ

ÚRVVEK Z i DOPISU
KNĚZE -VOJÄKA.

. . . . Jakse já mám, dovedeš ˇ
snadno- představit. Clověk je zde \Qn-Q
dvanáct let mladší. Dnes D-to DIVE
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jsem celeb-roval. Času mám sotva na
breviář. Když člověk ;Zapo~
mene, že 12 let studoval, je
to docela Snesitelné. ~-1viíı~3Lu
není třeba glos. Kněz ten byl mi mi“-
lým spolužákem, ode všech vážen a
ctěn, ne bez důvodu zván ,,*Sokr`a-
tem“, který mnoho řečí znenadělal.
Vinice Páně V našžich vlastech volá
po dělnicích, jichž ubývá, a oni nej-
krásnější léta musí tráviti V ovzduší
pro ně. mno-hdy tak ubíjejíoím. Což
nfleıpoflstačila. by pro bohoslovce služ-
ba šestiměsíční? Znám případy, že
byli propuštění vojíni i proti své
Vůlíi po šesti měsících, dostává se té-
to úlevy i studentům Vysflo1k‹oškol-
ským, jen bo›hvo~sl1ovci a kněží -v

kteři celkem svým malým počtem
pro armádu jsou lehce po=stra1_datelní
--- ti musejí tento hořký kalich vy-
píti až na dno a tráviti dlouhý čas
bez užitku na vojně -- ač jest jich
do duch-ovníž správy tolik třeba . . .
3 tam by jistě byla ta Z léta .p~ůsob-
nostivlaestìi požehnanější než na voj-
ně. Jap.

  LIDsTvo PODLE
 NABOŽENSTVI.

Nový týdeník' německých ka.t»o‹lik.ù
„Schönerže Zukunft“ přináší nejnověj-

,BOHOSLOVCI <v. í‹ W
-.,_

ší statistiku lidstva a rozdělení po-
dle náboženství. Z počtu lidstvana
Zeměk1ofu1fli, t. j. .1.620,370.000 je
566201000 křesťanů. Z nich je: řím-
ských katolíků 273,500.0001, ortho-
doxních a“ řecko-ruských katoliků
l2l,801.000, protestantů 170,900.000 (V
tom 24,531.000 anglikánů). Z nekře-
stanů 152861000 židovského nábožen-
ství, 301,055.000 konfuciánů a tavistů,
219,030.000 p*říVrženCvů Mohameeda,
210,›<-100.000 Hizndů, 136,3125.000 ani-
mistů, 135,.161.000 budhistů, 20,512.000
ši~nto1istů, 16,300.000 se přiznává k
menším skupinám náboženským nebo
se nehlásí'“ k žádnému. 1 Percentuelně
je to Z celkového; počtu lidstva: 16.9
proc. římsk. katolíků, 10.5 proc. pro-
testantů (1.5 proc. anglikánů), 7.5
proc. ozrthodoxních, čili 84.9 proc.
křesťanů p›roti 65.1 proc. nekřesťanů
monotheistů ii polytheistů; 0.9 proc.
žflifldů, 1 proc. různých náboženství,
18.6 proc. ko›nřucián.ů,. 13.5 DIOC- M0“-
hamedlánů, 13.0 procz. Hindů, 8.4 proc.
animçistů, 8.4 proc. budčhistů, 1.3 proc.
šionistů. Skoro O dvou třetinách ve-
škerého lidstva Dlatí“ dosud Slova Km'
hy lVlo1u.d1ro~sti: „Bylit bláŤZnii všichni
lidé, V nichžto nebylo Znám1osti Bo-
ha“ (13, 1) a kteří dosud Í'ă1JˇaìÍ V
temnu, neznaìíce Světla Krìistova.
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1 B r n oz Do počtu boıhoslovců IV, ro1č. započítán 1 klerik O. S. A 1 1
lˇlrade c Kr ál ov é:_ Kromě uvedených st1ud.uje v Římě 5 českých

bohoslovců. j S . S
Q O1 om ou c:V-celkoVé statistice (,,ostatní“) zahrnuflti 2 Rusi, 2 Rusini,

5 Ukrajiťnců. S 1
Praha: Jeden bo-hoslovec v rubrice ,_,ostatní“ jest Slovák. Kromě to-

ho na české Íažkultě je zap‹s.áno 5 řclıozl-niků (1 kříž., 1 praem., 3 frant.) a
5 mim1o1ř=á1'dn1ýc1h p›o1S1l“u“chačů_ Na něrneckożu fakultu mimo uvedené dochází
ještě 11 řeholníků (4 kříž., 2 b1ened.,52 cister., 1 kap., 2 Írant.) a 4 poslu-
chači m1i.mo=řádní. -- Na studie dêo Říma o1dch1á1Zzí 2 Češi a 1 Němec. Q,

B ášň s k ál By S t ř i c e: 6 bohoslovců odbývá si vojenskoíu. povinnost,
 S piš S k á K a p it ul a: Z celkové statistiky Slováků je 6 posluchačů
fil1oso1iie. S 1 5 _

1 Košice: Vprůpíravném' roce st1u1du_ie filosofii 7 iMadŽa.rů.  
B-oflhoslofví studuje tedy celkem V' Čec“hác1h a na Moravě 323 (loni 248),

na S'lo~V1ens-ku 140 (.lo1ni 103). Řecko“-kato“l.1 .s1e1m1i.n.áře_ V P r e š ov ě stu-
dujecelkem 30 bohoslflovců (I. roč. 7, Il. roč. 7, III. roč. 10, IV. roč. 6.).
V Užhøı-øxičč je 38 høh. (Z5RuS1nú, 6 sjøváků, Z Angr). v øeıć naši
repfubfllioe 5216. Oproti loňskémflu rok.uZna1r11ená to Velké plus; V ohledu však
národno-Stním jest převaha Němců větší než loni. 0  ,

Stá1l1e2má1lO;! A pflřece na koílikeré srdce našich jabiturientů a akademiků
Äziaklepal Božský Spasitel a pozval je ke kr`álŤo1v“s1ké svoji Hoøstìně, volaje je
mírným rozkazemz „Pojdte za mnoul“ (Mt, 4; 19), A jak ,mnoho těch srdci
uzavřelo- se předtímto- ľllasvem, nzechtějíce dáti se jím p1ro1n1ìknouti, Snad ne
mnohdy proto1, že Spasitel nepřipo1jil již h1ne1d tehdy: „ . S. .č stokrát více
vezme . . .“? (Mt. 19; 29), -- Ale i kdyby nás bylo ještě méně, nechceme,
by O- nás p1lat1i1la slova: „Proč se bojíte, malověrn.í?“ (Mt. 8; 26). Vždyť „já
jsem s vámi po všechny dny až do skonáflní světal“ (Mt. 28; 20.). 4- A. F.
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ZPRÁVA o SJEZDU eoI~1osI_.ovcr°I Na vELeH“a_ADE.
Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova,

A nižádná moc již nám jej. neriozboříš.
Pravdzivost těchto slov cyrilometodějské písně dokázal opět letoší sjezd

bohosřlovců. Bez jakékoliv agătace sjelo sena posvátném Vel-ehradě přes 60
boho‹slovc1ů, aby tam na hrobechsv. Metoděje a jeho velikého nástupce arcjb.
Stojana načerpali hojně Síly ia vyprosilü si potřebných milosti k práci na vi-
nici Páně, která V brzku na ně čeká. ~ .

V pondělí 20. července po celý den sjížděli se boho-slovci na svůj sjezd
3 pout, přijel1iolo=mučtív největším počtu, přijeli pražští, brněnští a hradečtí,
vítali jsme mezi sebou zástupce Slováků z Rožnavy ji zástupce jiných slo-
vanských národů. V 5. hod. seřadil se u mailebné Qyržilky průvod, který za
zpěvu „Ejhle svatý Velehrad již září“ a za hlaholu mohu_tného chorálu vele-
hradských zvonů ubíral se do svatyně velehradské. V šeru chrámoflvém uví-
tal nás P. Vrˇa,št1i=l T. J. a vybizel pl:a.mennými'51lo~vy k práci na líšę cyrilomev
to-dějské. Po sv. požehnání odebrali jsme se uctìt památku přítele boho-
slovců -- aroib. A. C. Stojana. _ A _

Po skončené p›ob›o1žnosti odebrali jsme se do Slovanského sálu, kde pzísní
,,Bože, cos ráčil“ zahájeno bylo sjezdové jednání. -1 Ctp. Antal Šuránek,
předseda. Stoj. lit. jed. bob.. olo~m.uckých, V za1hajovacím proslovu vítá všechny
přítomněavsysvětluje účel pouti asjezdu_ Účelem bohoslovecké pouti je vzdáti
díky Pánu za milosti, které nám v celém roce udělil, účelem pak bohoslo-
ve1ckého sjezdu je vzájemné poznání a vyslechnutí p›řednášek1 »O1 akutních
otázkách dneška. ---‹ Navrhuje pak čestné sjezdové předs1ednictvo, do něhož
zvoleni: Msgre. Dr. Kachník. univ. prof. a kanovník Z Prahy, Dr. AloÍ1ís“KO›-›
lísek, univ. profesor z Bratislavy, Dr. J. Toman, proi. bohoslovi Z Brna,
P. E. Kubíček T. J., rektor jes. koleje na Velehradě, P. J. Vraštíl T. J pro-
fesor na. Velehradě, lnž. Vilém Bzitnar, spis. Z Prahy, P. Kg Rebanz Č. Budě-
jovic., P. Dom. Pecka z Brna, Dr. F. Hrachovský Z Ol-omzopce, Dr. F. Cinek
z Olflomżouce, Dr. MartinÍMi~ku‹lk1a Z Uh.. Hradiště, P. K. C. Klement z Prahy,
P. Procházka, lektor z Ol-omouce, J. l“lud1eček, děkan Z I“luštěnovic. -- Za
výkonného přledsedu sjezdu navrhuje Msgre. Dra. J. Hejčla. apošt. p‹ˇ;e1láta a
pžr1o‹děkana fakulty olomucké, kterýžto návrh přijat S bouřlivým pflotleskem.
-- Mezi tím co zvo-lený předseda ujímá se řízení schůze, vzpomíná Dr. Kach-
ník jak r. 1883 jako předseda Lit. jednoty olomucké zahajorval sjezd, bono-
slflovců a sloužil při boh. pouti mši sv. Zdůrazňuje význam literární práce v
dnešníndoflbě, kdy' llidstvo uchýlilo se od pravdy. -- Výkonný Dř6fđS€“đa Uf-
Hejčl děkuje za projevenou důvěru as lásku. Vyzývá pak shromáždění, aby
po návštěvě hrobu“ zemř; A. C. Stojana vZD'01ľflHŠ10“ ì`Ž~ìjÍCÍh0É mfiìli
Ĺ. Přečana, nebot každý, kdo chce p›raco›vati O unionisınżu, musi býti in
uníone cum episcožpoz -> Arc, L. Prefčanorvi zaslán sjezdem pozdžravný te-
legìramz. -v- Pre-dsevda sjezdu předčítá pozdrìavnë pıřípisy, které zaslali Dr.
l*1'Ť1o‹ř. Hruban a kan. Světlík a pozdravné telegramy Dra Skoupého z
Brna a spisovatele X. Dvořáka. ˇ-~ První pozdrav pronesl ctp, Dörner,
předsedla „R S.“ V Praze, který vyslovuje plřání, .aby sv, apo‹štolové žehnaii
všem našim sn1ah1á,m, Vyřizuje pozdrav _Msg1“1a, Říhánka a Ústředí katol.
studentstva. -+~ Ctp. Jar, Pořízek Zdraví Sjezd jménem „R S.“ v Brně.
Každoročně putují bo1ho›slo1vci na posv, Ve1leh.rad1ze dvou důvodů, aby se
stali hodnými kněžími podle Srdce Páně a aby se zde pozna.li .a podali si
bratrsky ruku ke spolup>rá.ci za vytčenými ideály. Vyzývá všechny Slovany
k sp=o`lu1p*ráci v ,,Museu“. ~“- Předseda pflakpřerušuje jednání sjezdové pro
pokročilou dobu..   č 8  

Večer uspovřáidal pěvecký kroužek- b~oho=slovců oflílomuckých akademii
za řízení Dp- Vaňka s prvotřídním programem. Zvláštnil pozornosti se tě-
sıly sklazdby Dip, Vaňka_ --
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Ráno V úterý shrofm1áž›dil1i jsme se V chrámu Vel1eh1r“ads1kém, kde pou-
tavě o s1pol1ko‹vé čínnofls-ti. kněze kázal Vdp, Dr. J. Toman, profesor Z Brna.
ívlši sv. u hl1avní1ho1 oltáře sloužil Dp. Král, novosvěcenec z Olomouce za
assistence Dp. Salajky, n-oVosvěc_ z Prahy a Dp. Války, novosvěc. Z Brna.
P0 polbožnosti u hrobu arc_ Stojana zahájeno ve s1loV1anském sále další
5jezd0vání___.D1-_A, Kolísek, uniV1 proti. z Bratislavy zdraví sjezd slovy
hymnu cˇyrilo.m1etodějského1 Salvete iratres, slavicas servate gentes numíni.
Náš národ je přip~raVo›ván O1 Boha, naší pak povinností je servare gentes
num.ini_ Pře«d“staVuje nám konečně bohoslovce 1a kand1idáty bohosloví Z
Rožnavy, vyslané J, M., Ndp-_ l iskrpem Čarským Z Rožnavy. _- Dr. To=man
předčítá p›oZdr_av ,družstvajArnošta z Pardu1bic_ - Ctp, 1 Chøtmiak zdravi
sjezd za uk1`aji1ns-ké bohoslo-vc1e, red. a spis, B. H1“ejňuk přináší povzdrav za
ukr.ajiznské o1rg1ani1s1ac.e a o1rganísovaný ukrajinský lid, _- P_ Vraštii T, J.
zdr.avíÍ jako zástupce papežské koleje jesnítské na Vel-ehradě_

p Přivítán Všeobecným potleskem ujímá se s-lova P. K. Rebzan, preiekt
stud. semináře z Č. Budějovic, aby p“ro1mluv1il na them.a: „Liturgická o-bnova
V našem lidu.“ -- K c.h.arakteriflstice naší doby náleží dva markantní rysy.
Je to touha po vnějších symbolech a touha po styku s nadp-řirozenem. Tyto
jsou též v“zdá1leně1jšími motivy liturgického hnutí, které Vzniká uvnitř církve
a je jen vnější formou učení o vclkokněžském úřadu církve. Učelem litur-
gickçého hnutí je obnova lidstva hynoucího skepticismem a povznesení jeho
Iç vëčným p1r3aVd1á1m_ Největší úkol V líturgíckém hnutí připadá knězi, který
musí lid V liturgii poučovati, liturgií konati a přivésti lid k účasti na liturgii.

a) Prvním úkolem kněze V l~it“urg1izc.kémv hnutí je po uč ov á ní V litur-
gii. Toto započínzá již u dítěte liturgicčkou k'atechıesí_ Na vyšším školním
stupni dlužno pro1bír.ati ~litzu.rgi1k1u soustavně, Nejen však .děti ale í lid třeba
po-učovati. Zde pros-třed1kem poučení bude liturgćická hoflmliletika, Náš lid mi-
luje hzromadiné bo1hoslu.žby, leč nedovede cıhápati hluboký Význam mše sv.,
proto 'ji tak zanedbázvá, ač Vy“hle.dáVá rád jiné hromadné pobožnoflsti. Proto
nutno u lidu v*zbud1-iti zájem o tzajemství mše sv, a to se nest“an1e hrozbami,
nýbrž nozučením, Nejen |o= mši sv., ný*brž› i O1 jiných lľíturgických úkonech
íze l3řÍ16ž1it1o1s.t1nžo1u promluvou lid po1uči1tí,, .aby se naučil ozrare et oiíerre cum
ęvCç.1ę5ia_ Uvědomění liturgioké. nutno ovšzemšířˇiti í tiskem.

b) Pro po1učení přichází ko nání_ Zde padá na kněze především péče
o sv. místo-, které m1usí býti zařízeno přesně dle předpi`sů. J Učiňme si při
této práci -heslem slova žalmísty Páně; Dominže›dileXi.dęcorem domus tuae.
Celý rok církev naplňuje chrám ılitušrgickými slavnostmi, Vánoce a Veliko-
noce i s adventem a dobou postní zvlášt mocné působí na lid svou litur-
zzgickžou náplní. [Nejen církevní rok je Ioramženem pro liturgii, nýbrž církev
opouští .chrám 1a jde S1 námi do práce a žìivota, doprovází nás od kolébky
až po hrob různými sVěcen1imí a požehnaními, jak jsou obsaženy V rituá-lu
Íˇřímském, V otášzce litzuzrgiokéhoı jazyka ponecháV1ají dosavadní p›ře~dp1isy
doısti volností lłiturlgickému hnutí, které přeje žívému lidovému jazyku, Pří
litu~rg`ickém zpěvu, zvláště lido-vém, a hudbě mějme též více církevního

x

ducha. -
I ıv .D v I Vcì) Po konání d užno pflříhlızeti tez k u casti na liturgflii. K této účasti

na lí,tu~r`gii dlužno lid vychofvávati., což se nejlépe děje rv litzurg, krovužcích.
"laik-ový líturgiczký seminář -může ad vzn.íknouti V k:až“d.ém k*ato*l.1VzděláVa-
cim spolku. Kněze však, který se tomuto úk~ofluVěnu1je, čekají veliké studij-
ní' úkoly, nebot musí se řľídíti -vědeckými Výzkumy zvzlžáště V oboru dějin
lit;urg.i1e. Z

 Po této se zájmem 'Vyslechnuté ř-eč1i; zdraví ctp, D ol e žal Z flflradce
ł‹xrá'loVé sjezd za obnovenou řečnicko~-literární Jednotu bohoslovců králo-
Véhtradveckých. . 1 1 0 n

x
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Ctp. Jankewitch Z prešovského semináře zdraví sjezd jménem
ruských bo1ho«slovců-em1igrantů_ A A ,

' V,Druhý sjezdovýf reÍe1rát pro tema ,,Tho=mistický sjezd V Rímě 19255“
přednesl ,Dr Al. K olžíse k, uniV_ proí1ies1o»r Z Bratislavy. Referát, kořeněnýO

I V Vhojně o~sobnım1i zážitky, přednesl libofzvučnou slovenčinou.1““ Začíná= svůj
reierat basnıckou kıanonısací sv, Tomáše Aqu. největším bás1n.ík1em..Středo-S
veku Dantem. Jeho nauka je světlem, jak praví Píus XI., které až podnes
Šˇvíľí. LÍČÍ DIEIK h1iSf[01ľi1i Sjezdu. Sjezd tento měl s‹hrO1máž1d.ití pouze proiesory.
a vědecké p1r1acoVníky. V dubnu tohoto roku ,s1hromıá“ždi.lo~1s1e přes 80 účast-
níků .kongresu V Řím Z těchto -bylo 9, Slovanů, ponejvíce Poláků, z Če-
choslO›Vá.ků jediný. Dr, Kolzísek který zzastu›;pov1alL akád1enri1i. sv. Tomáše V

(D<

, ,Praze. Sjezd měl na programu řadu přednášek význazčných vědeckých pra-«
covníků, Zabíral se hlavně problémem, gn05010.g,iç;kým,1çdęje-(1n1á1n001.d0153__.
vadním řešení probl_ pfoznávacílío, je-li třeba nového ì'“ešení, o rozdílu mezi
kantismem a tho1m1is1mem1,j co s1ˇideal1is1mem a po1d,lˇlo-jné pozornosti těšily
se ji 1 otázky ko1s1m“olo1gick1é, jako hylo-mo1r`p1hism.uS, nauka O1 elekt1ro›nec,h1,j Ein-
steínova teorie a jiné. N.e1u1Stá1le dOpor`u1čováno hlavně čistí sv. Tomáše V
jzůvodním textu j Nejvýznamnější usnesení jsjezdováz* byla aby bylo Vydá-

'° 0 I ˇ.›' I 1 01 . , vı I I ›no krıtıoke vydani „Summy co‹ntra gentıles“ .a aby byl usporadan thomı-
st1ick,ý kongres po dvou letech. Řečník navrhuje, aby sjezd p=o›žá1dalp1r'až-1
skou Akademii; sv.. Tomáše, aby před světovým ko1ng=režs1em thomistíckým
uspořádala -thomístícký sjezd č1esko“slovenS1ký, Návrh tento pak sjezdové,
předsednictvo- odeslalo p1ražs1ké Aka1demii sv. Tomáše. Končí přáním, aby
moudrost sv. To1má1še osvěcovala naše srdce 1 naše duše, as nejen naše, ný-
brž Všechna-srdce›s›lov1anskìá,  Y   , j .

Tím vyzčerpáno dopolední jednání a 'sk1o1n1č1eno1 níodlitbou za zemř- bi-
skup1a Fischera-Colbrie. 1  _  A  V 5 , 1 1  

SvatováclaVs.ko1u hymnou zahájeno o1d1p1olední jednání-sfljezfdoívé, V němž
P. D. P e cka, spisoflvatel z Brna, přednesltřetí a posle-dní referát sjezdo-
vý na tema ,,Tvů=rč1í schopnosti ducha V moderI1.í _pa1sto1raci“, -- Odůvod-
ňu1je.na-p“ře~d,p1ro1č1 si zvolil toto téma, nebot kněz" dnešní doby musí se sna-
žití přiblížitži se .sve-denému' lidu. Řezčník praví, že neısmímeč V kjáfzzáních (lidu
mluviti nezášžfiivnýníi.. pojmy, nýbrž musíme podati lidu vše - ín1diví~duelně,
pl1a1sticky=, tfak, jak mluví básník, Vzor bá.sn1ick.é mluvy nám podal sám .Spa-Ě
_Sít1el,_ který m1lzuv“í.l-lzidu o tom, oo mu bylo* blízké, mluvil k němu 1 V podo-
be=1nstvích z jefhoą ž_iVo1t.a, __.Mode,rn1í„ člověk chce taktéž jako lid p-al1esti1n1ský
Viděti sebe., svůj život. Musí pro1to1 kněz pro poučení o věč-ných pravdách
čerpat při1rIovná1ní}z moderního žìivota, Ale kázání. S1amot›né_ pro moderni
pa1st1oraci ne1stač.í,.nebo1tna kázá.ní .chodí jen menší procento1 Íarníků. Kněfż.
však má çkıázati všem. Měl by proto Vnikno1ut Z-všudy, kde lidský duch. pro;
niká.1~1(kÍn1iha,;novinyf, -diva-dlzož, kino.atd.). Pravda Boží musí V .dnešní době,
1býtżi1šíře1na- nenápa1d1ným .způsobem V uměleckém rouše povídkył, ro1m1án1u.a
p_1Li[dé11.jbe1ro»u dnes knihy. do r11kyč'pro» zábavu, jdou d01 kina za z1ábav0u_ a
p., je-1l'ifl~ to však. všefprro-níknuto1 duchem křes1tanským, razí si pravda B01ží
sama nen1áp1adně cestu1 do 's1r=dc1i lflidských, A tak můžeme pžoužíti všech
tvůrčích-;SchO1p›ností ducha pro naší činnost pastorační, --»_ 1 - p - .-

»Výkonny p.řed1S~e-dajsjezdový, prelát Dr; H e jčšıl, děkuje V doslovuz na
p-rvémí místě:1Pro1zř_etelnosti Boží, pak všem, kteří o ,Zdar sjezdu jakkoliv
se přičíníli Z a končí szjezd; P301 z.apě1ní-hymen -n.ážrodn.ích- a papıežské rozešli
se b.o1ho1sl0.zvc1iydo› 'svých d.o1movL'1, 1načerp~avše1 u kolébky křesťanství vvnaę
ších Vlastech nové Síly a jarého ,nadšení ku práci pro O1brr'o‹du křesťanství

11a1šeim~“náro„dě.^--je ` _ - č
Ž=?0 _
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Nov'ı:-=;Kı\ııı-av.  
P., 1yíARIAN, scHALj_ERz

' ŘIMSKY MISAL. P
Nákladem dra Ant. Podlahy ve

prospěch ,,Děd“ictví Svatojanského“.
Tiskem Arcibzisflkiużp“s.k,é knihtiskarııy.
- Stran 744. Cena 40 Kč, V krásné
vazbě. se Zlatou ořízkou 56 Kč. y

S potesenim müžemze všude V ci-
zině sfllzedofvıatí rozvoj liturgického
hnutí, této- vznešené myšlenky restau-
race prvotní, svěží a vřelé víry“ plné
žživotnos-ti a nejint=imnějšího spojení
duše s Nevěstou Kžristovořu -- Cíırkví
sv, As jest p'o~cho›pžite-lno, že pozornost
.hnutí ovbrácena jest" především ' na
Obět Nej-světější ,-Mšizsflvů.: toť ohni-
sko naší bohofs«l›užby, toť pravá, sku-
tečná a nejdokolnalejší obět, j.aka\ kdy
byla Bohu přiIıeše`n;a,“ iinejdoikonaliejší
Způsob oslavy Boha, jí člověk-tvor
nejjistěji pohnouti může Boha-Tvůr-
ce k slitovnému milozsrdıensštví a smí-
I`u_ Jest tedy nap~ro›szto nutno, aby
každý katolík -pilně lüochopil absolutní
jen hodnço-tu a_ význam. Přímou cestu
k tomu ukazuje, 'římský misal, a j í

y Proto“ s ~up›římż11ou radostí vítáme
český p=řek'l‹ad miszálu, jímž liturgické
hnutí u, bude piošinuto hodně, ku,
Iìřı->‹d»u. Nej-en Drositému lidu, ale ,i in-4
ĹGIÍŠGHÉU Čęskému (siezsitiťxjů, text latin-
Sk0“-če“S@l<ý)- do-Staılo se posvátné, , ii?
turgioké knihy, ježsfle hodí „pro vše-P-Í
chny duševní stavy. a všecky nálady,
sÍır‹d,ce“, neboť, ,,s-lova Ducha Svatého
jsou nedoěerpıatelna“. Tot také hlav-
ní důvod překladu. -- Práce emauz-
ského ben-edìiktína, P, Schalľlera, jest
veliká: a kzrázsná. Rytmický, libozvuě-l
ný a při tom výstižný pjřekl,a.d„;k,riá,=sně"
harmonuje S hlubokými ,~myšle-nkami
modliteb ai sequencí (p~řfezkla»d těchto
pzořídil d-r, A, Fuchs; }k epìštolläżın H
evangeliím použito Sýzkorových peri-
kop). Velice vhoždnéi -ai ìniormativllí
jsou četné “lťizt±ur gické, ę,€l.itzurgick0.~h“iStoľ-
rické a jiné polzínámkyiˇiiìaa vysvětlivky
předcházející ,jednotlivé ľm;odżlitby,_Q, mše
sv. i jedlnotlivé doby církevního roku,
jež značně pıomahají snadnějšímu po-
ro-Zzumění textu. Ovšem, není to ú-plný

přezklazd  c›elého,,.mi‹salu,_ Tak V propflriu
de tempofrez vynechány na si př.
mše na vše«dní”`±Ž,ny v postě; mnoho
chybí V prožpriu clesonctis, kde ĎTŠIH
především Zlřetel na ůlůůnaseiljlnaroždní
světce, chybí i votivní mše sv. Pro
lid však, který většinou nema času
jíti každý všední den do kostela, do-
stačí úplně, -- I svou vnější, úhled-
nou aj.-krásnou úpırıavou a jasným ti-
skem (tištěno na jemném, indickém
páapíře) úplně vyhovuje. › už U s

Jsme Í panu pflřekflıaldiateli i meczelnáši
toho-to díla, dru_ A. Podlahovi, ze
srdce v`%děěni`Za tuto cennou práci,
které jsme u nás doposud tak posvtrá-
dali. Nelze než cošneivřellejiji všude

_' _

doporučovati. ů A, F.

ASKETIKA I. ~
(Autor neudán.) P

Nákladem -Družstva tiskvo-vého v
I“Iradcii Králové, Tisk.. družst, knih-
tiSk.v I“Ir.adci "Králové 19244 j

Neměli jsme dosud důkladné České
aszkeztiky, ač po ní často bylo vofláno,
Proto prvý-,díl ‹toˇ‹užebně očekávané
asketiky, ,jednající os »dožko~nalosti;.
jejích překažkách ia prostředcích, jistě
s radostí ,uvítají Zvláště ti, kteří mají
býti„vůdrci~,jak sebe samých, tak i
dr„uhýc:h,snai-cestě k  d~ofko‹nżalo‹s~ti,. i r
.s V úvodu podán je výměr“askese,
jako cviěby ve „vě‹cech, které 5 nás
uscho*p~ňuiÍ,, abychom“ žili vpravıdě
křesťanský, Čäıstprvnír -pflofljednavá o
pravé dokonalosti, spočívající v
lasce, a to lásce Boží, O stupních,
potřebnosti, snaze a povinnosti do-
tkoàníalzosti, ,Zvláště u řeho-l=níků_ Část
druhá iiezdná o piřekážkázch a nebez-
peěích na cestě ~dozkona1osti, totiž o
p›o~kuš'eních,," Ť vznikajících hlavně
smyflsly.jČásìtz třetí, jednající o růz-
ných profstředcích do-konalosti, je
pracovanlan n'a_““p‹odk1adě prvého týdnu
exercícií Ť “ sv. a f Ignáce. Poslední dvě
kapf."j`ednaìjíůíio nejspo»le`zhlivější ,holi
na cestě k věěno-sti -- o modlitbě,
jejíž různé druhy autor opět hlavně:
dle sv. Ignáce probírá.
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Asketika psána je slohem poměrně
lehkým, srozumitelně, je bohata
četnými příklady a citacemi Z Písma

a darech Ducha sv. Zvláště část o
ctnostech, dle slibu autorova má ob-
sahovati úplné vylíčení ctností bož-

Ov )0 J I
.-sv. a sv. Otců, takže muze míti hlav

ně pro kněze veliký praktický vý-
znam, _

Díl dšruhý má jednati o ctnostech,

ských amravnıch V rozsahu dosud
neoibvyklém. Dle dojmu Z prvniho dí-
lu se na ni právem těšíme. J

“ Rel.

rCIZOJAZYČNA
EUCHARISTISCHE

FUNKEN.
Z italštiny plřelfožila Ottilie Bödzi-

kerová, V. sv. Ave Maria. Nákladem
Heľđeľ 21 SiD0*l., Preiburg in Br. 1925.

Milá, roflzjímavá knížka. Kdo s ní V
ruce jednou polklekl v hluboké poko-
ře před svatoistíánkzem, ten jìˇStě ji VEZ-
me opět a opět do ruky, aby v srdci
svém roznítil plamen mystické lásky
k božskému Spıasiteflli v Nejsvětější
svátosti. Jako* by tu srdce své roz-
žhavęnè plamzenem lásky kladl na ko-
vadlinu víry a bušil do něj perlíkem
naděje, aby z něho sršel p-roud jisker
đøkaznjíçjęh skutky eucharistíckou
lásku k božskému Mistru. --- Druhá
část knížky podává pěkný rozbor
an-dělszkéhoz pozdravení, upravený pro
pobo=žno›st před a po sv, přijímání, --
Ze „Euchazristické jisflk-ry“ jsou vefllmi
oblíbené, dokazuje zvláště, že dosa-
vadní 4 svazky se rozletěly v 300,000
eXemlp~l_ po katol'ic=kém světě, aby ži-
vily .eucharistický plamen v duzších

li  
.f `”'Í _
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LITERATURA.
křesťanů, Pro soukr-omo-u proboflžnost
bohoslovce a kněze se hodí výborné.

ERBLICHKEITSFOR-
SCHUNG UND WIEDER-
GEBURT voN FAMILIE

UND VOLK.
Von Hrezrmanzn lVluckefrmann, (IV n,

66 Iˇlerder, íFreib‹uflrg_ P
Pro mnohé jest manželské soužití

nęgnqifnjým nfleštěstím. Nevěděli, co si
vlastně zvolili, Teď Svého kflrokzu li-
tují, žalostně hořezkují nad svým osu-
dem a netuší ani v nejmenším, progě
tolik smutného na sobě a na svých
dětech se dožívají. Pro narodí ro-
diny bylo by zajisté životním pože-
hnáním, kdyby rodiče a jVYCh'ovate1é
-'- ba též i mládež, jež. se nachází ve
stadiu svého do-Zriávání -- chtěli vy-
zkoumati a poznati jednak tajzezrnné,
ale i p‹o«tě›šzite‹lné na zárovleiň i smutné
Souvislosti mezi dědično.stí a osudern
lidským, na které nás tento spisek
řehoìlníka-bioflloga upozorňuje, J. M.
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_ HD nie ži 'tý-jsrp i S noži to it áz c e u ni o n i S t i c k é. Právě vyšel velice
-časový iżniožrmcativmf spisek.předníhollìznaice o-tázkš7*Íëø'“P. B. Słľiáčila T. 313
._ì„Pf“3voż5lzaviná.theozlogie a__možnos.t .unie g.východnímši cirkvemifg Spi-sek
.genłzløi zd[.oflpŠ=ozruěajerne vřele všem, kdož zaj.imají se o žádoucí spojení církví
svýçrhod.ních sfcíízkvi katolickou. Cena broflžorky jest pouze Z -Kč; obieìdníati
ji možno iv Afldrnin_istr=aci`7 Dědictví Svatjojans-klého~,i , j _ J  _ _ ; Ť
 _i.Bogosi-ovna Akademiazy B1o~go‹siovničl“i Vestnik; Xjzvęzęi; “ ii.i.i._,v“"lV.

-Ljjubljıa.na, 1925.  l  P P i
Kotrba vi Pš°a,z;e,i-Plštrossova ni, kč- ÍÉÉQŠŠSQ l . P P
V P ŠV àifü Í? 01“ 5ë;žl_C*`Ěìäv e kl: _ Št ení o Čo a ší c h j s V t ý oz-

P ch ra n ach.. iiif“5ii=1Ťan 95; Qıefnaz 10 Kč. ,Pěkná t.ato›`“kn.ížrzka. vyišla jako i. číslo
_ _ _,,V-ěrověstiii, _Sbí_rky lifldových naiho=ž.'spisů. iíáspfisoflvaiel sfleznamuie ve .ni` čte-_

3nář_§e_ płolutíavě se .živ;o«t.em„ našich ;ná=rordníc:h světců na základě .svého hlu-
bokjéhflosstu-dia. Vítáme toto okrasné, díikoza přejemelsji, aby (se mfu? dostalofl
za-sìouženéhofl ro~zšíření.  « P _ v  “ ' P  

_ _ D ij. 'Ka r el L. Ře _hůák:l.SŤsf tý _. Ha v e l, o V i nti, j h o
c her am _n.a- S t as rs é mi in ě s t ě=PÉ ra hy. StrˇĹ 116. Qena 5' i(ě,-Äuto~r podává
historii pražského- krásného chrámu P`áně,sv. 'Havla is jeho pamá”tjn«o*stini
na roz_ep~iss,u.jse se i ioce-le Šatní o-sadě. svìatohavelskléí. -1- Čistý výynos věnován
ve proflsipiěch kostela. Do~po'=ruč_ujemfle;. '_ P “ 7 J ` l r

A n n a s ž żnęlv 5 N if y øhtši j{Lnváma_z.,i~.órč, aišvi., še, 1.) i
px. Aniżønm vf iz ani<ø.všť .šxażøjšaçê nn~ø_vøin~hy_ sešit. e.  cena 2 Kč.<

G2 UM c~"kfl Q.)S

Šesei Eiifbaum všri J l a -Ě/ioriavflěj. J ` Ť .ie.. 5
Äiiois iíoíiůinžannz L/iě“stysÍB›ritni.c_e na Mo.=riavě_- Cena ,l2 i{č,Í l  J
K. B. Wankiov`á~Abszo-loznová: Tulák. D'fi`”a.m.a_veůn4 jednáníicb.i, fí3›eina._i5i(ě.

; Alois St. Nioivánk:1_Probuzen_í ze _sna, jˇlra ˇ«fˇeůz.4i.__dějsítvích_ C-enarš iíěý
v č Alois Z. Mí“ľsk§f: Pro hubiěkuø. _,.VeselÍo«hlra z vjenlšý .ž.ivio=ta ve 3 jednánícli.

Vlasáková: Selištěż vesbezjmujžů.`Veselo“hra ve 3;iedná.n.icli_`zi-Ce!
na  c.   ˇ P V J J

_  ižąxiøı Løíflašz Knhičiflivy záíęży;. Pfašhajø -si ášišżvićh.`cena-ir kč. J
Juiie tVlalsá-kovázz Věaejň na Blezd_ěz.i.MVýpravná hra se jzápiěvif a, tanci j od

4. je~đżná.ni`ch_ .ízpena 6 .ÍKč._s _ =  P “ z  i `
VBriižsivo-zìifiast, Praha Žitná ai.iě. Za; . I a   Puž MW łıđlí Jó

P Q Ž 3“ V OŽJÍV 33 5i1Ťu›Č*ŰŠ ÖŠŠÍHY církevní. i,uitii*2;ika..- Jsou to vho›dnéz“dvě-poimůcky nábo»žen,_vyučofvani 'veì školá_c_h_ i,,itu_rg_ivkía (io str., hodi se
jako yloflžilša do k_a.tec.hisrnu) ob_sah.uje,nejdůlfležitější věci Z _teto“naul-šy. ˇ

ŠoÉí-Čijiny _i“Szo=ja yp-s.a_n.§7 përiofl iinaši _mjládezž; aáby, p«o=;5nal.ia i rcirkevní_ Ă.z;jë§_ę . .v P `
vi.asii..-P `  ˇ  

. r A. [Poš um a ve s k ýz. Prodaně job-ět_i.Ob=rláízek;ze života P jedjnasnich ›C3 QQ

Tato p€rŤolpiagaěn.í diyald. hramá za účelpřjedlemjchrániti dívky před oflbchsofld-v
z _ _níky _,,-živým masem“ a po›uk.áza.tiin“la Pzácbranné.-díloi,,ná»dražni'mi“ssie“,- J _
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ROČNÍIQ 57.  1925-#26. ČÍSLO 2.

Ja 7“. Cella.   SEN-
V/VSldl sniulny Iznˇzz u puste' eesly lesem -- --  e

Kˇřiž slon/'y' -- s Kristem ples/io'oy~7n, zvikloınym vělnů .Šlehy
U nej vichry mˇdly, plisluınice, snehy --  .
on lclidneˇ stál pln tiché bolesti s
d ílťlive' -- sldd/ee' něhy -~ --
--y--v Les U lie/Le' duøneˇ U smutlťu snil
cl šumel U divne' touze,
když slin se pod I€“ři.ž jofřiplaflzil --- «
s nim šejoldl boly dlouze:

e „Jsem usehly' list, jenž nd podzim
mateřské urvdn sneti --
jseøn brala“ synů Bolesti,

 Izcleři jdou Ziliin kleti -- ~--
Sve' srdce lcladu pod Tvůj kříž,

l je elioife, jbulclo hofřeni .....„ j
o d slzy, jezˇ jsem “uyplul€dl,  
ly uz jsou beˇdnyni mořem . . “

ı

V/VSlin s kmzem splynul 'U objetí
os dřevo liodl U touze -- .
i .stmonzy šepl-mo sdilely
sivdnlťeøn poeel dlouze. -- „--č  

H'

FRAN“I`IsEK DRÄBEI<z
 CESKY SHEEHAN.

y by Potkali jsem dvě veliké duše. Vyslance BjOìží.PrVní pvokynul mi,
abych hčo násleždoval. Z.aVed.l mne lg lvelkojleflpé, světlé kathedrále, jež
Vyrůstala Z tvrdé, bílé skálý a Ztrácelal se V Závratıných, výšìnách.
Svaté kla-thefldrál›e kněžství . . . S h.lub=Ol‹ou zplolleozrzolu jsem Vstoupill

1 V Vdovnitř. Veliké, hro-Zne ticho lzezzzelo vsude. Ne Zrakem, ale duší jsem
tušìl p›O›h.lefd, světlo nebes, Padl jsem na kožlena, Dlřidružìv se K těm
tisícům, jež jak-Oz jSko=se;né klasy hluboce klonily hlavy. Bolest a hřích
se jich clotkly. Zahleděl jsem se před sebe. Zlatý oltář, plný žlutých
Vjožskezolvic tam Zářìl, hořel. Tíše pfllályvoıskloêvìce a Ztrácely se pod
ťmfnivým srdcem. Osvěvcovaly těm dzoflle tvář KrìS›tfO»vu a samy se
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stravoyaly. Vezlžežbné, smutné divadlo napílnilo chilzadezm mou duši. V
tom Dťadl .můj zrak na veliká pflíłsınena, jež andělé drželi V rukou nad
ol~táře±m: „Milfovati budeš . . -- Přikázání Všech pžříjkázání. -- Za-
styděl jsem se ve své ubohostí a bíd-nosti .aj srdce mé pflrosilšoá 'O lásku.

Druhý pohliédl na nmzes živou. nocí svých hlubokých očí 8. Vzal.
mne .lehce za ruku. Z květnatého, čist.éh›o údolí vedl mne do pfříkré,
strmé skály. Byla to cesta krvavých stop as h=ojného› żpjoltu. Kolem do-v
kola .D-rozpadžlé výmxoly a obirıošviskzé ballvzany. Srdce mi Sevřela divná
úzkost. „To jest cesta; kněze, českého kněze“. „Podívej se, -- p+;1“ávil.
mi -- na zvlhlou Zde zem, tady pllakalz, tam 0 ten balvan zakopl a
klesl pod těžkým křížem›“, pak ztíšil hlas, „gr Zde nějaký sur-ovec ho
udeřil do bľedého, spłoce-ného č›ežla“, -- a ukáZ.al na seschlzou kaluž
krve. V hlavě mi huěelžo a duší pzrojeżla pialčivá jlłítoısft. Vyšzlí jsme na-~
horu. Dole ležela Česká země s úsměveflm svých zahrad, vůní luk,
stříbrem potoků a. řek, šerem lesů. Veliké slunce v'š‹e›cčk›oı ,pžolévalo
zlatem. Byl j›s.eflm= oslněn a_ dlovjat. Chtěl jsem se na ně co op-tati svélioz
průvofdce-, b›ol‹es.tn.áL Však prlázdlnota stála vedle mżně. Mistr ‹odešel __ . ..
Nesmírnáf zářící duha ovbjímalà. daleký obzolr. Hořce jsem se roz-
plakal. -~ - e-- í

» * =l= ˇ _

Prvním Dflrůvoždcevni mým byl Pìatrik A. Sheehan, druhým .lìn-
dřich Š. Baar. Oba roızvinuli ve svých? kněžských romájnıech život
kněžžský formou uměleckou, každý dle svéhêo l1lub.Qøké~ho .př.es\Lěděení
8. žiw/zotní zkušenosti. Román „My new Cura-te“1)ri miżstrnýí „Luke
D-e.+lm*ege“É) získaly Sheše.haJno~v[i jméno světolvžé., byly tisícům kněžím
světlem a opor'-o›u.. I`Irdiznov'é děl ,, jsou lizdé Z m›asa a kostí, 8. nikoliv
Snad nadzemské bytostí neb zkarikované šolblużdy. Sheehan chce míti
Z kněží nezjen vůdce lidu na .cestě k blahu vě-čnézmui, ale už i zde na
zemi k blahu ěasné›m.u..““) Baar podává život kněžský* S jeho stílnży..
Vadlašmi., hrdinové jeho klesají Vysíleníżm V duchovní správě a prodě-
l.á Vžašjní těžké mravní boje. Místo Raisflových idyl nastupżuje namnoze
tragezdiiez. To jest také tpžřiívěi-nflo.~u, že jeho kněžské pirá.ce~ -po stránce
íormıázlní Vysšclké ceny umělecké nedosáhly .plně svéhło účelu .a jsou
přijímžány více méně s res.ervo.u. Auzt-or sám měl nefljllešpšší vůlí pncjsznp-ět.i*
katolické Věci.P'au.ly o tom ,pìíjšve ve Věstníku katêolicjkéhžol duchoven-
stva v oč. 3. Izefltoš. roč. a cijtıujes doslo-vně, co mu Baar 0 svých kněž-v
skýˇflcllíi románech řekl: ,,'I`ehdy, když jsem to psal, byl jsem m.l.adŤŠí;
dnes bych tak již nepsal.“ Pro nás může býti Zajímaxfý dzopflis, jejž
posiliaıl jıistémnu bohoslıovczi 17. března 1924. Píše: ,  

Mé s.Vědonní by mi hořce Vyčítalo; kdybychdal svojí literární
ěínn.»osštší -pohco›rš.ešn.›i koflmużkoflliv, Zvlžášztě však -~ nast.á.v.ajíc.ímu knězi..
Opísuji Vám sem pgroto, co pzráıvě čtu V „Živfloøtě“ (č=tylřčí.srljo vydané
ku poctě sv. Tomáše Aqui.ns“kéh‹ož) na str. 359.:

,,Jsemi›p»řesvědčen, že jest lépfe učżiti se od Claudela, _ .lammesa
a j. než od J. Baara.“ ˇ B  ě .  

›

Sheehan: Můj nový kaplan. Přel. O, S. Vetti.
Sheehan: Lukáš Delmege. Přel..V. Š. Kronus.
Vettì..CJTUÍU .<f›_:=›;=>
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, „Ži»V»0“Í" Vydává „Česká liga akademická V Praze“ la jest ınojfíˇ
p~oVinno‹stí ,bratrsky Vás upıožzłornilti, kde nastávající český knězlmiá

nať zn jøhøz živzøtža. )  `

hledatši svoji orižentaci.“ -- C/itímefl dobře trpkost íronie a stojíme na
straně«Baan0lVě. í ” J .j T Ĺ 'J T č

BlÍZk5'fžm a vlastnim ieżst Baaro~viŠ1n-ožtív se“l;s.k`ý. Tu tv-oří s radofl-
Sfií za láfskzofu díla Velikái, h.l“u§bjoká, jlež ` dżovevdìou ifd=ezaIžiso‹vati. Zná lid.,
iehžo city, lłáls-ku, vášně a hlří.c'lty, což dovede bujnou Íantasií a zna-
lostí Íflolklofru podati pfrv“otří%dně.i Patří mezi nejlejpiší České bflelsetristy a
bude jistìě zaujflínmatí si čestné místoe ve světové liteflratuře.-

Dříve než si všiimzneme jeho liitečrární tvorby, uevedeme několik
4

, Rod B-aarův pzochází Z bzanoirského Bam±berka,`o o›d;ku‹d .vo pol. 1? j..
stoji. se pířisztěhoıval do chošds.kého městyse Klezněí, kde' se „pak .poče-
štil. Slynul Vždy Záimjo‹ž.nos.stˇí. Z něho 7. ú.nıo~zra 1869 se ˇnarodiil Jinvv
diˇzich Šimon, jenž tako jediný syn měl Zdědıiti ot“oovský statek. J in-e
dřich Však -měl? básnické nadášni, živoıst ia b“Ošhat0›s:t mluvy pvo m.žatce_,.
ìiž také Zvěěnil V rom-áně Matka (nevím, pjroêč doısud neVydzajné.mž) a
tak od útlého rnládí chtěl býzti vším mzožnýzm jenom ne se*d“l%ákem.
Třebas Psutìk-ovic Vaškemf) jejž viděl iuriantsky jíti ráno Z h.osnoždy
s liètrem nad hlavou, nebo peernikářem, když mu otec přinesl Z Do-
mažlic nennžikvožvého dragouna. a on měl chlut na celou škadronu., jindy
Zase ížidem Štefinerem, poněevradfiž měli plné ruce plrsztenů. k-ominívkem
atd. V iklvenečské d\/iojtřifldce s počátku se mu nedos.t.á.valfo mnoho znov-
chvaly pro jeho roZ.p›ust@i.l›oIs.t, divokżofst, nezpèozvožrnfloflst za na vysvěidrčeni
měl i čísla ,,nejvyšší›ch kil.asiÍižkačnic1hl h.=ovdn~o‹t“. Jeho ieˇditıiá sesztřiěka.,
dro=b›ná a mıilfá Baruška, jež js ním chodila do jedné třídy o od,děleni7
Však výš, ho pžrżo›šív‹aıl.a, aby byl hodným, aby nešmzužszelia na něho ža-~
loıvatii a ıbíjýlvlalza mu jakýmsi .anděleàm stráižnýmn. Když ji dali rodiče“
později do kvlżášfitçerní školy V Ro›nšpflerku, tu Jindřich' již zmoìudře-l. Za-
mzilovail si knížky školní knihovny, jež si vyzpĹůjč›o›Val od spvolužákůı.
ježto u~ěite'l Srna je plůljčozval tzoflikvo žákům hodným. Ně-které Z rn~ich,.
jako Rčobinszoznjal a Vystěhoıvazlice do Brasilie pøřečetl nělmlikráˇtìe. Za
Zirnnícřhl večerů, kdy ınrfáz Venku všeckžo .s.pćal.oValf ai meluzinla .ořtiná->~
šela smutný pìozidrëav hlubokých lesů, předčlitıávéal V teplou kamen
.,hejtfákům“ Peěıírkův kalendář, P.o=u.tníka,ep›o§vídku Zmařený život od
Jana Nžezp-. Rázžłłe, a když četl Kosinákovo Kukátøkozr bylo ticho ìäélià
V“ kostele. Tehdy také V duši B.a*aroflvě Vyskočiilla pšrvní jžiskra, jež
vzpšláılla pıozději V mìohutný pfllxameľn :i býti spisflovateżlezm*-žku.kátflkářem..
A .no celý* život schovával si drobnvošu kní_žečk`u Z náklad.u Štý!bil'›ov.a..
snad od Tomćsy.. Nieritze nebo iKryšto‹ña Šmída., jež V nězm školákpui
prožbudila lásku ke čtení, umoluněnotu a pıoiškrabanou vedle Šebraných“
isnísů nezj.le.p%ších našich. spis=oVat.el“ů. Hodně musel malý Jindřich pro;
síti pfřísnéhzo otce, než hicl dal na sıtìudie do Doflrnaìžlřic. 'l`a.m s počátku
též zpflokuìlhával za oflstıatíníırni, když Však mju otec Dlřímo- žopako-Val vý-~

*) Knihu vzpomínek na Baara od různých autorů chystá Julius Skar-
landt V níž 1iflterárn-ě-historická část bıudxe od Vil, Bitnara,

5) .Jindřich Š. Baar: Mžikové obrázky. (Jak jsem se stal k“ukátkářem.Íš><
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r-ok apšnotfežsolrův or něm pmnersený, t:o.t'ìž že je „hložupy“, OZVala Se V
něm ctìžávdost. Musel hodně dřítì než se dostal mezi eneľjliepęští žáky,
ale pak si toto rníseto' udržel trvale. Na g`ym`nzaS«iu Se Sezná-mil S JJanem
F. Hruškožu, Alolsem J andoflu a Karlem Bzarto‹v“Skýmž, kteří mělíí na ně-
hxo“ velžikýz vliv. Po Ctuintě Srdce Baaroflvoz bylo Zasaženo krutıoru ıfanıoıu.
Zemřelia mu S.eSlt;řiěka Baruška ve věku dveldeètì 1-et; pflnotvdžavšì se Za
Slíčněho mlynäře,Vacl. Bláhu, obětovala život při rpìrvnıím dítěti, kte-
ré -též brzo jší ~nráSl«erdxozvalo~r, V Sepžttmě dostıal Baar za ptrotesozra če“-
štìny Jana Vożbo~rní~ka, ktžerěhvoż si brzo velmi Zamìl>o‹Vfal. Když vypra-
coval šrkožlľní yúl‹o‹htu „Les V zimě“ ve Verších, byl J. Vžoìborník L11J*0fZ01'-
něn na jeho SpíSo=va.t.el.skě nadání a věnoval mu pak více p›o=Zo›rno=St.i.
Na gˇymnasliuˇ vycházel rv tě tdflobě Studłezntìský čaS.ożp3iSv,,Lí„13ıaı“ (2. roč.),
red. Jarofsl. Preisžsem a Ol'dř.ichezm Rubešem. Dea tnol1oto~.čtalSlozp~fìs‹u
Baar Sice vřímłor n-ezpřšizspżíval, ale byl hfloflrlívým l‹o«lpžoèrt;ě›reevm a radfcem
redaktoirů. Se Svými druhy Založil pak lìsšt mflorvý „První vZlety“, še.-
hzož Se Stal? Sálmeredlaktoarem. V prvním psflaněm eošddílíu“ (5 seš, of 701i-
stech) měl práce: „Svým druhům“ (bážseň), ,,Druh±ům“ (btáseňì,
,,Prv;ntí lorv S Chody“ (1Jró›Zza), „Lamingen“ (báseň), „Z mého rodiště“
(próza), kzdëe dává nahlědnofluti dšoť rflołdinného žìv›o›ta a truohlí nad tra-
gìckym Skonem drahé Srestřriěky. Ve druhé části. lìsšttı již hezktšoflgrtaížoy-
vaně (5 seš. O 169 str.) uveřejnil Baar ,,Z chozdských utrrzpëezní“ (pró~Za`)
an „Od vănozc k ván“oz‹eů.m““ «(‹pšróZa). Psal pod fložszeruldoflnymy Hynek
Chod Klenečžský a J. Slabý, Časopšižs však brzo zanikl pıo- Zakrločení
řed. Ant. Škody. Zajzímavo jest, že Bzaża-r tv olktávě V řeflčznickém clviěe-
ní pęnofmluvil na těma Z Palac“kěho=: „Býti Sfpfisıoıvatelem není Zlázsluhoču,
ale dočbflrým Sp`iSo‹vatelem“, oožž vlasitníš tvotrb-otu epzožděžjżi doèkázal. Ma-
turożvazl S vyZln~amenánzím. Sttanul zpšřed nzejdůlzež;it;ěìšíem krokem V lid-
ském: žii[votě[, Dlřed Vofllboflu .pzotvol”á^n.í. A Zvolil si tož, v němž jeho ideál-
nígohnivrě Sr“‹:lcıe_ by možhlflofl nátrodju českému nejvíce pıroflspžětì. „Si non
es vo›0att`užSr L- tao, ut Vožcflerìs. Zažeň ty tmy, překoznezš všecky Džoehy-
by, .pżrozpžracujž se k 'zpravdě -- k Světlìu -- alespżoň se Dflolžurstl“ Baar
\fSto=uap,il“dot pražského s«emììná”ř.ee. Tam hfio láska k liteěrëatulře  ne-
“o_o‹uStìla,t ba jiešztě vzrostla. Spfřátlelìl Se S b~ene-dik,t,i.nem S. Bouškouç, ie-
hož pìr«ozStře`ď;niotvím měl na něhàsf Veliký vliv Jar. Vrchlìcký. Baar
pilně Stuêdioflval nejen naše nflísezmııìctví, ale také velìžké au;tžo‹ry ruské“.
Zal`oržìlŤ V S-eemìnáři Kro-užflelz; nár‹o'd‹o›pIiSný, byl Jpřerdflszedrovu a knıìzhozvní-
kem „Růže Sušìlfo«vy“, litter, ìednzoàły zpzľažských bflohoìsloıvců. Jako
p%ředS=ezd;a„» měl hofljné styky S` redakcí ,,MużSea“, dçozpzìsy se bıolhužel
ztratily. Blalažı“ Zzahájíl Svkomt lltšezrârní ěiinznzoflszt basznyěflmıi V duchu národ-
nímzę ižiešž ntejszožu Sice velìzkél cleny umělecké, ale mají užpžřímyný' a lS.rdeeč-
ný tón. VZ-p~o»mín2ál si tv thefloılnogìì na krásně Chzoıdøskofl, teI›ż1o› dozmozva za
Zla1toflu`mat›ìčku, ,az jeho Srdce tryskażìí pflramtěrnlšy čistýchl, ZV-ożllìvýüh,
reëztžožužených veršů, ìęžtoztiyskl pod pzSzeudožnym.e7m Hynka Pold.leSáka')`
iv l,,A;lumnożvých p}íSn:I<::h“ voMuS§eu Z r.“l888--89 a Z r; dl890›-.-91.„JSo*u
Zzaâšončeny ,,tPo›Zedra;vem do~mo“vì.ně“: ˇ J e

5) J iné pszeurdvožnymy Baarovybyly: Jan Psohlavý (Roldnělmu kraoiì)Ť„^Š*Ť“4ÉŠF
±egr'afAmatér a Jan Uhlík. J e e e ě '  to ; J
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Q V» Ze hnízda nahore, Z kdybych tak mohl jen“
 V morušich na dvoře,  " “kři«dlzozm.a o‹Z~do=ben,  V

J s ptal se . mne kos: øzđlęrët v les,
,,C0*D2ak tě Zaileká, do naši zahrádky,
Synárčku. Z daleka, ; u chaty před vrátky,  
S.‹Cl'lŽ.ZÍ Íl CO“S?“ ._ pgžd V()ż1111ý bez,

' '3

_ . -.

„Kdybys tak Zpěváčku, za krátký, věř mi, -čas
` V malém svém zobáčku J 0›žifll bych jistě- zas, J

Ll1'l€Sfl młë SÁä':m_ ` V dnvmgtvě jen
Z daleké ciziny, Za røi ty, ptáčlšfl můj,
11-3 Hůl ŠB11 hůlďilìy,“ rodiště pšoflzdravuj

j i za hory k ná-mž, f .  každinky den.“ “ Z e
Z Ve XXIV. ro=č.Í,,Muse-a.“ Z r. 1889-t--90 plod týınž jménem ofltiskl

„Z chflo›ds›kých písní“. V nichinž V ,,Pl~ánich“ užil rovclnézhžo dzialektu. Z
Z Z J . . . . Krákožral pak havran vráně: e J

Son tof divný Ch'odáci_,i J V 4
p jsou huž jako tuty plzáflně, e A

* sou hfluž teky - chudáıci , . _ , 9 J
i Slyšel jsem, že Baar jako bo=ho‹slošvec travíval ipzrázfidniny u svého

stérýce Jzclseia Baarafl, faráře V Putími u Písku a tam Seznámil se S hr.-
dinoču své nejłlepflší práce Janem Ciflm.bur~o»u. Cimburìa prý Sedával płředz
domem s vyllrašslým zı“azkem a vždy .p.oflZnal, když kolem šel Ĺpžan farář
se t Synolvcem ,,majstrem“. Pozdravil je a rád se nimi-l ržoı›zmlšo›uval.
Strýc Baarův jako ministrant kleěežl u lzozže umíralicího J. K. Tyla,
když byl zaożpflatřozván sv. svátosøtmi a. žil V přátelství S K. Bendlem,
lšásnikezm a překladšateliemš Lermonta ia Puškina. Sám též napsal pro
své žáky nějaké dfivadželní hry. Osadě byl pravým ćortècžem.

Ba-ar byl na kněze vysvěcen ry. 1892 a jako nfleomysta zajel si na
Velehrżad, aby tam spatřil Ko-Sšmáka a s nıizm si Djlr-oáml~žuvi~l. Kozsmášk na
Velehrad nzepřijesl, ježto před nedávnem se vrátil Z Karlových Varů;
a byl :šìeště chfluravl. Baar se v“y“d“a.l za ním do Prostorzměřic, aby se dali
k něımu „do učení“. „Tomu Vás nenaučí nikdo, nemáte-li to V soąbě!ž
a nerpır*ozbu.d.í-.lˇi se tžo ve ”Vás“, zpflravil Kšoìs-mák na konci zajimza.Vého~
diafllìoıgu. A pr.o1budilo_ Dnes by měl jistě radost nad svým žákem, kte-
rého tehdy tak zhurta odbyl. V i

Prvním p=ůsoflbištěìm` Baaroflvyim. byla německá osada Přimda, od-
kud, když ›ochlurfavěl, byl přeliožen do; Sipálflelného. Poříčí u Plzně. Tgam
se zìovtèavil za. -pšožčal se znovu hžoflrlivě obirati lit.e=ratur~o»u. Z Poříčí byl
poslán dìo Stozclhlozva u Lán, ()řechu L1 Snrichova a Ounětic (Unětic).
Farářejm ustfanozven r. 1899 V Klozbozukách u Slanëhož a tu počíná jeho
pflodná činnflost literární. Z fary klobžoıuczkě D*ożdni=kÉlx cestu do Němec~
ka, Belgie, Hıotlianżdskza a Švýcar. R_ 1909 pżřelzožen znovu do Ořechu.
odkud navšřtívˇil severní ltalřii a l“Ialiě.'7), Baar všecky obytné míst-
nosti fary ořešské měl Vyzzdxolbeny uıiněleokými obrazy, vesměs origi-
náziy. Na chodbě 1. pozschoždfí bylıoı několik pžo~dno“bize‹n± kněží s.pi.SoVa-
telü, Dtři nichž za rámem, byly kusy jejich autorgraiů, ,něco p‹oždozb~néhflo-

M 7) Jindřich Š. Baar: Chvíle ovddechu, .  . K
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jjaìçø. n čľřebízskéíhìcj“. Na knihovnu měl zvlášžtní pok=o=j8). Ačkoliv fara
.oçfřešszká jest jednou Jz“~s-~;':,;,e_jlie;pžších na .pflaitfroflnátlě mžetropv, kap4it“'uly u sv.
Víta ve Praze, přece oi Íaru u sv. Apolináře V Praze, ne-
dostal jší Však, rovněž jako kannťnilšátu na Vyšzehnažděfi, 0 nějž se také
ucfh“á=zel. Po spflřevratě postavil se V čelo druhé jefldnoty katolického
ducho=.všens“tva, a byl nějaký čas 1'ejí'm pžředfsfledšou. Když však jeho
snahy, jež snad byly trochu upšřílišněné, setkaly se S nezdarem, re-

` signoivšažl na ia.-ru V Ořechu a odsftěhożval se dno' svého rodiště, Nliniijs-terz
:stvo vyučoflváníž chfltělo mu Vypžláceti do smrti čestný ho~n~o›rář. kol.
l0.{)OO Kč ročně, avšak Baar jej odšmítıl. . e Z e

Vrátil se mezi Chody do- rodného hnízda za vše, comu bylo někdy
hořké a tviľđë, seslžádzlo a změklo. Docela jinou řečí, oťddaněii nějak
k némru mluviľly hluboké lesy, chudičká pole, .pjřàizkrčené chatky ai lid
zdál se mu mil.e‹jší`mž než kdy jindy, Prošel, životern, jeho dlouhými,
čDľ‹€ìfŠ*l1§'ľ111*i C2€Sztami a duše jeho toužila po klidu. Chtěl Vzpflomínati a
pflsáitzi. Boží p›rozz`řetše.l“nos„t Však us›o;u.d%il.a jinak. Pozvolala si ho k věč-
némiu odpżozčiinku, nedbajíc jeho plánů, nzešfletřic jeho nefljížhiaivtějších
tužeb a přání. Baar zemřel“ 24. října a byl pochvován ke svým dra-
hýrn rofldičů“m=. Z domu jeho, jenž zzesnulým byl odkázán rodné obci,
má býti zřízeno museum. ř č .

P Baar chtěl do svých sbírek „snésti veškerıožn liteiraitˇużru o Chod-
sku, která co do ú“pLlnflost.i by nemělaz sobě rovné“. 'Knihovna jeho byla
øah.zzon.nta na 2oo.oOo Kč.  (Pø1‹ra.č.øflvánr.›

Syn: ' 9
. MATŰE- "

Ă Usínám . . . Dříve však než spánek zavřel víčka czhvějíci se
rozzčilenim nad událì-oástìí dne, který plrávě upfllynul, zdvihám oıbčas
hlavu a zraky mé uprvou se na černý předrnět, který se opzodál tem-ně
rysuje V záři pfoulıičních světel, Zvláštní to předzměıtël Všude tam, kam
zavítá, vzbuzuje slzy hlu.bo~kéh.of zármutıku, a když po několika dnech

ıv; J V v
Ůopěžt aofldchází, odžnası sebou kus rz..ld;inné@hzo= ž-ivjota, kus domácího sfltestíí.

Po-S-lední lůžko člověka Vyhnanéhoı Z ráje, krátkého věku . . .Rakev , . .
A V této rakvi na pohlıefldł tak nevinné sploëčívá tělo ženy. Ne cí-

sařfloyny či rktrálšoıvny, ne pırošsla.ve›né sp=ieszo›vìa‹tJelšky či Skladatelky, ale
tělo ženy mně dalekzo vzácnější, dražší -- tělìo drahé mza.tičky. Srdce,
které tak dlouho; tl-ouklo jen láskou k roždině, ucleřilof plřesd niěkošlika
hrodiiflnlanrài .nazp$ols.lřeżd, a ted' tiché klidně čodšp‹o»číV'á V ch.ladnfloucí hrušdi.
Na pžrsıozu slžožzeny jsou ruce prací pšosvěcené, ruce, které tak často
pokryty byly tvrdýzmri mozoly. Vždyť nebylo mzoıžno věn-ozvati se
pouze práci pro rodinu; často bylo nut.nz-ol přirlnožšitfi ruku k dílu i› pzři
narnahavém zaměstnání tzoího, jemuž ıbìyla slíbila doživotní Věrnost
přezd“ ozltářeml Božím. Z ' S J

. Matko drażhá! Jezsšt tomflu právě dnes V pět měsíců co naposled po-
líbil jsem tvou tvrdìotu ruku za polibek vtiskl na chladné již čelo. Za

. 8) Z návštěvy dp.. Jos. Vraštila T, J, a 'Ť P, Jaroše T.. J. fary ořešské.
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několik hodin na to stál jsem na.d o›tže.v=řenym„= ržoflvem a Datři-lž jak
hrobu uk“láťd5aizí to, oo nikdo na světě mně n-evynahradí „pšoklflad v
světě nejidr=r“ažší“`-ęs1“dc.e; 1'nıatežřzské,. Bylëo skutečně sídlem lásky. Dít.
ky, jímž dafllas” živolt ve svatých bolestech, byly Ti vyrvány Zákeřnoxu
n.e~mozcí“tř±i. V jvednozm týdnu; jzak asi krvéájcelzol Tvé szıˇdıcıe, kđzýžs vrátiv-
Š*ÍS<“`>í Z „Dlohřbu Iednsofhàoı díitka sz hrůzou siDšat`ři1“aS”, že druhé je stiženo
toužé nemocí a když Za několizjlš dní jsi itotoı pnrzonvá Zzela na cestě
Doflslfední, a Za. nedflzouhzoz třetí, Jak hšrozná to Zkouška _p-ro milující
mšatkutl Však přece nezofuialasř. I  

I Kolik Izásêky* jsi mně pflrorjevžošvwaølal VZipšo‹mí›nám na ty ůchvíle, kdy
louěil jsem se S Tebomflpçři odchodu do alumnátu v nos-ledních velikon-
rıozoich; ještě Z došmu jsi vyšla a díváala se Za mnozu, .až jsem zmizel
Tvým Zrakům. Snad tušila.s”, že se vidíme v* tloflrntoż živoztě na.noslezdy“?
Dal Ti Bůh věd.ěti,s že nebude nám ani doj‹nvřáfnflo‹ se rfloflzlozuičit, že syn
'Tvůj povolán rychle clflożmů-Dřijrde již jen k Tvé chlšadnoucflí mrtvole?
A Za to<li_jk lásky coz jsem dal já Ť? Dal jsem „Za lásku -- lásku, Za oběť
-- oběť?“ Ó jak čnażsto naopak dal jsem Za lásku nevděk; jak málo
dbal jsem hlasu Tvého, která jsi chtěla mé dzoflbro, ač jžsern věděl, jak
ı.vr=diýinz živšošteniv vedl Tě Bůh! Ó rpšros Za mne u Boha, at odipustıí
synu nezvděčflnflémrul j Š Ý I ‰

Jak v“á.ži'l bych si Tě nyní . . _ flpąozzdě. Od=ešlas` k Matce
Boží, abys na její pi'“í‹ml.uvu vzala od-měnu Za tak těžké oběti mateř-
ské., jež jsi nám nì'“i.n=esla! Sešla ses* taım se szvýrmi dítkami, které
již nožjval Bůh ve Svou náruč, O, drahá matk-cz, na shzledšanzoiu! s

I Po trapné pžešuitji navždy Zas domů, I
s nikdy, už nikdy, V tu chladnou d;ál,I

I v náručí Boží kdioqby se bál?

Antal: si  I
DROBTY K žIvoTOPIsU STOJANOVU.  

I (P-O-krač.) I I
,Když se do sta knížek sebralo (pflři čemž nelze 0D;0r1nzin0›utii,že tehidja

boıhzosložvci III. a IV. ročníku velmi' málo o .pflodnivk ten se starali), vy-
dáno bylov ve čísle 51. ,,IˇIlasu“s Z r.1874 náSr1e.džujiící øpżro;vzo:1iání:e _

v ,,ZaSIžáno. - Asi 100 (Sitlezmž) kněh pżoučných as zábavných, Zvláště
p›ro› m*l‹á“d~ež Vholdznýůch, olrdaří se š k O la; pzřizlilá šflení budiž o‹D-atřeno
ad“I`«6,S%Oiu:ı Názrodní učiıtel V b=ohožslo_zvÍ vi Olzošmzołuci.“  s I

Učitıežlstvo národní dıoábflře si všimlo› vyzvání tohoto; žádostí ia
dotazů Sešloì se tolik, že knih pro tak mžnzolhé daleko nestačiloi. Pro-
čež bohzoS»lovc.i uvážìivše Závažn.é ia flpıravdivé důvody, o něž žádosti
se oıpíraly, V e s m ě si skutečnvonu potřebu ano nuztnvoflst podobné jezd-
noty (t. j. Slìloüku piodiošb.) uznali. s “ k I

Obnzoveny tudíž sbírky na knihy, a kdžyìžl chudší bzohozslozvci na.-
hyli 1):ře=s›vědičfleøn;í, že Z nepnatrnýšcıh Dřísipžěvků svých neuživí národa
ve›liflkéh›o~, uìsn-eslżi se shlzedati vpzonioci, kde nejvíce nzadíti se jí mohli, u

v
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katolicžkýchš vlasteneckýich dobrodincůfl. I rzoèzeszlali V červnu ir. 1874
po známlých zpıříznivcích zájmů nárioldních, pzředevsím po knihkupec-
tvích a dědictvích, p%ršolVolá.ní_, jež pro Zajim›aVoSt V plném Znění QT1-
kládám:  ,

„Veledůstojný Pzašne! Slova Spasiitçelovaz „Prožste a bude vam
dáno“, jakož i četżnžé důkazy Vaší Veledůstojn‹0-sti lásky, Cl0›đ1&=lY Ham
srdce Vaší Velžezdůstojnonst o něoo Vroucně piop=ro=si›t.

Se Všeoh stran Moiravy olomouckým b-ohoslovcům p‹r=o:Sby Za-
slány byly, aby nad tou a onou školou se usztrnuli a ji kıiihami ně-
jakými obdařil-i; mnoho bohoslovců Věci té se ,ujzalo na dle molžtlosti
prosbám oněm vyholvěnzož; Zár-o›Veň se oidho-dla-li i dáler npżřísžpflěvky k
tomu cíli věnovati, aby knihžovny směru katofllického se zařizoaraly;
avšak podnikten přesahuje síly naše. .

Známza jest Vaší Veledůstoinosti snaha „Dravıolu osvětu roz-
šiřoVati“, pročež osľměl“uj.e“mże se nížepzflsaní ve jménu zostatníclił Vaší
Vpeliedůstojnoľsit vržošucně p=o;proflsit.i, Vaše Ve~led;ůs›tioˇln»oflst račiž k 'účelu
udaçnémlu něčím p»řis±p\íVìati`. I

' V Oloımouěcži, 7 , čeľvınža 1874, V
. I V úctětiš oddaní ” .

Franzt. Do›biáš“, Ant‹onínz Stojan, Ant. Zbořil. 8
_ h -

Na Vyzıvání toto nejšlech-etněji O›džp~o«Vědělia› Dědictví Mialˇičkych,
Děd. Svatojanské a Děd. Cyrilloà-Me~tzho.dějžSké, mnoho knih na roz-
danou bud zdarma anebo V ceně značně snížené bohoslzoivcůˇın po-
slavše. Takto bylo um2o~žněno aspoň nejnutnější a nejznámější obce
knihovnami žobrdařitir. Byly pıašk roku 1874 založeny a rozmnožžezny,
(pęożkuzd mi bylo možno ısebrati) knihovny V těchto obàcích: (Uvedenoż
10 oboí, Z niłcšhž pžak .pìřišla vřelfá. pšoděkovánží. Viz na př. V čís. 6,7 8,
12, 19, 20, 23,, r. 48 „lˇllasu“ z roku 1874. -) 1

Ačkoliv se bohsoslłoıvcům knihovny Venkovské zařizujícím do r.
1878 Stanov ne›do=st.áVal%oz: -- šlo jim zajisté o pirospěch Všeobecný »-
pvřece Z kratičkýlch* zpšráv těchto, jakož i Z zpamězti kněžstvia, již V té
době V nažl“umzn“átiě žili, můžeme p“›o=zrıati*, jakým ř á d e m, jażkou praxi
hned od prV‹o.~pžclčát;ku se Sflpąravoıvřajlži: S pí r á va a hlav ní Z á s l u-
h a p‹ ř í s lu šel a c t. pl, A n t. S t oj a n o V i, jemuž »předními rádci
hyn Pr. Dflzhiáš a Ani. zhønı. (Následuje niøiáføihnčflšr rád.) (Pønêz
Vadž Diak ctpi. Stojan až do r. 1876 téžve správě „Sl-ov. bzoflnolslovv.
knżililoivny“ byl, zdálose_, jakoby lčinˇnfostjmenlożvané jednoty formálně Z
výboru knihzovního VychzáZ;el.a, ale odbor náš de íactıol byl hned od
Dfrvžolpłočá tku s.amostatný -_ -- )

Bohoslovci šli V nadšení tak daleko, že knihy, dříve než je ode-
sílali, sami Vkusně Vázıali. R. 1875 oibraceli pak Zřetel více na knihov-
ny íıairnii. Přiměl je k tomu asi strohý zpìoněkudz poměr mezi učitel-
stvem a kněžstvem jejž Zazvinilíy nové zákony školiní. --  

8 . 'č Které knihovny r. 1875 byly založeny, nelze bo;hlužel pro nedo-
statek Z.prá,V uçdıati. -__- Nahlédnuvše Však do farnzíl1zo‹ archivu Vele-
hìˇacilskéhož .dìožznati miuisıínmes, že 1. roku bohzoés-lovci. šeżllomučtí nehy-
I10H=C1 Dfomnık S1 požstaěvısh, ani zvalżoflžil“i na p oż s V. V el e h rad ě
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knihovnu. C y r i I l - l\/I e t h o d ěj S k o u V ,objet-mu. džoısti značném.
-- Dne 14. úno-ra 1875.zasl:ali b-oho~slo=vc“i olomučtí na Velehrad 127
knih, jež tizınto _dżošpžisem dopırovofldiliz , , Ĺ _, j š

,,P. b. J. S W ~ č Í 5
Chvála Bohu V svatých Cyfrillu a Methoději! [
Veiedůstzo-jnému pi. pi. I., Vykydalovi, děkanu na Velehradě.
Opět se rpřiblížila výroční památka úmrtí sv.zCyrilla,,, naše-ho

duchovnihzor otce, jenž niesčis,l-ná nám dorbr‹od.in“i p‹,roukázal. Necnt
tedy Zařízení jarní knihovny na Dflosv. Velehradě,
prestolu to sv. Ill/Iethoděje,. V Betlémě, V němž nám světlo křesťanské
osvěty Vzešlo, V den jtento »památný èarlzespšozň, poněkud tlumočí c i ty
naše V-děč né,`ježk Gtci svému chováme. --Dejž Bůh
n a nžř Í rn lu V tu n a š e h o a p o š to l a, -aby knlihovna ta ho-jnéhzo
Iàožehnaného přinášel.aoflvoce- j S ~ V s . .

. V Š e do b r é ,zni až P, B oh us Vaší Veledzůsto-jnjostçi přeji  
I Vaší Veledůstżo“jnosti o-ddaní bohoslovci ˇozlomučtí.

I “ ii ě r “ ; (Následuje 51 DëošdDii&Sů'Í- S,
Kdo nelpozvná. tu řádìků Stojanoivých, jeho vřelé lásky k Vele-

hradu, k slflovvanským .a.pio-štìovlůrn SV, Cyrillu a lVl.etl1Ěoději'?Ť Ó, kdyby
byl tenkráte -tušil, čím bude Velehradu! Kdyby tušıil, že tam, kde je
prestol sv. .iVIetıl1od.ěje, bude jeho hrob, Věnčený, zástupy lidu uctí-
Vaný! Cečlý.Stojšazn stojí Za těmito řádky, jež „jsou nejV,VmÉl_uvnějším
svědectvim, že b oho slov cům oloflrn. nejp‹řed'něšrí zá slu-
h anpřísluší o rozvoj idey Cy rillomethvo›dě“jsk é, jako-ž
i že Vznešenná idea tato posilňovala je V činnosti
p ro bfl a h o C Í rk V e i V 1 a S til“ „Věru pżlıatnějšich služeb (Do-
kračuje V zápzisecli knihozvník Slov. knihovny pi. I-oset Vévoda dle
rukopisu P. J. Vyvlečky) b-ohoslo vlci olom;Anem-ohlıi prokázati vzne-
šené idei Cyrilloz-l\/lethofldějské, než s n a ž í c e S ve V p r V é ř a d ě
Velehrad k novémšu životu du.c>h,oflV“ní7mu pfl“-robuditi.
A. oèdkuvdnadvšenzí také? -- Jistě -zlatým písfmem vepfsali V nitra svá
duchaplná. sloViaz,. jež, k nim r; 1874.11 p›ří.ležižt>os›ti zádušní .mše SV. za
Ť d r a. S uš :iˇl ia děkan V y k y da lbyl proımlžuvil: i v  

„Z Velehradu přišla spása pro národ slov '. Ve.lehradem má-se
náricádì sl=o3Van.s.ký1, obrozditi. S Velehradem. stojí, S Velehradem klesá
žCzirkeV sv. i národ náš,Pokud byl Velehrad slav-nzý, slavný byl ni ná-
řrod Věnou,“zflbožnos~tí za osvětou. . . -  - č s

-i K. .Velehradu se zpoutají nejkrásnějšíl doby minulosti vlasti naši.
Velehrad jest posvěcen drahýmši a s-lzavnýmçi upıorıníżnkami dějepisnými
za má se ,s.t;átii s.t;ře~d.isnkem Všelikých našich snah a činů k rozkvětu
-Církve aku blahu národa szlzovanského. Nemůže zajisté nikdo ,jiného
středišitěř ani utvflozřiti . . .H  , s I 5  S

Týž P. Vykydal pçi<še= vkrornice Velehra*d,skí`é: s s  t  i
1 „V søernzinářì. pžoknd jsenfı byl ,(1870-.-74.) j úč.ars»tnil1,,j,sief-mp se pęří-

ąsıp›ěvke1n TV. zařizování dobrých knżih,oVe~n po Venżkožvě, kterýž
úkol chvalně a se zkdľarerm podšnikli bzohoslžoyci o«lomučtí,m aj; í .c e_ V
čele mladého, ale'na`d`míru }p‹řičinzliVéh,o~ soiudruha,
-=ctih. A`Ťn t. St ojzarn.af.“s . Z ,  Íů(Poflkraič.)

_ 9 '
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. Vozjrtěseliž Qlešniçkýı  
BANNÉ BEZ POSKVRNV POCATÉ . .

Z Evy dcer hrříšných, Pannvo pìanen, jediná čistá,
Nárdiožbo vonná - do níž S láskou pzřelil Bůh Krista,
Lilie bílá - do níž pel Své D*0“đStaty Vloflžil,
božská to pžocta, které rod náš V Tobě se dožil,
ZrQ2,Ld.lo skvoucí -- Bohu V plnéın sloužící čase:
Trojice svatá V Tvém se čistıém, víz-hžlzižela jase,
Søfluzrvuku krásy -- Duchem svatýim misětrrniě lıraný,

I Úmluvy Arehflo -- do níž dal Své Hronsnoıdiin Mannv,  
Prameni čistý -- '1`eb~o‹u Vyplul Spflasitel tvorů.
Fialko. skiroınná - V-ůènif V raiSké~m šířící cilvoru,
m.ilo4s;t“i Číše -_- Duchem Svatým plněná, s vděkem,
Ba-lìs.áme Vonný -~ rány hıříclłu hojieí lékem,  

 taie‹mná Přizo -~ lidské roucnofl tıkaiíicí Synflu,  i Køiićhro zlata - Jęžrš ve ˇI`všćn,, hovčı si minn, S
Zářìve Slunce - Evy hříchu pılašlícži Ql1m.urY, V  
čiistbrty livmno -- lidem Diěná pioımofleí S hùrv -- -- -,-,-
třzpiytivá Rioeo“ -.~ Skroıp svých Vypinahlé hrudi,
čistota Tvoje nechat ie do Tvých šlépěií nudí. '

Sodály Všechny, Panno, přiviň k ňadrůrnr svýžmž vděčně,
číistýelı Tvýehzđmjžů, Matke, nechat se onšáji Věčné.

_I'...
I V

. SV. IVIIKUĹAS.
Piše mi snolužák, přítel:   ,  

 --Ă - ,Zítra je sv. l\llikuláše. Ani nevfíš, jak se na ten svátek
odírn; P”r“ahe«u, oreliľliìžírn výklady, niedánı, k.unuii,, ěbalíìm,

svazuji růžoivými zp,en,tličkan1i3; , , _ Anłdělíěky, hnajčky, cžukľozvi-niky,
lííst.e»č-kv S uarně*tihodnýn1.ì ,,Zrnkv““, \'ětami, jež nraií ee-nu pro žzivetz

` _

Na v~ětlšìnu píši věty, hoiruizici pro chuobu., lásku k pžoniižflülve-
nľfin, k rrtrnení! Snad se podiiviš nápadůnii. A nřeee i tv jsi byl
mezi několika, již mohli pozorovati u Střed'0*šk0fllâka, ZVłzáŠťHÍ,.
rı=:Ť`èlrI›O›u Změnu, 2šre\“na po nředp.ofls.l*e:dnim Stuđ~entSl<ëm-

Udělali iste ae mne. bi.Skuoa.Seh;na1i iste D±2I*StvÝřS,k0fl hůl,
šnìtru Dlnvàìäl, tmavý, fialový --. roucho jste na mne,ozb~lekli,_
vousy zdali ovbfllìiče=j natřelì, abych byl Starší, -- Řekli jste
mi, že bych mohl býti sbiskupflern. Nevím,neodvětìl-li jsem Vám ně-
Íflkým vtipem(jaký"e1n tr bývalo Vždy do-stži)› a neflpvěknou D0-
Znáflm~k~O-u ě na ty, Z nìehiž jerdnohoz jseni měl piředsztzanvovati. Já  -- lho-
stejnýr t,un›ee.1naiici sizše 0žrozu,ıně,ni,pro rtroehu piva, křuřiva a tance
než pro- Vážnáou m*yšl.eřn.kuř Těšil j-sem se Nlikuzláš --. na
.veŠkeirn,_.tu, š,Vandu, 1 kt.erouz budu VyV“ádě~t, a celá. „moje třinácti-
členná druLžina‹_ -_- Ale t:e.ntokrátei' jsem dostal odněkud jiný., pokyn
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-zz t.ent0Íkráte pro* mne skovnzčíla. noční Výpfrava po oısvětlfených svět,-
ničkáchj S m.al=ýmí dětmi ja uasmlěvavými rodiči nezvykle. -9- Vyšli
jsme na ulici. Dfclvedu si ještě dnes živě lp›ře‹ds“taViti tu Vřavu, čin-
nost čertů, paollıicajtů a židçů, jhiiůzypjlně natfřených. Czhflofldili jsme dům
od domu -- Zzpžívali jsme, Vyzvíldali, jedli a .Dli~lZi. Myslim, že nikdo Z
Vás neměl Vážvné myšlenıky jako ja. Pak-li ano, par-onmiň! -- Celi roz-
iaření jsme vyšli od K. -as Zahnul-i k bflo-hatě rodině Z. "lmavýìml a
studeným sDžrůjeZadje.m jsme kráčeli k losvvětılenýın lolknům V poschodí.
Vzpêozmínálš ještě na divněhofl staříka (neiıtral jsem se nikdy po jeho
jměnžě), kšt'Íerý~ Dřisítioupšil ke mně V plrllůjeZd.ě. „Przołsím Vás“, D›I“aVil,
„mám doflmza-dvě děti, jsou to siroøtci .plo bratru . . . Nikdy Mikuláše
nevłiděly . . _ Jsem chudý dělník -~ “ -- ,,Ano“, řekl jsem, „Vím ce
chcete. Be-Ze Všeho -- máme čıas.“ A Za.-V-olal jsem celou tu Vvtžluıplu k
sżoíbžě. Vedžl nás tze-nsehnutý Stařec Vˇeljizkflosu choždboflu _- až jsme Zabov-~
čili do malé, úžasně malé světničky -_ -- Vidím ji nıřezd sebou. Malá
lampžička na s~t.o›lež, kno»le~m šero. V koutku se chzjožulii-ly dvě malé děti,
cl1l›ap;e‰c a děvčáttkoż k uzdřeznzé ženě -- Stařeně. Vzoll.al;a sice: Pěkně Ví.-
tam S V al t ý (řekla tos slìožvov a mne jakolby do srdce b-odll) Mi-kulašil
ale volala nıeìíjiisøtżě, nolzipači.-tě. Kdepak! Ona,č chuzděra, dělnice upflracvoz-
Vana, na s;Dlo=lečno›St in-ezvyklá -- a my! St;u:d;e“nt“i! U chufdáků jsou
studenti Vždy Ve Velké Válžnolsżti. -z- Bálìa se. Byl jsem V rovzpflacıích,
To sloflvêofl ,,-S.Vatý“ máne r›oZbilo‹. Vím, bylo to náhodlně .a jindy bych
si toho snad nebyl; povšiimjlj, leč tentokráte vdoıplaldlzoı na mne to slovvoz
jako kladivo. ,,Pıˇ““edzs„ta.zVuješ svaltěho, u těch dětí svıatiéhol Co řek-
neš? Jak se ZachoVáš?“ hučel-ofl mi' V hlavě a. cosi jako bolìestiný ne-
d-o›St;aít“eflk, S.žír'ajíc.í sucho Ipfálilo mne V nitru. „Na místě světce pro-
mlunvíšy! Plo?Zo›rl Ty děti V tżøibě Vidí Světıcıel Po“Z~o-rl“ Vożlìalo to piolřáds,
když jsem se chtěl usflmát .p‹0 »obvyklém Zflp@ůs~o«bu a Z.a-Vtipžkzolvaıt ně-
jak; Chtěl jsem se «Dšřem“oícıi a nemohl jsem -- . Šel jsem mim-oıděk k
dětem _- -- a roës›t.l}ą Ve mne touha uch.o›pıit je, Zlíbaıt je ---A byť V
chudých czáirech ozděné -- a ta to-uhla pırlopuiklfla, --V užžažs.ni --, když V
důVě_I'ně zbázní oıbě děti uctivě pozzdravily ze ,,P‹oıchVal$enj buď ` Pán
Ježıiš Kristusl“ Kde jsem Vzal náhle vážnou., ípflnorclíjt-ěnožu ozdıplovvěď?
N‹eVím,al“e Vyhrkl js-em: „Na Věky. Amen !“ -- A špfložhjladjil jsem obě
děti. Od »tonhzoż ozkamžilšu jsem divně hořel V nitru a cizí hlas (či to byl
hlas Zbožněho dětství, měšťácky ušl-a„paněhzofl?) Ze mně mlžuvílj. ,_„-Umítıe
se mžodlit, d-ět§i?“ .-- „Ucmfliľmie“ Zvolzaly na sepıialy ručky. Př/íteli, ten
dojem, který jsem Droıžiíl V tu chvíli, mne p›řeímžál1íá-s‹t%á«l›e= a stale.
Pláči radflostí., když V jeldn-oni Z pflražskych k‹o!st`e“lů Vídzávám malé dítě
denně klefčeti V zp;oıst.ranní lavici, dítě pžofldivně, S hlubokým okem, s
ľučkamfli sçejpfjatými -- Alej abych nep-ředibílial -- ,,l\/lodlete sel“ p=ra-

A mio‹dÉlži;ly se m-o=dĹlìfib`icku, ktera razem Zachvela mym nitrem
-~ mo‹d.l~it'b=u mou, mého i tvého .j dětství. Jako hu-dba, něha, láska, tozu-
ha, oheň . . .. nebo oolszi t;a.kzo*-vého mně ucżhvacovalov dnitro . A. . „An-
dělíčkuj, můj sfltražøníčkuž _- -g “` Tentflolkrátíef jsem se po delší době
užnříımně movdlilf. --s Necihcki tě příliš Zaměstnávati. Príomijň! Leč ne-
mohl jsem  potlačitfí VZpıoImínku_ Te-dy: Ty děti _-se y_m›o'd.lì1Y, YHÍŠH mi
nak obě pflolíbivly, když jsem sáhl košet a 'dal jim -pflo dárečku! Oba
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rodjiče s jakousi bázní mne vymosvázelvi Z jıizby, stařík slzel a' děko-
val, ptosil za odpšuštění, že iofbtěžožval . . . A stařenka? Jistě se v
jizbě už I*adovaÍlxaž s dětmžiz -- Když já, sfleptimán, „svatý“ lvlíkuláš
jsem sìtoľupflal za vámi do prvního posch-od=í na slzy -- slzy ipżravizm, --
jsem stířal s umelyeh vousu - ; tenkráte jste mne ve světnici u Z.
dlouho čekali. . . Co tedy mně nadělil sv, l\/likuláš (dnes píši už a ří-
kám ,,svatý“ Mikuláš) V sepzèmně? To, že jsem ,ožžicvęil V sıobě víru a
-- poznal sociální, bídu; lllozznafll, jak mžálož je třeba k štěstí u lidí
pžrostýchí a cbuldýclafjduchem, nevinnýlclí srdceżm . j 'Takže›vým se
snažím být sáml l\/lým heslem; ie: státi se chudýlm bozháčem; (roz-
iımějl) .a pfřipřavovati šfadoľst chudým vůbec! Šetřím, piva nepijži, ne-
koluřím -_ a z toho, cøoš bych sám utratìil V rofcže, kuflpžuji vi šošbchodech
malé řbjalíčky, svazuji i“ůž›o›vým~i páskami a chvofldim v některé Z chud-
ších dělnickýcli tříd pražskýczh bez berlý, bez mitıty ,-- ale s lásıkfloflu
V srdci . . .Děfltšská očka září. -.- Já dávám jinym a mně dává
svatý Mikuláš iz nebe radost a štěstí. On mne naučil se modlit! blo-
dlívám se i za tebe a pžřeji ti k jeho svátku . . . atd. . .. . Tvůj, A,“

.larofmír Pořizekz j j
 DANIELOVO PROROCTVÍ OSEDMDESÁTI  

s A TVDNECH,   
Dějiny náro~dja israelského-během Zazjetí babyl»o~nského~ těsně jsou

szpiaty s Danielem ,__ pflroí-řoflkein z nejvýznačněičšich, Boží Pržožzřetel-
noêstí, povolán, aby oslavil jméno Jaihvıošvo u nái`odů a stal se t.ěšitez-
lem přísluš-níjků svého: národa, vzbuzuje zářivé naděje messiánskě
budí důvěi“u V lepší budoflucnvozst_  ‹ A

Daniel pocházlel Z rodu králjoivlszkéˇhlo nebo ze vzneš-ené šlechtické
ľoždliny israelské. Ve ěitivrtvéjm 1“-oıcze vlády Joakima judskéhıo I“. 605 po
poiážce Egylpjtanů u Kat-keiniše a pokolření Jerusa,leflma byl na i“-ozkaz
krále N-e~bnl<a,dlnezara stejně jako difuhové jeho lflanasnjah li/lišaêl,
“Azvarjahč a jiní Vznešení Isra.-elité Vzat; V rukojmí sa ożdveden do---Ba-
bylťozna. Na dvoře k1"áloflvs.kéflm dáno mu bylo' j.m=é;nlo~ Bëltšasař. Tam
nabyl též vzdělaání ve vědách a umění chalfdejls-kých. Pro vysoký
stupeň vzdělanosti a, vážnzožsti, se těšil na královském dvoflřezz
byly .mu svěřovány i důležité, úřady královské; Zvláštní Však Váž-
nosti a úcty si získal tím, že nzadán od Boha darem pęroifloflckýim a
věštecflkyžni byl mi=sit-rem ve výklsad,ech_snů- as vidění. Dospěl -Vysoké-
ho 'stáří asi 90 let, jak patrnofl ze Zprávy, že ještě třetího r-ozkup-oz do..
bytí Babylonu Kyreni (Y. 535) měl viděnji. l\láhrobek jeho je blízko-
Sus atěší se ,dodnes .úctě .hodné tak velkého pši*o‹r-o‹ka.« ”

_ P r am e n y: jl. Knabenblauier, j Co‹mmentarizus in j Danielem prophetam,
in Lam~en›tat.ione.s et Baruch. Parisiis 1891,. , [ A -

j A cA-anehhøıynøiçz `D‹.›. íanøløfnątø iihfl Danžzęiizs nęønøn 'nie ijnťęrpvxe-
tatione vaticinii LXX, hebdo›madum sdiisse1`tatizo“.' Lovanii 1887.ě  

. _ › , , „ . _ _ „ .

.A -I“I.ilzde=branzd ľlöpíl O, S, BQ: Introductio Sp=ecsiafli5_ inwlibro-s» V. T, Su-
bi;ac.i1921.-z z A  Í V t j 4 c z ÍÍ
j of, Jan Hęjčız-Bihiø Česká (viýıxızmç c    
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Spis Danielův dělí se ve dvě části: historic k o u íc. ąl-oš,
V níž peıpıisirjie hšiżstorii za Vlády Nebukadneziaršafl, Bëlšasara a Daria
i`\/le-d,skéh.o,- a část; ,pl ro r ock o- u, V -níž podává autor vidění 0. zpří-
Štích .oflsudech království, která vzniknou na VýC110=C1ë› EL. RWSIÍ lejlfiìh
poměr k národu israelskému. V rámci těchto vidění VSLIHLIĚO 16811
pıˇozroctžví o‹ 70 týdnech, zajakých. ‹eko>ljn‹ožst.í a kým bude na svět při-
vedena věčná saprazvedlnolst.  y

Daniel. vvprávzí na ,z.ažě»átku deváté kapfítıolyø 'lak ÍHH bY1É0rÍ0Í0
ıø

_ I -

pžrío-roc»tVí o›znameno_ l3r`vníb_o roku Vlády Daria, syna Ahašvërôš-ova,
Vytušil Daniel, že blíží se ke konci sredżmždesát let zaizetí J eremiášem
p-i*ëđŤlì=ozVěděný'cb. lv/rhá se na zem,-1) pflostem, jkajícím vyznáním hříchů
svýcšh zz, lidu snaží se up›r“c'siti Horspzçšdina, by se slitovalg a ve chvíli
proseb nnejvroucnějších stıanez Gabriel předá ním ia sofldhalšujže rozzìhšod-
nutí jÍa.h.vo›V`a těmito slovy: i “ Í c - s

,,Se-dmdefsát týdnů je staníoveno tvému národu a svatému
iržěsztu tvéimìu, aby zamezena byla neřest, aby kożnecf vzal hřích, a
zahlazena byla nepr.aVo“st.; aby pżři;vedze.n.a. byla věčná s;praVed1no.st,
aby se splnilov vidění a pfroro-ctví, aby pjoımazán byl svatý svšatých.

j Věz te-dv a D*ozo~rui: Od vyjití; výro=ku=, aby zase vystavěn
byl Jerusalem, až do‹_pìomaza.n.éhzo“knížete, bude sedm týdnů a šede-
sát dva týdny; a zase vystavěna bude ulice a zdi za tí.s.niVých. časů.

A po (těch) šedesáti dívozu týdinzech zabit bude rp,om.az:arný,
a nebude jeho (lid, který ho zapře). A město i s-Vatyni rorztmece ná-
rod s knížetem, který pžřiájˇde' klolnec jeho Zkáza a po Válce uložené

_ , . 1
V V Izpustenı.  L  
Utvrdí pak smlo›uvu mnohým V jednom týdjnquç a V prolo-

vici (tìofhol týdne přestane obět krvavá i nekrvażvág“ ve chrámě
bude oıhavnovst zpžušitění, a až do s.ko»nání p§o›t&rV*á. (tio) znp-uštěníff M --
šoan 924-27). a  l  =

Toť pžrˇozrloctiví. Na prvý pošhsleid pvatrnšol, že rozsah 7O týdnů se dělí
na tři nestejná žobdobıí, Z nichž každé obsahuje určitý rpfvončet týdnů.
V každém o-bdobí se p›:ıjed.nává oy uzd.á.lzoıs.tech velkého významu pro
lidlsztvo vůbec a národ. israelsiký zvláště. Při svýkladu t*o*hoto zpro-
roctví -- pokud tak obsáhlá látka se dá V nedlo-uhézm pżoflj-efldnání
zpflracoflvatži _- třeba) plojedniati ov významu sl-ova šábıìťa (helbżdomas,
týden), oz třech pe-rıiodách V ,pıro.ro»c.t.ví,vytčených la o jejich olbsšahu,
o“ otázce, zda. tžoıto pzro-ro›ctVí jest mezssiánské, of výkladu p-nojroflc.tví

Ňf ˇ

u Zidů a ra.cionali.stů, o t.erminu a quov dolby 70 týdnů, ř o splnění
p~ředzp,o›vcě dí V tozmżtflo pro‹ro-ctví. l y j j s v  

Výlraz, rod něhož pflorozumění celého ,pšroroctví Závisí a V němž
pravdàaı celéhioı uvedenéhoı teXtu„ spžočzivá, jest hìeiblrejské slovo šabüfa
(hezbdiošmes, týden). Kdyby všecky udállošstti tu líčzené Se byly.. skutečně.
vyplnily V týdnech., V běžném slova toho smyslu, nebylo by potřebí
výkladu t“o=hfotfloz místa. Než perioda (asi 2400 let) od doby, kdyproflne-
seno bylo .proroctví Danielovo“ jest známa. Přefldčpoflvěvděné ud.ál~csjtsì
ve sledu týdnů V pzrolroctfví lìanizerlcëvě nenastaly, ba ani iiastafltıi ne-

, 1) lˇiebzrejský text: etnàh el' panaj él ádônaj =-= dávám tvář svou vůči
(směrem) pánu svému. I  
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mohly ívystjavění chrámu al města v 7 týdnech, trvalé ro~zboření_,
odstranění obětí . . .). l nezbývá než pátratí, nemflá-li te rminus
Š ab tra vedle běžného významu týd en (sled 7 dnů) význam
»píeriody delšíhzoz trvání, tedy význam Širší.

 l ìiaízyk a způsob života lsraelitů na tšorlilk jest znám, aby oprav-
ňzofvalk tvrzení, že slovem šaboťa byl označován cyklus
o 7 jedn otka ch, sled sedmi jednotek časových, nejčastěíi sice
denních, nikoliv však výlučně denních. Daniel (10”) se pšofstí
šelošah šabofím jaınìn (tři týdny dnů) a' svědčí pro uvedené tvrzení.
Kdyby totiž Šalšo“-,zn značilo pouze týden čo: sedmi dnech, nebylo by
příčiny, proč by ororok dodával ,,dnů“; byl tedy znlám lsraelitům
jíný, širší rozsah tohotoi Dioj“mıuŤ).

Vymezení šiiršjíhoí rozsahu pojmu šabtťa, skytne 5l.av.nost žid.ozvsl‹:á
t. zv. rzok S ob o t n í, Každý sedmý rok je nazýván šenath šaèbb*àlí*ć`›11
(rok síozbc-~t.ní) a cú Sí e k č a s cz v ý m e Z i dvěma r ok y sobo-tními
j e st D ov a ž o V n za jednotku časovou -_- hebdoflmas annżonrum ı
týden roků. .l ako tžotfiží končili Israelité týden dní ujIJilynu.tí„n1 soboty,
tak také končili týden roků. upılynutfíflm roku sob-otníhżofl. Sobota a rok
sobotní jsou_ te-rmi.ny o~m«ezujíc.í oeríiflofldy číalsovéí trvající '7 jedmitíek
(If: týden) a to buď jednoztek denních neb ročních. Te dy ooíe m
„týlden“ jest zde pflojem nadřaděný, Značící sedm,
kzonkretního- označení nabýìvá bližším určením t.
Í. dní, rołků.  c

Že í skutečně t.a.tIel jednotka časová u Is-raelitů byla známa, po-
tvrzuje Lev 258: „Pžoıčítfej si též sedm týdnů roků, ítflo jest sedmkrátj
sedm, tedy celkem čtyřicet devět lezt.“ Týž zoflůsolbflı počítání týdnů
ročních shlezdávárne nezřídka V aookryfecli židżo›vsžkých, vlzinfliklýclı
1121.á,.Začá‹tfku křesťanské éry. Kniha Jubilejí -(liber Jubilaeo-rum)
seánfsaná nedlouhoz nřed ro=zb‹oflřením .lerusalema má titul: ,,Knih.a
týdnů, ročních.“3)“  

 Mnozí Otfcové a spísžoıvat.elé církevní shodují se Dofldaným vý-
advem: Klement Allexandrijský, Tertulian, Hiop-olyt, Eusebius.
ríl jerusalemský dle sv Jeronýma i mnozí Židé. (Pokračování)ŰŽŽ/Í

2) Někteří exegeti mínili., že pod výrazem šä,bü“a se kryje perioda 7
měsíců neb Století -- tak prý též dle íejich lmínění lsraľelité čas Dočítal.i.
Lečnáz-or o takové jednotce ča si O- V která by skutečně existovala, ne-
má v řečí hebrejské opárávněnéhoí podkladu, Takové jednotky časové ne-
nalézáme ani u spisovatelů knih posvátných ani proíaní-ch. Stejně nelze
Dřipustíti výkladu, že šabüfa bylo míněno 0 rocích jub=il-ejních. Jméno
Šâ,bü“a tlovtiž souvisí etýmolzogijcky s čflíslem sedm, označuje p›erio›d.u sedmi-
j€;dničko‹vo=u, kdežto -rok jubilejní resp. id-oba od jedn›ožho~ roku ìübíileìflííh-0
do druhého obsahuje období 50 roků. I kone-čně fakta hiżsto›rickăL, zvláště
zboření chrámu a Jerusalema odporují tomuto výkladu zcela zřetelně.

i 3) Dlužno“ plři›po›me*no‹uti, že se jedná o roky Sluneční, nikoliv lu-
nární; .rok židoęvsky trval 12 měsíců lżunárních„ třetí byl vždy ořestupný,
et. í. m.ěl 13 měsíců, a tím se difference časová během. tří let vyríozvnáva-la.

_ _
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l t . ' . .IAN MERELL: A
vArlí<}ÄNsKÄ MISIJNÍ VÝSTAVA.  

Prohlzédnouti vatiˇkánskovu misionářskou fvýsfltiavu. není snadné,
zvíláště pro zpoużtníka, jemuž, pjołbyìtfi v Římě je přesně vymezen na
určitý počet dní. Ale i po letmé p“ro›lhlídceú- a ta trvá nejméně 2--3
liøfldginy, đjojęm z výstavy je olíronıný. Čemu se více obdiv‹o=vat;i?
l`le~ror-ísn1l=u mžisionářů y a řeholních sester či kulturníťmu významu
misií? Těžko říci! Výsledninoí citů věřícího návštěvníka mísio-nflářské
výstavy je radost ~-- snad pżýcha Z čtlenstvífl ,pravé alpoš.tożl.ské církve
Kristovy. r r -

Byla to kráflsinlá myíšlťenkøa --r V jflušblilfeiflím 1'0`C€ø VB SVÉIÍÉHQ IÍTĚSÍĚ,
kam seíídzoflu se í mil‹.i›o»ny poutní-ků -- ukázšatçi, co církev za 2000 let
Svého trvání vykonalła.  

„Verbìa movent, exempjla trahunt.“ -- snad .příklaıd bezmezné
obětıazvrožsti misionářů Imhne mnohé, .aby alżeispovň něżjakým způsobem
přisp-ěli »k rozšíření kráìlovství Bí0*žíh»o“ na zemi. .

Největší zásluhu o misiovnářskzoflu výstavu m Otec Pius
XI., který pžlán opflata Edżu.a.rd,aí Z Coetlfos‹:1uet O. . zalłotžiti mu-

Šìx

U)ga pvE -.ı

.<`*

seum misifí, re.al`iso‹val2 misijní výstiavo‹u. i j .
Provedením myšílenkypio-věřezn byl preíekt kongregace de Pro-

pżaganda lide kard. Van lˇđovsum. Vnitřní usp*o=řád.zání výisšüazvy svěřeno
byl-o třem m`isizonářům: znáÍmému -efltfhnoxliolgovi P. Vil. Schmšidt:o›vli
ÍS. V. D., P. R. Kirerovi S. J. a P. N. Gubbeloıvi O. F. M. Na pzodzim
r. 1924 dok-ončeny byly stavby 'p-aviloflnů V za'l1Jr.a*dlách V-atì.kánských
(6390 mg), a počiátkem listopadu .pąočatıo S jvejícíh vnitřnnirm zařizová-
ním. --  

Dík obětžaıvosti členů rˇůzných řádů a k.lerì.ků,.kteří zvláště ve
čtvrtek -- íerjiiálíní den -- p»řì.l.o.žxil.i i svou ruku k dílu., včas byly pří-
pravné piráce s“klonč.eny. l  V

Nebyla to malá práce, ale nadšení a lásk.a k svaté věci d-.ovede i
hory .přzenášet. - .

Před zahradamí v“at`ikáns»kými bylo v ty dny živo. Líčí to pěkně
očitý svědek P. dr. Rob. Streit O. F. M. “ S

Lehké vozíky .s kraibicemıi a balíky Sxtřídlaflly se s těžkými ná-
kladními auty. Na všech byly Stejné nápisy: „A Sua santita Pio XI.
Roma, Vatícano. Per l'esipęovs;izio=ne.“ Mezi nimi zplrıoflplléfltíali se dělníci a
členové různých řáľdzů. Byl to mnalflebný piohlže“d;, nebot jedni šli v
dlıouhém, -o“byčej7nérn kněžské.m obleku, druzí v bílém neb hnědém
či černém hábitu mnišském, obutí neb bosì, S dlšotuhýjm neb krátkým,
s černým neb bílým vousem. Vš.ichn.i mzějli sflpıolečný cíl: vatikánzs.ké
zla-hr.a.dy. Zde se rozdělili na lìvropu., Arne-riku, Asii, Afriku a Oceanii.
Byl to pravý Inisioznářský -život a Íàožtograí i f~ono»graí našly by zde
vděčné p_ůžs.obi.š.tě. Ve všech částech „Zemi“ rozvinul Se čilý život.

. Tak nad Cortìile del*la Pigna (sdnvůr .p=ini*í.) kráčí dlioućhioivousý
kapucín se žebříkem. V Číně stojí zadużmzanżě šzpıanělský augustinián
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předípıoćzlacreznou soškou .Koníuc.š.a,. Belgické Kongo jest uzšazvreno.
Ital _- sale-sián Dona Boska, Dëřejíìžozčítlává V Pıa.~tagonií modely růz-
ných kınenůˇ indiánských. V misijní bibliotéce pořáıdláa německý mi-
sijní fbžíb“lii.o›grnai tisk Propaga.ndy. V .et“hno~lo-gickém oddělení třídí P.
V. Schmidt S. V. Ď. ruzné dítky  Boží. Mi=s.ijně-hisfltoflrickýmpavˇilo-
nem pflrochází s›taro›s.tlivě učený italský jeS'uita P. llìacžclii-Venturi.
V medicíně jest zaměstnán nı(nichovs.ký uni.versit;ní pxr«o~Íesor^ dr. H.
Diirck, Palestina, terra sancta, .test reıservátem irantiškánů.

Tak V » přízpraváczh níadeševl den otevření misionářské sVýlSí,2LVY-
Byl to 21. pro-sinzec, význzaımný den V dějinách katiol. misií. Sám sv.
Otec jí oožehfln-al a otevřel. Slova, jìimšiž sv. Ot.ec výstavu zíahíajoval,
byla hťold-na apı,cjšto›l‹síkého- sa misioznářskéh-oľ srdce. Vyjádřil svou ra-
dost nad .uskutečněním krásné myšlenky těmitćo› slovy: ,Se srdcem
plným a překyžplujícímí naıdostí .přijali jsme zpzráv“u ze rtů J. Em. kar-
dięnıála prefekta Posvátného sboru šíření víry, že výstava- je hotová
a. může býti otevřena . . . Naše srdce zarìadiošvalflo- se »tím více, čím
žhavější touhou jsme očzekávali tento den A a tuto Íl“1loIdinu . . . AUJCS
žehnám Z cflelého srdce této si výstlazvlě, této drahocenné sbírıoe tolika
děl, fltnakového umění .a vědění, takové ozbětavosti, takové štědrostzi-
Kéž naše p;o,žPel1n'ání s~e‹slí3o\,upí na všecky, kdož tp;ř.ijdžo›u sh.léd.nout.i tyto
d;ižvy, aby vidfoucef je poznali, poz.najíce, jim se xolbditvfoflvfali, a jim
se obdivujííce, přispěli mísiím vžıdy šˇtědjříejii ku Domnoıcii“ . j ,

“P»o benedíkci pvrohlédl si sv. Otec výstavu a byl .prv;ní.m, který
D-odeplsal se do knihy návštězvníků. 22. la; 23. ›p“r`osi~n.ce pzřílsžtušpžna byla
výstava pozvaným hostům .a od 26. otevřena byla širší veřejnosti.

Ohrıomná s.pousta mat.eriá.lju” Z celého světa sn-esenša jest jednak
v zlahradách vatikánských a na nádvoří della Pigna, jednak v mu“-
seu I_;apzidario› a V rameni musea Clıžiaramıonti.“ 0

V prvním pıaviiloně - pêam-átekl ze sv. Země -- uflpoutıá pohled
každého.pflřfíchoízíhoı velká, pfllastická mapa sv. Země od pr-oi. Marcel-
lianąìflho (6›><3 im). A - “  t  “ t   í

 Bohužel není ani možno z.adívatıi sena známá místa ze života
Kristova a -sv. .a*.pıošt.o‹lžů --v- a nejeden nžávšztěvník si umıiňuje, zbude-lıi
mu čas, vrátiti se k obraznému znázornění. kolébky křestšaflnstva.
Prohlflédnuvšeí i ostatní ıpàamıátky pżirvníhoı pzavzilo-nzu (reliéiy, modely
kostelůc fotografie --- vše úzzoe spjaté s h.i=stori.í biblickou), vchází-me.
do pžav'ilonu,- znázzorňujícího 'hıis.to›rii misií V různých dějinných pe-
riíodách., J iží u vchodu jsou dvě zajímavé, s mrave-ničí paílí sestavené
nástěnné map-y rozvoje misií ve stanolvěku a střed.“o›věku..První --
dílo .Dfl1ťof. jP`iep‹ena,_ (Münster), -- je věnováno vývoji křesťanství v
.p‹rv“ních Stistol-.,, druhá P. Kilgera O. S. B. obrácení Ev`ro~1J“y od 6.--v
1.2., sto-l. Na _ obou- m~ap›ách různýtm.`i barvami pro různé doby je grafi-
cky Znázorněn vzrůst křesťanství.. Obraz daılšího rozvoj-e misií po-
dávají podoby. světců a mìısioflnářů, Z různých řádů a jiné Dfl-Hìäíky
n.a misie se vztahující. Zvláště pečlivě ıa vědec-ky A- ,č‹í.m.ž ostatně
,vyníkiají ,téfměř všechny expšosˇice Z jeszuintšských. misií -- jsou znázorfl.
něny zásluhy t.oho›to řádu o .rozvoj misií, P j Z í .
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 .ledním z nejzajímavějších je pavilon (3) mučedníků, plný sva-
tých pfamátek na Kristoflvyfhrdinšy. Jejich ostatky, zakrvavená rou-
cha, ale zvláště nástroje, řetězy anože, jimiž bylimučeni a zabí-
í.eni,7napťlňuiíl Džříchozí hlubokým dojmem. Při Ípiohledfu na tyto ,pa-
nš..át,ky maně vybaví se myšlenka: „Co já jsem vykonajl pro Krista
a ko-iifk sneısl ;DlI'í0€ něho oběüí.“ í

J iní zajímajíce se více o ethnzologii věnovali pvotz-orniost „Museo
ethnologie“ (4). Sbírky .tohoto .pžavil-onu jsou skvělou apo.lo“gií kře-
sťša~ns-kégkultıury. Toto oddělení zásluhou známého ethnol-oga P. Vil.
Schmidta S. V. D. (Mödling) po st.ránce čistě vědecké je s biblio-
graíickým aj lékařskýlm oddělením korun-ou misizonářské výstavy. V
bibliotéce, která zaujímá tři oddělení, sebrány jsou -nej-enoëmktnihày or
Inisiích, nýbrž i přímo knihy Z misio‹nářský«ch stanic (školní knihy,
katechismy, knihy as-trono‹m;ické,ęzeměflpisné, pžřírordfloˇflvědeckě", se-
psané misioflnáři).  T ` í  ˇ Z

Půl druhé hodiny `u;pllynzu.liofl! Dfloflmnjíval jszemž se, že alespoň po-
lovinu výstavy jsem si pzrohlédl  azatímZkušený průvodce kterésiz
Skulläliny i_- P. A. Stříž -- mne upflozornil., že`ještě mnohlo sálů zbývá
k pr=ohlédnut`í, Z nichž poslezdznflí j.>sou` nejzflajímiayěíší. Nezbývalo tedy,
než pro~l-éttnoutçi pavilon jzižní Ameriky s" nadživotní sofchiofu Dona Boz-
szka, orieinztęální s tančícíìmi dervıiši, Indie a Čeylonu se sochou apo-
štola Indie sv. Frainrt. Xaverskéhov a Indo-Číny-, uzavírajíloí pavilıo-z
novou skupinu V „Čo-rtile della Pignlaš“. J  

Ve dlıouhérmrameni galerie lapidarìa (300 m) jsou zajímavé sice,
ale pro návštiěivnízka, ne=sztu;dujícího pflofldr-olbżněji vědu misijní., méně
přitažlivé statistiky. Každý řád i kongregace má zde své vlastní od..
dělení, pravıicielně s obnazem svého zakl“adè.atel»e a se statistikami,
obrazy, fotografiemi, kn.ih.amIi a časopisy, které se týkají vlastních
řádových misií. t  

 Další velké .pnavil-ony jsou již venku V zahradách vatikánských.
Dva, s krásnzým pohledem na svatopetrıskou báň ia sytou zeleň za-
hrad víatfíkánzských, jsou do.kl,adzem obětavé práce íranztıiškánů, do-
mìniıkánů, pza=s.ionisšt.ů, augustliniánů, jesuitů, salesiánů a jiných řádů
V ze-mi křezstanských mzučedťníků -- Číně. Jim podobny jsou další
dvě síně _- Japonska Oceaníe, které obsahujíínejen.hodně mate-
riálu misijního. ale ještě více pestrého a velmi zajímavého materiálu
národšoıpísnéhžo. . . . ,  I r I `

Po zajíťmavém pıavilonu bosých k.armelitìá1iů:- „Život v Bagdadě“,
názsled.u_jí sály věnované misi-ím africkým: první Africe .severní a
východní. Vedle íed;no~tv'árných ukázek iaírickré kultury, fotografií a
modelů, pozornosìt.=každého p-říchozího upoutá pěkné znázornění
mše ěetfhiopıskéhov ritu. Druhý pzaviilon věnovaný Africe západní a
jižní je bohatý“ charakteristickými plastikamži negerskými.  l

Zbývá ještě jedıen ,iz ngejzajímavě-jšíflch a přímo- drasticky mluví-
cích pavilżonů -totiž. lékařský. V p1ředc.házej=ících odděleních (zvláště
mučeıdiníků), viděli jsme misizonáře jako obětí pro Krista klesající pod
ůmyslnými ranamžì lidí. Zde ízříme mučedníky klesajícíve službách
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lásky k bližnízmru. pod rananıi nejhroznějších nemocí. Pouhé plastické
znázornění -nflemocných údů stí-že~ný‹cth malo.mzoce›ns“tvím a jinými od-
pornými nemocemi uvádí do mdlob. Tím však více vyniká heroižsm
m.1si›oná_řů a zvláště mísijních, sester. ' A

Největší zásluhu čo toto -oddělení výstavy má mnichovský pro-
íesor H. Diirck, který je nejenom odbo‹r`níkem v lékařství ale izku-.- 9 - ~
šenýfm odborníkem v .pořádání výstav. Jak pro laiky ve vědách lé-
kařslšých tak pro odbflorníky je zde mnoho cenných postřehů. Četné
mikroskzopické a anatomické pflrepżaráty, "obrazy al modely, ob-jazsňují
vznik, průběh a následky hrozných nemocí. Též .pro odborníky za-
jímavá je sbírka mislizożnáře--lékaře P. Kolumbána Klementa M.
čítající na 2000 lékařskýczh rostlin čínské ap“at.iky. s

T Křest'ans`ký heroism a statzečlnšozst Kristových bojovníků, neleka-
jících se ani nebezzpçečí nemo-cí jako malárií, tyíu, cholery, neštovic,
moru, mal-omocenství, Zrovna volají a vybízejí pfloutníky ku Spflolečné
práci na poli charity. Křesťan-ská láska a ozbětavost je zde ještě ná-
zornějì p«odán.a než V sále mučedníků.

Dojem z výistavý ii-6 velmi Dgestrý Ještě dlo=uho v mysli návštěv-
níkšoivě vybavují; se postavy v národních krojích všech dílů; světa,
modely kostelů i pohıanských bůžků, charakteristické hudební ná-
stroje a šperky, vystavené v -pavilonech m;isí=o~nářské výstavy. Ne-
bylo snad návštěvníkıaí, který by si neodnesl nějakou, zvláště milou
vzpomínku Z této výstavy. Působila jìšs.t.ě nıa všechny, at přišli již
s úmysly jakýmíkoliv, dojmem mzohutným a neza.pomenut.eíltným.

Kéž není marná námaha, s jakou hor.lìví--misionáři snesli sem
všechny předměty, aby je ukázali užta.slýfm zrakům poutníků -- a .kéž
přinese hojné ovfloce pro svaté ra záslužné dílo misií.

Aforismy 0 víře.
Q-'F('D‹Eľłí CľJ‹ P4“- CD‹ Q.. OVíra je nepřátelská sobectví, neboť přemísťuje

někoho finého. T  I
Věřiti znamená: býti zakotven ve věčnosti. »

r Víra uznává, že jest všechno dobré, nebot' vše pochází od
Boha; a tak se víra Stává důvěrou abudí lásku.

Víra vzniká Z touhy a všechna touha nachází ve víře cíl. I
Všechna touha po synthese je touhou po víře.
Víra jest Síla, potřebuje sily, Slaboši nemohou věřiti.

I Víra není bezmyšlenkovitostí, není slabosti, vyžaduje .celého
člověka.

Víra není místem odpočinku ani přístřeším před
všemi bouřemi. T

N‹ $D~ø Q.. ZS. "-<\5

\ I ~‹Klara Schlautmannova.
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. ' V ˇ KONGRES ZA PKOUCEVANJE VZHODNEGA
BOGOSLOVJA. LJUBLJANA, MESECA JULIA 1925.

V dneh od 12. do 16. juzlija 1925 se je Zbrato V Ljubljani pre-
-cežjšinj'e šøtevilon Znanstveni-l«:0›V, dla; bi p‹rzOiučzeflVal›i Vzhfloidnofl beflgosloivje.
Pefleg naidškøoifoiv dr. Prečana iz Olžoımšuca, dr. Bzafluerja iz Zagreba,
dr. Ržoıdiča iZ Belgr`ada, Več š»l«:O›ÍOV, p‹relatO›V i idrugih O=dličnih gO›Sta
je mioglàa pflovzdraviťi Ljublıaına tudi reflsrne u.ččefln.jal‹e na D‹;Olju pflrzciuča-
Vanja Vzhiodnnega b›O»g›O‹SlO«V;Ťa.. Med njimxi SD bilši z.1:aS»t`i zpıroíeserjji
.ZržżanSitV'ein.eig.a «Oflrie.I1=ta.lnega i,n›St;it`u›ta V Rimu: ravnateljj tegflaı instituta..
P. Miczh. D'IˇIerbigny, pzroiesľoflrjai P. Spáčil S. J. in P. Vilìler S. J.
IZ Rimáa je pżrišel tudi belgijszki beinjeidiilçtiinee P. de MeeS›ter. IZ Cari-
gradża Sta .pflrjišlža aSL1.m.D‹c:i-Ožnistla P, Salavillle in P, Jan,i.ni pžoleg teh še
mn-Ogfeż dzrugili Zn.a?nSøiVen;ikOV. Vsezuičıijlišikih pflrioieso-rjev, reiddvnikoiv in
.svefcnih duhfO.flV=niflk›OøV. Najžveč je bilo esežveda Sl-Ovvencefv. Velikflo-V pza je
bilo tudi Hrvatøoıv (100), Čecboflv (40) in PiOl.j.a.kOiV (12). Szerbske pžrzaz-
Vzcflìszlìaivne“ tečofllıozške“ krnoige Seč Zlasflt-Oıp~al_i tˇrijfle Vseučiliškzi pIrrO‹:ře“S›Orji bel-
žgrajšSk‹e płrravzoflslłavžne teožlovške fakuilteťue.  

Koıngrˇeflsž se je Zlačel V nedzeljø, 12, ‹ju,lija' cllorpblidne V Stolnici.
ÍUV;O~dflr1i gOV‹Or j.e imel Stolní deflkan dr. TOfı1“1až\ič iZ Maribora. Pıofl geoi-
Vom je bila žpfldnıtiřikfaçlna SV. maša po Vzhioldçènezm Ovbredu. Celebriral
je križflevski škoif dr. Njaradi. Udeležba Dri tej Sldvežsnzoflstri je bila Ve-
lika in Vsern je ugajalča Veliič-ażsitznća Iittu.r“gijża S- Svëołjim lieflpıim pfletjem. PO
maši je O›t:VO‹r`il kıoıngres šžkoí djr. .lˇeglič V d;ViO4r.azn.iz Sjvfožjegiał Clvorca.
PO›Zdra.VilÝ je Vse, kži SO‹ se u,deleflžil:i. koflngresa in flpžrebranzofl je bilo pva-
;1:>fež.e~VO‹ pismıoš, ki mu ga je zp~O›Sla1 SV. Oflče Ožb prililši kongresa. V tem
pisimıı je izraził SV.. Oflčze V Vesšeflfje nad kongresërıvrn in je pnozslal . Vsern
ııždel'e~7flefln{cežm b1flagO“Sj.l;OıV, ďa bi kjcšngrfes kar najboilzjže uzsfpieh. Za pred-
fsedstviofl na kongresu. SO›`bil;i izbrançi dr. Prečan, nafldškeflf iz Ol*e'n1±u.c.a.,
dr. Njarad.i, križevski škoifinı dr. Jeglič, ljublijanslši škoaf. Za VOdite~l.ja
Znanstve-ngiìh, razprav Sztìą bila dnločzena P, D'l`Ier“bign~y in dr. Ciriívec.
Prežbir.azn.ih je bilo Oib ipjri.1.ikì e4t.VC›ritVe še nežkajv Dfozdravcvv, ki Se' jih
Deslzažli Ozni, kid se koflngresa nisož m.0igli udvelzežzitži.
P V nedeiljož Diozploildine je bila V lepžo Oflkriašeflni Unioznoflvi dvorani aka-
demtija V čast SV. Ciıiillu in Me;tOıd“u. Otveflrill jo je p‹rOf. Dr. Griviee.
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Na tej akadernzili Stnaz êł;0iV›ozrila dr. Qeujidofl Pani O. Nl. V Čast SV. Ciz-
rilu in l\/ieižozdn in dr, Cirivee V Sfpoflmin. žoëblefltnêiee Szofllo=VjezjeiVe Srnrti..
läurski akadeinik l(nra.tLoV na je deklamiral dve Solovjejevi .DreSmi..
Ubeneni So pfoz‹d'raV;ľali udelečenei V najrazličnejših jezikih.

V .pflondieljzežk l3._ j.u,li~ja ‹doflp1=:ılfdn.e Se »je .znflričel 'Sri-.rˇog~o‹ znansiveni
del kžoingresa, ki Se Vršil še V iorek .i Sredo ožd9 h. do 13 li. V Donna-»
deljek So b%redaVali P, Spiiačill S. .l. od u d i h ce r k V e, P. l_ì'l”le.1fjbigny`o
S. Ě. o rnflis tičn e in tele S u lídr i Stu S o=Ve in in pzroi. =(ìriVee.
o“ e din S i V u K r i S t u S oč V e ce rek V e. V tšo“rek je predaVal
aflsuniipflsfliioinzirst P. Janıifni iz Carigradza øfl .Send an j e ni V S t a n j Li
V Z h oi d n e e e rek V e, aS~urnprcioiniSt P. Salavillze Dırav tako iz Ca-~
rigr.a.dea oi češfćenju. SV. Eucharistije V Vzhofldni cer-.~
kVi in dr. Kalaj. iz Zagrešbıa oz litu rgiji V zh odni ee rk V i. V
Srvefdfloi 15. julija pra Sic! bišla pireda.V.a.nČža .D›o=SVečen.a Vzh›ofldn.emu šneniz-«
š;tVu. P. Villes S. J. je podal Slıiko V zbo d n e g a m e n i Š É V a d
9. Stlolletj a P. de Nleester Ĺ). S. B. je pıredavıall Vox meniš kem.
Ž i V 1 j e n j LI p›o~3,S t ozle t j u in dżr. Višoševič U. S. Bas. je pro-ikazal
današaje“meniš“kizoı življe-njfle na Vzhodu. To dan je Dre-
daval tndìi msgr. lvláazrgořcti ov c e r k V e n ozpž ra V n e flmz r az ni e r j u.
Z a pi a d n e C e r k V e d o* V Z hod ne. Vse ta Dìredavanjva Sio' Se Vršila.
V latišnsíkern jieziku. Poflp›o›ldn-efl ob 5 h. vsak den je bila debata o teb
fD›reda,Va.nj›ih. V V

Pľoileg teh predavanj S-oı bila Vsak dan pozpio-.ldn-e piredavżaánja V slo
Venzskem i b.rV“atSke~m jeziku na,mżenjena Vsenı. Dr. Sakač S. .l. že
Diredavialiio Znanstvenihˇtemeljich: cerkvenega e dirı~
Stva, dr. Debevec oi Verskih ifldejah V Srbskem. narvoťd-
nem“zp«eS.niStVu., dr. 'Ro-gzolšgič 0.1:. Nl. ofl Sedanjein Stanjn
Serbske“ D ravlo-Slavne oerkve., šikžerf l\lj.ar`adži oi SV. En-1
charisiıiji koli Središču krščanskega ed^inStVa.
Zardfnfíi den Dložp‹o~l.džne Soz .pžodali Dioročšlža ofl dąelu Ap=oąSt“o.›lSztìVa SV. Cyrila;
in Meriàczıdıa flproflf. dr. Snoj za SlżoıVze›nij«o~., dr. Oberški za HrVzaflt.Sko›, msgr.
Kiefizák za Čeh‹oiSl.o=V'aškoı in Ižıľozi. Pechuška za Prago. S

V nedeljąož in V tžorezk zveżčer So- bila V Ljzurd.Skem dioflm.u.preda~~
Vanja S Sk.i=o\p*t“ičnimi Slžikami. V nevdıeljo je pflrediaval dr. Snoj o SV.
Cirilfu in Metzozdu.. V tfloflrek dr. Grivec o.. S-V. Ruisiji. Ubakrzaıt So Se
Dešleg šižeVil`~nega o=bč;in.StV.a uzd›elžežž“ili p›red.a.Vanj tudi tuji go~St1je_ S  

Tnjoi So .bili V Ljnbljani. celo Zadżovfložlìjni. Pa tudi Ljubljančani Sofl
bili Vezseli, da So moigli Spflr“e3Ĺet.i` V S“ıVo*ji Sirledži toliko tako žočdličnih go-
Stov. Mičstni magiıstrait ljubljanski. in .nvofllit;ičina ioflbzlast šli pflreižnirfarvlja-›
nemu dželu V Vse-m na roflko. j V V v V V

K-emgres je bil Sl-o.VeSnšož z.ak.l.j›uzčen 15. .julzija Zvečer V Stol.niei..
Škof Jegliflč je imel cerkven govoflr. Naišoz. So bflile Slo«VeSn‹ę litanije in
po njih je Šškoi Jeglič zapel zialıvìalni „Te Deum“. Cerkev je bila
polna Verniżkflo=V, ki So S Svoıjo“ udelezžbofl pfloflkazażli, da Se zanìımajio i da
Zn.a.Íìo: eenšiti resvnıoø .dela z~nn.a=S«tVenik.o›V. Za pflroučaVa.nj.e Vzhoìdnega
boigoıslužjia. Obeznem So tudi pfloıkazazli, da hožčflejno to deloz pflodipirati Z
mzoilitˇvijzoi. ln le na ta niaıčin bo- diosežen uspfleh, kakršnega So Si Vsi
že=lzel;i, da bi namreč ta kongres bil Velik korak na Dfloılìi m.ed.Sebzo~jn.ega
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irazurnevanja ozbeh cerkva na pošli edinstva zapšadne in Vzhozdne
eerkve. V ` V  V  V

. ' P

S»LSC)\ÄÄŠV S bă d Li Eìiílä
i IVAN\ÄBUeIQ  “ 

KATOLICIZAM HRVATSKOJ.
' VZnarn,_ da će zani.rnat.i.briaćn bo;;:~oflSlozV'e u Ceho›Sl‹o›Vačko-j, kako

je kod. n1aS,- pak Zato šla;-ljem. žošvćoê nekolekıol redaka: V V V “ j
1;. Dvije Vezo=1na'Važ.ne činjenicje treba Zabilježživti ove godine medu

katofllieinıa - lˇlrvatima. Sveta goždina 1925 oistavit če u Srcimaina-
Sega jnflażrIoid.al trajntn u;Sxpo«rnenin dvaju bnojdočašća. kozjżimae Sn l`I-rVa.flt›i
dali olduška Svojiın Vjerskim o»Sjeićaji-ma; i .pelkazali pred“ čitavim

;SVj.eıt›ormš, kojn Vjeru ispiofvijedzaju i kofljoj jcrkVi pzriDfla.dajıu.. Imp;oZ.an.tno
irofldožćašć=e mjeiseca rnaja od .p‹rek0{4lO0O u.č.ezSnik.a, piredvodenfloi o~d
eje.l=oťku_pn-og e%D*iSko=Dıaátıa, ožtišlio je u Riflm, da na SV-oj način iskaže Dor-
čast oflnžoflmze. . k-oji ie Vi~dljiVa glav-a n^riżSøt:i.čino«g iijela Kriistozva.

Drugo hfloždoflč-ašče bilo je mjeseca sše.“p“t.embra. Preko- 400 orlov-
.Ske o=m=“lad`ine“S.taj;alzo} je pred SV. Oeem, kad je ioıvaj piun zanozsa i
uSlriłí.en.jżafl Dêo=zdra.Vioı zcžnfle, koji ho-če da medu hrvatskim narodom
.izvadaju konsekvence iz katoiličnflih načežla ›u privatnozm kako i jazvnoflm
životu. ˇ V

Gviolrn. nrigoidomj Spioflmžoınjem," dia orlo‹VSk.a“ `m;iSao› dÍan!o-mice S.Ve
Više i Više pflršoId.i.rei eu nar-oida tako daı Se je u Skoírozi budnićn-oflsti nadati
jjłoš bfoljim uispžjesima. li/legjuztìim. nijesam p5rijat.elj naglżoiga n.a.p›redo-
i‹Va11j.a, jfler se rnože dofći do iZnenadiVan;ša._Hrvatski Orjlioívsflkfi Savez
epzriredi›o‹ je mjie“S.ec;a augusta Veljičanstvenzi pęokrajinıski v Slet za Dalnia-
=~eriŽ*L1 u Sibeniżku.. Prisustvovialša Su i bjraća o~rl›oflVi iz Cželioisloevaičke.

2. Pa kako je inače Sa jozoılžožajem .nas katiolizka u .lug»o»Sl.a.Viji? ---~
Ako uzmenivo uf ožbzir .pfo*ličtiičke prilike moraflm kšafzati, da i kod nas
Vrjedíi oinfloi, štëo je pzredszj. Masaryk režkao ič~eh.ojS:lšoflV.a.nčkim katolíci-
»fnaz Tofllikžoı će katzdliici ;iżrnat.i pżra,Va,e k=o;lik-oi ga. Sami Steku. CelioSl›o-
Vački katoflliei 1:›žnašV.iltn›o Su Sbvatili taj St.a.V.ak; zato Su Se zorganizo-

_ ˇ , . ~ ,.

Valid tako, dana pia.r.lament.arno=rn tlu. Vozjuiu' boj Sa S.trankam.i'. kovje
žZaStupa.ju. p=rot;ikr"SćaniSki S.Vjetzio“.Vni nazor, Razvložj ›p‹rilika kod nas
kaže, da če ei katitžlifcri-Hrvati mflorati pıošsegniiti Za oružj.em. kojiżm ih
tnče lšjbıe.raliz.am ji irani.aSoin=e`rijža. DoSad=a»šujeŰiskusztvož pokazalo je,
da iDlrožti,Vonici. rimaju jizradernz p‹noıgr.am~ dìo u taznčine, te ga dtolsjljedu i
Drofvioìde. Kulturni 'boj iraneurskžog i njemačkogf t.i.pra Sve jasnijęf .Se

kaže na fleıbzozrjuš danače. nainoflvlije kfloflraci Stfa.noVit1ih iuen.kCiìjolinar“a
do~kaz.ujui, dia Se je tıaj boj' Sjnjzihzofvefl Stranľe Več i ZaDio‹čeÉo‹. -5- Dožduše,
Firvatıi' dżanas imaju Svoje zaSt;u.DStVo= u Vladi. Ali, ikatolici-HrV`a.ti
nijesnl zaSt.t1.D‹anei.Radiićezva. S.t`ra,nk=a€, rkoja u.Slijed deinagogije njezina
“nrVaka, imad.ea.páSolu.tni br-oıj ihrvatskiçhi mandżatıa L5- u Vjerskoøm i
ˇiknltnrnozm ipžiżglie-“dLr' St.oj1 nap›ržo›ti.Ven_oflm Stanovvištn tako, Ťdaż Se u tim
“pitan;Íži.ma Rad.i‹:', nimalov ne ra.Zlikuje od Pribičevića. -- Ked braće
ììřfllirıvenacaajzefl drukčìje. Oni Su u pžretečn-o=j Ve`ćini oflrganizovani u
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„SIOiV€HS‹k0*j L~1'UClSř<~0l 5Íľ2U3Cìv”, k0ì0›j je na čelu Sol.idni po-oilitičar i
izvrstan taktıik dr. A. Kfloiro›šec:z.l ta Stranka, baš užslijed pravilne
fložrijzentaoijze izmade Veoma težak ;p€o›l›o@žaj u parlamentu i državi
nopíće. Hrvati .imademofl ,.l`lrV_ Pučku Stranku“, ali ta u parlamentu
nema zastu;p;n.ika.›. Izšzleda, da u -tome pogledu ide na bolje. Tako mora
da bude. jer in-ače naš će praktìični katolieizzaın biti sličan franeuszkoi-›
ine, koıji uza sve kat;oličke d-nzevnike, Vjersk-e i neznam koje druge
zorganizacije, trpši danażs tako, da se Vrše p›rzo=goın‹StVa u pravozme
Smizlžuz ri.je›či. Našla katëclličfka javnozst morat će zauzeti stanovište, ka-
ko je ìimıalof pıok. bskup dr, Mahnič. Njegovu o‹roij›enżtac:izi“u imade i našz
k'íato=ličk.i pflokretí, koıji u ustrajżno i neumıolrnìo Vrši svoju apostlonlsku
Z'ašda'ću u narofldu Već 20igodina=. Baš ove godine Slovj svoju dvľade-
Set-godišnjicu. U tu svrhu. izdala je ,,.lug. Katol. Dnażčka Liga“ (cen-
tralna oflrganizaeija čizttavoga katvol. dzašžtvall „Alimšanak Luči“. „Luč“
je oIrg.azniz.a.tzo~rn.e g“lasil.o, '.l. K. D, Ligezl ìzlazi več 20 godina, e--

Dubrovnik (Da.lm‹aeijia)z, koncemv Sepitembra 1925. V

zÄ.K.EXCITA'TOR:
O NÁS --» PRE NÁS.

V C.l1Víľa náhzlelıov pžrepìor'o›d.u oS.emna›st`ehlo roku., uzč.inkozVala pre-5
kvzapjujúcie na Všetky vrstvy nárvoda sl›o‹VenS.kehflo=; najmă. Však mla-
dež Vyt'rhnu“tá Z nepriVro›dZSené.ho p›1*ofstredia chfloèvala sfla. s.pęo›č;iiaitfku., ako-
človek neinazdajky drúkozm žollılušený. Z nırakozt týchtšo perlebieralża. Sa.
za Virivéhol `fž›<.VaeSen.iza D“oil.iztickêhżo›: f V p»r“z*h.nane.~n.eSrıašanlivej Stran-
niokzosti, ba až nenáviiS*tnýc.h r1o.›Zzo›p›riialc.l1 narovdflnoistnýcilı.

l

É
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É
I V J J ISlovenska stużdujuca mílaď kàaltoilıcka., hlavneo ale b-olioslíovleeka..

stojac pod Vpšlvvoflm ludi odkfo›jenýeh na oudzej hru-di, bez rozžzmýšľa-
nia dávıaı Sa nirni pžriváidzat do pfreipiat.ej fanatıiekoflsti, kyzpiacej vášni-
Vou nenáViSťo›u Vo=č;i Všetškému, čo nżieť Sloflvteznskë -- i ked je tokato-V
licke, nedbzajúc; či tým Cirkvi národu io-Sožime, alebo nie! Tiet-o›
nezdjravoé, nákšaızjliżve n.ázorˇy h.Ib-oko z“apžúŠ`iťaj*.i korene. bo nik nebadá.
nebeizpıečia. jako sía o.dchyl'ujeme od pravýclsı zênsad samého nášho
Učite'ľa. a pzovvledżomia slavianského. S

Je na čase zastavit az Zamysliet Sa! S P
Prebiu.denie sa povede-mêia o Vlasçtnej sebepnozsti, us.udz(›~\ˇac..iej,.

Spravèodlivé uváženie po‹slan_ia našim jak na poli nábožensk-oi-eirlšev-«
nom, tak narodnes-Slo.VanSkom,e privedie nás iste k tomu, že S. porozz-4
um.ení~rn _p=ríjme‹m.e Velkodušne nám pçìonúkanú pıfiavicu moravských“
brato-V b‹ol1io=szliolVioo›V: Ípracoflvať S nimi ruka V ruke V ich časoçplise pre
naše dva nárofldzv, ale jednu Cirkevi V

 Sme krestavnia katzolzíci a nie len Slováci, ale aj Sl“o«vanizafl!p  
. žë'
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POSVÉCENÍ NOVÉHO sI.Ov1f~šNSKÉHo BISKUPA

    » Msgxa. MICHAELA BUBNICE.
Na Svátek NeIJoSkiVrn.ěnêh=of Po›četí~ Panny Marie byl V domě

Brat.iSlazVSıkěm plosvěcen na bižskużpfla. Monsignore M i c h a el B u b-
nič, bývalý Ía=r-ář l\/ladunský a děkan V Toxpžolčanech. Světitelem byl
jeho o~szoıbni p~ři~te.l baňszko-byıstrický biskup Marian Blaha, konsekra-
ÉOFY byli biskupové .lan Vojtaššák a dr. Pavel Jantausch. SlaVn*o‹Si-
níınu vysvěcení byli piř=it:cš1nn.i též slovenští bisküipžoive dr. Ka.rI0*1
Kınetkoi a dr. Josef Čarský, dosavadní bisflkup rožn4aflVs.ký, který“ se
právě ujímá správy diecése koišfieke, osıřelé úmzrtiim biskużpla Fischev
ra-Cošlbriiehoz, __ `

Ms-gre. Michael Bubnič byl velkým piřítflelezm Ť arcibiSku.pia Sto-
jana.. .lehzo pfloflsvěcenim na biszkuzpja r~o‹žnaVıskéh0› S-pllněnoj bylo i Vřele
piřaní zesnublërhżojj metroprolzity m.o›ravSkěl1o›, jenžv biudiolvatfelri pomníku
nejznamenižtějšzímu ìblásnížku sloivenskernu viděl .průkožpníkia i-dei, jež
tlumočí Hollý Ve i„SVatì0.D*l%uku“, ~,.Ciriilloż-Mertodìadě“ a Ve „,S1áVu“z
Bubnič ze SVého.dřiiVějšiho‹ pfůS‹obe~ní je Znám jako ipłřífeł 21 VSI=C11»0*'\fž'flI~
tel mládeže, ktero-u duchovrıími cvičzením a častým přijímáiním svá-›
tostí se snaž-il vésti k e~uch.arrižsticćké.mu Kristu -vv dnes Snad jedine Zá-
chranzě mládeže. Řeči, jež pjršonesli na »oslavu nového biskuıpla při
banketě světitel ndp. biiskpulpę Maıriaxn Blaha, Nlsgrìe. Hlinka a děkan
Buček, V nichž nechalzi jako osobní p›řá.t.efle na;hllědnoutii do duševní
dílny Bubzničoflvy. jsou dok.l.adežm, že v'ů`-dce 8. fl13žo“řaĹd8.'‹;eil Vler1‹€hľ21.Cl-
Skýeh Svliavnosti se ve s.ve.m úsudku nemýlil. Vždyť Vyznal to ndp.
biskup Bubničsám ve Svěın p›roslo›Vu k mládeži V kanucínskem koz-v
stele. Prohlásil, že chce ji ti V e šlěnpi ě j Í ch Ť 2.1 1' C Í bei S li L1 D“ 3
d r a S to j an n a a s»končxil .p~ros.lloiV mO~dIìtb›ožu za něj. v

S Bo-.hozs;l.oflvei' čeští a slovenští Vžitají proto jmenováni Nlsgľà.
Bubniče b~iSz=kušDżem S nadše-nířm a radžoflstnýin očekáVá.ni1n1,zž.e p'řisD‹ěìe i
or! tomu, aby idea cyrilometzoždějská, již je Vřehìfll SÍ0'U›I1€1iC€mø UŠ1_5“
všecky stejně Simýšliejicil szproıjìl.ai jako bratry od Sumavy až D0' =Hi€l;`

ikonee Po-dkarpatıske. Rusi, Sa na prvním míastě. nás boh~oSlo‹vCe.
vyrpżrvošiıjerne Všin”š BiSk.unSk.a MiIflQ*S.t.i, na dobrotivézm Pánu, aby9

na Vas vvlıil hoinost sve mì.l=oeti D=ožehnanzı.  V
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CESTY BOZI PROZRETEL

e NOSTI.. j  
Jak pracuje milost Boží V lidských

srdcích i V dnešní době, a j.ako‹u` per-
lou V rodině jest dobrá Zbožná mat-
ka, 'u.§kaZuje, nám .historie jedné bra-
silské rodiny. .Zprávy o tom nám po-
dává náš krajan p. magister J. Svo-
boda T, J. t

V Enghienu V Belgii mají Jesuité
svou kolej; letos -právě .byl tam vy-
svěcen mladý Brasilìan Ferdinand
Magalháes. Jeho otec iDe Castro
Abreu Nlalgalhâes náležel mezi předìní
b_rasívlskéJjrodi,ny i rodem i majetkem.
Jeho manžeżlflka Zelia též byla Ze
Vznešeného rodu, Z manželství naro-
dilo se 12 dítek, Z nichž 3 Zemřely,
na živu zůstali 3 chlapflcí a 6 děvčat.
Nejstarší syn Jérôme (Jeroným)
vstoupil k Lazaristům a rovněž i šest
dcer vstoupilo postupně do řehzole.
Rodiěům zůstali -do-ma jen dva: Fer-
dinanda nejmladší Jan-Jozseí,. Otec
proto vyvolil Ferdzinan-da Za svého
nástupce -4-.jevilt on také velky Zá-
jem o rozsáhlé otczovy -statky. Záhy
Však dotklase Ferdzin.andaf milost Bo..
ží a vyvolil si vřád jesuitský místo
Velkých domén rodinných, Otec byl
synovým rozhodnutím boleflstně dojat,
ale podrobil se bez ireptání Boží pro-
Zřetelno-stí, Jeho šlechetné smýšlení
Zrcadlçí Se nejlépe V do-pise k Jeroný-
movizl ,,Ferdinand nás Včera opustil.
Byl mou nadějí a pomocí V nep‹ří“jem-
nostech života Íairmářlského-_ Leč co
-dělat? Bůh tak usoudil a podřizuji se
pokoflrně jeho svaté vůli, Má-li oprav-
dové povolání, chce-li se Zasvěti-ti
službě ap›ozšto‹l`ské, at jde V pokoji.
Zdá se mi, že Bůh .Zve k sobě všecky
mé děti.. Jaké štěstí! Není-šliž také
Otec, náš, jenž jest na nebesích? Já
jsem pou-Ze nástrojem jeho svaté Vů-
le, Kéž to pfrospějje blahu a spázs“-e duší
V naší Brasìliì která jest takfldaleko_ _ 9.

ccod Boha. - Naposled opouští rodi-
če inejmladší Jan-Josef a vstupuje
k Františkánům.. Rodiče zůstali sa-
mi . . . Jak velká to- byla pro ně obět
- a oni ji ochotně přinášejí Bohu.

lˇllavní“ zásluhu o šťastnou 4 volbu
svych dětí má Vedle .milosti Boží
matka jejich Zelia, která Zemřela V
pověstí jsvětice, Podáváme proto kra-
tičký její živoztopivss. Z e li a Pje d r e i-
ra de Abren Magra.1h“aeSflar-Se
V Rio-»de-Janeiro 5, dubna 1857 _ Její
otec Jean Pedreira do Co/nto Ferraz
byl vysokým hodnostářem u tehdej-
šího císaře Pedra Il, Zelia vynikala
od svého mládí Zbožností a pracovi-
to~stí„flJako! 1~8letá dívka" chtěla Vstou-
piti do řehole její přání Však se3

nžemohìlo uskutečnití_ Podrobívši se
vůli Boží, která měla. s ní jiné Zámě-
ry, podala svou. ruku Dru.. .Jeroný-
movi; de}Castro« Abreu Maga.lh~à,es_ A
Zelia. byla Vzornou manželkou
a h o d no u m a t k ou která nedala
se ničím, Zdržeti, aby nepeěo-Vajla
svědomitě o hromfládknu svých dětí
Vedouc je od útlého mılžádít k 1' Bohu.
Požemského majetku užívalak na-
hromadění pokladů, jež žaI1i”' m0*1 ani
rez nekazí. Chodí navštěv`__oVali ìejí
dům ve Velkém počtu., A onamírnila
nejen bflídu tělesnloflu, V ale. snažila se
nánbož, ptofluzčením ulehčiti i bídu dlu-
chovnfí, Stejně ˇ milou paní a matkou
byla Íik .otrokům\, kteří vzděılávalì

IVpůdu; (Tehdaz ještě -nebylo Zrušeno V
Brasìliìiotroctví.) Ti tak přilnuli k do-
bré. své paní, že nechtěli oflpflužstítli
Santa-Fé ani když dosáhli úplné Svo-
body ;ZákO=n«em, V .

Ovdověvši r, 1909 pnocítila vsrdci
Voláıní Spa-sitele,`který ji chtěl 5 mít
blíže ad tak jí spilnit přání mládí.
Vstoupila jako vdova do konvziktu Tří
SV. Svátosti v Riofl-de-Janeiro led-
n.a 1918 ve stáří 60 let. Vynikala nad
ostatní slestžry Zbožností a Svatým
životem. Po novi.c«iátě'Qp‹řijala. 22, led-
na 1919i řeholní rouchoe. Při obiláżčce
matčině sloužil syn -- Lazarista mši
sv., a J sám podal matce Závoj i řehol.
roucho. Ještě téhož roku po dvaceti-
měsíčním pobytu V k)lášte`ře,^ k;te*rý
byl jen nepì'ˇetržitoutadorfac.í Nejsvě-
tějšího, spovolíal si ji Ježíš Kristflus J k
hostině szpflravevdlivych Po dobu krát-
ké nemoci byla Stále čilé a jasné my-
sli. U Smrtelného lůžk.a umírající
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matky sešli se Všichni sourozenci . .
a rtypmatčiny, než udeřilo napvosled
její. Zlaté srdce, opzakovaly slova, jež
říkávala dětem; u teplého krb-už otcov-
ského: ,,Bud`te svatými,
děti, bulđtesvatými,“ -

Podobných přípsadů staalof se V pří-
tomné době více, milo“St Boží volá
do služeb Spasitežlovýcžh muže, kteří
si již byli Zvolili jinou dráhu životní.
Loňského roku byl V Enghienu _vy_
svěcen Francouz, jehož otec jesi knë...
Zem a ,O primici otec ažsžsisztoval synu.
Ovdověl a dal se V pozdních letech
VYSVĚÍÍ-ii. - A letos bylo tamtéž vy-
svěceno několik missionářů Congr.
Neisvěflt. Srdce Ježíšova. a Martina.
Mezi k;andidáty byl 351, 301ę±ý p.0,<13á~_
hfłfl, íflľlž byl ženat a rozhodl. se s
mzanžeslkou, že vstoupí do řehole..
MHHPŽGUG1 Šla ke Karmelitkám _ a on
do jmenované kìongregaee_ ..._

Podivné jsou cesty Boží Prozřetel-
nosti, Kéž i u nás pžrolomí rnilost Boží
led lidských srdci a vzbudí povolání
ke stavu kněžskému. Jsou u nás bo-
hužel tak hluboko Z-ak“o“řen“ěny před-
sudky ov povolání kněžfském. a řehofll-
ním, jakoby tímto z“akop.áv.ali mladí
lidé svůj život, otrıavfoıvali své mládí
a obě-tovali celý svůj život něčemu,
co není tak významné a důležité.
Zbraňuzjí mnohdy i rodiče svým dě-
tem jít za Spflzasiteltem . . . ba nezříd-
ka i ti, kteří by měli tuto cestu uleh-
čit. _ . Dej Bůh., aby i V naší
vlasti se prolomily ledy a
lidská srdce se více otevře-
la Duchu sv. - -oř-

JQJBILEJNÍ SCI-IÚZE
PRAZSKÉ ,,R. S.“ V KLE-

S MENTINU.
Pražská „Růže Sušilova“ ozszlçavila

dne 8. prosince 1925 své 40leté trvá-
ní, Na oslavu toh`otžo jubilea uspovřá.-
dána byla slavn~ostní schůze, .aby-
chom pohlédli na Vyko.nano~u práci a
Dovzbudiili se k další činnosti do bu-
doucnosti. j Ač je nás málo- a. poměry
dnešní dosti obtížné, Snažili jsme se
připraviti důstojný p2roflgram_ Bylo
pře-dneseno někollik zpěvních, hudeb-
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ních čísel _a to jak s průvodem klaví-
ru, houslí, tak i czella. Z básní předne-
sena „Družina Sušiżlova“ pfrof. .Xave-
rem Dvořáktenı k jubileu jednou ,,R.
S.“ věnovaná." ,,Vzhůru, srdcel“ od
býv. tbohosl. a zvěčněléhofl praeláta
dra. Tumpacha. Vedle pzroslovu před-
sedy poukázzal výstižně jednatel r ve
své přednášce na Vlasten.. aliter. ruch
V pražském semináři před a po Zalo-
žłení ,-,R. S“. Byla to tichá, avšak Vý-
znamná slavnost, Pozvání byli a do-
stavili se k ní vedle- Vìldpp. předsta-
vených i členové tproíesr.“ sboru, četní
přátelé a příznivci Z kruhů duchov-
ních, d  
9 Jubilejní tato schůze byla poslední
schůzí toho druhu V pam.átných.síních
Klexnenżunfla, kde í,,R. S.“ vznikla. Pri-
ští jubileum, dá.-li Bůh, o‹szlavo~vati bu-
dou členové ,R. S.“ již V nové Semi-9

nární budzově, kde, jak doufáme, „V
dalším d=esít`iletí bude Růží
nejkrásnějšíhø. rozkvětu --
okżr ašfll uj icí za hfr a d y: C í r -
kve i Vlasti.“ Španihe-l.

NAŠE ŠKOLA.
Nedávno- mluvil jsem se studentem

(Z vyšší třídy gymnasìa), kterýbydlí
V katolickém ústavě. Jako dobří Zná-
mí hovořili jsme proto zcela srdečně,
Dostali jsme se i na život řeholní a
seminární, ad onen Student pronesl“ o
těch, kdo dnes jdou do seminářů, ta-
kovou altzernativuz, za niž by se nemu-
sel stydětžžádný socialistický redak-
tor, Bolestně se mne tato slova do-
tkla, podivišlt jsem se, že je mohl pro-í
nésti katol. student; přemýšlel jsem
o tom a pochopil jsem . . . Tot při-
rozený vývoj, kam Vede výchova na
našich školách. - Školy - to Šest
naše nejzbole-stnější rána, která tolik
bolí a jitří. A přece m ál or V ěnuš e
naše katol. veřejnost této o-
tá z C e Svou p0iZOıI'11“OfiSı't, EI ještě' méně
se pomýšlí na V á žn o u n á p rav u.
Mluví se mnoho* o katol. škole, o nut-
nosti katol, výchovy, ale pomýšlí s e
skutečně podniknouti boj o
její uskutečnění? Bude to o-
všem těžké, bez obětí to nepůjde-,P ale
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právě proto nutzno již začít. Zdá se
však, že snahzou udržeti status duo,
hledí se přenechati boj O katol, školu
teprve pozdějším generac.ím_ `-- Ne-
b ud e potom p oz d ě? Bude mož-
no se pouštěti V boj oì kulturní stat-
ky, až mládež, odcho-vaná dnešní in-
deferentní í(nejmírně:ji řečeno) školou,
bude státi z veliké části
p r oti n á m? Nestačí zlaclhraaňofvati a
udržovati za každou cenu, -co jest
neb zdá se býti katolicklé, ale je-st i
nutno stavěti základy do bu-
d o u c n o s tri, Dnešní stav jest ne-
udržitelný zvláště když lid dal na je-7

vo, že neso=u.h-lıasí s n-evěrecıkým smě-
rem, který dnes vane naším škol-
stvím. Co dovede n.aztr`ozp“i“t škola  zlé-
ho na dětské duši, dovede oceniti jen
ten, který žije ve styku dětmi neb
se s-t:ułde«nflty_ Proč mají katol. děti
poslfo~uchzatÉi výklady' uflčite›l.e., který o-
povrhuje o‹pzrìavdo~Vou autoritou hiısto-
rika jen. proto, že snad on vidí přece
něco světàlëého na církvi katol. a čer-
pá proto. Z brožur vylhané a. básnicky
zprìacované Vylíčení dějin! Proč jsou
katol_ studenti odsouzeni, aby dopo-

U3

džrzobna znali kde jakou mi-
lí-ostnou pletku řeckých bo-
hů -- avšak o křesťanské sta-
ré kultuře, jejím vlivu na
lidstvo neslyší ani slova,
nanejvýš nějakou hanu? Ten směr,
který stavěl stále uměléhráze mezi
rozumem .ai srdcem, musí ustoupiti.,
není možná. již dáìlše dvojí proıtichůdná
výchova, která člověka rozděluje,
Kristus se musí státi opět úhelným
kamenem, na němž má býti budován
život křesťanský. Je nuìtno, již jed-
nou se dáti opravdu V boj za katoli-
ckou výchovu, abych-om nezameškali
.vhodného O-kamnžiku a ne n a říkal i
někdy, že už je pozdě . . . . .

.___0»ř..._._

. DR. BEDŘICH VAŠEKZŤ“
PRACE A OBĚII PRO
KATOLICKOU SKOLU

 JINDE AU NÁS.
Pod tímto titulem vydala Matice

Cyrillometh-odějská V Olomouci ma-

lou, ale za to obsažno-u brožur-
ku Dr, Bedř, Vaška. Účelem
jejím je informovati českos-lovenské
katolíky o jejich vlastních školách --
a ukázati cestu k práci na vzo-
rech států jiných, „Jsou (to-
tiž) lidé, kteří jsou tak slepí,“ tak hluší.
že nechtějí o tom ani, slyšeti., že by
dnešní stav ve ško-lství u nás byl pro
katolík.-a nesnesitelným. Když tedy
tito lidé nechtějí věřiti k.atoliokým
urč.ite“lům a katšo“lickým katechetům, Z
nichž nejeden denně prodělává trýzeň
.mučedníka ve škole, .těm ať otevře
oči řeč.dra_ Kramáře, V srpnu V
Berouně na sjezdu národní demokra-
cie prosloflvená Pravil mezi jiným:
,,A čeho vlastně dosáhneme rozlukofu?
l\./laılým školským záêkonem zbavili
jsme školy náboženského rázu, kříže
jsme vyházeli místy ze škol .
Školy jsou tedy bezkoulesijníl“ (Str.
62). Je tedy u nás se škžolstvím zle,
Velice zle! A co děláme? Naši ospa-
lost a nepochop.i.telnxou lho=s‹tejno=st
ukazılje .autor mistrně nle;p‹římo~: Staví
vedle sebe stručné dějiny boje za
katol. školu V těchto státech: V N i Z oz-
Z e m s k u: 42 let trval boj -- a dnes
mají universáitul -- Ve S V ý ca r s k u:
Kantomy si bırání houževnatě šžk'olls‹ké
samospžrávy; odmítly bohaté vládní
subvence a plati si samy škol, výlohy,
Volná myšžšlenka a svob, zednáři pra-
cují, Leč švýcarský lid se Vzchop-il --
anžiì. obč. nzauka se mu do škol nedzo-
stala; -~ V Belgii se dali kat~o‹lí_ci
ze z.ač;átku uspati -- až je vyburco-
Valo ovoce činnosti svo-bodomyslných
učitelů, Pak ale si vynutili obětavosti
nejvyšší úcty. Odhodlali se k zzalož.ení
kat. university., jež má nyní právo
Veřejnoflsti V An gl ii trp›ělikatol_
krutá pronásledování; byli ve značné
míře Vyhubeni; Vzchopili se a
stojí dnes mnohenı Výše než my.
Řády mužské ~i ženské jim pomáhaly.
Bi.sk;u.ponVé byli rozhodn.í -- a to sílilo
Věřící: biskup Vaughan: ,,Zde katolic-
ké školy býti musí, Z toho- důvodu,
že katolické děti nep.ůj~dou' do žádné
jiné školyl“ A zajímavost: „Katolic-
ký výbor pro výchovu uveřejňuje
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právě dotazník jejž mají katoliščtí7 J
V d J OVoličové předloziti kandidatum do

sněmozvny, .aby jej závazně zod.p›o«vě-
děíìi: 1, Budete-li zvolen do sněmov-
ny, budete lılaso-Vati proti kaž-
dému návrhu Zákona, který by kato-
lickým školám Ínzezajištoval. výhod
aspoň takových, jaké jim zazjišfhíší
zálkony Z roku 1.902----3? . . .“ Dlô
Spojených států severo-
a m e r i c k ý c li měli bychom mitizde
na 3000 škol obe.cných_ kaztolic=kých,
na 600 nižších a 50 vyšších středních
škol, na 7 tuniversit katolických! Hla-
sy strážců amor, katol_ školy -~v bi-
skupů: „F a n at i S mu nelze s úspě-
chem čıeliti tim., když zůS‹ta.nem*e po-
ikojn.ě ležetfli a če-kati, až bvouře přejde.
Nem-áím důvěry .vf pożlit.iku těch, kdo
se řídí he~slem: ,,Nepro›bouzejme spí-

“-cích psů . . . Když my pořád a pořád
jen mlčíme a čežkáme. . . bude bouře
silnější a nzepřestane nikdy. Získáme-li
'třeba jen malé ús.pěchy, jsem jist., že
útočníci bud-ou. míti před námi více
rezspiektžu, než kdybychom si nechali
všecko* líbiti . . .“ arcibiskup V Balti-
more, Ve Francii zalila vládnoucí
nevě›recká třída své katolické .bratry
nez-měfrným mořem hořko-stí, Pod
roušgkou neutrality páchány křivdy,
jmění církevním, Katolíci se udržují

1`zásilnosti, loupeže na klášterech a
heroismem. Učitelé a učitelky na ško-
lách kZatol_ přinášejí úžšasnou obět.
Tak učit›elka na jedné takové š-kole
má na př. denně platu asinaše 2”30 Kč!
Vleklé mzuč.ed.nictVíl A p-řece vytrvají
V boji. V Německu vyldán V r,
1918 V lis t op a d u výnos mi'.ni.stver-
ský, jenž zbavil školství V Prusku
“nábožen.ského rázu úplně, Ale už 0 V
pr o s i n c i. protestují' biskupové h-la--
sitě a slavnostně. V led nu na to
vydán nový Výnos zastavujíci prová-
dění prvého., tam, kde to působí ob-
tíže," A 1. dubna djvoık.ý:výn=o-s“ Vů-
bec odvtolán líflażžiiícl jsou org.ani.so-
Váni V DiisSeìdo*rfu (Orgarnisation der
ĹKath.olikze-n Dfleutschzlands zur Verteidi-
gung der christlichen Schule und 'Er-
Ziehu;ng); tam se sou.střed'ují a :apo-
dávají iníožrmace z všeho druhu. Pracu-

I .

je se letáky a články. Nebezpečí
dosud, Leč vše ukli›dněnější_ --.I§0-
nečněv ČeskosloVenskuvCe-
chách,na Moravě a Slezsku je katol.
škol nepatrný počet, Soukromé náb-ož.
školy o-bč. tvoří 371% škol občan-
ských., soukr_ Šk. obec; 1`5% všech
škol obec. Na Slovensku jsou poměry
lepší -- leč škzoly jsou finančně ubohé.
Ale pro katolíky platí: „Drž co
mášl“ Ve fltrefldnhn šıçølıxivi je in
ještě horší' Z 264 gymn, reálek a real,
gymšn, S. 86.211 žáků jsou katolické
3 ústavy se 700 žáky! - Vůbec ne-
ocenitelný materiál stati..
s ti c k ý, který autor podává, je ne-
Smírně poučný, Budí ze spánku těch
80"2% katolíků, ponechávajících na-
mnoze půdžu učitelstvu, které chce
„Droti klerikalism-u a lži ná=bo›ženství
všfltěpovatzi lidu vyšší a ušlechtilejší
názor nábož. v .duchu slavné české
reiormace, Husitství . Dle něhož
dem›0ıkrat.í,cká republika stojí a padá- s
laick ou škošlou“ (Str, 61). A co
priohlašfluje n ov ý n á V r h podaný
mižnistflelrstvu s míst povolaných? Přís-
ný důsledek. rozžluky! Vyuzčżování pod-
řízeno dozoru a vedení státu, Není
školních symbolů koníes-
ních! atd, Proto též návrh na re-
formu střed. školy V § 10 při vypočí-
távání nauky už n á b o ž e n s t V í
n e u V d í, nýbrž občanskou nauku.

Na konci .autor ,,k našemu p=ro‹gra-
mu“ prohlašuje: n u t n o b u r c o V a-
ti sv ěd o mi lid u, aby si uvědo-
moval, že nábož, Výchova Vůbec je
p~rim‹.um necessarium při výchově;
nutno rozbíjet bezmeznou, had a n-
kovitou bezstaro-stnost u veliké
většiny katolíků vůči nábož, nedov-
statkům. dnešního školství. P a s t ý ř-
skýlist čsl. bis.kupů z.listop.
1922 musíbýtivytažcnzíar-
ních archivů . .. a jeho Směr-
nice prtojednávány na ka Z at el n ě,
V tisku., V přednáškách spol-
kových, V soukromém styku
Nutno org;a.ni~s.o»Vati při lVlCNl. .odbor
na Způsob düzsseldżovríské školské orrga-
nisaoe; po..dporoV,at-i salesiá-
ny, škol, br-atry,juvenáty,
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kongregace různých škol-
ských sester...l

Kniha Vaško-va je mocným výkii- „
kem ke katolické veřejnosti; plna
ohně, oprav-dovo‹sti, ale též vřelé na-
děje, žebudeme-li promyšle-
ně u násipracovati, dosáhneme

se

toho, čeho do-sáhli jinde neo‹hrožení
katolíci! -- .  

Vsem boihoslovcům (zejména pro
přeflsjnoflst údajů, bohatou literaturou,
statistiku naši i z ciziny) kniha ne-
postradatelná! -~v.-

NOVÉĹHKNII-ıv.
MARIÁNSKÉ I-IYMNY.  

. Díl I. Přeložil Dr, Alfred Fuchs. Vy-
dala a vytiskla knih-tiszkázrna „Huma-
na“ v Leteovicích, 1925. Str, 131.
Cena 18.50 Kč.. í ˇ P
B Krásné této sbírce p`ře›de±sílá pan
překladatel úvod, v němž zpriavuje
nás o vzniku sbírky, několika struč-
nými slovy po-dává vývoj rnarián-
ské hymniky podle vývoje svátků .a
na konec , přikládá-B poflznámky o sym-
bolice a m,etaío~risaci hymnůj.

Hymny samy ipiorcháizejí od různ.ých
autorů od nejst.a,rš.ích dob (5, St.) až
do posledních stolefltzí.. Můžeme ve
sbírce čistí jména. autorů i jinak zná-
mých Z církevních dějin., jak.o«js=ou:
Beda Venerabilis, sv, Tomáš Can-
terburský, Innoflcenc III., Adam a S.
Victore, sv. Bo~n.avezn>tura, Facopone
da Todi, kardinál Gefližsflsel a j. --
Hymny ty jflsou výroneın hlubo-ké lásky
těchto Vy11ik.ajících mżužů k Matice
Boží, jsou to vroucí modlitby, tryska-
jící z hlubin duší ozıářených mefldiitra-
cemi o nevy`zpytate.lných tajemstvích,
jimiž se pr`oj.eviálo nekonečné Milosr-
denství. Nejčastěji ozývá se V hym-
nech tón nesmzirného -údivu nad nej-
čistším panenstvím Marie Panny, nad
jejím n-evyzpfytatezlnýnı důstojenstvím
jakožto- Matky Boží, nad zázrfakem,
že Tvůrci život dal Tvor a pod, Též
ovšem je vr nich vyjáıdřesn hluboko
Srdce rozrývající bol Matky Boží nad
utrpením jejího Syna (sekvence: Sta-
bat Mater). -~ Možno Z nich též po-
znati., které výjevy ze života b.l~ahosl,„
Panny nejvíce působily na mysl zbož-
ných křesťanů a tím i na vývoj těch-
to hymnů_

j Latiny Znalý čtenář může míti Z je-
jich četby dvojnásobný zisk, neboť

.vz

kromě českého překladu, krásného a
velmi pěkně vystihujícíhofl může na-
hlédnouti i do původního textu, je-
hož krásu a jednoduchost úplně vy-
stihnouti přece jen nelze, ale může
tím snáze p*och.op›iti srovnáním oflbou
textů cenu hymnů. - Kniha jest vel-
mi krásně, b.ibflliofilS›ky vyp-ravena:
kromě dvojího tisku jest ozfldobena
též linoflleoryzty Fr. Navrátila., í -A S
radostí a touhou očekáváme pokračo-
vání tohoto záslužiného a vzácného
díla.. A. F..

DONATUS PRANNMULLER.
O. F. NL.: ”

' v VKDYŽ PŘ1sLA NA svsr
LASKA.

Přrežlo~žily a vydaly sestry Neo. Po“-
četí P, Marie v Přerově. R. l925_“Str,
234. Cena 20“60 Kč,   

_V niilounké této knize kreslí autor
p~o‹dro~b~něji osm obráfz-ků ze života
Krista Pána. Podzkjl%ad.em jejich jest
Písmo- sv., na jehož základ-e-ch zřetel-
nějii a jasněłjistaví před nás postavu
vtělené Lásky. Ev°angezlis.té podávají
nam mu-oh-o› Z veeřejnéhoè života Kristo-
va, ale Z-božná mysl věřících rázdajby
Vě*děšl.a více, jmenovitě z jeho dětství.
Této touze snažila se vyhověti evan-
gelia apokryiní, podobný cíl sleduje
i spisovatel této knihy -- a možno
říci, že myšlenka je šťastná a prove-
dení vhodné. --- V prvé části knihy
musí ovšem autor vkládat ,mnoho do
stručných zpráv evangelijních, ve
druhé části jen více doplňuje a roz-
vádí text evang. a oživuje děj uvá-
děie osoby biblické neb smyšzlené V
čilejší kontakt s osobou .Kristovou

Z mládí Ježíšova vybírá si 2 mo-
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menty: Zrození jeho v Betlémě
po-ut 12.letého Ježíška do J erusvaleimia.

' V dalším líčí život dospělého Ježíše,
po-ku-d žil v Nazaretě. Ježíš koná tesař-
skěpráce s Jarevdem, aby ulehčil své-
mu flpěfstounu --~ Jovseíovi. Při tom ne-
zgpøjmíná na své poslání, na těžší
práci na půdě lidských srdci. Ujímá se
bláznivé Rachel, napájí žíznivé otro-
ky, nzez'apom;íná ani na tvrdá srdce
cboházčzů: v tísni pomáhá J lakomému
ľlesliimiu., který chtěl kdysi żpřifpflr-av it
sv. Josefa i ot chudou otcofvskou chat-

V Ostatní části zpracovává spiso-
vatel děj již více známý Z evangelií.
,Kristus jako božský divotvůrce kráčí
Pale‹stino‹u ulehčuje a zaháněje lid-
skou. bídu, těla i duše. Tehżdy kráčela
.světem Láska . . . a každý záchvěv
jejího srdce patřil lidstvu a v první
řadě těm, kdo jí nejvíc poztřebovıali,
svedeným obětem hříchu, A Ona ne-
za.po~míná. na nás ani .teh-dy, když má
smrtí splatit náš dluh. Jako odkaz
zanechává nám Sebe -- pod tajemnou
.rouškoiu chleba, _ , 4

Kniha je psánalehkým azřetelným
żslohem, milý děj, jenž tím více zajímá
čím více se čte a rozjímá - .jistě se
bude líbiti, bez obavy ji možno dáti

IVi dětem do ruky. Čtèenar se zájmem,
vnitřním poflhnutím i s u.žitkem` si
ji přečte. K -oř-

JAN PRCHALU.
Napsal Josef Pospíšil. Nákladem Dr.

Ant. Podlahy ve prospěch „Dědictví
svzatojans-kého›“,, Tiskem arcibiskupské
knihtiskárny v Praze, Stran 139. Cena
8 Kč. ˇ c ř P A

Jan Prchalůije ligfizsta planoucí lás-
kzou ke Kristu, pro něhož chce bojo-
vat, jemuž chce věnovati všechny své
bohaté iScho~pno~sti_ Stručný telegram
'volá h-O náhle domů; jeho bratr ze-
mřel, Jan se flrozhodne., že pèřeruší
svá studia a bude se věnovat rod-
němu statku. Auto-r líčí poutavě růz-
cné` scény -ze ž.iv~ota -roılníkova .ai ra-
v.dosti,~ J-které mu připravuje příroda, s
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níž je v tak úzkém styku. Neome-
zuje se však jen na zeleň příržody, ale
vede Jana do továrny, kde obdivujc
technickou vyspělost lidského roz-
umu. Jan sráží se se svým švagrem
pro jeho -názory na děłlníka, protože
sám máš velmi jemné cítění pro bolest
svého slabšíhoflbratra. Sám žije živo-
tem víry. Není mu neznámá věda,
jež „za Zdroj poznání má růženec a
kříž.“ Dežnně otvíráv stránky Písma
svatého, v němž Zvl-ášt .sjrozkoší se
ponořuje do Pavlových epištol, „kde
hrozmy hněvu hřmí a láska sladce.
šepo-tá - kde každá myšlenka je
blesk ja každé slovo čin.“ Skvostzně je
vylíčena p«ří.prav.a Janova k veli.«kc-
nočnísvaté 'zp:o‹”vědi a přijímání. Za-
st.avuje se u svého faráře, se nímž
hovoří o nábožen`vském stavu našeho
národa, Oživujej je poznání, že byt
velké zástupy o-dpadly, přece ukazují
se u nás červánkyzt nového vnitřního
náboženzskěh-O života, který obrodí
náš lid. -- Jan dostává návštěvu, Jeho
přítel Josef, ,,syn hro=mu“, přišel se
podívat na svého druha Z Ligy. Když
osaměli, líčižl .Janovi svůj ideál české-
ho světce. To snad -je nejlepší místo
knihy, Prokop, tak se jmenoval, byl
synem majitele huti, obk.l~o›pen vším
přepycrhemn Ale všechno to bohatství
bylo Proflkopovi cizí, protože srdce
jeho ul\o*up›il pro sebe sladký Mistr.
Po náhlé smrt.i svého otce rozdal
všechen svůj majetek a odešel za
svou lláskíozu do skryté je»skyn.ě, rod-
kud duch apoštolů ho- vedl před bi-
skupa, který mu dovolil kázat,
„Tak světec si pflo-žehnáním církve,

í drahé mzateře,
meč víry třímaje, šel proti sani ne-

f  věře.“
J Autor vyjádřizl tu mohutně touhu

čistých duší, které se bojí O náš ná-
rod, =ne~p«o~šle-li mu Bůh světce. Snad
ještě nikde nečetli jsme tak nádher-
rıými barvami vylíčený obraz čes-
kého světce naší doby. “ i l
„Je zkatolické lípy řezaný, je čes-

ký, náš,
ač do nezvyklých šatů .moderních

A  r . ˇ ho .oblék_áš.“



Celou knihou vane radovstný duch
katolicisrnu, který činí knihu tak mi-
lou, j --Jđ--

 DR 'ALFRED FUCHS: . p

NAsožENsrvIA.Po-
A LI'I`IKA.  

Tiskem a nákladem čsl. akciové
tiskárny V Praze 1925, str. 22. Cello
.2'5O Kč. A

Krátká, ale velmi ìniormaiční tato
práce pojednává. of poměru inteligence
,k politice a k iormáın dnešního poli-
tického Stranictví, Dělí se na tři části,
V pi r v n i pojednává o pžolitice
a ethice. Ro›z›e=brav pojem politiky,
od mżítá náflzor“ vìarovati se čin.nos«ti po-
litické a pouka.zuje jak ia pokud může
politika zmírnit sociáäl, bídu, Zdůraz-
ňuje, že katolík mžusí prıaco›vat.i v poli-
tice metodami, které se sroflvnávají s
katol. mravouvkou_ V- části d r u h é,
odmitnuv námitku, že p*olitika zalo-
žená na nábož podkladě je jen pro
část národa, doflkiazuje opak, že totiž
univ~eI“sálni kat-ožlicižsmuıs vyhovuje

CIzo_jAzvčNÁ
 I-IERMANNUS DIECKIVIANN s. J.

DE ECCLESIA
tractzatus historicoi --‹ dogmatici

Tomufls. I, De Regno dei, De Constitu-
tione Ec,clze›sziae. Tomus II. De Eccle-
siae .magi“stIe1`i*o›, Conzsøpectus dogma-
ticus, a

Velké dílo učeného -jesuitynáleží. k
nejlepším knihám, jež jed.na.ji o Mžfatce
národů, o Církvi kato-lické, Tomus
první má 2 triaflktáty; o králıovstvi
Božím ia oz zaloflžení .Církve samé.. Au-
tor zpracovávaje rozsáh~lou látku
užívá methody h.is.tori.cké. Pěk-
ně pojednává oi .pojmu královlství
Božího ve Starém i No-vém Zák.oně;
podáván zážrofveň verbální výklad toho.
to slova a líčí vý“vo=j al založení krá-
lovství Božího v době před Kristem.

'vıv 1Jezis Krizstusv nfleh ásal králov-
ství Boží čiře .esclI.atolšo=gické
(transcendentalní), nýbrž králoflvství,

všemi lidem všech dob a všech ná-
rodů, zatím co -nacionalism a socia-
lism je jen pro určité vrstvy. Pou-
kazuje, že činnost po~litick.á je o=hra--
ničena a že moc církevní pfřesahujež
hranice činnosti politické. Připomíná
též velkou důležflitžost toho, aby si ži-
vote“-mz organisačním šlo ruku V ruce
prohlubování náb~o=že=n~ské. P ol it,
stranaí je nutným zlem; je jen

Jprostředkem ne učelem, Ke;
konci stati mluvi o ko‹mpromis.u_ V
části třetí sseznaınuifle čtenáře s dů-
ležitými encyklikami papežıskými, po-i

\›jedinává o p-rilflezžitostných projevech.
nynějšího SV. Otce, týkajících se pro-«
blému nábož, a politi.ky,, odmítá absti-
nenci od politiky, upozzorňujle však, že-ż
politika není v.rcho~lem  lidské čin-
nosti, nebot se jí nikdy -nezd‹osáhnei
absolutní blaže›no=sti,« poněvadž ráj na
Zemi nikdy nebude, Činnost polit, je
1:.ebezp=eč›ná, udává proto autor pro-
středky proti nebezpečnémiu páduzť
duchovní život za modlitbu. Knížečka
je čaèsoˇvá a zasluhžuje co největšíhorz
doporučení. p sb.-~- A I

LITERATURA.  
které, jak praví autor: -est ezristensf
in condicioflnihus huius saeculi_ Jak
Z Evaıngelii vysvítáz, jest toto krˇálovstvi
essentzialìiter et primarie internum; m-já
poskytovat dary vnitřní a žádá pod-
rızenı se vuli Boz-I_ Ale zároveň jes-ti
společností vnější a viditelnou; Kri-
stus nelrlášsal -království politické,
nýbrž názbovženské. Obojí toto íaktum
dokIa.zèuj e -př-es~ně autor z. Ev.ange~li.í, za
Tradice a ze Svědectví první církye.
Založením. Církve zrušil" Kristus zá-L-
kionodárce instituci starého Zákona a
Zároveň založil Církev svou pro
všechny národy všech věků. Tím“
z.avrhl nationalismžus ve věcech nábo-z
ženskýclh. j

Vdruhém traktátě jedná autor oz
zaljonžení. Církve., Z učedniků vyvolil'
si Pán dvanáct apoštolův a dal jim
jíisstoumeovc, Tuto moc nazývá autor“
potestassocialis, která v sobě“
Zahrnuje Diotestatem auctorítatis et

.G2  
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jurid-iictioznis. Mimžo to dostali ještě po-
testažstežm hierarchicam (ordinis), Dá-
le jedná o ap›o›štolátě Pavlově a po-
tom o primátu Petrově. Přesně vy-
vozuje vlastnosti primátu, šťastně a
přesvědčivě hájí původnost literární
a historickozu textu sv, Matouše, který
jedná o p-rimátu_ Přesvědčivě doka-
zuje hifler-archi.cko'u. k.o›ns‹ti‹tuci ř Církve
apoštolské, jakož i Ecclesiarum parti-
cularium. Zevrubně jedná autor o
mzonarchistickém episkvopátu. a O Bož-
Skéa j,urifisd.ikční jejich povaze. Při-
pojené these 20_ a 21, jednají o primá-
tu biskupa Řimského a dokazují, že
„Ep-i.scopus Rošmaznus est successor
Petri etiam in ejus primatu idque ju-
re dzivíno“ šířeji jedná o~ názorech pro-
tivníků o Církvi (Luther, Hus, Wiclet)
a o názorech dnešních protestantů ra..-
øiønzaıflifltrøkýøh (K›ö»ę±1in køinsex-vat-iv..
ITÍ, I`Íz8.I'H.2ICk' žli~ľ)€1'á.lñÍ)_, Uzjavírá pak
tento traktát kapitolou, po‹je-dnávajicí
0 ZIHCÍC-Il Drìavé církve Kri~st'o›vy: ty
jsou jen V církvi ří.ms.ko-katolické,
jak autor methodoflu histO›ric.ko-emøpi-
rickou doflkazuje, c

A Druhý díl má jeden traktát, který
jest rozdělen na 4 kapitoly a jedná o
uIčˇi.tefl*s;k;ěm úřadu. Církve. Obvyk.lým
Zvlľůsob-em dokazuje autor pravdu, že
Kristus poıslalì a,p‹ošto‹ly, aby učili lid-
stvo jeho jménem a jeho autoritou,
Tím uıstanovil úřad učitelský, který
dle vůle jeho- má byti ,,perenn.is -et
infallibilis“. V kapitole druhé jedná
autor oi -subjektech tohoto úřadu, Bi-
Skupové sami nejsou neomylní, jsou
však skutečnými uzčiteli svých věři-
cích, Vyko›návaj-ice však magisterium
',0rd.in“ari.um- (učení celé Církve) a ma-
gisterium, eXt~raordinarium -(učení sně-
mů), jsou neo=my.lní`, Papež má ne o-
mylnost osobní (uče ex catedra) jak
autor historicky a dogmaticky pěkně
dokýazżuje, Třetí kapitzola jedná O t, zv,
pro›greIss-us Dogmzatic-us, jenž může bý-
ti jen subjecti.vu.s,' nikdy object.ivus.
Neboť depositu.m iidei nemůže býti
r,oz«mnzo‹ž±o-vánofl neb -změněno, K depo-
situm Íindei patří t-éž ony pravdy, kte-
ré jsou „nec-e“s=s.aÉri.ae ad depositum
íidei cust›o›diendum et eXpo‹neůn~dum.“.
Čtvrtá k“apizt\o=la je-dná j o zpframenech

z
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úřadu učit-elzszkélio (Písmo sv., trafldice,
mzagisterium vivum), Tuto pravdu do-
kazuje autor ze slov Páně,I~z dějin
učení Církve. Na konci jedná oz neo-
myˇzlnosti sv. Otců, Překrážsně končil
spisovatesl své dílo statí, kterou na-~
zval: Conspectflus dogmaticus, ve kte..
ré jedná o podstatě* a úkolu Církve.
sv, Poznatky své čerpá Z pozměru.
Církve ke Kristu a k n-ejsv_ 'I`ro.-jící,
-Není možno uvésti všechny kžrásné~
myšlenky autorovy. Zajisté jest toto
dílo V našich .pohnutých dobách velmi
významné. Vixdí-me Církev jako .sig-z
num levatum in nationes a každý,
kdo toto dílo p“r«o›st.udo»'va..l., s nadše-
ním musí čísti ona slova v encyklice
Lva XIII.: Tenete Carissimi
Deum Patrem et Matrem Ec-
clesianı, .

MARIA RAFAELA eR'r1N“rANo
` L O, S. B.:

WIE GOTT l\/[ICH RIEF.
Freibvurg, 1925, Nákladem Herd-er

spol, Váz_ M 6.50. Str. 345. ,
 Hana Brentanovář rozená Le-
gaiová, jflejiž život p-opiszuje tato-
kniha, prožila své šťastné . mládí
na vzdálené J Rusi, Byla nzejstar-
ší dcerou německého správce istżatzků...
Matka pocházela Z Kuronska .a
vliv hluboko se vtiskl v jemnou div
duši, Oba rodiče byli pro-testanty ajši-z
ré mzoře pravlosžlšaví, j,ež“ je na Rusi
obklo~pio=va“lo-, nepřipustilo ovšem ani

'ıuıılc
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vzdáleného vlivu katolicizsmu, Neml-
losrdný osud donutil ji záhy piti z ka-
licha utrpení, Otec ztratil své výnos-
né místo, matka Zzemflřela a kionezčně iľ
otce stilıjlľa náhlá Smrt, To vše způso--z
bilo u ní jazkousi uzavřenofsitv, kč če-
muž přispěla i stará teta., u níž byla
I`Iana na vychová-ní, Po maturitě ži-zz
vila se vyučováním, .

Žila ve zkostnatělých poměrech ku-
ronského města Libavy celkem šťast-
ně, mučila ji toliko nezdolná touha po
cizím, neznáıném, ne.k~one~čném --I --›
Touto. touho~u= vedena vydala se L na
několik prázdnino=vých cest po Ně-
mecku a Rako-u;s-ku a při jedné z nich
vstoupila v Praze do svatflo-vítsiké-ho
dómu ~--. po ,prvé do katolického-



chrámu, Touto touhou p-obˇádána, sá-
hla i k péru a učinila tak po-čátek Své
bohaté literární činnosti. Vísto-upila
ve sňatek S Víd, inženýrem M. Bren-
tanem; sňatek byl uzavřen V protest,
kostele.  

Tragická smrt milovaného manžela
naučila .ji znáti Všemohoucího Pána
Všfehfloflmíra a Spínatiľ k němu ruce V
modlitbě, Navštěvovžalza často chrámy
--vždy jen katoılické -“~ a naučila
ctíti euchari.stickéh~o Krista, Matku
Boží ta vůbec počala žíti vnitřně -
srdcem svým -- katzo›licky, I do- katovl,
revfluí a časopisů hojně přispívala. Do.-
rnnívala se však, že stačí katolicky
cítiti a že není třeba i veřejně se ke
katolicismu přiznávati. Tu poskytl jí
pomocnou ruku ředitel dvorní knihov-
ny a red. revue „Die Kultur“ dr.
Schnürer, Opatřo~val ji zprvu dobrou
literaturu  o k.ato‹l-icvismu a přivedl ji
též do styku se zznámtým německýni
ko‹nvertitouMsgrem_ Mathiesem (liter,
jménem Ar1Sgar,Albing)r, do jehož ru-
lnıotu .složila kožnečně 25. října 1908v
kapli klášterža Nejsv, Srdce Páně V
Prefibaumu u Vídně své vyznání
viry,  i

Mladá ko»nvertítka přihlásila se
záhy do cliaritatiiívního ' ženského
spolu a po-zděıji Vstožup-išla i do no-
vě založeného svazu katol. žen,
jemuž brzy stála v čele jako gene-
rální sekretářžka. -- Nejoflbsáhlejší ka-
pitola knihy je věnována líčení vy-
voje o›rgani;sace katol. žen německých
V Rakousku která pod, vedením H.9

brentano~Vé zdárně vzkVétala_ Pro
katolické ženy založí-la .a redigovala
časopis ,,ÖSter“r_ F;rauenWel”t“, konala
četné schůze za přednášky. k

Vřava Válečná Vytrhla naši hrdìnku
ze Všech těchto prací ia Diřivedêla ji
více na polę charitativní, Než ve vší“
té činnosti nenacházela H. Brentano-
vá uSpo‹k.o«jení a tvofužizlia po úplném
oddáèní Se službě Páně V tichu klá-
šterníın. V lednu 1919 ve Stáří 47 let
žádá of přijetí do kláštera benedikti-
nek v So‹ln.ohra-dě a přes počáteční
obtíže dosahuje splnění Své tužby.
Dne 21. června 1923 skládá Věčné

sliby a duše její překypuìje radosti, že
může jásavě zapvlesatiz ,,lVliSericordias

Kniha je odězna krásnožu poetickou
Domižni in aeternum cantabo.“ -ż- --
.io-rm“o~u. a pro-dchnuta srdečností, S
jakou dovede pflsáti jen žena. F. B.

NATUKVVISSENSCHAFT--
VVELTANSCHAUUNG --

 ř RELIGION.
 Bausteine für eine natürliche Grund-

legung des (ìo~ttesgl“aubens_ Von Dr.,
med., phil, Johannes Reinke 2. u.. 3.
Auflage. (VIII, u. 180 S„) I`Ie.rder,
Fre-iburg, 1925, 3.50 M. s

Spisovatel této knihy vydal roku
1922 dílo ,,Die Grundlage einer Bio-
dy-namizk“, ve kterém velmi pečlivě
dbal, aby nepřekročil hranice do říše
metatysické (transcendentní). V tom-
to svém poflslżedním díle proklamuie
právo, že moflžšno- užzíti metod indukce
a analoflgického Soudu, kterých se uží-
vá v přírodoflzvpytžu, též- pro Spıojení sféry
iysické se Síéro-u met-afysickou, při
čemž velmi dobře dokazuje, že jedině
theisticky názo-r světový obsahuje
kzlíč pro porofzumíění zázraku V příro-
dě, Hledí-li myslící člověk na všechny
tyto- dívky, tu mżu ihned napadne otáz-
ka: Stalo se toto vše pouhou náhodou
anebo rozumem, t. j. úradkem Božím?
A odpověď při úplně nep«_ředp›ojatém
pro-zkoumání všech okozlno-stí, jež
r-řicházieji V úvahu, nemůže nijak býti
pochybná, Přirso-du musíme chápatì ia-
ko Zjevení Boží a V tomto smyslu
nám, pomáhá poznání pčřírondy Stavěti
pevný základ náboženství. --- ,Kniha
jest psána srozumitelně pro každého.
Jestliže se obrací spis-ofvatel V před-
mluvě k německé mládeži a něme-
ckému dělnictvu, stalo se to. pro-to,
poněvadž poznal, kterak spisy athei-A
stické -~ jako Spisy Haecklovy „W€1'f-
rätsel“ a ,ˇ,LebensWund.er“, které též
chtěly vysvět-litì zjevy přírodní -
právě mezi řadami německé mládež-e
a dělnictva nesmírné zp=ůSo-bilyi zlo a
zmatek, Jen hromadnv návrat lidstva
k víře V Boha může zadzržeti duchov-
ní a morální spoustu dnešní doby.
“ % . z LM.
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›0_____‹ ____J›xŤ4*4____._̀,_4̀ĹQ4_Ĺ̀_ Ĺ` `_V _A '_____ K____Ì_›____“___I_V_\_ň‹̀_j̀4›_;/V__“_ł,ŤVŠIÍQQ_“ìL,V__J_J›_____&“šuĚřfläfivĚMŮVVwAHIŠ_%_šWš$“_§‹__ą_Á__%v“_Š___H_^Š“u_w_N§“___dšwimìfläv _“ ___U“v__„_“_‹__/V_A_V/̀,_K4Ě_'_,Ä ›_̀____› ł`››_ENřH›_K_km__,_A14Ă_ __›_ \IV__Ž\_̀V_Ĺ__ A_r___`$__ď›_>‰_Ř“_,_3W,LĚ__›F„__ą_“w__§"_%x“n“Hfi„__Q7›_'J/_IřÁväì`flűwäfl_wü_3_4§HŠw_gů§\,_gngřmu_,VwľwäšW§,_$“š_ä_?mägäm VAY_VTUUÍ"H___ˇ̀__K̀` _V_I__“_'___\ ‹_/__k7__,_ľ,_QI AÍ̀_WV___`r _X___V_,_t_ˇ_, __V__N_ˇV__m‹,A_`___tN,N`_`_____“7_“___VH.___M__"__,*_.__mm_'_ëň_“__„MNVrŽmım__m_ä„_ąˇ“Ě__m_AìN““nIpĚ›Í“_fiW_`_5“ňäëů_výmImšäfixfiľuâ
Ĺ___Ť"__`___U›A"__VV\ \_,"_V)___7V__;____`4IA ___VV‹ď______ VA4_V:_Vł_HV1H_\ \__vy` ______V_`U__AV___“,___:___§ˇ_4 _V4__doF_AV›V__“"_›__/_›,`)`ď__`h›_Qı___“›__Ú__ì__„_H__(“___x5hW“m_“J"%›__`“__ťgg_m_($E__›n_mW_›urL„_g_›_______,lď„“`„_ü“w\š_Š_ìU/±FV__I_“_n:_m_ÁQ“
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TJ_,H›W)_›_í____J̀IV_,“Ň_"___ `__`4__`_,__›K_ `_“_\___y_›HV_____“___,`'___V_____P:43“`__VI_"__T_`____'__A V“`I,_“_‹‹H__1h_$_,„W4x_ _›__“____m_“_““,____W:/,___›_'_“xĂ__HI__ `›V,_V3_,_3771_V`_A,Ž_V_‹A\_"V`‹___|›_““`?w_4“__4V__>_______“___ľA_`;ı_;“_“›__`_`ýR;:WłQ:A“m__I›V“_hV___É_‰ďmřť5___5ı_,v,_`“;_“____“`:__W;_r_L“_1_ı_›_k_%,"_?

tá_,\_4_,Ĺ_/WV__V___Ír_ IJ̌____̌_1__»V`'_VV _:'J4I_››__\, AA,___``_;__5̀MVL_______`__ ›/`___,__IV__,Ý_:`V|°]'_›/Š›_4_____V_V_J;V,__ď"`__"_›“žű_3d3,`~É_m_ž\›_“,_/“_„;,._Wä›)V_,>_i_Dà_ů_,J`____“,lyí_ą_V_›/`m_‰_‹_;1ąfiŤ:_`›_)__›űJ$ďď ŘĂ_̀“I4Iv›A__ŤHVIK 4›4̀_MIH,_Z_ Z› ____\_vV__y“_3by_'in“__MJ̀_____f_Šhfläêhuł_._“H_H^__,MJ„_,__0“__UI__xV\_I_››H, __›3_;_“_LUÁ__Hì_V_y_›/|,_7__ľ‹WV_;_____4ä__d4mg____ůV_“__häfi_‰_,_mľyflfiymfiìíiMw_iW_wš V?MW_,_H__Ä,_‹ Mh_ı_V _I_14_‹__,__`__› ›V_ŤVTHA|_“__ _ vV'_‹`7_I__A_fl“___'_„__‹_f7“_› 4“›__›m_,__)`_“__Ř`~_›_7_H_‹_`_“_ř_'ˇ_ä453____4_,,“W»i__A____W›U_›khV_,___W_“_|_,__‰_›_›HU,_V411“VA:›____7fi_“"“___“,M“,_JQ›_,„M7NaÄ›__›4___,4___`___V_m_Éšhän__““_WIä‰‰šI„_łVăuwvkmwwwäřWwww"„‰‰&Mď“ĚmM _,_‹,›IĂ__QV_a,_ˇ `_ ___V„__“Vpři_*_ _4›_lı`_7_ä$I_›_„“__4_4\“f_4_„_`4A,ł__`h`V_\Ě_`V„____Aùk_H,,Ě‹_7, IÚlą__ì̀_4VV_,I:_uik“_7w_“`“_5*_„7__“'"v›4_w_A__)____zmĚ›“_§_Ť`TV§Q“_Žh_\ì___ë_W‰ąW__N›_,É“/_in0V„\,_|_(›_U“\Vwq`_›7'w__~_`_›I®__UHëhfiüg‹_wN_?__‹__ na`___AuT`“̌h__“__ V___ _i“_ lylAv__`_ Č_1_'N:›_'5Na‰___MH__H““VV„_W“_řm“_“;/`_É_h\___àM`›“H“"_wM3%,__w_v_J_,fiñ,1&Ww_J›_"_ıUU______V_\__›__`_““_`“_"__` _„m4__\_F____„\__VV_ìI___W"_`_››Í__`_,`_“;`›_,_`_Y,__“›__"I`_',Uh__'“‰›,A_`4__›_›@_____›_v_`_`__ _Ř___`«`__|,HVft"V)_“_V ___:IlĚ_!_M̀̀_H'VŇ__,p_)__`Jj,Vří__,_,\___J_,M‹_A_M;_I4F_4›U_H_V_‹§V›_`__Í_`___w_A7§_(í_‹5ťV_h“A`_řĚ“VI_H,_ľ_“_"iŤ__kÉILh„_`_`“_"___'_,I1“_Ť_,“_›__JI _____VV1A7_k_^_\š`_›_›gaÄ_šÝñ\3W“jgę V,§__§_ˇ\ ,_ł_'V̀›_ _,_V›\___̀______,Č›I_\__v_`/ _____:I__k,1›rmHU',__I___: 4í›_“_›___ˇK____“V`›,_)_4___`›“4 _A,_v')_'_(__lv:„__N,L_`4_ťH_YhJ_ť__U›v_"___?`“_fi%_______“__`m“__q/ˇ_m'__ù_`_ą_\_`ë;_J_fl_„ĂtIflÉ____ I_V/IfŇ___V_\4U__ ›_“_ _“in___ VUK_U___,Li_ _,ř_VÍVFŘ,U1/__4_`H_Úr_VN_;_“_n\V_›_ąmm“4V_M__%_`A„Iw@~_M__'Ĺ`__“_'ü"_|_::,__ę_#Ě'^_Wlw3hMW_flmm`~_W: 5:I_ü___;A_C_'_____A_Y:vÍI______v_W__4___W,__Vˇ̀_`_,____,`_Ă,›_IA__ `` __;,_,__V_,`ř__›__I_"_,IU,“_‹ř`_"“`I___›_Z=NL“D_,____VjřĹV_/__Ä;__H__ł›,H1__‹``___,__VŤ__›___A_A_IH›__4_“ł,__!_in_ l_`____Ě5___J`_V):Q4“__““_h__„_1__›U_`__L_`É,/ůw_M4_Ä\›__/`:_____,L__§“_§_,___m\‹Ww~Hˇ`_›__`___š_'_ZEM “fl›___`“_v,__‹ :__ _‹_I V__ __›_“_*›_`__`A__›_V _LV“VW,41“____›,4_“_H/““v__Í_“_`“_7_`_,_“m,NdřW_ÁH___7lĂ_›mm%łfl_›`7M_Ě___vN__“____V,_‰_“\_h__v‰\____H“_›__,_“_ű_WWýWvw“H_ď_m›_w%_›___ÉA`_`_m_h_N__H`_,_J_“H_4__/fi_`_`_ _,'_ř_\Ř__v__S_4 __'__N›`___“„_lI _"7_›_'“7j,ı_“"__§_4/_wI`_ V~__UÍh/m____h“`_7,_3/A›_``` I4 _,_MV _7“„_V7FI__,__\7_,:_M_,._NJK„\`_!"`_4“__ˇ§_`__ÄImN_w__7_„;_›__ďU_m„ml_§___V13‰__„_“_„hmJH“_„4“3?_,ť__U__ż_4kruh“_,_ __V__,_›`_ľ!_“__V0à_Ť`_Nj_,“ÍT`__L__A_l_f_m_v_"“`›“____(_›_̀HAV_‹__I“MMA“V=_Aď____„ i__„(_“_JH_,by_,I _Ň _\_ __›/_v`__?___IN,7,;_1 VJI\___`_`C›HY̌A __“_H__`_m"›__)W_U›_Ť_ ›,_V_`_›______„“›_T„_!_`›v'__^„_ˇV_‹mň"___“\V_W_`_,__/__Ch_FHL:`‹__m__u__H`EQ;_‹___`““,r_„/u_ˇ_',_w^“'__H`JI_,_“'“ÄImM_“V_fi“_uFh__,m“VV›_HV›mVV›V_Vì__V_fl__I_`,4\M?1'“_‹_,U_V_V__,_›"`_ä_“`V,____í4‹›`__‹ÍA_,J_ť__Ť__›_V›______\_V›_UH,__Ň___?V_/___"UM_byA_X ››`_Ĺ__,_`M/_ť,_±__Uˇ_HI_“_~,_I“N_H'“_“V_ľ_jšm_ä__m__w_4,_w_“__“ç_'WI_J`__~M_“_____b„M“,I`L____;_V._műVm_ì_`“,,^ł“__`‰_fif„VM _IV`___V_A‹___C___Á„_` _'____474`̀ `_/__à_ì_\_“'__ _;_V__í__W,__)UL_‹\Ěľ_`_“__I_ _nvm`,\_,____‹_r›__§,,_J/__"_IM?“_V^_\›“b_``_”_:_“___A__I/Na____4„__V›\_y_flW_H__y_›`“_j“__›“__,Ä`_hhŘ_H__›_4VA)`__,__“›__`J|_„“__„`ľ_A›h___“h_ä_`,_/_“,____UŮAIL____?_V_`VV__?_“_“_`_L“"_`_\‹/___mtH_“°_ı_HhhVH“_u_J“H_'/4HV__“__à_)_›PV_)__,H__,war§_`‹§§_UMm_V___pĹ`/h_ˇV‰_HM$ý‰wmWmmm_wfl„,_R3“QWĹÁNSWWWM§flkN‰mm‰)mŇ`m“‰‰_
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ROČNÍK 57. a 1925--28. ČÍSLO 3.

y KARELWALTER: í i
Z KNIHY ,,F1Loso1š`ovÉ A BASNÍCI A KRÁLOVSTVI

. .  . BOZI NA ZEMI. “ š
..  I.

` Auloríla lak zvaných veličin a kalolícké sebevědomí.
 ,,\/im, komu jsem uvěřil a jsem jisl _ . (2 Tim. 112).

Redakci velkého deníku je dodána recense učeného díla. Dru~
heho dne je v rukou členářů. D. Kvapil čle posudek, čle cilované
slali, a blahý pocil se led' rozleje mladou, kaplanskou duší. V ne„
dělí bude míli kázání a luhleprofesor AX., mluví k jeho lemalu jas-‹
něji andělského Tomáše. le neděle, je kázání a v něm c o n l i r In afl-
lio ex auclorilale slavného učence prol. X. důle~
Ž i l é n á b O ž e n S k e p r a věd y. Kvapil je zjevně spokojen. Drofl
lože laké pravidelně přispívá do krajinského lislu, sedne ješlě
dnes odpoledne, vezme pero, a do uzávěrky lislu má šlaslný
redaklor výborný článek Z cilálů prol. X. a Kvapilova komenláře.
Čeho D. Kvapil neužil ráno v kázání nebo odpoledne ve sve žurnafl
lislicke činnosli, lo ješlě večer prodá ve schůzi mládeže jako vzděfl
lavalel a, duchovní rádce. ˇ  

y Za lýden je v míslě přednáška „Osvělovéhosboru“ a u či l el
Moudrý polvrzuje své nevěrecke výklady cilály
Z n o v e k n i h y p r o f.íX. Moudrý skončí, přílornní zalleskaji, od~
cházejí a debalují: „Tož lomu lak není, jak lo kázal pan kaplan v
nedčli“, povídají jedni; druzí míní, že lomu může býl „lak a lak
laky“; hůře lěm, kleří nemluví a. u ž le h d y -~ Z a k o l í S a l i.. Zafl
lírn noviny přinesly nové zajímavé referály, odborně ineodborně,
pro i conlra. Konečně laké kalolická revue pro inleligencì přine-
sla důkladný, krilický rozbor z péra nejpovolanějšího. D. Kvapil
čle, že Bůh podle prol. X. je inleligenlni síla všelıomyíra., duše lidská
je psychickou energií, jež je součáslí Boha, zkrálka, že prof. X.
je p a n l h e i s l a. A klidnou hladinu kaplanovy duše rozvlnil než
klid _ _ _ i  .

Slabou úlěchou mu bylo, že jeho druh na kněžske líše, D;
Králký, dovolávaje se nedávno ve škole b e Z vý h r a d y aulorily
dra J. v olázce svalojanské, byl jakýms „skřílkem“ sám louž aulofl
rilou ,,polì"en“, když mluvil O Husovi, resp. o jeho kacířslví. Nebylo
snu loho lřeba. Vždyl' sám dr. I, smělý apošlol hislorické pravdy,
klerá, led' více objevovaná,nám výborně slouží_,jneodvažuje se úfl-
sııdku a u lo r i l a l i v n í h o v olázce Husova bludu, prolože je mu
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,,zřejmo, že bez dokonalé znalosli slředověké kalolická lheologie,
evenl. bez konlroly odborných posudků, není možno“-. se ho od~
vá'xžili.““ lNár. lisly, 23. 8. 1925.)  V  - "

Blížily seprávě lelnice a P. Kvapil zase chyslal kázání. 'lenlofl
krále už V začálku lýdne prosil Ducha sv. za dar moudrosli, opalrfl
nosli a rady. A Duch sv. inu poradil, aby argurflenloval Z Písma,
dovolával se Krisla Pána, božské záruky pravdy knéžského slova,
ieflli Z Boha, a nedbal auloril velikánů loholo svčla -~ b ez
výhrady. Ý

Co se .slalo s lěmi něklerými, kleří prol. X. a dra j. a nejednoho
Z vědců slarší vrslvy ›- rovněž bez výhrady »- už usurpoyali pro
kalolicismus, není mi znárno. Přeji laké jim oněch darů svalodušz-
ních slejně jako lěrn, kleří při pouhém jejich jméně bouchají dveř-v
mi. Olázka přijalelnosli vědeckého názoru z něklerého oboru nebo
i celé souslavy lilosolické není odbyla již aulorovým o s ob ním
slanoviskern k církvi. Plalo a Arisloleles byli pohané a přes lo byl
prvý filosofickým mislrern palrisliky-a druhý po výlce íilosolem
seholaslikyřl . .  j

Podobné zjevy ve všech odvělvích kullurní práce vnueují olázfl
ku: Coz určuje slanovisko kalolika k lěin, kleří se
blíží Z cizích myšlenkových krajů břehům kalolické církve a je~
jího učení? Co modifikuje lolo slanovisko se zřením kl lěm, kleří
po lelech kullurní činnosli a snad i žně ve smyslu prolikalëolickém,
n á hle v j e li jako konnv erlilé lv širokém smyslu loho slova)
v příslav kalolicismu? . .  

Tyto. olázky byly akluelní nedávno v Německu v případě
l\/2 a X i m i l i á n a S c h e l e r a, lilosola ~žáka a dalšího budovalele
íenomenologické školy Husserlovy v oboru elhiky a náboženslví.
Zajímavou diskusi o Schelera na slraně kalolické vyvolala jeho
lheorieì náboženského poznání Boha, (Religionsphánomenologiel v
díle „Vom Ewigen im lMenschen'ý',ˇ kde slanoví zvlášlní Inohoucnosl
nábožensky poznávající Boha (Religiöse Äkle), jež je ,,phaenorne-
non psychicum“ svého druhu, lišící se úplně od jiné schopnosli po~
Znávací. Čásl kalolické kriliky vysvěllovala Schelera kalolicky, až
je sám překvapujícírn geslem připravil o lolo mínění. Nejlepší,
byslrý a jernnýà inlerprel lenomenologické souslavy Schelerovy
Erich Przywara T. l. správně konslaluje, že Schelerův lilosolický
sysléjm není ani kalolickým, ani j zproslředkujícím mezi iilosolií
scholaslıckou a Inoderní,nýbrž jen jednou z variací prolějších pólů.
,myšlení poscholaslického.**l Omyl lěch, kleří Schelerovu filosofii
. *llf(doby`chlěl získal hodně Svčlla a poznalků in casu el ad
elfeclurn mych kaplanu, lomu doporučuji důkladné, s vědeckou akribií
Přüflë DOSUCÍRY v Živolě, na př. prol. dr. Cyrila Ježe T. I. recensi spisu
Drol. J. Velenovského „Přírodní filosofie“ (1921, slr. 318; 1923, slr. 152),
Dľüf-i ÄIIŤ- N0\/äkö „KPOÍÍ 0 HUSÖ-", zabývající se článkem Pekařovým
v Nár. lislech. . . l “

„ STOVŤ Eľ' PTŽXÍWÉIYG, Zum Problem Max Scheler, Slimmen der Zell‹z. 1, sh. 78-80, 1924.  
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pokládali za kalolickou, dá se dle Przywary srovnal s mylným náfl
zorem, jejž u mnohých vyvolal na př. anglický rilualismus. Vnější
íorma a celkový obraz podobá se zcela kalolicismu, avšak zá~
kladní východisko lélo „kalolické“ zvlášlnosli je v podslalě jiné.

Výlky však zasluhuje reklamace lidí pro kalolicismus z-‹ naše
nadbíhání jim ~«~ bez důkladného zkoumání obsahu jejich díla. je
lo zjev právě lak chorobný jakož odmílnulí jejich díla a priori. pro
negalivní o s o b ní jejich slanovisko. Oba zjevy svědčí o nesamofl
slalnosli s naší slrany. jako bychom si byli vědomi pravdy naší
víry leprve lehdy, když se před ní skloni někleré lak zv. veličiny
v národě nebo svělové. lakobychom neměli spíše myslil na drs~
ná lrochu slova sv. Pavla: „Co pošelilé je ve svělě, lo vyfl-
volil si Bůh, aby zahanbilmoudré...“ il Kor. 1,27). A
na druhé slraně: Máme snad lolik -- lřebas nepřiznaného ›- slrafl
ehu, zda naše víra vydrží nepřálelské úloky, že jsme schopni jen
nervosního, odmílavého gesla, že sami někdy sáhneme k podezřefl
lým způsobům boje: snižování, zlrhání, zesměšnění odpůrce, míslo
opravdu kalolické velkomyslnosli a velkodušnosli a lo právě
prošlo, že jsme si hlubocevědorni vílěznosli prav-
d y? l

Nám není lřeba se chylal as přidržoval nových směrů, hnulí a
cesl k lomu,4co už je naším vlaslniclvím. My musíme jen
slřežil svěllo Pravdy, aby jasně a daleko zářilo, ra viděli je i li, kleří
se vracejí. My rovněž nepolřebujeme s nervosní úzkosllivoslí a
priori přirážel dveře 'před novými myslileli a myšlenkami, nýbrž
my-musíme v pravé své kalol.suverenilě míli ničím ne-
zeslabovanou důvěru, že všechno pravé svčllo přichází od Toho,
jenž praví: „J á js e m sv ě l 1 o“ a všechna pravda od Něho, jenž
je Pravda. Absolulní jislola a velkomyslná, chá~
pajícíláska určují naše chování k inklinujícím,
ješlěneholovým duchům Z prolější slrany. To je
in genere odpověď na shora danou olázku.

“ Nerozlišující, povšechně příznivý soud, psaný X s přivřenýma
očima k bludům a na úkor pravdy, lze-li jen čásl díla přijali, škodí
spisovaleli a škodí ješlě více nám. Nikdy na př. jsem nechápal, jak
se .může kalolík dovolával aulorily Harnackovy a uvésli ho jako
,,“r=.eslranného, objeklivního, spravedlivého lheologa-proleslanla“,
Zjislilflli jeho nevědomosl (prekonalelnoull v posuzování kalolicfl

‹

kého učení o sváloslech, zvlášlě ignoranliam crassam v příčině
kalol. nauky o zpovědi, resp. polřebné k ní líloslı ínedokonalél.
každý kalolický lheolog má lenlo dojem. Chrisl. Pesch píše lu Ole-›
vřeně: „Harnack in c-8 lerlii lomi hisloriae dogmalum (Lehrbuch
der Dogmengesehichlel sub numero 4 B de scholaslicorum doclrina
sacrarnenlaria ei niaxime .de conlrilione lam. míra el a vero aliena
prolerl, ul evidenssil eum libros, de quibus loquilur, aul non legisse
aul non inlellexisse. "*l . r i

*)ˇPeSch, Praelect dogm V113 (=De Sacramentìs), pars II. str. 81, 1919..
Srov.: Nic. Paulus, Zeitschrift für kath. Theol. 1899, str. 48, 1914, str. la d..



Úkolem kalolických odborníků je vědecká díla vlaslního oboru
krilicky prosludoval a pak prioslě r e l e r O v al, ka m a Ž d o š e l
aulorpři svém chodu myšlení, závislém a způsobeném
časlo lak různými podmínkami jednoslranného vzdělání, společen~
ského proslředí, osobními ohledy, neznaloslí loho, co je vlaslní
průměrnému, praklickému kalolíku. P o d m í n k y, Z a j a k ý ch
a u l o r lv o ř i l, jsou pro pochopení a ocenění práce důležilé, jako
je důležilé poznali Základní slanovisko jeho vý-
vo dů, aby nedoslalky díla mohly býli spravedlivě vylčeny resp.
naznačeny cesly jedině_ schůdné, vedoucí dále
samého-aulora. s 1 .

Kalolík získává Z kriliky spisu, psaného se slanoviska jiného
svělového názoru dvojí poznání: “l. ínegalivněl konkrélní omyly, Li-
chylky od pravdy, jejímž je vyznavačem. 2. íposilivněl slaré a zná-
mé pravdy, jichž se nyní aulor svým způsobem dobral, nebo je o-
svěllil a obiasnil s jiné slránky. .

Kalolický krilik vyzvedne posilivní čásl díla a na ni upozorní
jako na něco, čeho- se nám samým bez úsilí a Zásluh doslalo Z
dobroly Boží. Vědomí, že my jsme mohli od dělslví pil Z čislých
pramenů božské Pravdy, podnílí více naši horlivosl ve službě Nej-
vyššího Z vděčnosli za lulo ohromnou milosl. zjevujíflli se nám
kladné slránky cizí lvorby ve svělle milosli Boží, klerou. byl lvůrce
dolčenja již lze v díle slopovali, nesnížíme se nikdy k lomu, aby-
ehom se při hlásání zj e v e n é p r a v d y dovolávali aulorily ná-
božensky nehoiovýeh lidí. Moudrosl a opalrnosl nikdy nepříjme
všechno šmahem a bez rozlišení, co vyjde Z duševní dílny lěch,
kleří k nám přešli nebo se už hodně nám blíží.

. 1 L y IL .
Slanovisko kalolíků k lilerárním lvůrcům a jeho důvody.
Kalolické sebevědomí a chápající láska musí se zračil nejen

v našem poměru k mužům vědy, poclivě hledajícím pravdu, nýbrž
ke všem pracovníkůmflv oblasli kullury národní nebo svělové. Vždy
akluelní je náš poměr k českým lilerálům, kleři celé knihy slvořili
Z lálek náboženských, oslalní lvorbou však nám nenáležejí. Zvlášl-
ní pak pozornosl lřeba věnoval lak zv. ,,1ilerárním konverlilům“.

2 le důležilým úkolem odborné kriliky s naší slrany, aby knihy
slarších i nových aulorů, kleří se přichýlili k našemu svělovému
názoru íčáslí své práce nebo dílem výslednýml o b s a h ově lří-
dila a urěilě a přehledně slano-vila, coje Z nich,
při j ale l n é a co nikoli. Tak básník, klerý je obsáhlým dílem
Svým ívyznavačem' názoru, ulvořeného ,,z vlaslních snů a vidin“,
nebo--zjevně prolikalolického, nemůže býli uváděn v seznamu ka-
ll ol i ckých íal' v užším nebo širším významu loho slova) spiso-
Vëffilů Ď C Z D 0 Z H é H1 k yl - jen prolo, že napsal léž knížku ná/
boženských molivů. Rovněž odpadlíci se nesmějí uváděl bez po-
známky. íNeuvedeme-li někleré vůbec, nezlralíme mnoho, jak nám

V j , ., . ,. _ - 4 . 4
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snadno ukáží dějiny  lileralury a s o u d o b á o b j e kl i v n k r i-
lika.) Kolika lidem lřebas špalným kaloiíkům v práci a v živolě,
bylo jen pro Zvučnější jméno vyznačeno .čelné míslo v galerii ka-
iolických básníků, kolik koukole i mravně olravného bejlí svezlo se
S jednou dobrou knihou aulorovou do slodol kalolické lileraluryl
Nelze již dále nabízeli kalolíkům knihy v š e c h n y b e Z r o Z d í l u,
když aulor v mnohých i praklickv Zamílá pro své umeni zasady ka-
lolické mravouky. Rovněž dílo, námi. předlely právem odmílnulé
pro malou ho-dnolu uměleckou, pro falešné slanovisko, na němž je
budované, nebo pochybnou slránku mravní, není dnes lepší lím,
že jeho původce Změnil právě svůj osobní živolní názor. le-li jeho
přerod skulečně vážný, udělá sám do jislé míry čáru pod dosa-
vadní lvorbu, významnou, prolože orienlující členáře.

Negalivní ráz dřívější lvorby u lěch, kleří po dlouhých okli-~“
kách ,konečně v kalolicismu vyúslili, je pochopilelný. Celé; dílo
skýlá časlo věrný obraz jejich myšlenkového vývoje, bojů a bouří
vnilřního a vnějšího živola. Prolo jejich knihy, na př. krásné prósy
aj veršů., mohou býli klasickým vysližením doby a lidí, jejich bo-
leslné louhy, Zklamání, bídy, mravních krisí a. porážek; žhavou
lzžresbou smyslné, ničivé rozkoše, nezkrocených vášní, přesyce-
nosli a vyžilí; přesným zachycením rozporů, nespokojenosli a Zou-
íalslví nad nerozřešenýmiproblemy amučivými Záhadami lidské-«
ho ducha, ale prolo ješlě nečiní Z členářů lepšíkřeslany, pevné
charaklery, kalolíky živější víry a čislějšiho živola. Ani lehdy ne,
když v nich převládá radosl, láska a krása, síla mládí, časnédobro
a šlěslí jako křehké produkly bohalě vyslupňované kullury bez
vyššího posvěcení a vzlahu. Nedaří laké - jak někdy chlějí -« duši
pouhým uměleckým požilkem (klerý jako lakový odhmolňuje,-po-
vznáší a může vésl k bohu), spíše oslabují její síly až v lé či oné
formě uplně olročí hmolě. 2  - . . 1

 Tím ovšem nechceme říci, že byvšemi, svými spisy mravně
zušlechřoˇvali všichni spisovalelé, kleří se nabízejí přívlaslkem
,,ka.lolický“. Naopak. Mnohý svazek (slarší i mladší) lélo skupiny
bychom odslranili, Zvlášlě Z lidových kalolických knihoven. (Po-
sudky Vychodiiovy Iˇllídky lilerární, nyní l“llídky, by nám lulo oči-
šlfovaclí akci značně usnadnily.) Slaniovisko výběru) plalí
ledy knihám aulorů bez rozdílu, prolože je poměrně
In ál o významnějších spisovalelů, jejichž všechna dila lze doporu-
čili a naopak: i málo těch, u nichž by se nenalezlo něco po každé
slránce hodnolného a nám sloužícího. S nejvělší kalolickou svědo-
miloslí musí se díli výběr knih pro mládež.

Zvlášlní zřelel musíme dnes obrálil k lilerární produkci sku-
lečných konverlilů. jakož i „konverlilů lilerárních“, nebol' obojích
přibývá aˇjejich počel vlblízké budoucnosli i u nás značně vzrosle.
Význam pracovníků, kleří dříve sláli na slraně našich odpůrců a
po čase, dolčenibyvše miloslí, .olevřeně přešli na slranu církve
bojující za věc Krislovu i na poli lılerárním, je veliký. Oni znají
duši rnoderníhočlověka na druhém pólu a jsou mu sami známí, bu-
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díce jeho respekl svou dosavadní činnoslí. Ted' svým dalším dílem.
a osobnoslí zproslředkují mezi kalolicismem a jeho odpůrci jsouce
mnohým jedinou příležiloslí k poznání kalolické církve, jejich pravil
věroučných i mravních zásad, jejího slanoviska k akulním olázkám
nové doby. Převážná Vělšina kullurních činilelů v prolivném láboře
nezískává loliž poznalků o kalolické církvi, jejím učení a zřízení,
Z prvé ruky, hlubokým sludiem pramenů, nýbrž se spokojí s lěmi,
časlo jen zevními zjevy Z proslředí kalolického, s nimiž se slřelli
a jimž se nemohou Vyhnoul V zájmu vlaslního pracovního oboru.
Prolo je důležilo, aby lilo noví dělníci na vinici V zájmu svého veli-
kého poslání, svým živolem a prací kalolické náboženslví cele ob-
sáhli a sami vynikali náboženskýrn vzděláním i praxí. V dalším
článku relrospeklivě dokážeme, jak dosud kleré skupiny lilelřární
k lomulo zproslředkovacímu úkolu přispívaly, čímž zároveň odůfl-že
vodníme, co jsme V lélo kapilole obecně vylkli a co jen naznačené
slačí sice lěm, kleří léla pilně sledují náš živol lilerární, osvěllené
však konkrelními doklady' zvýší Zájem í jiných.

FRANTIŠSEKDRÄBEK: .
_. SKÝ si-ir-:EI-IAN."`)‹ [T1

r (Pokračování) . j .
„Konce slolelí jsou si rovny; jsou Vždy kalny a kolísaVy.“8)_ U

nás v lileraluře koncem 19. sl. snášela se na obzor lmavá pavuz-
čina pochyb, nových hesel, různých íúloků osobních mezi lilerály
více méně maskovaných, až slrohou krilikou Macharovou V.,,Naší
době“ Z r. l894, jakoby náhlým zablesknulím byl dán podněl k
rozlržce mezi slarými lilerály a mladší generací, jež vydala l. září
'í895 V Pelclových „Rozhledech“ manilesl l. zv. „České Moderny“.
Chlěla svobodu slova, volnosl kriliky vůči činilelům přílomným a
n`żr“lvým a kladla důraz na umělecký individualisrnus. Současně V
kalolické lileraluře zviřily hladinu lilerární nové, zdravější proudy,
chlějící dosavadní lón konvenční a didaklický povznésli a kaloli-
cismusodíli V roucho ryze umělecké. Příležiloslí k lomu bylo lroj-
násøbné jubileum básníka B. M., Kuldy, kdy básníci kaloličlí se
sdružili V almanachu ,,Pod jedním praporem“ V jednolný všik. Na
prapor si napsali Kuldovošz heslo „Církví blah národ“ a do srdce
slova: Mějme se Všichni rádi, slučujme se V lásce Krislově a 'V
lásce k národu svému drahému. Vyšli za loulo velikou myšlenkou
s palmou pokoje v ruce. K. nim nadšeně se přidružil 1. Š. Baar,
lehdy kaplan ve“5pál. Poříčí u Plzně. V almanachu samém uve-
řejnil báseň Z „Chüdských písní“, jíž aposlroíuje písničku dudá-
cko-uflím Vřadil se do Velikého a významného hnuií, dosud lak
málo osvělleného, lui larn podceňovaného -- Kal olick é M oz-

Q _ A

H8) V Pľüigľüľflľlí Sl-öli Ä. Procházky V „Almanachu secesse“.
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d e r ny. Hnuií samo jesi kapilola rozsáhlá a sama pro sebe. V li~
lerární hislorii musíbudili obdiv, ježlo orqanisačním laleniem Lufl
linovým byly svedeny do „Nového Živoia“ -~ orgánu Kal. l\/loderny
-- vynikající síly umělecké, jež vykonaly hodný kus reformní práce
na poli uměleckém.,A že hnulí bylo kdysi nazváno „groleskní epi~
sodou“9l svědčí o lom, že všechno kalolické bylo a je přehlíženo,
jak io pěkně naznačil Sig; bouška, že „je směšno jíli kolem siavfl
by a dělali, jako by jí nebylo, když přece HUÍHO S6 VYHÝĎGÍÍ ČI Olbrˇ
cházeli“, Na škodu Kai. Moderně bylo, že udělala iéž kroky na
poli reformy církevní, lřebas dobře míněné, některé však nedosli
promyšlené, čímž si přivodila nešfaslný svůj osud. Toio, ač nespafl
dá přímo do vlaslního lernalu; bylo předesláno Z důvodu, aby byla
lrochux mołivována jisíá łendence v Ďaarových kněžských romáfl
nech, Z čásii uveřejňovaných v „Novém Živolě“. .

j Baar -‹ jako každý umělec -- prožil dobu vývoje,musil přejili
po vysokém moslě, pojicím mladisívé sny se slřízlivou filosofii
mužného věku, umělecky se vyhranili a najíli sebe sama. Na lo, že
íěžišlěm jeho lvorby nebude nikdy činnosl básnická, upozornil ho
Ĺulinovo. Baar lo oslalne sam poznal.10l `

_ _ _ .ya zlomiv pero zarděl jsem se sludem,
že básníkem jsi chlěl se zvál,  
že v šaiě žebráckém a chudém
hrsf ciłů svých chłěls svěłu dál.
Já mezi řádky čelí v léło knize:
Zde králi pějí . . _ Ziicha buďl
jen zardus všecky svoje choré vise
a hrobem jim bud' ťlvoje hruď.
Tvé víno mladé není do poháru --
zpěl na kvas ním a pod obruě -
až jednou po lelech -- snad »-› možná -« k sláru
a zaiím, brachu, uč se -v učl

ý Básně a písničky, Z nichž někleré jsou psány buláckým nářefl
čim, vydányve sbírce „Rodnému kraji“ pod pseud. lana Dsohlafl
vého.11) Jsou io králké písničky a balady, kleré připomínají lrochu
lehkoslí Elišku Krásnohorskou a snad i A. Heyduka. Ve sbírce jesi
olišiěna Známá ,,Bulačina“, již Jindřich Jindřich zhudebnil, a klerá
naposled Baara pozdravıla u oievřeného hrobu. Někleré písně zhuflv
debnil Al. Vymelal. Od činnosli básnické přešel Baar přes různé
ěrly ze živola -~ mžikové obrázky, realislické kresby, siudie folfl
klorıshcke -- k cınnosh románové a hlubokým dílům ze živola sel-
ského. Tu Baar zakołvil. Vešel do veliké říše,iež se rozepěla pod
doiekem jeho kouzelného proulku. O svém duševním procesu píše:
,,í)louho jsem se hledal, psal jsem básně, hislorické články, mnoho
casu jsem věnoval národopisu i sludiu německé lileralury, lakové

9) Lumír 1910, sir. 468. - ø
10) Dři čełbě Březinových básní. „Nový Živol“ roč. 3. H91).
11) Knižně r. 1903., i `
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kokelování duševní mě lrápilo kolik lel, než jsem našel pravou láfl
sku. Mé kněžslví přivedlo mi ji v náruč alze ji vyslovili - jediným
slovem: obrození. Jako kněz, člověk i Chod věřím ješlě dnes, že je
mojí .přísnou povinnosií snažili se všemožně o své vlasiní obrození,
nebo - chceleflli -‹ Zušlechlění, o obrození mého národa celého a
zvlášlě lidu a kraje, Z něhož jsem vyšel.“12) K lomu cíli směřuje jeho
lflvorba dvěma velikými liniemi prací kněžských a selských. Baar
jako chlapec ssál lásku ke slavu selskému s mlékem maleřským,
léla lěžká vyžadující boje prožil jako kněz. To se iaké cele odráží
v jeho pracích. o B J

Nadpisem článku a úvodem jsem poslavil Baara a Sheehana,
když než úplně k sobě, ledy aspoň blízko sebe přes lo, že v jejich
románech je rozdíl veliký. Jednak prolo, že je kněžslví samo, pří“
buznosl lálky .a společná snaha slaví vedle sebe, dále Z důvodu,
že mimo Baara pro přílomnou dobu nemůže žádný knězflspisovalel
býli paralelisován se Sheehanem. Tím méně laik, byl' měl sebe lepfl
ší vhled do živoia kněžského.13l Jesl podivuhodno, že Sheehanovy
romány, ač jsou psány duchem výlučně kalolickým, řekl bych apo-
logelicky kalolickým, získaly veliké sympalíe za hranicemi a do-ą
byly si svělového jména. Jednou Z příčin ie, že je v nich věrně Zafl
chyceno proslředí, v němž hrdinové žijí a pracují. Smuiné ovzduší
irského národa S lidem slrádajícím iělesně i duševně. A kněží lu
slojí jako hodnoly úplně kladné, činorodí, obělaví, kleří olevírají
lidu náruč a podávají mu pomocnou ruku. D. Edvard Lelheby Z
1`om. ,,l\/ly new~curaie“ v mladislvém idealisrnu, naplněn velikou
důvěrou, jde s pohledem vzhůru a přímým krokem za lěžkým úkofl
lem živołním: léčiii irský lid. „Oiec Dan“, jeho farář, je mu zkufl
šeným rádcem, klerý mladislvý zápal svého kaplana uvádí do prafl-
vých kolejí. ()ba se navzájem doplňují: Zkušenosl a sláří, nadšení
a mládí. V mislrném románu „Luke Delmege“ předvádí živol kněze
od prahu seminárního až po daleký hrob, kněze se slaboslmi lid-f
skýmí, jemuž ale jako hvězda svílí Krisíův kříž. Farář rosmoreský
o něm nadšeně praví: ,,Byl pravým charaklerem, můj drahý mladý
příleli, klerý jenvždycky směřoval ku pravdě, správnosli a právu.“
„Bylvšak irochu Zmalený a příliš hloubavý svou povahou?“ ›-
„Takoví jsou všichni lidé, dokud nepoznají, že všechno lidské jesi
nedokonalé, a že jen božské věci jsou dokonalé. Pak bývá vše-‹
chno v pořádku.“ - Kněží Baarovi nejsou laké slaboši nebo lidé
mravně pochybní, nýbrž dovedou lěžce bojovali s iěìem, svělem aj
ďáblem, lřebas aždo krve. Dovedou býli hrdiny a pravými obry,
když půda jim pod nohama povoluje a nad hlavou krovy hoří ,až
příšerně praskají . . . Všichni léměř jdou živolem namáhavě a lěž~

Ť Y'Vł`ce. Černé, smulné dny se probouzejí na českých farách, smu nejsi

12) Dr. Václav Brłník. J
j 13) cizí liíeraluře na př. pí. J. Brunofl-Ruby: „Příklad abbého Joufl

vea.“ Dřel. dr. Franiišek Odvalil.
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a kalnější uléhají. Svěllých, leplých a radoslných chvil na výsluní
kněžslví, při nichž by se srdce mohlo ohřáli, je u Baara lak málo.

Řadu svých kněžských prací zahájil drobnou vzpomínkou váfl-
noční -- „Dne 24. prosince“.14) -~ Vlnalílosli a nesmírné lesknoly
zaplaví hruď mladého kněze, klerý sám a sám slaví šfědrý večer.
Bez lepla domova, bez družné sdílnosli a r;adoslnéhoruchu“alum›-
nálního. Před černým pokušením prchá do chrámu na půlnoční. --
řtšvo-učasně rozvinuje ulrpení českého kněze Jiřího Holuba v rom.
„Cesla křížová“. Po krulém vnilřním boji rozhoduje abilurienl o
budoucím svém živolě slovy: ,,Nenaříkejle, maminko, půjdu jislě do
semináře _ _ .“ Jako kněz kráčí ve slopách Božského l\/lislra slrasl-v
nou ceslou kalvarskou. Člrnáclkrál slyší nebe výkřik padajícího k
zemi. A když vi hroznéagonii na kříži živola nesmírně lrpí, při‹
chází jediná slilovnice - smrl, aby hřeby vylrhla.jPoloží ho do
klína rodičům, jimž měl finančně pomáhali, ale nemohl pro bídu.
Román ukazuje, že živol kněžský není pohodlný, klidný a radoslfl-
ný, nýbrž plný živolních srázů a boleslí svělu neznámýclązejméfl
na v duchovní správě. „Cesla křížová“ je práce lrochu pessimislická
slejně jako „Farská panička“15l, v níž dle mínění mnohých vyslupuje
problém celibálu. lrlospodyně dubecké fary, Tereza Kubová, je pofl
dána hodně černě, jako osoba sobecká, panovačná, mslivá, hrubá
a smyslná. Když po smrli slařičké malky faráře Pelra Plaehého
slane se hospodyní na faře, dovede svých nízkých sklonů plně vy›-
užili ve svůj prospěch. Nešlílí se ani špalných.prosli"edků, neleká
se žádné překážky. Když se jí nezdaří slrhnouli kaplana Jana Befl-
neše ís kněžské výše k ní dolů do špíny, slává se krulě rnslivou.
Pravým opakem Terezy Kubové, svěllým jejím prolějškem, jesl
Rozálie Chorá v ,,Žebračce“.1“l Z vídeňského nalezince přichází
„na obec“. Všem jesllrnem v očích, příliš oblížnou. Za úmornou,
vysilující práci jesl odměňována Surovými nadávkami a hojným bifl
lím. Duše její pomalu se Zalahuje ledem nenávisli a odporu vůči
lidem. Hrubrie a lvrdne. Po mnohém slrkání doslává službu na faře
ve Vrbicích, kde malka faráře Vojlěcha Tichého lv pravdě s maleř~
skou péči se jí ujímá. Pomalu vylrhává jí Z duše plevel, kypří ji a
zalévá dosud nepoznanou modlilbou. Fëozárka se probouzí Z lěžkéfl
ho spánku a duše její rozkvele radoslí a láskou. Zalouží po samo-
lě klášlerní. Z vděčnosli k hodné slařence po její smrli doslouží iefl
jímu synu k poslední hodince. Pak jesl odkázaná sama na sebe;
skrovnou zásobu peněz brzo spolřebuje, lakže siáří orožije v bídě

. 14) V čas. „Nový Živol“ Z r. l899 spolu s ,,(Íesloukřížovou“, jež vyfl
dána několikrále knižně. „Cesla křížová“ přeložena do němčiny farářem
Jos. Vondrákem (Ein Kreuzvveq) xf „Deulscher l“lausschalz", roč. XXX. a
vydána léž knižně v Řezné s překladem „Žebračky“ (Eine Belllerinl.
„Cesla křížová“ přel. dále do vlámšliny (léž ,,Žebračka“l, do chorvalfl
šliny a nejnověji do slovinšˇliny. P

15) Vyšla v ,,l\lov. Živolě“ Z r. 1900. knižně 1906.
16) Vyšla knižně ve ,,Farsl‹ých hislorkách“ (,,Slavěl“,. „Žebračka“ a

,,Zolinka“). , J J .
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a o hladu jako skulečná -- žebračka. „Žebračka“ byla vydána ve
„Farských hisforkách“, k nimž palří mimo jmenovanou „horskou
panička“ ,,§›iavěl“ a ,,Zolinka“. V ,,Slavělu““l farář lakubec uskufl
lečiˇiuje plán vysiavěli novou iaru v Pelrovicíeh. l\/inoho a mnoho
námah, obělí, prošení ho lo slojí, a když se nová fara hrdě bělá
vedle koslela, lu přicházejí jiní, kleří si osobují zásluhy o její vy-
slavění ra. on Zůslává opomenul slranou. „Žolinka“ je, myslím, Z
jeho prací nejjemnější, léměř odpornou. Pes jesi bodem, kolem
něhož se ločí celý farský svěl, bůžkem, klerého všichni adorují
neboj adorovali musejí. Farář Zbořil, povahově mělký, bez hlubfl
šího jádra, nemiluje knih, nečle ani novin, jeho duševní obzor jesi
úžasně úzký. Jedinou radoslí, jež vyplňuje leplý koul jeho srdce, jesi'
láska -~ ke psu Žofince, klerá u něho lak nepřirozeně vzrosle, že ji
činí v pomalenosli universálním dědicem. -~ l“lledá-likdovbaarofl
vých kněžských, hislorkách myšlenku prolicelibální, mohl by ji nejfl
snáze nalezli v Žofince. Snad by ji vyčellze slov farníků jilovickýeh,
když praví of svém faráři: „Kdyby směl milí dilě, mazlil byse S dílě~
lem, každý člověk musí mil na svělě nějakou radosl.“ Smulný obraz
kněžského živola může býli vysvěllen faké jinak než podkladem
prolicelibálním, poněvadž molivaee chorobné lásky ke zvířeli lkvi
v samé povaze Zbořilově, hladu duševním a nedoslalku slravy,
klerá by hlad len ukojovala af již sludiem, čelbou nebo jinou praci
a zábavou. -‹ jak škodí obcí a ji demoralisuje boj mezi školou a
farou, učilelem a knězem, ukázal Baar v ,,l<.ohoulech“.18l Jako nefl
přálelské lábory slojí profi sobě farář Černý a učilel Dusil. Čas
sily promrhávají v osobních půlkách, na své povinnosli pomalu Za-
pomínají. Toho využívá žid Goldmann a zakládá v obcí německou
školu. Náprava přichází pozdě. v--«“l(rásnou kněžskou povídkou
jesl ,,Páler Kodýdek“.l9l Lilerární hislorik Dominik Slřibrný udává,
že jesi belelrislickým přepisem Dějin klobuckého -koslela, od nichž
se liší vlaslním pojelím aulorovým. ‹-- Nejsvěllejší, nejhlubší a nej“
lepší prací Baarovou jesl kněžská idyla ,,lˇloloubek“.2°l Při čelbě
její na mysli mi přichází kus živolní filosofie slařičkého faráře
Malouše. v Oblacích“ jaroslava Kvapila: ,,Jsem už slařec, Pelře,
a nám sfarcům »-‹ aj zvlášiě nám, kdož jsme vždy měli dosl pokdy
o sobě samých přemýšlel -‹ je dáno v náhradu za ,minulosl krásné
vyˇjasn.ění`pozdních lelních večerů, kdy jsou nejdálnější dálky na
dohledu _ . la filosofie venkovského faráře, dobrého, soucilv
ného, mírného a lroehu rozumářského se kdysi lak Baarovi líbila.
Myslím, že lo byl laké lakový krásný, lichý lelní večer, kdy nám
Baar napsal svého ,,řloloubka“. Léla plná žhavých vznělů a prudfl
kých úderů živolních chladla již v dáli a duši Zalilo liehé svěllo
smírného vyrovnání. Baar podal zv knězi Iˇloloubkovi povahu hlubofl
 .._ı._________,___ A _

17) Dříve než byl vydán knižně ve „Farských hislorkách“, byl olišlěn
v ,,Nov.Živofě“ Z r. 1903. . i J

18) Vyšly v „Novém Živolě“ Z r. 1901, knižně mnohem později.
19) Vyšel r. i902. , i
in z I. mio. . .
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kou, přímou, se srdcem ěislym jako lesní pramen, na jehož břehu
dovede si i dílě hráli a jeho lajernslví lehce uhodne. Od chvíle,
kdy Bůh pokořil lak slrašně jeho pychu lím, že jako primus proż
padl při malurilě, úplně se duševně přerodil.. Vsloupil do seminá~
ře av lam 13. spiriluálovi odhalil clonu své duše, olevřel srdce za u-f
kázal rány, jež ulrpěl pádem s výše své cližádosli. Naívzájem si
porozuměli. Srdce Holoubkovo nevzplanulo nikdy více louhoupo
chvále a slávě, ale kde mohlo pomohlo, krajně se oběìovalo. Šel
svou ceslou skromně a liše. Svým ovečkám do duchovní správy
přinášel Velke, zlalě srdce, jež dovedlo je Vřele objali a zamilovali
si cely len kraj, V němž žili a umírařli. Zvlášlním rysem jeho povahy
byla láska k děłem, k nimž zejména v nemoci přilnul. Když nemohl
jako slařec dojíli do školy, děli si ho na malém Vozíěku vozily a
po jeho smrli přišly, aby si uhájily svěho práva: „Mysi našeho pana
Velebněho pána samy odvezern.“ A zavezly rakev se svyni kamafl
rádemflfioloubkem až ke schůdkům hřbilovním _ _ _ \/knize same
nás upoulá Vylíčení živola seminárního. Aulor přes lo, že Vzpo-«
mínky mu zbělely V duši jinými dojmy a pokryly se prachem dlou~
hých lel, s radoslí je hledá kdesi V koulu srdce, pod svěllem pa~
měli oživuje a láskou jprohřívá. Krásnych, poulavych mísl, k nimž,
se opěl a opěl vracíme, jesl V knizevíce., O něco pozdější jeho
práce ,,KanoVník“21l a „Tři kříže“ jsou Zase Zachmuřeny. V „Ka-
novníku“ Baar, ironisuje ucházení se kněze Z duchovní správy -
Xavera Dudka -- o kanonìkál. Myšlenku ,lulo laráři Xaverovi na-
sadil do hlavy a podporoval přílel vikář, lakže konečně zažádal o
iiprázdněně míslo, a když se mu ho nedoslalo, zažádal po druhe
a po lřelí. Tehdy měl kanonikál od konsisloře lěměř slíloeny. V po~
slední chvíli Však navrhl biskup jineho kandidála. Když se o lom
dověděl farář Dudek, byl ochromen mrlvicí. Z Klikova, kde faráč
řoval, musel pro neduh a hanbu odejíli. Konec živo-la lrávilna dofl
Volené. „T ři k ř Í Ž e“ jsou léž vzaly ze yživola kanovnického. Ähifl
lurienl Mikuláš Bíba rozhodl se dobrovolně pro kněžslví, Vlaslně
lo přísahal, slavnoslně slíbil lomu chuděmu kraji, Z něhož Vyšel, a
upracovaným rodičům, že jim pomůže, Ve chvíli, kdy je spalřil se‹
hnulé, Vlekoucí Íěžky lrakař, klekali před křížem a za něho se mo-
dlili. Zabořil se do lheologickeho sludia se vším mladým Zapalem,
každou volnou minulku vyplnil prací. Duševně rosll a mohulněl.
Brzo po vysvěcení dosáhl doklorálu bohosloví a byl povolán jako
profesor semilskych jazyků na lheologickou fakullu., Tam se ale
dobře neuplalnil, ježlo nedovedl se svym širokým obzorem dušev-
ním pochopili rozvíjející se duši maluranla. Obdržel prolo křeslo
kanovnìckě a V konsisłoři láhl za Člyři. Vělšina prací prošla jeho
rukama, Tím lrpěl jeholělesný organismus a on předčasně zeslárl.
Když po dlouhých lelech navšlívilzrodnou ves, již sám zveleboval,
uhnal si zápal plic. Zemřel doma a jediné,co mu zbylo, byl malý
křížek S růžencem, klery před smrlí Inu dala jmalka do rukou,

'čÝ 21) Z I“. 1920. Vyšel knižně spolu., s „Třemi kříži“.
z
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Menší práce kněžske, jako „Za syna“, „Drimice“ .a pod. jsou rozfl
lroušeny V různých časopisech a sbírkách. Baar psal lež homilie do
,,l{,aza`lelny“, z nichžje viděli liˇlerála, ježlo používá. hojně eilálů z
básní, zejmena vlasleneckych a příběhů z hislorie. l'Dokonč.l

JAngoELLAz
 PO SOUDU. r

T/ˇflolèl jsem je -- a hořce jsem jolakal s nflønft --  
Plaeˇ však, jen oětsøľl bolestí, 'U nichž težko naleet nteehy, e
jak těžko s Ínflobů tkltvost snít a zimě ožítl jínfí . .. y A
Qhoohlts balvany myšlenek eh'mn7“ny'eh, jak temnoty honští--.  
S/ílelrl. . .e slzan/L7; vronbíee stopy see' nnlžíeí U poušti . ..
Plakalż .. Plakalvl ;. a jejich 'Uysnšene Z'o7“y_
až jen eteˇží rodflly slzy, jež póíltly a žhnnly
a O prach útéehy prosfllt stadenyñn kaønenízn acroclne' hory -
,Sklall Te, Naćlefjel Zpíoajžee jen života . ..
Cernyønż blesky wesignaee otrolzťůz pekla evflylt Teˇ, Tonho . ..
Teď prokletí 'tančí U wtchotíeí noirnć l/eˇčnostl, A
jež pro ně jest agontí a trva tak Ollonho ...!“
.Neehte'll, šíleně, enatøl žta]'ene', krasne' Dnše, ,
eavrhlż stnolny Milostř a Ščaplž na Laska Boha. ...Í
. . . l Už Oleˇsna 'vrata Seeozchlízola. . . Shltlaje . . .snažíse hlnše. . .
Spí až a naolost ntímflatn nepozˇnoí j'ejÍZ'eh noha...
Violet jsem je ya plakal jsem horřce za jejich fuftny.
-- --:Po Olloaheín velyka klekl jsem a ønoollil se
za jejich žijící syny ` _ j

' ]AROMíl2DOŘíZEK:ř Q

DANIELovo PRO/,nocìrví o  sEDMDEsÁri
 , .TVDNEcH,   

i (Pokračování) `
ˇ Goa perioda, ve kleré lidslvo ješlěe bude spialo okovy bídy

duševní, jak palrno z,čDan 924, kde anděl všeobecně oznamuje
ííraidek Boží, jesl zkracena na sedmdesal lydnu roku. Co obecne
vy lomlo verši anděl naznačil, rozvádí a blíže určuje V dalších slov-
vech; 'lerminus ad duem cele lělo periody časově jesi odpušlění
hříchů, přivedení spravedlnosli věčně a pomazání svalého svafl
lých. Terminus a ono neníipřesně udán. Anděl praví pouzeí „Od
vyjih výroku, aby zase byl vyslavěn jerusalern _ Řada sedrndez-
sáli lydnů' roků dělí sena lři neslejná sice, ale přesně číselně
urcena casova obdobi. l.Do vyjílí výroku yldekrelul, aby byl lerusalem
znovu vyslavěn až do jeho reslaurování uplyne sedm lydn`ůi`oků.

'Z ší



2. Do dalších šedesáli dvou íýdnech násilněbude nuSiˇnii`een Dofl
niazaný, Smrl Inu nebude ku škodě, lid Však, klerý ho neuzná, za
Mesiáše, nebude Iníi S ním podílu. Za zavržení l\/lesiáše
doslaví se lresi. Cizí národ S vůdcem V čele po~
Valí lerusalem a zničí chrám. 3. V posledním lsedmdesáiěinl i\,'/dnu
roků ulvrdí lvlesiáš Smlouvu 5 lidsivern a V polovině lohoío poSled~
ního Sedinilelí pozbudou plainosli slarozákonní oběh; chrám bude
znesvěcen neřeslmi, pobořen i S iněsiern a po krulě Válce zůsiane
bohem Síanovená zkáza Sláiu i círlwe Židovskěfil  

Do kleré periody“ časově spadá zničení měfšla S chrárn ení, iÍÍipln“\ý
zánik polií. a nábož. žiVola,uVedeně V Dan 925~ę-2,7? Z lexlu na první
pohled (Dan 926i bV se mohlo zdali, že bude následovaii hned po Srnrši
Dornazaněhofľaiol konlduse Z uvedeného Verše při správném Souzení
neplyne. Anděl praví, že po 62 iýdnech po znovuzřízení Jerusalenìa
bude zabil Domazaný. jeho Smrl bude polreslána. Přijde cizí Vůdfl
ce S vojskem, iklerý zničí rněsío se SVˇaifyní. Dřesněho určení času,
lderý má uplynoul mezi oběma událoshni v- arnrlí l<ria`l`oVou a zá“
nikem lerusalema - anděl neudává, a jak hislìo-i`i,e ukazuje, nespafl
dáiani druhá událosí již do období Sedrndesáˇli Sediriilelí. Co se po-‹
Sloupnosli lýdnů lýlžá, lřeba zdůraznili, že prorok má na mysli urfl
čiiou, čísly V\,/rnezenou dobu časovou, a že jeden úsek časový
plyne za druhým bez přerušení. '

Dřisíupujeme k dçiìiležilěmu bodu oiázky.. E e S l p r o r o c "l V í
lolo proroclví Inesiánskě?

l V Dan 924 mluví se o dobrodiní a darech, jež budou dány lid-
Sívu po uplynułí Sedrndesáli sedmilelí. V prvních iřech Vělách VV~
počííává anděl, co bude Vzdáleno a co býí nemá: neřeslem bude
učiněna průłrž, hříchyˇ budou Sn“iazánV, Spáchaná nepravosl bude
sinířeníım zahlazena. Znarnenají ledxf lylojilři negšałivnfí dary ú pl n ě
odpušlění a zahlazení hříchů. Dle Slarěho již názoru
lsraeliíů 'bylo přisuzováno lolo Velké dobrodiní době írnesiánskě.
Mesiáš byl Zaslíben prarodičůrn V ráji jako osvobodilel lidí od hřífl
Chu, klerý polře původce Všeho zla ›-~ ďábla. l\/l\/šlenku, že odpušlění
hříchů a smíření S Bohem přinese Mesiáš, rozvíjejí určiiěji a iasněii
proroci5l, žalmy líčí Krisla lrpícího a umírajícího za hříchy lidslva.

4) Někleří kloní se k mínění, že prvních Sedni Sedmileií jesi ze Se~
dmdesálky Vyloučeno pouze Z ei Záliby Slarých V Sedrničce; lím bV se
rozdělila perioda 70 lýdnů jen na dvě: období 69 Íýdnů (7 + 62) za období
lho Íýdne roků. Jakodůvod udávají, že Sołva mohl by býl Jerusalem za
půl slolelí (49 leł) Znovu posłaven. Třebas nelze VyˇVráiiłi zcela lolo mfífl
nění, Zdá se pravděpodobnější, že jde přece o lři Skulečná časová obfl
đobí, V nichž mají se předpověděné událosli VVˇplnili.

í “5) Isaiáš (53) praví lo zcela jasně: „A on byl raněn pro hříchy naše,
rozllučen pro nepravosli naše, lresły pro naši Spásu na něho (doìehlyl, a
jeho ranami jsme uzdravení.“ -› Zachariáš (1-31): „V len ,den bude rníli
Sludnu Olevřenou dům DaVidůV a obyvalelě ierusalemšlí k obmyíí hříchu
a skvrny. Podobně Jeıż 317, 3134, E2 562“ n, OS 217,145, Soř fl 311 n. , fi.
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V době rnesiánskě naslane prave pokání a obrácení národůöl
~ Mimo odpušíění hříchů zavládne V ě č n á s p r a V e d l n o s í._

ľvííslo hříchů a nepravoslí, kleré panují V královslví dáblově, nafl
slane svalosl V nově říši, jež bude lrvali Věčně, dokud budou lide
žííi. l"~lač by se mohl vzlahovali slib vlády věčně spravedlflv
noslinež na královslví mesiánskě? Vždyť prorocí i žalmy líčí říši
Krisíovu jako královslví věčného míru, pokoje a spravedlnosliřl Znafl
čka věčně spravedlnosli náleží jen mesíánskě říši Krisˇlově. Člověk
zachovávaje vůli a zákon Boží naplněn bude Iniloslí, S níž nerozlučně:
spojeny jsou i jiné dary, jež jako boží požehnání ho budou blažiíi.
Spravedlnosl královslví Kríslova bude se jevili in V lom, že nebude
založeno jen pro jeden národ, ale pro V š e c h n y l i di bez rozdílu,
jeho evangelium bude hlásáno všem národům a všem ledy bude
umožněno, aby náleželi ke královslví spravedlnosíi, lásky a pofl
koje. - Na Krísíu se splní léž všechna proroclví slarozákonní;
len, jehož obraz' proroci od dob nejsiarších slále jasněji rysovali,
po uplyˇnulí slanoveně doby přijde a založí jak loužebně -očekávané
královslví Boží na zemi.

Konečně lřelí událosl, o níž se anděl zmiňuje p o m a Z áfl
ní s V a l ě h o s V a l ý c h. jesi svalym míněn Mesı ěco jině~
ho? Rozhodně jesi odmílnouli názor racionalislů, kleří vykládají
lolo. míslo o posvěcení chrámu za ludyl\/íakkabejskěho r. 164 neb
oliáře poskvrněněho Anliochem lV. Epiphanem. Lldálosli lylo ne~
dají se srovnalí S časovým určením, kdy se pomazání mělo sláíi.
Neloigicky byl by íakě pochod myšlenek, kdyby po vypočlení dofl
ber a miloslí mesiánskych bez jakéhokoliv přechodu byla připojena
událosl, klerá měla naslali o 'li/2 slol. dříve. l  

' El

31ˇčš“
C/P

oˇ* 5

Správně vysvěllení mísla skylá výklad slov k o d e Š k o d à~
š Í m a vzlah mezi prosbami proroka a odpovědí anděiovou. „líodeš
kodàšnn“ -~ věc nejsvělější -- užívá se ve Síarěrn Zákoně o Vě~
cech Bohu zasvěcených (oběl. ollář, kadidlo, obělí, posvál; nádoby,
míslo bohu Zasvěceně, svaioslánek).Z mnohých mísí Dísrna sv.,
kde loholo výrazu je užilo, plyne, že nazyvaly se jak zpravidla věci
ke službě Boží určené a nikoliv osoby. ›- Co specielně V lomlo
míslě výraz značí, možno soudili ze vzlahu mezi modlilbou proroka
a slovy andělovymí. Slova Gabrielova jsou loliž odpovědí Boha
na prosby Danielovy. Bůh oznamuje Danielovi slovy andělovymi,

FV ' YłˇIže mu splní vše, zač prosíl -- a činí lo V mıre mnohem ve sı než si
mohl prorokjpomyslili, Daniel prosí za odpušlění hříchů -‹ anděl
sděluje plně jich promínulí a příchod spravedlnosli; prosí pro splnění
slibu lererniáší Bohem daněho o skončení vyhnanslví -v a bůh slí~
huje splnění Všech předpovědí proroků. Hlavní prosba, klerá iípěnflv
livě síoupá k nebesům z úsl Daniele jesi, aby 'odvrálil Bůh přísný
hněv od měsla jerusalema a svalě hory Síona, aby vyjasnill lvář

5) Na paměíi lo majíce, obrálí se k Hospodinu všecky končiny Země,
budou Inu klaněl sevšiclıni kmenové pohonů; (Ž. 2123.),

7) Srov. ls H3n, 5410, 6021, leľ 235, Ĺ'›'l23, EZ 3425, OS 219, Ž 2l4n a i.
, _“.
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sixfløn nad svaivni, iiieiá kdysi na 5i0M Silàlö- Bůh
łěší rozbolněnou. duši prorokovu ujišlěním, že splní jeho prosbu
mnohem vznešeněji: založením a posvěcením nového velechramu.
V sedmdesálěm sedmilelí pomazána bude svalyně nejsvělější, V
níž bůh bude zvlášlním způsobem přílomen a dary své rozdíleiı
mezi věrný lid. Nebude lo snad chrám Zorobabelův, kierý bude
vysiavěn po návralu Židů ze zajeli a klerý ani pomazán nebyl, elle
bude lo duchovní velesvalyně -- c í r k e vi Nl e s i á o ve a. lvíolžlë
na rozkaz Boží pamazal svalyni i”ve'lesvalyni na znamení, že lo
míslo jesi zasvěcené Bohu, klerý si je vyvolil za Zvlášlní SVÉ 5Í9l0-
blová duchovní svaiyně bude léž pomazána l. j. posvěcena a k
lomu založena a určena, aby v ní zvlášinírn způsobem přebýval bůh
svého lidu, bůh dobrý, milosrdný a spravedlivý. Hlavou iélo církve
-~ Velesvaiyně duchovní -- bude sám Nejsvěiější, ježíš l4Ĺrisius.5l .

lím ledy dokázáno že dary jež Dan 92'* jsou přislíbeny, jsou
dary a milosií rnesiánské, jež Bůh šiědře bude rozdíleii svému lidu
v nové říši l/Šrisiově, Vcírkvi ii/íesiášem založené. Na konci své
řeči (Dan 927) oznamuje lìůh úsly andělovými, že laio mesiánská
říše bude založena v posledním l. j. sedmdesálérn lýdnu, kdy u›-
ivrzena bude smlouva s lidslvem a kdv Krislus bude vydán na
smrl. ležio ivůrce budoucí ié úmluvy není výslovně jmenován, jesi
lřeba zkoumali a vyvodili, kierou osobu měl Gabriel na mysli,
když mluvil o iomio posledním lýdnu. jak připomenuio, spadá do-«
ba uivrzení smlouvy do 70. lýdne, V němž budou lidsivu rozdíleny
dary a milosli mesiánské. Anděl, mluvě opěi o událoslech periody,
o níž se jíž na začálku pro-rociví zmínil jako O době mesiánské, má
na zřeleli l\/lesiáše, ale prolože ve lřech předcházejících verších
mluvil hlavně o něm, nejmenuje ho již. Drolo zcela právem lze soufl
díli, že ivůrcem iélo smlouvy, klerá nikdy nepřeslane, jesi lvi e ›~
si á š a nikoliv vévoda, klerý zboří měsio a chrám, jak někieří
ivrdili, doplnivše si z předcházející věly podměl doiż Dan 927, kde
není vyznačen. Zmínka O onom válečněm vůdci jesi sice uvedena
na konci Dan 925 avšak hlavní osobou, o kleré prorociví mluví, jesi
Mesiáš. A pak vůdce zničí svalynii měslo, iakže spíše možno ho
nazvali kníželem Války než lvůrcem v ě č n é s ml ou V y s mnohý-
mi. Či jesi možno, že by lsraelilé uzavřeli lrvalou smlouvu s člově~
kem, kierý zločinnou rukou zničil lerusalem a chrám, cenlrum lo
polıiicke a nabozenske Židovslva? Slary Zákon uvadi vyslovne
lvlesiáše jako lv ů r c e ú ml u vy n o v é. lsaiáš nazývá „služebnífl
ka l`l;ospodinova“ ll\/lesiáše) proslředníkem smlouvy lidu
(ls 426, 497). l\/lalachiáš (31) praví: ,, . . .~ příjde do svěho chrámu
panovník (zz Mesiášl, po kierém vy loužíie, a p o s el sm l o ufl

S) Mnozí i sv. Olcově vziahují pomazání na samého Krisla Pána,
klerý byl králem 1 veleknězem; vylilím oleje na hlavu (pornazánírnl byli
k lěmlo úřadům jednollivcipøsvěceni. Srov. Samuel a David a j. jedině
Krislu přísluší jméno „svalý svalých“, slupeň nejvyšší svalosii, plynoucí
Z jeho poslání mesiánského.. j

79.
l



Is/ 'J' VV l

vy . _ .“ leremias i Ezechielzmiňuji se O vecné sm ouvě, kierá
bude uzavřena V době mesiánské, kierá bude naplněním úmluv
Slarých. 'lˇulo smlouvu uzavře s. lidslvem Mesiáš, vznešený Pro-v
slředník mezi Bohem. lídslvern, klerý zpečelí iulo smlouvu' svou
vlasiní krví jako Mojžíš pod horou Sinají krví obělních zvířal po~
ivrdíl úmluvu slarou. Llzavřením nové ,úmluvy a usianovenírn novfé
oběli zlrácí plainosl úmluva slará a uslupují oběii siarozákonní,
kleré pozbývají svého lypického významu, když se naplnilo, čeho
byly předobrazem. '  . (Dokonč.l

I/OJ TÉOI-1 OLEŠNZ OKÝ .ˇ _
_ ˇ, », -

.SĹMR T SV. TEREZIE OD JEZÍSKˇA.
Sletěla jednou ,ea šera Ráno když sfuítto do cely,
I/wfdlžčka fu okno kláštera. Ztbala si/m/'tr pooely.
Cakraj/to /mile sedela, ıVebyta teˇžàkoa sfueˇttoí, --
do oely oknem kledela. úsměv jt edříl /na Ztoi,
Chvilka eneˇtjejt Zżbgý hlas - Toekošt sdlat jejž kled,
po .ezoeˇoa oetétta k /nebi zas. trpět že může naposled.
,Terezie jíž eemdlena Svatá když oPdn/to za/ntiflata,
dtvem tím byla “o.e›“a.še“ı/ta. o lasce k Něma šeptata. j
Todřjejt blahem eapldla, Z lásky oždy chtela. t›r2Oeˇt'2I,
blízko že Pán je, poznala. U si/2/Wtvl též býti obětí. 7
Hrad' její //třdla øflajskd slast, Zddla se toahoa mv*/ttt jen --›- ---
kZ\7eˇmažepzÍtjdef0 k“Ue.ed“noa vlast. věčný tak stadoe oeyolázl jí den,

j Jako když dítě ze spaní
prołžiadt matky ttbdr/it -›-- ---  
ee sna se zˇfttt prołwata, .
k Ježíši s plesem speˇolıala.
Trhd ted' darů jeho květ,
U steaugý nám jej sype svět.

ø2=$'=;..-š="'%

ˇ 1 ANTAL:  s j i .
DROBTY K ŽIVOTOPISU STOJANOVU.

. (Pokračování)  4
nNebýií „Damělní knihy Velehradskěfi .nemohli bychom ani po-

Soudiii, vylrvaliflli bohoslovci olomučlí se Siojanem V čele léž v
dalších lelech (1876, 4877) V díle lak zdárně počalém. Zminěná krov-«
nika loliž píše: «

„Na výroční den smrlí sv. Cyrilla, ledy 14. února, klerýž jesi i
výrocním dnem pamáinýrn pro naši Welehradskou) farní knihovnu,
na len den dvojnásob pamálný, dodána jesi nám zásilka knih Z
Olomouce od neúnavných dobrodinců,.od cipp. bohofl-
Slovců. A jaká io byla zásilka bohalál V balíčku nacházely se
knihy od č. l74“›~l8l, i. j. 6 roč. „Zlalých klasů“ a ješlě dvě jiné,
vsechny dobre svazany, jakoz zvykem jesl pp. bohoslovců, vázane
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knihy posílali a mimo lo přípis, klerýž zajislě nejlepe dovede mln-v
vili sám za sebe, přípis lenlo: ~  

„Důsiojný pane děkanel ˇ
A Svalemu Cyrilln a lvlelhoději, duchovním svým oicům, bychom

vděčnými se prokázali, posíláme kudni 14. února knihy přiložené
pro Velehradskon farní knihovnu; zároveň jsme knihovna dali za“
psali do Dědiciví Maličkých ipod Č. I'>1.()78l a předplalili jsme ii
pro Školu Božského Srdce Páně, Zábavnonbibliolheku, l-isly ča-f
sově Hlasy kai. spolku iiskoveho a Ludrnilu.

Všeho dobrého na Věrověslech Vaši Důsiojnosli prosí
bohoslovci oloinučlí.“

Droč zde nulno ,líčili vlaslně činnosl odboru pro zakládání
venkovských knihoven, mluvíflli se o živoiopisu ~S`loianově'.? Drofl
lože za činnoslí odboru siál S l o j a n a s jeho osobou je nerozluě-‹
ně spial rozkvěl knihoven po moravskem venkově. Oheň kolem
sebe šířil, nílll v bralrech, bohoslovcích nadšení ku práci, pobízel,
na nršnfláč aøhxáaw nniiı, jak in áčıávai nøzačji na áfázę žžvøini,
Kdo mu dovedl něco odepřii? Tak jislěani kolegové, bohoslovci
ne. Hořeli s ním, pracovali s ním,,cílili s ním -« za Ž d o je h oý o dlfl
c h o d u ze semináře. Doznamenávál' kronika: W

,, . _ . jako veškerá přírodapodle zákonů odvěěných vyžaduie
čáslečně aspoň úlevy a klidu po vělšírn sil napělí, lak bylo lež lze
v semináři předvídali, že rozvoj náhlý nově „jednoly“ neudržíe se
slále v léže pružnosli. D o Š l o k lo m u r. 1876.

Roku loho vysvěcen byl na kněžsiví vp. Ani.
S10 j an a odchodem jeho pozbyli bohoslovci olorn., zvlášlě pak
odbor pro zakládání knihoven venkovských (jenž. dosud na slafl
novách založen nebyl) druha v e 1 m i p o d n i k a v é h ol a o b ěfl.
iavého...

Roku 1877 ujal se vznešeného díla, D. Siojanem začalěho, cip.
lan Ondroušek, bohoslovec Ill. r., s horlivoslí nevšední, nadšenou.
Ten upevnil myšlenku Slojanovu vsemináři ovlomuckém lírn,že dofl
sáhl na výb. schůzi českflslov. boh. knihovny dne 8.18. 1878, aby
pro budoucnosi zařizování venkovských knihoven na slai"os“l si vzal
výbor českoslovanskě knihovny. Za lím účelem vypracovány
zvlášlní slanovy, kleré s nepairnými změnami vodílkem bývaly jefl
šlě v lelech 1907/'8, kdy jsou vedeny .poslední záznamy o venk.
knihovnách.  i

iúžasný význam loholo druhu bohosloveckě práce Slojaneni
začalé vysvilne, povážíme-li, že do r. 1881 (ledy za p ě i le il bylo.
založeno dle záznamů 263 knihoven s několika iisíci
knih. I v pozdějších lelech rozesíláno ročně několik sel svazků
mezi lid. Bylo by hodno paměli Slojanovy i všech pozdějších jeho
náslupců v lomlo. díle, kdyby bohoslovci olomučlí se informovali
v míslech, kde knihovny založeny, o jejich slavu nynějším. Jakým
by lo bylo požehnáním pro mnohé obce, kdyby lam knihovny -‹ za
součinnosli veledůslojněho duchovenslva “- byly obnoveny, bo-
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hoslovci doplňovány a v duchu čerslvě kalolickěrn vedenyl Slov“
jan by pomáhal, Bůh by žehnal jeho dílul -~ - i

 II.  
Kolik nadšených bohoslovců, pracovníků v lednolě lilerární a v

jejich kroužcích už odešlo z olomuckěho semináře . _ .l Horelı
láskou k Slovanské knihovně, horovali pro její rozšíření, slibovali
si, že nikdy na bohoslovce, na spolek, na knihovnu »- nezapome~
nou. Dornohou mravně i hrnolně, pobídnou jižně, budou slále ve
slyku s mladými, s ohněm, zárukou zílřka -~' ›- Odešli, vzpomínali,
rvali se se živolem, až je len boj oderval, uzavřel. Zapadli, jakoby
jich nebylo. -~ jenom žlulý papír slarých zápisků připomíná ješlě
jejich jmena, vydechuje leplo prožilých slov a - vychovává _ _ .
lak překročují m n o zí práh seminární -‹ ne vfšichni. lvlezi ly, kdož
nezapornínali, palřil příborský kooperálor lľl. Anlonín Slov
jan. Věděl, že, je~li kde důležilo udržoval oheň, je lo u mladých,
u doroslu kněžskěho. Drolo udržoval s bohoslovci olomuckými
slyky od prvního kroku ze semináře, až do posledního dechu, kdy
odlělal jeho duch -- arcibiskupa oloimucke'ho - k nebeským kon-4
čšnám. --

_ V archivu. lednoly zachovalo se 70 dopisů Slojanových. jsou
psány c h v alně, bez závažnějšího obsahu. Dovělšině různá sděfl
lení, výsledky vyjednávání, porad, poděkování, prosba o prografl
my sjezdu velehradskěho a p.`Důležilější věci vyřizoval i zde Slov'
jan osobně, bud sám dojížděje, nebo povolávaje bohoslovce k sofl-
bě. Vělšina lislů je bez dala. Drolo poznamenal k nim archivář jislě
s povzdechem: „Diplomalika“ lislů  Slojanových je lvrdý oříšek-
Předně emancipoval se pisalel leniěř ůplněod dalování. Kromě lo-›
ho mnoho dopisů je králkých a slereolypních (o písmu nečilelněm
ani nemluvě). V lakových dopisech je ovšem lěžko najíli nějakých
„opěrných bodů“. -- Možno sem lam najíl len opěrný bod; ovšem
má lakově dalování mnoho obdobného s egyplologickým dalová-
ním. lSrov. lak asi r. 5800-‹2000 př..Kr.l.~ -- „lak ledy ly dopisy vy~
padají. Vělšina z nich byla už napsána „V Brně na sněmě“ nebo
„Za vřavy na předsednickěrn slole ve Vídni v parlamenlě“, jak
pisalel? sám občas poznačil: ,,jseml' při perman. výboře“ --› lepe
řečeno: jak hlásáúřední lormál lislu sám s nadpiisein: „Abgeordfl
nelenhaus“ nebo „Zemský dům v Brně“. Mnohokrále začíná dopis
slovy „Na kvapl“, přece však neposlrádá nikdy uclivěho oslovev-
ní: ,,Laudelur'l Ciihodný Panel“ nebo „Carissimel Oplimeylf, jakož
i pozorněho adresování: „Clihodněmu Pánu, Pánu . _ .“ a Slojafl
novskě závěrečné formule: ,, _ . . s přáním všeho dobrěho na
íìánu Bohu na přímluvu l\/lalky Boží sv. C. MJ“ lsou ovšem i jine
závěry: Fausla cuncla a Deo opl. - Adjulorium všeho dob. na D.
B. ›- Angelicum comilaluml - \/.lšehol dlobrěhol n(a)_ D. B. . . .j
lnlerc. B. M. V. fl- Felix Allelujal z-  

Ă Z pohlednic nejčaslěji posílány byly ze sv. H O s l ý n a. Dopisyi
pohlednice a koresp. líslky psány lěž někdy cizí rukou (někde:
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.Il lašek, lajˇemník Akademie velfehradskěl, opravený, doplněny a
podepsány Slojanem. Zřídka psány lužkou. --‹i j r

Z korespondence je palrný způsob chvalněho živola 5lojano~
va, program zamluvený už mnoho dní dopředu, zvlášlní srdečnosl,
upřímnosl, pozornosl ínikomu nezůslal poclu dluženl, zejména
vděčnosl, pokorná vděčnosl. Vizme: ,, .kleráje Van-
še adresa po slředě budoucí?“ (Ve sválky velkonoční loliž.l
„Ř a č l e ž l a s k av ě přijeli na poradu na Velehrad. Vyjedle z Ol.
o lě hod., o půl Al. asi js m e v Llh. l“lrad.“ „Proli prodlouž. akadev-
inie nic se nenamílá íchvalil“ „Pošlele adresu na prázdniny.“
„P r o s Í mi Vás, bysle r á č il mně vyprosili adresy akademiků, jež
možno pozvali na exercicie.“ A la nelíčená vděčnosll Na př.: „Rád
bych sepoděkoval ppl. bohoslovcům za ůčasl při invesliluře, .Ko-«
mu lo napsal?“ llnvesl. myslí s n a d inslall. probošlskou “l€iů8.l
lak srdečně blahopřání uclivě a srdečně děkuji _ . _ probošl, pofl
slanec, Kroměříž.“ „Blahopřeji Vám k Vašemu zvolení.“ ,,jsle›~li

il V (1„Al lojsl blahoprejil „Slavná Lilerární lednolol Za mile mne přez-
kvapující dar -~ almanach mariánský Z upřímněho srdce vzdáváirii
díky vroucí, vroucím „Pán Bůh zaplařl“ _ . . vděčně oddaný...“
„Za blahopřání srdečně děkuji a navzájem přeji náplň dober po~
zemských i neb. na milěm P. B.“ „Po přednosli Vás prosím, abysle
ráčil poděkovali _ . . „Zaplal a náhrad Bůh“l“ -- jako kooperálor
příborský děkuje „clihodně Sušilovce“ za blahopřání, „klerýmj byl
poclěn“; olvírá při lom srdce díkem oplývající: „Všemohoucí Pán
na .přírnluvu l\/laličky Boží, SV. Cyrilla a. l\/lelhoda žehnejž měrou
mnohonásobnou snahám Vašim.“ -~ (25.,/7. 1880.) -~ 7 .

Při jednom blahopřání se dal Slojan uněsli lak, že zaslal bo~
hoslovcům olcovský, ohnivý dopis, klerý vychovával, vychovava a
bude vychovával: „Děkuji Vám . _ . Z le duše, z loho srdce /za
vzácně a mile blahopřání ku mě volb ě. ,,Pán Bůh zaplafl“ za
všechno. Dejžmně Pán Bůh, abych mohl splnili, co mně uloženo.“
[Zvolen do říšs. rady za poslance.) „Dejž i Vám P. abysle si
mohli hodně mnoho nashromáždili posilivních vědomoslí, posválfl-4

` ˇ ›.

něho ohně pro vše dobrě a šlechelně Bohu ku cli, církvi a vlasli ku
ozdobě. - l\/ly všichni, co jsme na kolbišli, jineho přání nemáme,
než abychom ozbrojeni byli všemi duchovními zbraněmi. Není lo
žerlem mluveno, dímefl-li, že bychom mile1`ádi se vrálili do semifl
náře a zde s neúnavnou píli se všemu věnovali.

1 Všemohoucí Pán Bůh Vás na přímluvu l\/laiky Boží, sv. Cyrilla
a Melhoda žehnej a zachovejl 7

 Vděčně oddaný
27./5.1901. Dr. Ani. Cyr. Slojan,

j poslanec ve Vídni v parlamenlě
Ý V łìaneb v Drazovicich, p. N. Rousínov.

Rád -- velmi rád - vyhovím přání Vašemul (Pokračl

88

J



‹. 
1 / '&›`

.ťa ı.,zž“ ì““=zš_<'š_z«ˇ'° ”`”°\ _
' = Ă I:\Q *._ vť 7;_:›_ ˇ~._..

vi' `__ `ı "‹'e vw-“

~\\.\-\\\*\`=

M 7

4!
.J

1.-`:.:\\«:ŠšÝŤľ`[Ft '“`~è_

H-'Íilìı

2

./ny

áf/,.4á...i_

'Q' . H „__ . "› M ,_ ˇ

._ _ “ .`flĚ-.- .'~*.fı *-,~ -".~_›_~._+_ ^'_€‹I~_ .j vvfvę,-_ˇ= ._`.;;;Š;vz.‹.z-,' -' . _* ˇ z n; 'ı<ż,\='~;.^.=.'”“šľ7=`vż{››;p› `x2 _ `,` .ˇ':-_i_ ˇ -_ ' “ `» “›_-..'.ˇ.- ~' ' ›_-. , ;' ˇ ~ Ť'Ť-se-“=`š,flT'.v-"=.‹‹.', _:-.ˇ -4×'-~' “`-.~» ' /Lę. » .ęxI:._L“~„v ^z='=`\`-č'=,›_L‹ ' ˇ.‹.ˇ __ _. v_‹, ~ _-žę ,~.. - f- _- ~ _ .~ ˇ. _ - 'ˇ.zv__-f 4;, › _._ ˇV 31'. _.ı;í,“,z__;,„;xš„2 ` " ` 7 „ff „ .. ,_ _, _ ` _ €`č‹+.~›.ˇè_ _ . _ z 7-.'ı-,_ _ 4--43-==fl=1ê;ı~”ąž“_.».~žż-"*:h*›“ˇ _ “ž- “ .v ' ` ~`.= ˇ“. ‹_.v'“~›v,=, -›“:“I'gM*= '\ = z ex- -I; “ .x` " 7ă2f=:':rf:*-›.“flćž‹:›„x: __ .`=. '‹.:š.›='-;!›.*; 2.2“ ˇ* łiˇ“ /' ' z“'“-'żzrz-~_-fłf .-›'~“- 2;* - “›.`~ -5` `»_ ˇ . i -Ě ' ' “*"1'1=7Ä 'flıš-.".z›.ˇ';=;‹`.ŠÉ:?`~,,*_-§›-Š! -Š
Ž _“ `“‹É:`j Fi .“.ž . - »\ ` “x` '^"-_ ._ ˇ`-fI__v;.__ 'ç*_._:“ E ›-+.z~*'“f`ˇ'"' ` '= ."` \ `-

ˇ _ ˇ _ _ "ˇ-.1?`\$“. Z ' êx I? ` ˇ` ` \`\=_ ø .,. ›__ _ ,_ ø. _-.,.___ _ _: __ ___.__›_ _ ‹_. ,_._“~.ˇ ›...z_~_ „I ` .~--5':ŤE.ľŤ-.-lı,-iž Q' `-y. Ť »xf-1.: ' ›,› . `.': .-_ Ä`.š:§š‹:'ıÍ `-"'7`~.*,Š`,* `\ .~ “._ _ _ _. ››. .v =-›.›,-»~.-.“›.. 3,; _ x, -1 ' n _,=._ ,_.„ _ _ _ _' ; __._ V ę.ż“›.,_ _~ `.'f›'-',= 1.; „;;'›~`_v ,'~›f';_;. _
'z ' 7_ `ø'=`I-"'\`ł"'.›*_Ť/2. 4 »ˇ-..š_1`_`-fÍi“'.>_ l' -~ É 'Ňëłľfřn 'àˇl"':‹_xf-'-`~:'; 'V '55„›""Á-'Š›'~'-=Íłl`-**Š_`7ˇľ›=7›'“7> -ˇ-, x ,5'-ız'$v;-.-.;('»`;ˇ`=.-=-`.ìI_E4g ;.v_._ .'#"Í`;..=ľ/ ~L :› 'Já _ .nf 'R ,É .v“z`_;L_›.×_x..‹.; žf ,z=ę;'_=*-~' -“ L _; =" Y -‹»..~'-,zˇąž;- “.ˇv_vz'i_‹-^:~_-~'; '' ., -š'›fˇvť.'‹.x:‹~“; -Q :_ I=2,~^›'.-_-,~ '› =._-;`~'~'~-`.!_":‹`‹_ "3..« ˇ ‹`-› . f “' ˇ_‹.'‹,.-`‹'ˇ§7‹“--'. `›_. ` _.n_vr _ -f;,`.-. _- z?f`›ˇ::~z:z;z:-1, ~ _" 1 `ì-.-‹‹?-'ť›*.-;'‹`.=?-.»“--'z', v›“+“›='.`Ěz.'.„-P'-“.!.v.'.: _\ˇ, _-ˇ- ._ : “›:+“1\T5~;*_<`v ›ż'‹. '‹›.3', .fl. -.' _, -z- -` 1:3? x ˇ N; - ““-_=:e*9Jøˇ- ,iz-ˇ`:=í_<.<=' ~:`;“.;z_ˇ'_“~;~' __ .= ' - . Jfľffćľ ' ˇ -z›_“'“ˇ* _" šŠŠ»z“_"'_“Íè`l-ĚLˇ. fˇ";5€»_“»n" z.-if ˇ̌L'›-ˇ-Í'.-ëľzz. Í -“ .~ _ ‹_ _\`._-ˇ5~__§.;~.= F; › -ˇ ~‹ ˇ _›Ifl;,4_v_.=z_ _ z -›ˇ, ‹ › J _ `,f;›:ę_“_v.~;_;,“4ı. _;-vz., ›___ _ ~:_=_:_-_=~›_€„ è.-.v_-,_ø.1-, _ ~_' '„;~':-mx. _\.ı*-`„‹rˇ:{11łv'‹z 5 ˇQÍ ˇ -X - - .zł ››-_.*.-,` -› fl_fn`›.- -z _. ü- _ - _ : `-- `v` '“~ -* -. . ^ .H .ˇ ›~vˇ`-~.› _--_›.`_`-ˇ.“--7:-'Q `*=„_ ._ z,;;fz*'~zf±`›J "*f„'.>-.~iˇ;fl'.«; ìàë “z*;;,z _' 1' ‹:-›š;-vˇ ífš _ ìv.ˇ?‹`=.`-ąššaxi-.;~,żzj‹;;_ ˇ ,_f.;. ' zI,*j“_z_ ~ -i~-,=;-.'z2':.z '(;r4-x-:" ` ;`=.`š‹f';í_=:`z'="-Í“ _ _' v 2;- “I_“v-.ż.ż _-“`*~1..=_ á ~z_; l‹2-;z`v.:- ıš ,:“"‹ˇ~*-.z`-`-›ˇ*_;` ` _ __ ,g,,-- 5,, _... „___ ._ .„-,, , _ _ .__ _ ,_.. 3 4,, . _ _, .. ,_ _ˇ › -_ ^ .'›“-ľ;›"f f ' '»‹ˇ-zz: ˇ'..-» c '=.~7=ž';_= '- - »_ É2ˇ _ “' 15 ' I ;“-` 7-v zfl_,-1›2ˇ_ìf*.`-z = 5. .f _~Uv z-,I _ _ .~\~_„-,. ,_ .__ - ~ - . __ .__ .__ ›`._ _ r,x.,` ,ıťą ,_ .,. _ x ._ _ _.. A .››_. . _„__. _, ı . . . ‹ __ . Av.. ø_“ ,^ ` :;_€;vă~`.'-_-.- ;_ 2.*-ìv~;_.n * ,._~;„-»;..,`~;_-.-_;›- -ˇ“-_v_'.“ı ;~` _ :.vż_‹ fl-,_v__-iˇˇ›__.;^_. _ _. " ` “ v _ ˇ~ ' - _›.› " 3 :'-'. ˇ ˇ ^ˇ'-›.`ˇ,_;:;_. ;ˇg_ˇ_ _ J _ - ›.;;.`~_' _‹;_;;;.\^~.; _ _. 'č-_.ˇzv‹.“z„, _v-.'›:.-n~. .~›-$.,.ť.^v_~.~"5v_-` =-- _-_' „ ~ ›_ˇ›z: C  \ -›ˇ~*7n Č * ‹ .‹ Í. - ~ - v '-7 ' ^:,=. z -"„.-›› !_4"_› _ ^` ' ` n lfl-“-ˇ-;_`z=`.-'i ..`:‹'_››t~ _ v › :_ -27.--“ “- ~ żn' až “ˇ .‹= '1 'A _ _;. ;.', ;-` 'I' ~1_j2.._“›".;*-ž`ˇ :__ _`,v_›;`›',' ˇ' _ “'_;ı"›_` _›;_‹`: ,i._›':_;_ˇ-„__ Či l».'‹'*_' ž . _ _- z- 2 __ _'j;"_.Ž1"= ı"-` 1/ ˇ ' ±,›*_L',`_-'›=`."v`~_\-'._' ›' K,-ˇ. › _.1v._ ;Í,'._`f;__;€ˇ___:íì;r I, _ . _ __-_“ _ 0 I 7. |;_ _' _:___.._›__,`_> __`V_V,y:___|,A_:__.;_;7J_ __ı Q. v _ _› iu 1:.k 4.37 _ ___,-`_4v;>.,. ,_ _. _ í
z -v _ x _..‹7.._v~,,;fl~ø"';-‹_ı.-Xi 4 -_ -:x“ fu _, .‹. = :_ ,.,. x - - _ _- v- ˇ ~_ I- __' ' .ˇ zz,-:_“-` _ ˇ_ 1 -_ _'-“/'-z"Pifl;-~›`ê'if%š =-, .If ~“n'‹,-‹-\'vˇ-v\-zˇ."-ˇ 2- -z ‹ Z ~ ` '=-_/= =““ ,_\“.:v“-"~:~_‹ -- -` ‹v'~- ““'-" :4`ì'n::'‹`ı-_ "n:-:II ˇ* `= ~ '_ ˇ_'›' -“\_‹:- \`ˇ. _ .-te -_ ' -'“‹ ' › _ x _--„ -‹ ~' Z _~~I ø- .ˇ `ı›-- .z‹' _ ._ 44. '=;~Q_~'.'É°-_l_z-_L`›v\-'v.›:"ż' _É'~ “:l-ˇ_z>ˇ__.\"\:,ì:__›'‹-' ~';$. _, =I“ˇ:,.»,-:~`v:_“_ø;ˇ.2 ˇ._ì\>~ı`.f›` __; - ` I 7,; , _ '„Iz ‹'ˇ`-':`._-̀v _v"`` ˇ* čřřv -ˇxvı uľ .-„ŠJ Q-“**I“ ››. J. `-`- ,- ~Q`\>š\\.'‹.-.i.z:v€._- ˇ ~;,x`fć4`.›'v, ,v;. ›,.-,__ ._~.-___ _ ' _ z~.\ . Ž › ...;›z,_ ' ›ˇ_- "ı::›__ ;;. .›ł\ Q I -ı 4 J ,.. 1 > › - v_\.z';-. . 7

Š D Z '

Ú l(Rf Su Hanou ‹EL.-

W*
' ` "“ ' ˇ -.,_> 4.4., _ .v_ ” - i nc ‹' \ ˇ ..› ~.ˇ,„, “~_._._v-_ .___ _ _- ‹ _ ._ _ .A ,_ ___ ._ _ _

ˇ "'1›ˇ›i-`Š!?`f »ˇŠ8 .z fÍä~f ˇ “ ,~ _ .ø _. ._ fr; =-2:,“-. x ˇ.‹“‹_=.;LI~«ˇ'zf' '
Í 7 _ . “` - ˇ- .av _v..»ą›v øąxx .'_›_` `«= - ' _~! .-.Iz ~`~_ ‹_‹7;ł-ˇˇ - =.; .- z*. -z-vn .~ ; `- .ˇ-'_ _. L“ 1:. ø=._z;.ˇ.ˇ ‹ -_:.- _ `§__ż'°;'^~*_5` 'z - ".›szz*zľ2ˇ..._^,I“_ -'._›.^)?('=Q_-,"[3_|-,vf-Ĺ-ıˇť. =:, jg, ._?,_›j,„“x';-ˇ _z _ S 'z;;i- z-,_ _›L ›_f , zá, iz =__; `i -_ :<"v--=ı-- v. ˇ. .‹fl. ._ =~. n ˇ __,' . _; _.. .› _~. ,7`..-»ť ‹z,'.4.‹z-,ż. ı››.„;,_š'-` ~ _›`=-.~^_›7-.„:›-sn.-›7“›› _.-vn.-. -‹_›.,.~_~ *. 1.-fl.‹-“.-- ‹`- vn*-‹.'; ˇ ,4, 4- . ø-»= ˇ-àżf-.:=.z_ë~ˇz,zš..~žı~-'id-:=žššflz;z_;zz_~v=.=„5'5‰šı`ťz`fl=~±=ž _v›:.-f;'.=tz.~ž>,~“ęz. =“-`*;.~z=~›3ęžż‹»=ˇ~F.=šf:`„-§44~~z~ı±v-€~:=:“4:~`‹ _ fg„~n„ <.“.-.nv_._f., _ __ _ z. _ ıi. '-`;'-;j-z.,;-'._z_‹ 1, _‰_-._,`.=:-^øç::“ă7§-`-"`ż~ ,›-:‹z`.ì$.R*nˇ'›1.`żı"‹`zž;ˇć'z;_z_z`x;x=,›ż;;“=*; ;_. -_ ~›‹ ›“-ıvv ˇ'“‹ ==~*“›~ ˇ- ~›~~'=‹ ˇ“ ˇ‹'ˇ ˇ “ ˇ ““ ˇ - “ ` ˇ - 'ˇ `

CYRILOMETOÉJSKÄ HUDKA.
PŘÍP1ąAVV ŘECKO _ K,AT.ł CÍRKVE VE VÝCHODNÍ
HALICI K SJEDNOCENI VSECH SLOVANU V JEDNU

 KATOLICKOU CÍRKEV.
Olazka sjednocení Slovanů budí dnes Zájem celělio kalolickě‹

ho svěla. Úvšem V první řadě leží na srdci slovanských kalol. narofl
dů. Všichni řadí se pod jeden prapor připravujíce se jak lheoi`e~
lickv lak praklickv k posválněmu dílu. Velmi Važnv úkol připadá
řeckoflkal. církvi Ve vých. Haliěi, kleľá jak po slránce nacionalní
lak náboženské jeví nejvělší podobnosli S nesjednocenými Rusy a
Ukrajinci na Vzdaleněm východě. Tělo důležilosli plně je si vědom
l. lvl. p. arcibiskup Šeplvcki. Ačkoliv je Vážně churav, VVVˇíjí nefl-
únavnou činnosl unionislickou. Jeho cesly do Belgie, Francie i Ilaž
lie Vzbudily Veliký Zájem mezi emipgranlv jak ıřuskými lak ukrajinfl-
skými. Sam náleží do řádu _fBa_Ziliánů, jež mo1`alně'podporuje; lilo
připravují všemožně půdu unionismu. Cílem jejich je Vl\_/chofl-«
Vavali mládež a Vypěslili V ní pravěho ducha apošlolskěho, loužífl
cího Do spojení. Vvdržují misijní inslilul SV. losaialaflmučedníka.
Na svých misiích neuslalezdůrazňují Význam a úclu SV. Josalala
jakožlo palľona a mučedníka unie.ŽD1`ace Bazilianů na Ukrajině
měla Veliký Význam V řeckoflkal. církvi V XVII. a XViil. věku; povv
Zději pollačil ji ruský imperialismus, avšak je naděje, že opěl se
šfozvine V plně síle, jakmile se u1`oVnaji_slVkV mezi Ruskem a Dolfl
skem. LVOV -~ cenlrum Východní Haliěe ~-‹ je semenišlěm unionislifl
ckě lileralury uěených lheologů. V kněžskěın semináři lvovskěm
slndují, jinoši Z-pravoslavné Volyně, někleři cizinciflkalolíci, kleří
chlějí přijali Východní obřad a pracovali V unii. Klašlei`v Redem~.
plo1`islů,`Založeně po svělově Válce arcibiskupem Šeplvckim, Velfl
mi føzkvćifljí či vzhnznji Oni-ávnčnć nfláčię áø hnáønønøsiš. ___ Zdá-v
lo se nedavno že rozkvěl řecflkal. církve ochromí Zavedení ZaVaZ~
něho celibalu V kněžských seminářích biskupv Z lìřenivšlıi a Slavˇ
nislavova. Vždvl' bvlo skoro nemožným Vvkořenili dlouhou lradici
ižzakoněný Zvyk, jenž se Vžil do lamějšího lidu. Naslala nedorozfl-
umění jak mezi laiky lak i mezi kněžími, kleří nepřali celibálu. Ale
SV. Josalal pomohl biskupům V lak důležilěm díle. Všichni boho-f
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siovci,kleři vvsloupili Ze Semináře isouce piřernluveni lidem, se
opčl vráliii„ Nabyli přesvědčení, že iskněz musí býlivice obělafl
vým, slali se dle vzoru Krislova a apošloiů lidu vším. idea celibalii,
úplného sebeobělováni Bohu a lidu přinesevělšipožebnaní“ kleru i
lidu a da Bůh, že svou miloslí vzbudí v dušícli mnohých louhu Za›~
svělili se a pracovali po celý živol na poli unie, Dřipravv iiž Začifl
naii a není dalel/»Za doba, kdy kvpicí iaro shronıáždí dělníky na lélo
Zanedbané vinici Daně. Nezapornineirne Zvlašlě volali od pomoc
as hůrv a prosrne Dana boha, abv poslal na přímluvu sv. iosalala
mnoho pracovníků, nebol' žeň ieslnfinobá a dělníků malo. il\./lučedfl
níku unie, sv. iosalale, pros Boha Za siednocení Slovanůl  s

s i Dřispevelvš poslal budouci řecflkalol. misionäř.
` ` “ "I ISLOVANSKA HLIKA.

' HL-ÄDNLIKJANCZI i i
LÍUBLÍANA. A

i Kai počnerno mi liublianski bogoslovci? iasno in določno sliko
o našem nolraniern delovaniu bo precei leško podali. Če si kdo
predslavlia slari način drušlvenega živlienia kol edino praví, polem
bo nad nami kar Z glavo Zrnaial. l\/lnožica odsekov, kol so bili M*
navadi; pred leli,pri nas boli in boli gine. Apologelični, socialni,
lilerarni krožlo so že Zgoli Zgodovinsko deislvo in lalnto obslaia in
,,Cirilsl‹o drušlvo“ kol dodobra okleščen šlor. Krepko deluie med
nami le še orelovski odsek; ludi pelie v hiši ni več na oni slopnii
kol“ bi moralo bili. iemu pa nismo krivi loliko mi, kol naša legisla~
liva. Našim pevcem in rnuzikorn so lelos nalaknili voiašlše plašče
in lako inoraio piskali skozi kornis, Ineslo na razna pihala. Le lamfl
Ĺburica se lu pa larn še oglasi na ,,kapilliu“. Sicer pa bo v sredi
iebruaria ludi la voiaška pesern Zanie končana in bomo Zopěl
lahl/io skupno Zaraiali. s ˇ i ˇ n

l lìoiilegabslinelslšega krožka in Ceeilianskega ipevskegal, lo
sla edinaoslanka iz prošlosli, obsloia Sedai še eden, nov; lo ie do-
písni krožek, ki ie podedoval rnenda še naiveč: po onih, lo so bill
likvidirani. Naslal ie iz prave polrebe. Naše časopisie, in nosí na--‹
slov „lšaloliško“ se ie od poirna, kiga la beseda, Znači, prav Zelo
ooldalilo. Nič drugega ni slišali iz niega skol garievo polilično ne~
slanosl. Zaloise ie prav v živi polrebi Začelonied bogoslovci Za“
nimanie, kako lemu odpomoči. iasno ie, da v číslo polilične lisle, ni
vrivali kakih pobožniaških Člankov, Zalo smo io Zadevo uredili
na la način, ,da se uvaia kalolička misel le vobliki poročil iz kaz
loliškega svela. ,Odsek ima dvoien narnen: Z ene slrani dali kal.
elisku boli kaloliški Značai, Z druge pa Zbudili v bogosloveib Zafl
Iiiinanie Za versko Živlienie po svelu, in iib ludi vzgoiili Za solerudnlifl
ke naših lislov. Viri iz kalerib poročila Zaienianio so mnogobroini.
Kdosi bi menil, da ni v nas sniisla za resno delo, nai vslopif kar V
našo čilalnıco-_ Dva lrancoska dnevnika, end lašlži, revii pa, iz vseb
.sl“rol›< in vseh ;ìŠeZil‹ih„ Sploh ie Zanirnanie Za Inoderne iezike zeio
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Živahno. - Žal moram priznali, da sloii čilelnica le preveč prazna.
Vprašanie .s kalerim se v bogosloviu Zelo pridno ukvariamo

ie odnos leologov nasproli akademikom. Med lemi se ie namreč
pričelo neko novo gibanie, ki sloii brez dvoma močno pod vplivorn
nemških individualislov. V vsem iavlia malo preveč subieklivizma,
a pokrel sam kollak si ie poslavil mravnosl čudovilo idealen pro~
grain: vse nai prešine 'prava liubezen do Boga. Splolı ie gibaniu
ideal sv. řrančišek Äsiški. Glasilo gibania ie ,,l~Lriž nagori“. l\lel›:.a-
leri članki so mesloma kar preveč ekslremni in zlasli občulen pa
ie. v gibaniu odpor proli sholaslični leologii, ki ie golovo v nekib
meiah opravičen, ker sam dokaz vere resnikoniur ne da; a zalo še
ni nibče opravičen vse raeionalno .ulemelievanie verskil“›. resnic .kar
a priori odklaniali. 'lo nesoglasie s v poimovaniu razrneria med
čuslvom in razumom še poglablia oni prepad, ki že ilak Ziia v na“
šem medseboinem razmeriu vsled podcenievania „leinenalaria“
kol mani vrednega bilia od slrani akademikov. Seveda ni lreba
mislili, da gledaio sedai nas bogoslovce vsi zunanii akademiki
odslrani. Nasprolnol Nekai ie lakib, ki Z gibanie res skušaio Ži-
veli in li so Z nami v dogbrib odnošaiih, a gorki so nam oni, kaleii
se drže gibanie le na perileriii 'in se boli navdušnieio za niegove
izraslke, kol za iedro pokrela. Sploh pa ie še vse lo boli v pofl
voiih in bo sele cez čas pokzazalo svoio pravo barvo. e

i Zadeva, ki ie bila več kol eno lelo Zelo aklualna a ie sedai doęi
dobra zaspala, ie „leološka liga“, ki nai bi slrnila v enolni. lalançii
vse kaloliške iugoslovanske leoioge. lnicialiva ie izšla iz našib krofl
gov in .lukai ie bil izbran ludi pripravlialni odbor. 8. dec. se ie
imelo izvršili uslanovno posvelovanie v Zagrebu in ledai ie prišlo
do nesoglasia. Nekaleri bogoslovci pod vodslvom nadbiskupa v
Saraievu Šariča in diakovskega škola Akšamoviča se Zavzemaio
za ,,ilalianski“ način organisaciie, mi drugi pa za ,,nemškega“.
Drvi način imenovan ,,kal. akciia“ vero skuša umaknili iz polilike,
vse .organisaciie pa kon-cenlrirali slrogo v rokali duhovščine, druçgii
način „pokrel“ pa hoče kal. načela izvesli preko vseh poliličnih
inleresov, v organizaciii pa. Zelo povdaria pomen laiičnih sodelav-
cev. Dullovnik nai bo le inspiralor, ne pa že samo zalo, ker ie du~‹
bovnik, ludi predsednik. l\/led zaslopniki ledai ni prišlo do soglasia
in sedai „liga“ enoslavno spi. Ý

S lem bi bilo naše nolranie delovanie v glavnem podano. Da
ni le delavnosli več, ie med vsemi vzroki golovo naivečii la, ker
nirnamo dovoli časa. Bogoslovki šludii zahleva od nasloliko da
iilı mnogo preko niega sploh ne pride. ~ Drav sedai le smo v leških
dneb kolokviiev in zalo so le vrile ludi s lolika naglieo spisane.
-~ Mlalo, pravim, ie onih, ki dobe kai Časa za drugfa vprašaniae in še
li se navadno Zgube v svoiib zasebnib slrokalfi, lako da za delo v
organizaciii le malo moči preoslane. 4 l i

Bralski pozdrav v imenu všeh lovarisev!
Liubliana, 29. ian. 1926.  J
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BBATŘÍM SLO VAKÖTM NA UVAZˇENO U_
Článeček „O nás -‹ pre nás", uveřejněný v 2. čisleplláasea, nemel žádné

odezvy v řadách, pro než byl psán. Mysleli jsme, že jen náš hlas, Zˇvoncš
již několik lež bratry Slováky spolnp“ráci,. zaznívá na Iľľlížďłlo. A Zatiill
i vřelá slova s lo v e n s k e h o b o h o s lo v c e vybžzejicí své roáálkly I.: až
Šíma stykn s nániiv, žapadla bez ohlasu, bez ozˇvény . . . -

jak nás to boli, že dříve se dočkáváme odpovědi od S Slovanűı, sžžjżležich
daleko za hrialnieemí našeho státu (dokladem zjest“ Slovanská hlídka v Mason
a svědectví by mohla podali naše korespondence), avšak S bohosl0*vci Slo-
váky není možno navázati vřelejšlch styků a pohnoııti je, aby přispivali do
Masea. Naše korespondence se Slovenskem (Zejména od převratıı) bude
pro vždyzzávažným svědectvim,sjakým úsilžm jsme
pracovali O vzájemné dorozııméni. Snažili jsme se navázali
se Slovenskem styky co nejzıžši, abychom se přimknııli Iz sobě, když nás
bohoslovců českých 4; slovenských jest tak málo, abychom se ızaivzálsem
blíže poznali, posílilž (1 povzbszıdiàli. Pokud bylo v naši moci, učinili jsme
ıžstııpky, zvali, psali, povZbıı“Zo`vaill, snažice se Zblořiti imaginárnl hradby., jež
stály a dosud stojí v mysli mnohých na hranicích Moravy a Slovenska.
Nikdo neviděl těch hradeb dokud ,oba kmeny úpěly pod cizí nfadvládoıı,
tehdy vzájleminá láska .směle bořžla překážky,;jež mezi né stavéla cizí' moc.

A dnes? Mysli se táhnou hořké vžpomílnky na nezdařené pokıısy, mar-
noıı dosud námahu. „Napsali bychom, ale nemůžeme psát do Mnsea, protože
podle usneseni bansko“-byst`r`ického sjezdıı' U. S. K. Š. všetko prispie-
vanie (S ıżredným Schváleníım spolkov) do časopisov
Ú., Č s. K. S, j e Z akáz ané's',“ tak nám odlp-*ov`ldÉ(l ,jeden slovenský přítel-
biohoslovec. Nesmí tedy slov. bohoslovci přisvlvalti do Mnsea. pľ0“t0tŽ~e .ie V3“-
dávajž bohoslovci org`an=.iťsovanzí v U. ČS. K. S. . _ . A .

Proč toto nsnesent? Či jsme my bohoslovci at již čeští neb
moravšti něco zlého vám učinili, Slováci? Má to být od-
měna za to, že vás máme rádi. že S láskou a bratrským srdcem vtllcinzie
mezi sebe každéhol slovenského bohoslovce -- at již na posv. Velehradé,

neb vojáka-bohoslovce v semináři? Můžeme snad za ty, kteří vám .çı v aší
drahé slovenštině činilifi Iłlřiükolřt, netrpjěli jsme l my,
naši rodičove' a bratři od těehže lidi. nainašixeh školách,
úřadech, povolání .z:ato“, že jsme zůstali. ka,tolZ'.k,y? Nebylo
by spravedlivé a tím méně křestanské tak smýšleti o nás. Víme, křivda
boli . . ., ale nemůže řídit člověk své jedn'árnfiLj'en? srdcem, ale i rozumem.

Chápeme vás _ . ., ale není možno; aby dosavadní, chlad-
n ý p o mé r m e Z ZT n á mi d á l e tr v a l. Podáváme vám opel S braItrSk0a
pravici -- bez jakýchkoliv Zištných úm->yslů -‹ nemajice většího p~řá“ni,“ než
aby byla tak přijlata, jak ochotně jestí n`a=bi“Zen*a, lOdmí;tnetei0pět?`. . , Pa-
matııjte, že slovanských bohoslovců v naši repııbřllüë
jest jen tak malá hrstka . . ., amáme žili vedle sebe J'Clk0
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cizinci? Nepřdštele naše dovede sjednotit zášti a H2IIđViSli l9`ľ0ľi CÍTŘVÍ V
leden nemflhla by nás zase p0'llľ ZŰSŘIL Kris tzov a?e i

Z Velehradu, Slovanského Sžonu, rozsévallsv. bratři Cyril a jl/letodezi
sžmě Božské P*ravdy ný Lásky oběma našim .naı“ozlám. a z(lchrániti.le tak 0đ` Zü-
huby. K Velehradu uplrali své naděje naši předkové v dobach zlych, lam
putovalı' l S lováei, aby načerpali sily., átéchy, posılyiˇ 136 Í17`0_`Öľ{ §V- Mt*
zføđëje konali své pouti bohoslovci Čeští i slovenští (na l7`r. v lıłbllëllnım roce
1353, nfżpřžlležitosti schůzky bohoslüvců e'eSkoslovanskvch slouzıl novoknez
Štefan Petrák, .kaplan v Senžci, slavnou mši sv.). -~ N 2 d 010 by 5.8 ĚŤS 'Ť.uĹ
zfečnžtż, aby .nouzi behflslüvw M V@l@Í““đ?› _“'e.Z.. "Z
dlouho pravidelné se konají, 58 57Í“_l3*7i pautemı Vsęch
Slüvanských gwhøgzøvçů naši republiky? hrobu Sv.„Meto“-
déjıe a tatička Stojana bychom se mohli každorocné O `p*razdnınıaeh se1ıtı,“p0~
děkoval P. Bohu za všecky milosti a darly Cl V3›7797Ť0l5ÍÍi 5"_,”0YWh,,' mfvzalem
se poznat, pohovořiti si. ruku stisknoııti. Tam padly byˇJıste ruzne Uľelšj
sudky 0; myilné názory a uskutečnilo se vzájemné' Sbratrenıà k pracı na D01
nábožensko-národním. e  ,ˇ

` Bratři Slováci, uvažujte O těchto slovech a Dľ0`ITllIzł\7ľ2- "Off"

Do SERAFÍNSKÉHO
 r ROKU.

Vsloupili isme právě do novéhlo
roku, klerý možno právem nazvali
rokem seralínsl‹ým. Neboť loholo
roku budeme slavili 700lelou pa~
málku smrli velikého svčlce -‹ chu»‹
dáčka assiského ~ SV. Fľđ“HÍiŠl<ö
Serafínskeho. Celý svěl chvslá se
na skvěle oslavy loholo iubilea,
zvlášlč ovšem olčina Franliškova
-- llalie.lKrál Emanuel prohlásil výfl
roční den smrli 4. říien 1926 za n,á,~
rodní sválek a min. před. l\/lussolini
ve svem okružním lislč všem vvslöf
neclvím ilalským nazývá sv. Fran-«
liška „neivělšírn mezi křeslanskými
svělci“. ~ Byl bv lo bvlo řečeno S
nadsázkou, přece není od pravdv
daleko, nebol iak praví Kvbal, „pofl
vznášel se Franlišek ke vrcholkům
křesťanského idealismu ai slavěl se
do řadv neivělších relormáliorů kře~
sfanských.“ Osvobodiv se ode všech
-ohledů a závazků svělských Zasvělil
se ve úplne chudobě cele a iedině
Dánu. „Nihil volebal ,proprielalis
habere, ul Omnia Dossel in Deo Doìjsfl
sidere“, praví ieho Živolopisec. Do“
brovolná chudoba přinesla mu lě-

Vlesné i duševní oprošlení, lakže. mohl
lak úzce se spojili s Bohem a žili
v lak číslem slvku s přírodou i_s
lidmi. Jęn ánšć nęáøićęná žádným
vlivem svěla mohla se lak vysoko
povznésli, že na hoře alvernske
prosil Pána ien o lu dvoii milosl v-

OO '70

iak vvpravuií Fiorelli -~ aby Docífl-
lila na lěle svém hořká muka Spašsifl
lelova a v srdci svém ieho nezměrfl-
nou lásku. len duch lak svalý a
proslý mohl .vvbízeli pláčkv: „a
prolo, bralříčkovć moii, nebuďle nefl
vděční, ale vždvckv chvalle Dázna
bohaľ' A t

lak dalek ie dnešní svěl duchu sv.
Franliškal Moderní svěl klaní lse
modlám mamonu a rozkošniclví, iim
ocholnč vše .oběluie a koří se iim v
hluboké poníženosli. Peníze lol' ie“
díný ideál svčla,-abý pak úplně mofhl
se oddali hrubému rozkošniclví. V
honbě za límlo svým „ideálem“ než
leká se moderní člověk žádných

překážek, ba nedbá ani lidske při-‹
rozenosli sveho blížního. l

Droli lomulo násilí povslává u
Zdeplaných odpor živený lýmiž d'á~
belskými lužbami -~ vše ohrožuiëíci
komunismus. --› Kde hledali pomoci?
- Jako, ve sl. XIII. sv. Franlišek
Zachránil Zbohallou církev, iiž růzfl
ne seklý ohrožovalv, svou dobrofl
volnou láskou k chudobě a ii vni~
lernč obrodil, sleinč i dnešní lid~
slvo může iedině spasili duch sżv.
Franliška a návral k franliškánskéfl
mu primilivismu. -«

Kéž sv. Franlìšek ve svém iubifl
leiním roce přiide do dnešního pufl
slého, mamonu Zaprodanćho svčla,
kéž uvede za bohalslvím šílený
svěl k ieslím v Grecciu a lam uloží
ieho duši do ieslí Krislovv chudobý.
Al' lam uzří lu celou bídu svého_bÍo~
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haislví, lu žhavou klelbu ďáblošv
rnamonu; lam nechł' pozná lo ııefl
Změrné, nevyčerpalelné bohalslvi
chudobných jesliček, nechť se přiefl-
svědčí, že mamonářsiví je nejvěliší
ponížení oiroků přikovaných k lélo
ubohé, pomíjející Zemi, chudoba
však je hrdou svobodou volných a
plesajících díłek božích. ›- .

SV. Franlišku přijdi ve svém jubifl-
lejními roce do srdci všech lidí a
přelvoř je v pravé syny boží a děìdifl
ce královsłví božího ~-~ -- sv. Fran~
lišku přijdi a słrhni vše ke Krislšıl ć-

Borrosro \/11-Zc JAKO
DLAZDIC- ULIC.  

Léla se už slykám S bohoslozvci
všech národů. l\/lěřímjejich oběh pro
svalé kněžslví. Mohu říci, že nejvíce
jich přinášejí iheologové němečlí.
Právě lolik jako sludující jinych
universilních oborů. Hrozná a ne“
milosrdná bída vliskla už nejen
svěłským akademikům, nýbrž i mnofl
hému bohoslovci v jemné, bílém ruce
lopalu a špičák a poslala ho do
dolů, rv černé úlroby země, aby si
nežvyklou łěžkou prací vydělal lo
nejnulnější k uskutečnění svého živoifl
ního ideálu. Dravím i d e á l u, prolože
bez silného, zdravého idealismu ni“
kdo neužije prázdnin k dopravě uhlí,
zemním pracím, čišlění svílilen, šlěrv-‹
kování a dláždění ulic a pod.

,,]sem Z lěch',', píše můj přílel,
„kleří si lak Zamilovali duchovní

povolání, překonávají raději iisífl
cero oblíží, než aby volili jiny živoiv-
ní směr. jsem synem chudé úřednífl
kovy vdovy a nejsłarší Z šesli dělía
proło, když jsem po návralu Z vojny
Začal sludia bohoslovná, počífal
jsem s naší chudobou a uskrovňoval
se až do krajnosli. Ale hrozné pofl
měry dnešní jsem přece nepředvífl-
dal. Do čłvrlém semeslru Zlrávil
jsem prázdniny v pisárně vělšílıo
závodu; páiý a šesly semeslr přijal
jsem míslo vychovalele v malém
chlapeckém pensionálě ve Vralislafl
vi. Čemu jsem selu přiučilflz prak-
lického vychovalelsiví pro své bufl
doucí kněžské působení, nedala by
mi žádná lheorelická kolej. Sludijní
čas -- dva semeslry ›-- S radoslíiu
obělovany, chlěl jsem nahradil o

N?(D

avelkych prázdninách. Soiva jsem
však začal s repeliloriem, musil
jsem pro výdělek aspoň odpoledne
věnoval soukromému vyučování. A
když drahola znovu sloupla, s lěžfl
kym srdcem loučil jsem se se svým
prázdninovym siudijním plánem -~ a
leďzačíná má periocla. jako dlaždifl
če berlínských ulic.

Olec mého příiele, kamenicky
misˇlr, ihned mi napsal líslek s límlo
obsahem: „Dělník M. je v mych služfl
bách. B. ii.“ Dříšlího rána obul jsem
slaré komisňáky, oblékl včera vy“
prané dělnické, modré kalholy a svůj
słarý vojensky kabál. Červený, proz-
lelářský šálek kolem krku jsem už
nesehnal. Äkademickou člvrl před
počálkem práce byl jsem na míslě a
čekal na své ,,kolegy“. Přišli právě
člvri hodiny později, ale io už iáhli
za sebou vozík s náčiním a „dělovou
lafeiu“ s dehlem. Podal jsem hned
dozorčímu násiupní líslek. Následo-
vala olázka: „Kde jsle naposled
pracoval?“ „Li firmy j Siemens
Sclıuckerl“, odpověděl jsem hbiié.
Tam jsem loliž r. 1917 za válečné
pomocné služby ločil desel lydnů
granáiy. Hned mi vykázal pole práfl-›
ce mezi kolejnicemi pouliční dráhy
-- úpravu dlažby. S ohněm horlivosli
začálečníku vlasiním mával jsem
špičákem ›-- -‹ Dopadlfl asi iřikráie
a již první přesřávka. Kolem rmiąž
díry projelo asi půl luciu vozů elefl
klrické dráhy. Pak Znovu jsem za~
bodl v špinavé šłěrbiny a urval lěž~
ky cemenlový kus.  

le 9 hodin. Přesnídávka a příl~e-‹
žilosi k seznámení s celou skupinou
dělníků, kleří obsloupili. vozík, roż,z~
balují chléb a pijí kávu. Za dva, Íři
dny jsme už všichni nejlepšími kama~
rády. Dřizpůsobil jsem se jim nálež
žiiě ve všem a Získal si je zvlášì*-leč
svým živým zájmem O akluelní dělflv
nické oiázky a jejich slarosłi hospo~
dářské. Ne bez vřelého soucilu slufl
duji staršího, upracovaného mužd Z
lidu, kłery velmi, velmi málo mluvi,
hllavě pojídá svůj chléb a jehož pev-
né, lvrdé rysy svědčí o dlouhé, lě_ž~l
ké škole živolní. Usmějeflli se někdy
na mé přálelskéf slovo, připadá mi č io
jako vykoupení po smulné, lrapné
chvíli . . _ . í

A zase shrbeni škrabeme o Závod
železnym „paradlem“ v šlěrbinách
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kamenných kvádrů, druhové za námi
zalívají zskulinyjvřelym dehlem. Za
plného křapolu náslrojů láže se mne
pojednou beze vší spojilosli soused
lˇlarry: ,,Ty, kamaráde, jak je lo s lím
spirilismemflř“ Mám ledy k němu při
práci, v sehnulé poloze, přednášku
o spirilismu, hypnose a sugesei, klÍ;e~
ré naslouchá jako dílě pohádce/3 a
pak zavzdychne: ,,Ach, lo musí byli
přece krásné, je~li člověk vzdělaný;
Aspoň nemusí věřil všemu, co mu
nabulíkují druzí.“ Polom spolu vaří“
me dehel a lejeme z konvic do vyfl-
škrabanych spár.

V jiné dny v jiné zas skupině o`d~
slraňuji po celé hodiny oslrým kl,a~
divem slarý, lvrdy dehlový povlak za
drobného,'sludeného dešlě. Kolem
jedou aula a kočáry a za nimi liaìí
llumená i hlasilá slova hněvu, lřídní
nenávisli ia bolesli nad vlaslním úfl
dělem. A přece nejsou v jádru li
moji druhové zlí. Klidně a vlídně jim
domlouvám. Což neslojím lu vnefl
čase a špíně. právě lak jako oni. A
přece pohled na ,,šl'aslnější“ okolí
neroznílí ani jiskřičky Zášlí v mém
srdci. Llpozorňuji na poměr náš k
Bohu a Božímu Synu, Králi chudoby.
Ve smyslu evangelia a blahoslavenfl
slví zahřívám jejich srdce. Můj soluflv
sed Harry uznává že lidská Zášl' je

»cosi zlého, nedůslojného člověka.
Y jeho duši vešla Boží láska. Nafl
jednou divny úsměv přelélne jeho
lváří, slrhne s kabálu červenou pásv-
ku a spálí ji v dehlové konvici. A jeév
ho slova: „já nevím, jak bych lo měl
říci, ale jsem opravdu lakovou hru›-
bou, nedokonalou neslvůrou -- --
Bože, lo křesfanslví, lo je síla, nafl
đšłfi -~ ~ prosím lě, kamaráde, piš
mi polom Z Vľalislavě . _ _“ Můj l“larry
f- anima naluraliler chrisliana ›-~
kleré se zas po čase dolkla miloslš..

Oč bohalší jsem byl v lylo prázd~
ninyl jděle však sami mezi ně ~‹ své
přálele, v dělnické bluze a zachra~
ňujle, co ješlě zachránili lzel“

 Ferd. K. Rones.

 KATOLICKÉ SPOLKY.
Debaluje se O' nich velmi živìě.

jsou nulny, či zbylečny, brzdí činìfl
nosl kněze či konají své poslání,
má se jim kněz věnoval. či vynaložil
své úsilí na jiném užilečnějším oboru

paslorace? -~ Abychom o nich mohli
mluvil z prakse a činil vážné kon-‹
kluse, na lo jsme přece dosud málo
zkušení, lo leprve živol nám dá o.d~
pověď. Dřece však mnozí již jako
sludenli pracovali veispolcích, sláli
u kolébky mnohých jednol a sdrufl
žení a pomáhali klásli první záfl-
klady, ba mnohé vděčí za svou exi-‹
slenci jejich práci ne na posledním
míslě. Tehdy ovšem se pracovalo za
jinych podmínek, za bouří a nepo-
kojů, kdy bylo opravdovou odvahou
se přihlásil a pracoval v kalol. spolfl
cích. Mám na zřeleli určilé případly,
kdy jíl řečnil na »schůzi do „nepřálelfl
ské“dědiny,znamenalo riskoval zdrafl
vou kůži. Nelze popíral, že se lehdy
zase pracovalo uvnilř spolku radoslfl
něji a s vělším nadšením, kdy členové
měli opravdové přesvědčení a věděli,
proč do spolku vsloupili; s knězem
se radili, ve shodě as dorozumění; S
ním pracovali. Ti dnes již slojí hodně
v pozadí, ke škodě spolkového ıžlìifl
vola a poleovládli mladí, kleří chlěfl
ji více samoslalnosli a z nichž mnofl
zí hledají ve spolcích hlavně zábavu.
-- Spolek dle nich je insliluce slarafl
jící se jen o zábavy, divadla, večírfl
ky a plesy, poučné a nábož. předz-‹
nášky a vůbec momenl nábož. ne-
radi vidí. Jsou ve spolku, aby se
snadněji doslali Z domu; dříve ne~
bylo možno se lak snadno vylralili
Z domu, dnes pod záminkou, že jesl
schůze, zkouška ald., získávají celý
večer, a různé ly zkoušky a zasedání
se proláhnou hodně dlouho do noci.
Že časný slyk mládeže obojího po~
hlaví není jí ku prospěchu, nelřeba
podolykal.

A lo mnohého sludenlaflbohoslovfl
ce, klerý spolek budoval, naplňujže
hořkoslí ai bolem, když vidí, že vše
jesl slejné jako v jinýchlneulrálních
a bczvěreckých spolcích. Rozm.r=*~
zelosl nad marnou prací jde lak dav'
leko, že pro budoucnosl si umiňuje
abslinenci od spolkové činnosli,ho~
dlaje hledali jiné cesly k duši mláfl
deže. - Nelze upříli, že lakozvé
slesky jsou leckdy oprávněné! Afl-
však mějme vždy na zřeleli, že prafl
cujeme mezi lidmi a že se neslanou
všichni dokonalými. Spolky jsou nulfl
né v dnešní době, kdy jesi mládež
jinde zaplavována olravnym liskem,
naváděna špalnym příkladem, a ne~
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chceme~li, aby bylo ješlě hůře, není
jiné pomoci než. aby vedl spolikly
ve své farnosli kněz a snažil se
v ně vnésli ducha křesťanského.

V

Mein-`IĚí

PLAKÁTY.
Večerní soumrak obeslřel svým

plášlěm měslo. V záři pouličních
svělel dále však proudí živol ve
chvalném lempu. V lomlo chvalu,
klerý nezná oddechu. zaslavení, s
drzou vlíravoslí upozorňují na sebe a
nulí k zaslavení reklamní labule s
celou peslroslí lákajících plakálů.
Zelené, ohnivé rudé, červené, bílé
a Bůh ví jaké možné a nemožné
kombinace barevné, vlíravě se plíží
do oka kolemjdoucíeh. Také jejich
mluva je různá, velmi různá, obsahufl
jící mnoho jedu, klerý se snaží
vslříknouli do duší lěch, kleı`é přìifl
vábila jejich kramářská křiklavosl. A

Ta ošklivosl barev, všechen len
hnusný nevkus umělecký, la dráždifl
vá ˇavšpalná mluva lěchlo výkřičníků
narozí zaráží a zraňuje duši jemnou
a ušlechlilou, jež se povznesla nad
obycejný průměr denního živola.

Šílená louha po zábavě, po hru-‹
bých požilcích lělesných, rozkoš v
různých neslušných a nevkusných
nabídkách, vše lo Z nich číší a vane
dechem morovým. Snadno sváději
svou svůdnou mluvou a čím drzejší,
lírn více vábí, lím vělší pozornosli se
lěší.

Mno-ho lidí, je čle, mnoho přejde
kolem docela klidně, bez rozčilcní,
jako kolem něčeho co neslojí za
povšimnuií. Či snad olupěla jejich
duše docela? Žádný záchvěv odpov-‹
ru se neozve proli všemu lomu pafl
pírovému hnusu? j

Vždyl není možno, by duše cillifl
vá, jejíž .slruny naladěny jsou na
něžnější akordy, boleslně nepocil"Ío«~
vala onoho skřeku a hnusného váfl
bení. Všude je pronásledována onou
disonanční. hudbou i v lichém záliší
paı`ku,kam se ušlvána ulíká, šklebí
na ni svou ošklivou lvář ze zdí, plofl
lů a slromů. j . l

 lšlázne, pošelilče, jproč odpíráš a
nechceš pochopili našiymluvu. Vždyť
dnes není lřeba hrdinů~v sebezáfl
poru; pojď, pobav se dle své chuli
a přirozeného sklonu, jak my lě vyfl-

bízíme. jen poslechni a nemeškej,
nekaz si mládí. Tak lo zní ze všech
slran v různých nepříjemných akor~
dech a loninách. '

Nechce rozuměli lakové zhoubné
mluvě člověk, jenž prahne po vyš~
ších krásách a prolo Zděšeně prchá,
by neslyšel chechlolu, jenž ho profl
vází. Odmílnulá hrubosl ze sladke
svůdnosli přechází v drzou zášl a
posměch. Bolno je mu a pravoii mufl
kou jíli okolo reklamních labulí. Vy“
hýbá se jim a jdeflli kolem, vždy se
sklopeným okem, boleslně uražený
ve své šlechelnosli posměchemì a
mluvou onoho papírového smelí.
ješlě když se vzdaluje, zní v uších
odporný chechlol, klerý má v sobě
cosi dábelského. l  

Snad ďábel lo mluví Z lěchlo plafl-
káiů? ›-- Kdož ví? -~ -‹ Možná.

--na.

ŽIVOT VENKOVA.
Zmizela skoro již úplně idyla venz-

kova, vážného, pzalrliarcháílního ven-
kova. Začalo to už dávno před vál-
kou, Zvláště na blízku měst, kdy
chudší lid, lákán lepším výdělkem v
lovárnzá“ch, odcházel do měst, aby s
větší mzidøoflu pil i Zkázu těla a duše. A
kde přece se tento klid venkova udr-
žel, rozbil byl po válce novínamii,
na venkově žijící intzeligencí, or-
ganiflsiaciemzi., Spolky, Sohůzemi; Ta-
ková volební doba dovede roz-
bouřit vlny i na malých Za-
padlých vsích, že by člověk ani nevě-
řil_ A i když se rzonboužřerıé vlny vo-
lební ukliidnflí., přece Zůstává odcizení
lidí denním životem navzájem. Spla-
tých, to přátelíslví Starých a mflládeže
nerıí takové, jako kdysi bývalo; a tím
trpí celý ráz venkofva., zvyky, mšrav ž
lidová kultura. .Tak Si ješlě jako ve
snách pamatuji, jak V neděli o‹dpo‹led~
ne a Z večer-a neb po práci zpívala
mládež, krásné lidové písně, tak tklifl
ve - i. veselé.. . . Tyto Se dědily Z
generace na generací, vznikaly i no-
ve, tryskající Z duše a inálaždy lidu.
Kolik žertů a veselých ,,kou„skfů“ na-
vyváděila mládež Svorçná., při A sobě
s”'.“0›j.ící a mlčící jako hrob, když přís-
ný yhoıspodáłř pálral po „nezzbedné
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chase“', V zimě scházeli se při dra~
čkách, přástkách mladí i Staří, vy-
kládalo se, všichni žili víc jako jedna
rodina . . . A rvZp“o=mínárn i na náš
malý koistelíčıek, kolik pěkných výší-
vek o-patřila děvčata ke službám Bo-
žím! Samy si sehnzaly od dobrých li-
dí nějaký peníz, sešly se Za dlouhých
Zimnflích večerů a vyšívazly pěkné Vě-
ci, A jak jeto i těšilo, že velebný pán
rná při mši sv, ornát, který jejich pil-
ně ruce vyšily_ S plýchou mi o› tom
vyprávěl stařìčký náš ko-stelník, do-
p?::ovázZ.eje každý kus koslelníclı pa-
rament dlouhým výkliandem, -~ Po

válce nepřibylo nic . _ , I ty Zpěvy
již neznějí, ani jich už neznají, jen ně“-
kxdy v' pozdvečjer ojediněle je slýchánrn
od starších. Svorno's»t a láska odešly.
Není jednotného tmele, který by spo-
jovçaıl lidi :různých povah a zájmů.
Podařilo se nep»řá.'[»elůrn ro-Zlepíai nev-
nou pásku víry, spojující všecky v
jednu křesf. rodinu - a odešla pro-v
to i láska a Svornost. Jak bolí nás to,
syny venkova, Kéž plodaří se opět u-
vésti všechen lid ke zdroji o=p-ravdově
lásky a rštěistí, jehož marně hledá v
černě hrou-dě, lesku Zlata, ve strani-
ckých bojích --ofř--

í"`“-1-5%
, .

NOVE KN!
TH. Dn. FRANHSEK REVI.:

SOCIOLOG-IE V PQLITICE.
Tiskem a nákladem čs; akciové

iiskárny v Praze í924 (na obálce
'l925). Sir. 420. Cena 36 Kč. d

i Dnešní lidsivo se snaží rozřešifli
sociální olázku, v níž Za našich pofl
měrů je velmi lěžko se orieniovaii
bez vůdce. Oiázky živoiní jsou íak
spleiilě, že člověk bez Znalosii odfl
borných vědornosií iheologických

\

neví, kierou cesiou jili. S Bohem či
bez Boha? Svědomí se v člověku
probudí a on hledá -- beře do rukou
knihu a nalézá io, co měl Ziraiiii ›-ˇ
živoiní náZor.yDrolo je vděčný lomu,
kdo poradí o knize, v níž se může
orienľirovaii. Kiłoınu jisiě velmi pofl
slouží kniha p. preláia Revla.

Auíor dělí sve dílo na iři knihy,
kleré činí mezi sebou liarrnonický
celek; i

První kniha nadepsaná „Úvod
do sociologie“, jedná O vědě, jejím
rozdělení a o filosofii. Od přírodní
filosofie přislupuje k filosofii spofl
lečnosii, k sociologii a hned udává
její předměi a hlavní Zdroje. Aby si
číenář uvědomil, na jakem podkladě
slojí sociologie křesťanská, probírá
prołoi aułor hislorický vývoj sludia
společenské vědy. Rozdíl je palrný.
Moderní sociologie evoluční snaží se
posłihnouii všeobecných zásad,
spravujícíche łrvání a vývoj ispoleČ~

H Y.
nosli melodou indukční, kdežlo kře-f
sfanská sociologie používá mełodjy
dedukční, čímž jsou dány společ~
nosil správné směrnice. i l

Druhákniha „Člověk - jedifl
nec“ probírá síly sociálního vývoje.
Dohanský universalisrnus Znehodn,o~
eoval individuurn, moderní individua-
lismusije přeceňuje, proioz jedině
křesťanská společnosi dovedla .a
dovede hodnoiu individua náležitě
ocenıii. lndividuurn má v Bohu svůj
konečný cíl,p1`oio [ná jisiá práva a
povinnosli, především žili lak, ajžzby
do-šlo k vylčenernu cíli. Velice Zajifl
inavá, poulavá a povzbuzující je
iřelí (kullurní prosiředíl, čivrłá íspofl-»e
lečnosil a pálá inadpřírodní činiiel v
sociálním dčjslvíl čásl. je io snůška
dokladů nedosiaiečnosli všech rnofl
derních vymoženosií řešili problemy
individua bez uznání Drozřeielnosli.

Kniha lřeií ,,lĹlpı`ava společenfl
ských poměrů poliilikou“ popisuje a
předepisuje úpravu společenských
poměrů poliiıkou. Sociologie nemá
hranic přesně určených, Íírn méně
poliiika Nemůže proio sociolog o
ni psáii jako o samosiaině vědě;lV
lelo poslední knize jsou probránv
hlavně 'dva směry: socialismus a
křesťanský solidarismus. `

lvlusímelbýii Zavázáni díkem
preláłovi, že svým dílem posloužil
dobré věci u, nás. Řečník jí může

vr ' rv 1pouzıłi kl přednaskám ve spo cích a
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začálečník ve sludiu sociální olázflfl
ky bude dobře informován. Drolo co
nejvřeleji doporučujeme! V. A.

JINDŘICH s. 5/ı\Anz  M
 LÚSY-  

Vydaly Československé podniky
iiskařské a vydavalelské v Praze
l925. Slran 528. Cena 35 Kč.

lldálosl, klerá dala románu jméno,
je spor O lůsy. Lůsy jsou parlie lesů,
kleré kdysi Lomikarem byly dány do
vlaslniclví sedláků, aby vrehnosl jako
„droblem Z boehníku chleba ukojila
spravedlivý hněv sedláků.“ A io
lvlo drobly chlějí připravili klenečfl
ské sedláky přislěhovalí cizí řemefl
slníci, kleří vyllačili domácí český
živel Z radnice a samí ovládli obec.
Vede je purkmislr Kladívko a cajk-«
mislr Zippner, mocnou oporu majív
amlsasesoru Hoppovi. Mluvčím Sedv-
láků je neohrožený Václav Král, prafl
vý lyp českého poclivého venkofl
vana. Krajský komisař Z Klalov Ola-ˇ
kar Z Bernkopfu přiřkne lůsy po
skvělé obhajobě Králově sedlákům,
avšak německá obecní rada podává
lloppem obralně islylisovaný rekurs
ke guberniu do Dráhy, v němž sl,ě~
žuje si na krajský soud, že rozsudfl
kem příznivým sedlákům se posiluje
revoluční jejich duch, a zároveň
denuneuje linanč. komisaře Němce a
jeho chol Boženu, kaplana Jakuba
Faslra a učilelského Inládence Aloise
Jindřicha v Klenčí pro jejich vlaslefl
neckou práci. Zakročením guber.
sekreláře Maxmiliána rylíře`z Obenfl
lraulu donuceni byli klenečlí slížnojsl
odvolali, a lak lůsy po dlouhých
rozlrpčujícíeh sporech zůslávají v
rukou sedláků,..

Co činí knihu lak milou, _jeslživé
líčení selského živola S jeho radoslfl
mi a slraslmi. Baar pocházel ze seìlfl
ského rodu, svůj chodský lid Z celé
duše měl rád, poznal ze zkušenosli
lvrdý živol lidu, Z něhož vyšel, jeho
povahu, dovedl prolo výsližně Zazfl
chylili jeho zvyky, i kulluru, zdravé
názory, průpovědi a živolní jeho
moudrosl. K obdivu slrhuie členáře
pevná poslava Krále, úclou naplňu›‹
ie ho jeho žena l\/Iarjánka, vzor prafl
vé křesf. malky: jediným jejím pofl
klademjsou její dělí, kleré jí dají
zapomenouli na hrozné krupobilí,

4
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kleré zničilo veškeru úrodu, syna~
dědice si jde vyprosil k l\/lalce Boží,
lˇlanýžku vypráví na poul dříve než
jde k první muzice. - Slavnosl Božího
Těla kreslí lak dojemně, že slza kra~
de se do oka při vzpomínce, co
krásného dovedl kdys český lid přifl
nésl Bohu, a dnes . . . B. l\lěmco“vá
jesl líčena jako národní svělice
Kněžské poslavy v románu (Faslľ,
Schneider) poslrádají svěllého kněžflf
eharakleru, ba poslava Schneidzra
hodně odpuzuje. Že Gabriel Schne,i~
der, klerý je lu líčen, lakovým nebyl,
ukazuje Dr. Josef Beran v Časop.
kalol. duehov. roč. l926 slr. 531. -

Malka Baarova lo byla, klerá svéfl
mu jedináčkovi vyprávěla mnoho Z
loho, co ve svých spisech on zafl-
znamenal, její bohalá zkušenosl
byla nepřeberným pramenem, Z ně-
hož čerpal. Tělo ,,zlalé mámě“ věno-ˇ
val knihu jako pomněnku na hrob,
aby „pamálka jeho malky chudé
žila, dokud lidé budou čísli lisly lélo
knihy“.

,...01`5_.

r DAVID A SAUL.
Biblický román. Napsal D. Vincenc

Zaplelal O. D. Přeložil D. liljí M.
Bouz, O. Dj Nákladem ,,Dědielví
svalojanského. Slran 363. Cena
'12 Kč. .

Dědielví svalojanské získává si
nemalou zásluhu, že vydalo v pře-
kladě lulo pěknou knihu D. V. Za-
plelala, našeho krajana, profesora
Sl. Zákona na kalol. universilě ve
Frýburku. Dnes nečle se již Písmo
sv. jako kdysi, a lím méně Slarý Záfl
kon, ač i lenlo skrývá vsobě nevyfl
čerpalelné poklady Boží moudrosli
až prozřelelnosli. Nuže Zde aulor
dává členáři do rukou biblický rofl
mán, klerý dovede upoulali i Dog“
vrchního člověka moderní doby,
aby se dověděl o lom, co by si z
Bible nepřečell. Spisovalel líčí na
základě svých rbohalých vědomoslí
exegeliekých, hislorických a lopo~
grafických dvě význačné poslavy Z
dějin israelskýeh: Saula S jeho lra-
gickou smrlí, a Davida, zakladalele
mohulné říše israelské, od dob úllé-
ho mládí až do dobylí lvrze lebusilů.
Osud Davidův připomíná mísly lose-
fa Egypls.: je v nelásce iu svých
bralří pro harlu, Zpěv a verše, po-'ˇ
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srnívají se mu do oči, když sdůvěfl-
rou v Boha chce se dáli s Ooliášem
v boj... Po dlouholelém slraslipl-ˇ
ném pronásledování Saulem a po jefl
ho lragieké smrli jesl prohlášen v
llebronu králem a nedlouho po zafl
vraždění lšbaala podrobují se mu i
severní kmeny israelské. Posledním
činem Davidovým zde ličeným jesl
dobyli jerusalema: lím odstraněn byl
nebezpečný klín mezi kmeny israel.
a osvobozena po dlouhém zajeli
seslra Davidova lernima. Spisovaleli,
jenž konal biblic. sludia v jerusafl
lemě pod vedením P. los. Lagrange
O. P. a jenž Sv. zemi procesloval a
poznal, podařilo se nakreslili krásný
obraz Davidův, rozvinouli před člefl
nářem malebné proslředí starých,
dávno uplynulých dob a vzbudili o

V y' I I'ne zivy zajem. zfl-ořfl-v

i GABRIEL Romo;
BROUCEK. i

Drama o třech jednáních. Nákla-
dem J. Birnbauma v Brtnici 1925.
Cena 7 Kč, ~

Známý náš básník pflitvá v .t‹o›m-.to
dramšatě mriavnoflst. t, zv. vyssich kruv-
hů_ Ilja Schwiegertz představiteli těch.

V
,

to kruhů, který sice borí se V neře-
stech a nveleká se žádného zločinu,
přes to však zaujínızá přední míst-ol v
městě aiguvernii, Snaží se utlu.mit~i
výčitky svědomí, které prý l-est jen
„iovmyľl vězků“_ Není prý žádného svě-
domí, každý jedná íyszìcky nutně.
Ale svě-dolrní své pzotlačiti nemiůže a
zbývá mu proto V o‹ka,mžikur, kdy
odkryty jsou jeho hříchy, jedině re-
volver. -- Pěkně je tu též líčena mo-
derní humaníta (kusztos), která vyha-
zuje tisíce na různá musea a po‹d.,ale
I;-rø potřeby nejubožejších
členů lidské spol=ečno›sti má jen
nepaitzrné porozumění. Péči o ně po-
nechává iníer.iorní charitě (Na«děždżi
lVano›vna)_ --- Dramatické zpracování
je pěkné Hodí se více pro mě-stské
jeviště. j F_ B.

OLDŘICIˇÍ S. KOSTELECKÝ:
NA Li;-šorg.  

_ Vybrané humoresky.l Svazek l.
fřelí upravené vydání. Nákladem

Ignáce Holírka v Olomouci, l92o.
Cena l2.6O Kč. - Humoresky Koslefl
leckého jsou již drahnou řadu lel
známy nejen v měslech, alei na
venkově a palří mezi oblíbenou čelfl-r
bu lěeh, kdož hledají lrochu vyrafl
žení a rozptýlení. Dnes je lčžko
psal humoresky: pravý vlip a bodrý
rozmar je larn, kde je opravdová
radosl ze živola, nervosní shonový
živol dnešní ji zallačuje a ucpává i
prameny humoru. v-v Nakladalelslví
lˇlofírkovo Začíná loulo knihou vydá-f
valí vybrané humoresky Koslleeleekéfl
ho; o lěeh, jež lvoří sbírku ,,Na le~
Clě“, možno říci, že se aulorovi pofl
dařily, vložil v jejich poslavy živol, i
vlip. Členař upřímně se zas-měje,
když vidí dlouhého Kopáčka padali
do hlubokého fauleuilu, lragieké po~
slavení p. faráře v lelním parnu na
silnici, jemuž ujede' kočí Anloš, když
živě si předslaví nešfaslného Kofl
bylku na výslechu u~ žárljvého p.
profesora. Aulor dovede spojili s
veselými vážné, jak ukazuje dojífl
mavá scéna sludenlů u slařičké
vdovy po p. učileli, klerou jdou zvál
sludenli na ples. ~ Knížka, lišlěná
na pěkném papíře, hodi se dobře
jako zábavná čelba pro spolkové
knihovny. flořfl-

ANTONÍNIŠORMZ  
 SBORNÍK UCTY sv.

ANroNnuxPADUÁN-
SKÉHO V ČESK. ZEMÍCI-I.

Tiskem Československé ake. li“
skárny v Praze. R. l925. Slran 136.
Cena 24 Kč, p. aulor (Praha, ll.,
Národní lřida 8) ji rozesílá za lře-
linu. _

Milá a zajímavá lalo publikace
přináší bohalé zprávy a doklady,
jak v našich zemích se projevovala
úcla k sv. Anl. Paduánskému,
vrslevníku sv. Anl. Z Assisi, jehož
jubileum slaví lelos celý křesl. svěl.
Kniha obsahuje řadu inlormalivních
`článl‹:ů O pamálných míslech, obrč1~ˇ
zech, koslelích a socháeh sv. Anl.
Pad. v českých zemích, vedle bofl
halých ilustrací v lexlu a mnoha
krásných reprodukcí vzácných obra-'
zů 'loholo svělce. Korunou dila jesl
pojednání Viléma Bilnara ,,Svalo~
anlonínské živly v české lyrice“, v
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němž jsou uloženy s mravenčí píli
sebrané slopy léto úcty V čes. lite“
raluře Zároveň s bohaiymi ukázka“
mi. je psáno tak srdečně a zajímavě,
že upoutá každého i povrchního čie~
náře. Ve siaii lìamainá místa Zasvě~
cena úctě sv. Anionína Dad. přináší
Zprávu i o mor. pouiním í Inísiě sv.
Anloníčka V Blalnici ›- na Slovácku
tak oblíbeném; zmiňuje se i O kafl
pličce svěicově V kralovopolskýeh
lesích, která słojí V nejkrásnější Vy;-«
letní parłii V okolí Brna, a nově u›-
pravena Zírá `V lélě ze Zeleně jako
obrázek V pohádce. -‹ l\la konci
knihy jesl připojena bibliografie čes,
literatury o iomio svěici. -- y

Nelze se diviii, že cely náklad byl
žˇa kráiko téměř Zcela rozebrán; Íěv
šíme seopravdu na II. díl Sborníku,
který dle slibu autorova bude Zahrfl
novaii i Zprávy Ze Slovenska - a
snad i Morava by mohla Více uká-‹
Zai, jaké úctě se těší lenlo svěiec n
našeho lidu. r . flořfl

MARIE DRTILKoVÄz  
DVA PŘÁTELÉ.

Naklazdate-lství Humanaø, knihtiskárna
Letovice 1925, stran 54, Cena 13.50 Kč..

Přátelství jistě obżlažuje a dodává
sil k Snášení utrpení tohoto Světa,
praví Sienkievvioz V románě ,,Křižáci,“,
Za podobným cílem je napsána povídv-
ka Z irìancouzskěho života ,,DVa přá-
telě“, která líčí život dvou nerozlučè
ných ořáteøl lVl;arc~e«llin.a a Ivana, J e
roZdě*lena na tři menší části.

Marcevllín je Syn bohatého rolšníka,
Ivan d,ě=lníkův,,„ V mládí se poznají a
Ivan puzen V-dzěčností k rodině Mar-
ce-llinově př-ilne k němu bratrskfou
láskou.. Přátnenlství jejich se nezmen-
šuje sodch,odem« Ivanovým na vojnu a
vyvrcholí při svatbě Ivianase švadle-
nou Pélagií, kterou i Marcellin tajně
miluje.

V době německvo-irancouzs-ke války
ol:›a` přátelé odcházejí hájiti vlast. Spo-
lečně boiııfliíí, jsou Zajati a až teprve v
Německu od sebe Oıdnděleni_ Po čase
Marcellin se vrací, béře si Pělagìi Za
ženu, poněvadž O Ivanovi přišla Zpflráø-

va., že Zemřel, Tím se posítaral oz dvě
Ivanovy děti,

Ivan Však nebyl mriev. Pro políček,
daný pirnzszkěmiu důsto»j‹níkoví, měl býti
do smrti vězněn. Pociaří se m.u však
Z vězení utéci, Doma se dovídêá od
matky O tom co se stalo Za jeho ne-,
piřítornnosti. Ivan, ač ho bolí o Zrada
ženina, nechce kaziti Nlaroellinovi
štěstí, odchází. Jda po staré cestě,
spadne do jámy a tak končí živ0“Í Dllflý
lálsky k příteli.,

Děj je úchviatný, těžko však je
možno srovnati jej všude se skuteč-
ností. Čtenář neodloží knihy dříve,
dokud nedoıčte. Kniha je b~ib-lioflíilsky
użpravena a má dvoubarevný tisk.,

ˇ A. V.

 GIOVANNI PAPINIz
ZP QVEDI.

Přeložil Bartoš Vlček, upravil Jar,
Benda, vyˇtiskl a vyzdìal Fr. Oibzina
jako 20. svazek Vlastní edice. Vyškov
1925. Str. 96. t ,

Nedávno Zesnulý překladatel po-
dává nám Z Papjiniho V krásném, če-
ském rouše výbor Z dvou jeho knili
lyrických pnrós: „100 stran poesie“ a
„Sváteční dny“. V krásnou, básnic-
kou formu odívá Zde autor nejjedzno-
dušší fakta a příběhy všedfníihor, Zva-
prášeněho života, smývá Z nich ten-
to prach všednostii, takže li -tv nej-~
prostší věci dýchají opět svěží novo-
stí a Zachvívá Z nich teplý Va.n pzlno-
stí života; Básník-ovo nitro velmi; cit-
livě a jemně reaguljíci i na nejmenší
jevy skřutečinloistìi není schopno, aby
je Vnímalo obvyklým způsobem vní-
mání praktíických lidí, nýb-rž vidí vše
V přerfiozmanitých Zabarvezních a tó-
nech, jež složeny V celek, lidávají
krásnou souhrn 3 souzvuk harmonic-
kého celku, jenž sice jemně, ale přece
jen mocně působí na duši Vnímavěho
čtenáře. -_ ˇ ˇ

Pvozioruhodzný je úvod, jejž překla-
datıel předesílá dílu samému. Jest V
něm zřejmá snaha snížiti význam
Papiżnìovv konverse, jakožto výsledek
jeho nestálěho, nedůslednéhol cha-
rakteru. Lká nad jeho uměleckým ú-
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padkem V „Životě Krist=ově“, jenž je
pouhá řada „výkladů k potřebě špat-
ných kněží“, jímž „ochufldil Evange-
lium O Veškeru poesii jeho p~rost‹oty“,
nebot' Papıiıni, chudý na Vlastní my-
šlenky, „obžrátil V odstavci desetkrát
každé slovo Evangelia a jeho Vlast-
ního jest V tom jen tolik, že toto slo-

vo dal pokaždé do jiného pádu a jiné
VaZby“, Zkrátkia: jest to dílo ,,l‹idsky
neupřímné, katolické, tak katolicismus
cháoají jesuité, bez iedinkého vý-
kladu křesťanské -lásky.“ -- Kdo o-
všem „Život Krlistův“ ìj6“C111=0ü DŤGČBÍL
Ví, že tomu tak neni.

í A. F.

crZojAzvčNÄ
D. HÉINRICH LENNERZ S. j.:

NATUKLICI-IE GOTTES-
i ERKENNTNIS.

Stellungnahme der Kirche in den
letzten hundert. jahren. `V'erl. Herder,
Freiburg im Breisgau í926. S. 251.

Llčený lesuıta D. Lennerz, profesor
ve Valkenburgu, líčí nárn podrobně
stanovisko církve, které zaujala V
posledních stoletích V jedné Z nejd`ů~
ležitějších otázek: lze-li Boha pofl
znati přirozeným rozumem lidským.
-- Názory se různí. jedni popírali
schopnost rozumu via naturali dofl
spěti k poznání Boha. Druzí zase
vylučujíce veškeren prvek nadpřiro~
zeny a veškeru víru, prohlásili rozfl
um Za jediny princip veškeré Vědy
theologické. Mezi těmito extremřy

ukazovala Vždy církev správnou ce-
stu zdravého rozumu uěíc Deum n.a~
turali rationis humanae lumine cog-
nosci posse.

Autor probírá napřed Věroučný
spor s autoritou církevní profesora
filosofie ve Strassburgu D. Evžena
Bautaina (18 století). Druhy nebezfl
pečný biud byl rationalismus a
semirationalisrnus, jenž učil, že rozfl
um jest normou V poznání nadpřiifl
rozeném. Proti zastáncům tohoto

bhľdll bi/IV vydány četné encykliky
(Řehoř XVI., Dius lX.). Na sklonku tí-3.

4

LITERATURA.
stol. velmi se Vzmáhal traditionalis~
mus, zvláště ve Francii (Bonald, Bofl
nettyl. Autor probírá podrobně nau~
ky tohoto systemu a líčí stanovisko
církevní autority, zvláště koncilu Refl-
rnešského (1853) a koncilu V lÍĎaurde~
aux (1856) a různých rozhodnutí bifl
skupských. Vedle traditionalismu
kvetl ontologismus. D. Rothenflue,
jeden ze zastanců ontologismu, učil,
že objektivita našeho poznání spofl
Čívá na bezprostředním poznání Bo“
ha „sub idea entis“. Ve Francii zafl
stávali se tohoto směru hlavně Fafl
bre, Brancherau, tlugonin ai jl, V
ltalii Rosnimi (ìioberti. Již dekret
římské kongregace (1861) odsoudil
7 thesí ontologisticnych a proti onto~
logisrnu stanovil koncil Vatikánsky
správnou nauku, že Bůh není před›-
mětem bezprostředního našeho po“
Znání. Tento koncil slavnostně profl
hlásil proti různým bludům velkou
pravdu rozumu Deum e rebus creatis
naturali rationis humanae lumine
certo cognosci posse. Touž pravdu
hlásali proti naukám moderní „Vědy“
i poslední papežové. -Autor uvádí
důležitější doklady V textu původním.
Přidán jest i rejstřík jmenný.

Práce je Velmi informativní, zviá-›
ště Vnaší době, která proti církvi
Vrha hanu temna a zpátečnıctví.

v _' ' ` _ _ . X.
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1NM3Ď_4hi,ňďív:Ž_Ìˇ“IŤmí,AžA_ŽKÍ\̌ !ŠkfiflVLÍľšÌ›t/ă_%_`_V3ť_,É_ŘŮ4"I?Ó;Ě\_Ě_(ŘJ1ł«Q_?_J4`̌a_VăiŤ3ĚTŠiw̌gnŇxyJvíÍ7A?ymfw'fu:4?ÍM*ĹŠě_AM_`_R3,.ł›:_3_*_Ů_IŇÉČJ_"L_;_Ĺ;ŽŽŤ__ę_,__;Ě;JŮtěm,L_5%MK_,x _Na`/Iřfl1Í1 àifsŠpa35,3__̀/_›ę_RIJĂŘŠA|\,_{J_\_ÉjJV3àŽ*_É_LJV'füw
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ľ“__'____:pMÉ"'__"___“tax'M___:›M“___Q_Ž_V _<__“_,_“_,m_V_›'_,›V‹_V_Mmk__“„U‹_`_`h__„;`:_“!__`__`7v_v(__`‹ı____U_“_V"_MH_kw\M70“_ 4;“4'_ŇV _‹vn'NA, “N)_`__“__“`_~_T‹_H,__M__:___‹IF,VA ›_Í“ _“‰H_H_,_“____mk'WJ`__V __Trřłfi_`,ť_„_ _`_`_‹m`_4,_M"xy_ “__Ä7_“_m__“___“_›'_'_m;“_`_\`__,=H_,__,V4\__V'7“__ `_N)“?:_`__,T_mw_7__`_`_6‰VyAM*s_LA V ___„_ iw_U:_Í_‰%„__“ñv____v_v__`ı_J“U‰_`_J_`_U,_fl___›_,_»__l“JıH_u_w`,M_A‰/_“wgwi(ˇ_Ě__‰T!_“__?„`__I_`“›__M_H_~m_àš__%_,“_5_mM‰_`W%g“ą__“š_$šU_ý`Vů_Pç_h_y_`_`_:_`ìmďš_,až‰m_%›ůM‰fiWMT§_ďMgÄëăflűh,LQvýVĚC)__“iì__äíŽw`_,››_É_y__“__“Tm«GG____äv_vw__,_V__v/__›_“_mfv„vfM)__3A__F_Š_ĹĹ_la?0___‰Qäď“__‹%‹_ÉkĂä‰@I __èw_ů_#_m1___‹_A4,H3§ą__Vi›55ìŘ_›_š;€ıw_3š_4żž›_4;%“ťką4“_ŠÉ_,_M_`_‰_›_g_`__4ìš_Ä"_§ŠVA\/ia,__#_u__ä_,V›__L?QłžĚJf_vę`ìňwwŇíwjííxřx,Ž5137__,WIVV?§$_“__ı‹S?___§_J_€_V‰IA_k`_š_v_^_W_Ě›ŤĚ!ykl?äë_}_ř_‰__N4Vb____vì__ďì(à'_\ą___Ě__á__ÍQ\WF5AŽŘ`k_\V_“,_n___ÉK_uä“U;‹af`/\_ì31V_`VL3_,~`___A__Izá_ăI_v_V_Vı__*ł/ď;Ě^_Ýą__N_“_&__n_71âwìŘ_/A*5`_ˇ__4_ˇ“m_7Ť__1___,úŠă_M__‰č_m‰____`__ÝH‰____Ř__§_ř`_4N§L__1Š“___ »ą__“ı:___T__Ú^``_š_„_,_“,_“4uI‰_ĚA“&“ť_ä““W___‰hŠą__%ä__4___»~_ì__›_`?__\)~%kěňpfiäwäů%_„_š&§Ě_Iì_›_§ì5__U`,ĂĚŠë„x_Mˇ&g__Ă___7___đê§§%__v“‹__w_gwí_h_‰á_`I„Y47“fiMM$„›ĹN_%u_,_ŠřĂŤ‰u'“VI€_Wăý__?_^_WÉvÁMw§_ű_`šr“‰_›‰%L“0__`7gn*gn“___n?_`__$_,__XĚYŠ_‰„__~çm__»__Ě"\J__1_i_W_‰_`l;__I,_2Ř/ànì_“_Ř“ˇ__„Ěäfiä‰hW‰'›___“m/‰_?__fìzyunľâą2?w,_ľš_I_`_4_Vâ_Y_Hv_Ă,Ä__H_K_ÄĚ,`_ęäâwàýdävýůämk‰§ímň39%,",,E_;imWmą_ _ I&m_„ñ__%_wwyäšăˇ,É,_šäMĚ_‹“__%,_§_vůwäwšą_,_W‹Mwšüäągënävwš_“_W“gmMwwM_W‰ÉH‰r‰_“_fim“v_ą,_$_€v_v_\š_%__,yľűvŘ__Šid_6_\é_‰Wä_qM_›W_h‰__%à__?__L_'Š_m‰“HW_fi“_ł__„ämw__ŠwYmÉä__“/(www_‰_\“›_äľ_fi_A_Ž“wfifvšŘMĹĚ__V_%_“__$ű‰4š§_“šłžÍŠVŠ?_N4___wì`_›“`_“~%_`_š_m7“__»NA_w_mg_‰__Ě%§_Nľ_$_@_;__5N_‰ăâyŤ____m_3“__`„»__`_______`__gHWĚ_§m'__ůJ,__“uĹšëflädůwuuë__ì1_"`_T_Ě_[Mg,_4%Nı_“í__MHˇi%_{ábwëäfiü_Vkůň_,____Y›_UW_‹_“WN4Í̀_€___gxˇuťxM;WB:kl_'\__“33%__\“`W_ww_m`A__/_,Ě0__M35/fikšêyxaıI"Vv______:,Ť____`__EV_,_nı"\_3?5_4Qž_LV_T__Á3?ar\dU__\?›_`››_łA_ñ_›___`h_`wWA__"V_ˇ`"_í@`“___J___W/Š/____?_Ä__ň__L'š_“_4L?_&ą___LáĚ_M"7_0~_x_›__\`'Šăi,MQW)_›v_Á%^›ÉM_W_/Q?_'í__V‹V_`V_‹“:7_ďmM_)__`_`__ˇ›_aď__?_ĂŠmA_F__`_____{ä›,:__v_v_\Ă,_,_V‹Ě1lg›,Ť‰_\a“ùA_IŤ“Í_M_%_:„4_"ž:__`m_›__IW__›má__A__Ě§U_y_\`_d_Mř__ù“_`‹_‹__ů'__4‰›_ý5_`wV_'rJ7_;_Dą__ä›~_f(›__,_\___ë4__›__4V_L__ÄsüâA__a_v_V?vn?_H__4_„_íFÉ\Ř\__šÄ\V}_ňrâM_T_JA_ç`0\'mM“m€__ĚąV\Z7V§?ú›jI&‰ăMäh_Y_4_ı›_WVV,Ž!V_A_ę___u_v_:`_,____??VÍ»WŠIm_}_ď_~_Ű›ífi_W_äm___Wˇ___IÍL_1:ÉFŠ_›_k›šĚQĚ?éì___\v__,___š;_v_\_fl,`H,v_ł_Ť__?ż_ım(_Šš?Uš___?_%_ŠÄÍ~ìĚ_Vę_;“š_rí_šÍëäŠAmVš\_Á_~Ermëš4_/_____»ıŽ3̀ıž__V3_4ň_4_")_ęQĚíýıšh/_`__,_mF̀ì_$š_LŠ_,_,_1ší_[ingnšwfdl"É›Q__L_`_›Ě_;_M_“\,7/íiłšÍ_]y_ù__v;__›_,`_?%äĚM›yăšlššÍ_b‰?$›W__*glÁ‰_›__9__ A),__ı4fi_i_‹ů__$'_tĚ_NMWJĚĚ__?_»ÍWL“__u_či_*Ž;__Aě___AŇ›_'h;Ml_.~_V___V4_z_”_ù)^ˇ\`__N‹Ú___J_yü›"V_xì_L_\ř_“*4^____i`_\:Q1,3___Í_'_‰___A__‹,ŠW?_“„/`_íÄ"figìw›_“R$m_`‹_Qk__1›N›ó_V___*ıť_“ı_____“yvâđ,__:ĂVFA“/__ˇ›_äav\_w__vďĂ!›Ě_‹_ˇ_â__qìY%_$___Vmw_?_ı_`Kg›_v,_»G̀:“_››Afi`M%š__hw*Fçwď(_:3%;_̀_ušgnij/ÍmıaL___Ť"/ˇm_%›vMmůiŠ€›‹ı_“_\š____L_“‰EEaĹFM`VW*_ři_>§QJ4_^__k__:_A_G?›nâfix?A7ť_“/řfiř`4_$Jď___W__bwıłyH_%“ˇ_;_:ä___ňr‹_A_/AšV^_`mqřkA,_“‹,ýıh4___w__Š__m›š)T__"š\_}__M4í_hııž?Š_`_“_$;_“__,__Ă__ı_U_,ť_L›ˇ__M_@ıñ__T5›,_Na_“EAN5;“›1\4_ü_›_`_̀ _íıľąxłV4_'__fi__„__řÄVMWw_ř_,_"âfl_Né“gçàvż`_____{ÝĚ:_?_ø__%W,‹ă_äfi_Č_›/_ý,_%`ìM_§ı__›$ŤLĚĂď_1ř_____)__Í;h__L_ì“_ıçäj______?_Qr`_A“"\ä'_›_;`_iv_ů„“__?_“Iâ_W%§_``ňI_Mř„‰/ç_?4_4š`NĚQ%üš__4`_M_}______í__?v_5_l_Ě_'____$‰__n4_»”|_fi_W‹›ł_l_rŽ)b_T$_‹__Q_wä,É`43;JŘ«_Ťšą›___YŤxi/1____Wă›_wn“›__§r_w_Jš_§__m__ň_hgR_'__Ăvnçwç4ì_?___ZgaQuü__ű__4‹wH__ëvM~?__'‰____,“Iłmwěušy,Ä_r__ä€__ăk_m$EQŠ__vy_m_V_J-_y__ňš,E<__„?š__Ž___I`§Éš_kV‰__WU_7__Lác_T_‰Ý_›\__ůvH§_,š__`___4__,ă_É_,ø_`ĹĂ[\yII_ı_`ˇ`_V4M_\N__$5â„_w______Íäxur,ý_‰___^‰_K_A‰_'_ăw‹ď_Ä"_ă‰,_u§ďg_WŤ_$fi_ą_' ľu;3
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___›__VI________I_‹__,_V_3%'V_(m›=_nwm___'à_~`H_VKVru",‰1_\‰›__W`w_n___›`PĚ'lbmëıxľ__xyhâ_ťm`%M%‰‹~__\‰„w`J__ˇ__'_Ĺ'ı___an___::mvM___§___fV›_"___,_H:I;H_›\ì_

Jìínzˇ_„`_N`__`_\§n_Á›__?vw_]Ě__`31Z__ı`_5____xfuťw;V)‹ˇ__Q;›ı_`~__hw1_;JQ_)_'__N“f_K___?Íç43J̌___:_̌_ V_'___:____A\_1\‹_už__ÉŇ_‹
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__:‹_'(_̌__HW_\__'1_J_H ___H_U_›łV;,____›`___'__A`__,47)__V̀_Í__“F_V_I_“̀__5__›_,̀_ /:___^__)`_x_`‹__ÍŤA__ıfi___%\^__Ň___š_“r4w_ÄJ„__'ľ'_$,/;_ä“_`af*_“w1VdI_›L`“_"_“`_ˇ`___ň\»›ň__\Ýw__,_Vı__š_%_%è_šM$_`__§‹_“{_ıi±_:V_M;‹1^m%M`N~__w_fi&Mi0kü__4%M_%ž_S_â§__,__ł__ñF_n“`_ý9ë_ů_W_ň_‰ä_?VŤ"w$_§@„šąJuW_‰ä4Iìë_“_ë_ąÍ_Hä_Q`_~__y‹___„1_;_łg_v&_C_ˇ__\_:ˇ_g`_§_ĚăäM_\ň___h_‹_&ť__5â“__W“__`I,,_t_____‹fl__š__H______/řëì_^“wëv_§ŠJĚâ7_W››__Y_ł_^_LM"_@_A__í_ç____4ťë“_;__%`É_€,\“_w_`lìä_ñc\_`\_w__ä_`_________Evf/(nV_§~?“_ì_“Ay_$JJ?Š_h_fi_,_h__›_|“Ě__i_h___(__“d___ĂV_E“_fl_47_\M___í_m_›'A___›w`m_„__Hx_k___UŠ1“5Ĺ':ç_››Ř
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_QVNa______“:`_§_1L_\%gľw___A ` _ÉMWM„___W___;ž,_MmwvvťMpšA%_m"_7“_h“_V_JđÉ_ł_'___v_W%M_šw_0"WMw_VkwąwüwpąäöuňłN_mu_”‰›M_“_ą_ŤM3łšìflšmäQŘb_§âN_äM%%âW_Ť__ì%%y_`§“eň‰___MWšw_,ä%Eäwľ_W„_ăŠÉg_Ě_M‰m‰â§`‰'_MĚë‰__§_`çWE›_Ä‹_ľ_§_H_____ˇ_/m_;_š,ù_›ŠäăˇMwäýzíăănšänàäúănľmľ__“_"fi_ıëy_ë“fiä§Í__‰}š_mi_WĚť'šn_MM_?_§„9__W__fl/W~`_$W§_ľIfľflhwwąvžšÄ“„__ìšm“ä_ä__^__w_šMVĚ"A“_šĚ_,_%‰ä"_w_›íÄ_Ě_flW__%_łšmmì»_`_/w__3_ç___všvy?üQ““_Ťš4äw`Ě‰g_Wk_I_‰“èx_QĚävçnäëmšăíëà_J_!w„W\_4'fi__W__řVA"_“vh'““_“fl_'W„__“__^g_›_“_“V_“:____?QIÚä_J__`_“~__4_QM_“N___“`Ě_ˇ«_?w:ä_ __h›__i,_“__Č_`4_â"`_k__h,34ıflgwĚ§_ù§_gm{_____,ťuäçfiääššwăwgĚVAäÉäžŠ§yĚ€$_‰,W‰ďMá"_m‰ł~Jv_N_\__A?_p__üměť__á_4đ›§ˇm_?_M_`__W__Š”“_‰_§5§fMÉ_Cäê:'àwímwšŠV„_,/MäŤ__`V§Ă~_“_»_kv%W_ma_v__w__%_UŠ_W4'_w_Šäàäm_v__E'ŇąéľëääumäknwıäA“V*iămžäŠŠ““__äĚ_„ëI§WM_Ň/_§máŽ_h“_`ä%___hgmb_`ă`__MW_I4_`Nfl_›„Q_íg§_§i__łi_m__`_ú_Ě1Č A__V_wIŇ_\_/_'_3__“É*säžäëm___NM_y`_3Qm%M›„§vÍfi_AN`__ÍkQ‰““_,_`_,L_“&',_ý)_âý§m___T_èrflä“g‰_g?g___M_Émw‰w§w,__,_`“MäN$%%_W_V`ëààäëänäŽgňuäšWĚJig__1ď_ý_Aw_%$üwmäflšwmäfiâýyflľ§Řš_ľfigw4KW_\_~W_ë%í__m_%_€%àÉ___ımH_`mă“m_ü›___HŽwăyâwWnÉLmà_ăl‰_šĚFfi_Ĺ__““7__"__)fl„ší“ìâ_ÉĚW_šWŽ_Ž§_E_4_\ď“_ĚkgëŰ_Š»$Š_Aăi“ˇ`__%pýš$_m"_MJĚüW_›_"ëĚ_wìÉ__É__^§H,_)______m“__üfi3“ëI_““_wì_“_W__`“%_Š_IăfiävrŤŤ_%`rm§àąšűäĚÉ*‰?›_ˇ_ˇ_Ý~ˇ‰űm%_‰NMY‰mw",hmą_`__š›_É_Mmy`\_w§mW`fi%,MŠEVWä„_m__ˇ'_“t%äàĚ_‰"wçŘťš_bywšăqgšvääfiłš,NM__š‰Mr_\U_Uäš_?__%}dĚ§__W‰ä5_3_Ť‰_v®ďäŠ:QHTŠÉWŠM§_É‰_âmš_,_iWąČV`wH__v_Ěęš§ĚfiVQ&!_ŽM_šfiu_ššäŽV‰Š‰~Ě;§_yĚ‰ĚýĚ3/zmÍ„wďM“m_fìwäšm§_3Am_äĚ_%,M___›K_ñŽż_'__`M_Š%ýn_‹ššň§_m_W_šm_§š_Űnák›š,‰šÉš3_àüĚ_“_šM_ä&T3ŠŇ§ˇŠ7šÉ_fiV_êąêýìä›_“Š_gMw5Ěü_W__$I`_‰äm«_“$mĚĚ__ĚŽDĚĚI“Vă_hWguy_,N:ł_Ě_:__fi_,_`M_y__,g_\››_`_;N___V7_V_łq‹H_`_3__ĚE"&\_____Ť__Ž`*_&_nuWp_,ˇ_ø`_7N_`Š_l_`§7_›`__LLŠ7_ä??__%‹____rQMfiąuwűmflăi%ýH_É‰\__Ě_}ř„_ř_›ˇ_\ä_AV2`__ı_&‹__$š"/Vuľ‰x_‰m_ü|_"_Ĺ‰Ä“_ěMBHS?UmšýfiäììQškñ_ą:_wć^`/____ı'___“lg?Ť_›__tV\h_J_Ě_fi^šąˇêMiŠÉF?__?/_ď__4\_ąŤ_,ì_?_'_`4šfl_1Ěć‰“_ä__%ăˇąžíxgďvy__ł‰"W5_^›`_bWř_Ř_J_tl“§_3_ìvä_í_ľ,„_____`ĚÍ_t_3_fl___vˇ‹`_‰___hHv_Lˇ74__,&_“_»___§_v`Ěfihăb`\__?___ä_uř‰_fi_;wIdYhxĂ__mm_'_í_Á_lä_„_ăfl_UgMř_Ě§"_fi_,ˇ€ii_A_&___‹___HĂh_`_›_“(M3ìä__ˇ__øä‰_7_Ň%“___k;H_____ÄV_““_uk<_ì_,ň_ì__„W?_Jù_‰_ç7_ů›_fl_,$ř_›Uh_Hl___A_vVW___›:,,_vÍ_“_______C,___?/VÍ___›_A*‰‰__f_W›`_ˇ_g‰Q__Šăç3›__›(M_úą_flyñıřły§___%_____\_______‹ę_ý_ı"_`›~_5TK;__,NÉŇJ_4;?_É_i___Wv__›UT?í_0`_Ă_%aj;?__Y_'ä_š___dřäfšř_§ê_“g_jà_%?\ň_ż_^^H,_‹ä`_"`ëxř__;~ÝJ4____§%ł,ì_§‰ť__Ă___bđ_g_“m,__‰àˇd§__{/'!_ú,_%_i&_$ŘÍȞ :ť`§_äg__Í“m_‹$_?VŠ_š,_4?‰Uă`?Mżľywmikľ'_'?L;_É§w›i<_*ą_1‰^`___/_43A_ą_mM_ˇ‹___Wà“N__`D_V`ˇQ_›_ì_łU_Ňž›_”_'___%__3`_íš;__'ÄLđąg_ìfi____V__$_v__V_ä__łmQ_r`__ą‰_Ť__ž;_4w‹_Y___'___lˇ_Mz_“ìL'_r____v‹_4ą_n__`_Mˇ__5___'V_`___/,_M,_W_`\"___;_V‹_ë„H“{_ę„___1d_Vł§ľ___?n_ą_í_ž_h_“__V_`_';I/_`›Vvť___M__uš___r_A_,“LV\by'Ä__yJM'Q_“ü_$__Min__“fi5ÉŠkaÍJ__“:Ř__;_ď___VFřVWfiääšwŠ%mfi_h§M,_Ăhäďâfiuñăflwä_%äh__Ť4_%_gm‰ˇŠmâäünřäfiâaıęJflhwùì_„má“§_flšW‰_šwV‰_‰ü_aHnýmžšäšäm_%É_‰mHšÉ‰vä_‰_‰üWÄ_h__›ˇˇ,‹_A_‰_u__‹_ë_›_àăgMâýäb__WMMĚmmĚAzżšgwääH_š“_h›___7___›_h_/Umy_“V___A,__w__“____`›_H“Ů___“AmiÉkľN;fiąąägW?VW_Éiw___%$‰ąr‰_^%úw,_Ă_ää_‰_"fl_`Ě%w»H“_“_$_§_M__›__›_kůıą§É{`ì&äWŠ§_Šąfi‰_M^W“‰űĚ_N/ŘMMM,V„m§§__üA_üÉvQg%3HV_L__§`LĚĚw‰_____anë_`›`M“___V__šą_ą___›_Vq›_“__›_ř_„MíłR_Q__irmíäfläfl__â_̀ÍA4/"TŠmwš__šM__U_›_/Äšvvwu__‰“ÉwĚ$š/øťê§__jäëaš)ë_áM„řTamHąšäíâtůwfiŇU}Ž_mM3ìdflďwìäiřľflì§‰«_\‰_Éç›üă%VÉ_€__r`____ıM_`w__%YĚ&%ĚääŤňý\_ďMà_„__ŮWü@;__Š/š_“_‰_%€ı»‹Hg*%'Ě_wĚ`%%ä%âąâ„W_”V_›ľ`__rHągâą__É5mÉñM,`“_š~ä%$ia_„§Wżm_š_›ù_§w›M,V_%^_Vąflwwflňłůmäý_flä3‰;_?H$ä_§g_“fi§&__;§ă_T_%_ĚĚWQEYŠ3^_Mš_fiìąä_šia„§_/_ĚŽNù__fl"›ä___ä_‰“w%w_g_4Ifi“k§K_1%_ˇ`,_d“›__n_Ň›_Í33,_~_____à___ˇ\_›)\_:_ñ__yh_›ť_V__rhU_Š_fl_“__W_^FK_hłš_mçżw;LA_?ú[M65›__I,_J____èıpJ:_;__›_ví_Www__“_;É__IQ*̀%Ě‰%Éw4__“_EU_‰_V_:__V_«`v__&‰§_ì_`4^šW›_%$X`“"__W%3»____m__+ľ__J_›_M_ĚM)Vľ`_»“J_7_ř_ÁĹ_WšAı_‰n_WšWąâaĚ3ä___`%ČŤüłgëĂ‰_§_%_›ă`__üř_iu?%“í_%ăä`V_I__wÚ“W_üÝ____‹NW__MJ__ŽvyìwvŠqä7§_`_r\aÉ_gäšlšvšìązaNa__'__'›_#^__V_(_Wř`§Ť__‰I__ëă*íH›__;ÍM`_›r_'lM4w`__WĚ“_VŘxšfl_%_w__“_ë_Ž_`__V___ý_›__ñšvhKw“Ahqàą_„_7(m__jm_“ę__řm“__?_‰V_#_ššxäfì___mW‰ä__ą$Ww_šfi____§_%L„Ě5_h_fiN_(ł‰§ř_`__š~m_“*__"_____‹›`_ă\_v__›M__`_»ľ_`I3ù__?__N„_ł__N__üia_›'__ůM_`“'““ň__W›_vv__N_›__Ú“,_4firfl›_1___ł_%N%7Lä3_0___”UL_§vH_ł»h4n_,“_Ufl__“`_^vw›_______ru__,ŠŤ9FÚŇQMVby_ĚMiwąá_zaäšâwĚ„___Ě_h_?$křun:`“_š`_ëší^_‰,__(Vh_‹_ăřùŽ_)Čl_Ě_řìÉć;_ı_š`_ť_mÍr?___§Ť;šñV_Ě‰Šš§J__:Ě?;ř,±_`Ř__7ç;_›_ů‰__ýzz?Éżüě„_xf4_Ť_ăä_›,(ä%šÁ__šv_L?»___W,____|_3é_~_W%_É__šg_š_„§§?_^‰{_šì_gii_Ě5_`_Ě;ji,šÁ_m)`___,š/_^`___?_âąM_J_\fiJ___4zář__%š“_r§fi_Wťž“~_""ä_,__š_m_LŇ\/_?_%_,›___A4_„Ašy_V__Ě*_“Ť`V_Ä_›__“Ě;/Ű_â_É__L_:`_Š`ì_‹Ť»v_ň_`›__É_›Ě>___š____“‹%_Ůä§_“g_è__‰~h_M:__ AgWZh?_K?„_FäąııvšłVŠ'_ăă`_\_ą`_QVíâäwä_ü_Mä‰,"ĹhřnÉ_?Űìkąmąă“›ăý_4šĚš_Q___ĚäâťäflìfišŠëřà5%fln__Lw__W'M%_h_`Á_LWfl_M_)__`_“š,|_$ì€w_W_wĚŠ‰w‰_ă'šťŽÉ3řgQš`äw,_M~_?W)_7šýifÄàhäťmì__WHĚ_“_hI@$ă`hš__U1í_„(_Ě%‰é?$„ì‰Ě_"_äš<r§__m_VU_›K_1_$ă%`N%_Řh7a$MWE,sí§554A_V_›w%_›_§__m;'_*hhw?p„_VflHÉä`è›ă_Y“vwvšmušıfl„_`“_š_v___“)_h_ç_ìŠ_wìV_í“§Iš?_Ě±__$`&šì__fi_ı_____š__%__Ěňfi$_:fišš$§„_‰;__ä_›_7VI?/_“__)_`NLM_vŘ`_),„__'_›_š§_____H_/__?ű_V_V_«)____'ak{J_u__`__*ˇ1'____A,ťähëVUć_ăšM_/Šk_“w_W`_ì‹_ı‰JJ7šà“w$w‰fi%h‰Šůg__3ägfiíąfi%\ř_‰ñMÉ_ýĹšvâ_flMà_â‰‰N%Ěfiămmy`IdJM;_‰§ř_ë_§§&‰__Š_w___vý_w__ñ_g_v/màV_Í___‰‰Ěi§_‰___wĚ_,H__à_V(ÉÄši‰Vw“_2š‰äw*_Iäš_ľ§ä__ăäJäv:_`_4“›_b_Mä_A`ñ_ľÉTgh$“èąää_n_“„_k7ťąY_T_m_4šnšwàäfiűAšúwâĚL_Pżìmmš“ëM_*MďYŇ_$řM5„_ŠäW_/"“H_"_w»_\m_›““>Nľąmfiäıí_ęý_!»___ü‰p%`_‹VÄ“__áfi_ĂW_‰$m^„_mxüˇä“Mw_‰N;_1lšăâ%__M_L1_ä_/W“wÉ$‰MWă@É_i?%w§fl4)"É%ä_mĚ__:_,€‰_‰N§b§Éwçˇ?_U‰x“W_§m“_flqä“ˇ__?_Vmšš%7fi,m;_ˇťkWmW‰ą»__ď$@w\_w,__“š_ˇ»“É_h/»mřę?_‰m_§__››w__Ěhwe"Äë§v_IVW_rkı|ˇW#y$`$ˇť_NW$ìü%hMăýęK_“`lMš_ľ“_Uľçwıwwfięgywťlwfwmäťëgıh_fl`%ˇ_§_‰h_ıJ$‰1___§šě?_V‰_â_âhu%!HĚwłääñfiH$§4__š}Ě_Mv_ä§__VˇmĚMĚÄÉvwľmìšä“äŠä__M_Ěw3&Wä__hWBinL_M_Š_Ě“_ďWà_mšr,“_Á_›_“A›M;“›_,_ˇ€MV`Vm_____U7_"____7“V_›_`,/_

hw;4____,Ť______§_r‹Š_“__ _‹______4__›_žÉ`V,_`_Á9„ç__?Á_,*“_f;_z!›_;_ď››__`_"“_V_Ä“_m,ŽP_\___rv“__V:__!wflùwý:ší4__W_p^_JA_w__“__h_`_'_v_6W_w_k_ä^zuy_Mm,šá_VťLmňř_§_šíëìŽ_„šk__ęI„__ű_,_ìâ___ı“_H‹“~„_,`ž‰_H__ VĚ_g_Vl_Qçku/:_PŘý__}'_§_f“L§š_ýl\_4_,_,`_ùù__A_üWř___§"___V;____+‰_‹_šą`V~L_„,“ı_šv%m_ë_n_j_`_$“h_f_›„__q`Sv"“;_,_UVVĂľuçqymw.A_:_ň/_\„šíÁ_›xł_Ĺ__2‰“_“_flèVĚ;__Š__wi'_______łˇ:__›,_Ě_5,ă_Fw”_4_‹šwry_fi_š_I_?g,_“;łWł______V I___“ı_A__u_‹__0NęäťvaE5V____„\#_'‹_m›V›___$_<__M_9ů‰U___ąˇ_`__V;__V‹_Ž__›__4,_u»___U_`”š$_mh_ă_ľBÉ›ă__ì_›____«__`_ı)_“@__V§_“__,@_;_“Ä4__““_u_ň_“„_‹`_`‰___ù„__ł›_Ä_:?_____`___Ž_\`äH§_,w__›__EıN\_éH“__V›__'V___:(__ü___WP\_,A__“_›FV
_?__Šfwăi_AĚJ_›____ŽÍby_ÉÉŰ_;ä_h_____MIh›,_`_)vłW%_%^~_Šj_v,_“W3$_„_m_;_xààŠĹ__13`ă_:%‹}_$í_n_Ž__z_VM_mľV7_Ň_ü\ľąJęR_„,___Av`__~__“ž?_,Ä_`Ě_(‹___ˇà__‹__É_Jäâä_Lfi:“_;?“m?šl_ÉĚ$K4__ì`T“_`“k`_‰_çmV_ø_má__:_š_`_,_Ivýš__ŤU_w_t_)_n§W_x„__;_M/š___è_Ěm"š4__i“%____j_V̀\ry'_2€äřă}__„_š§_h_ı_(§&ä_\ą___š_\§_`«_`F__š__U?___N;`__"_§__,qì__ě_?_3__m_ˇˇ_ž5%í“$_k*_â_v__`_š__ą___(_b_Ĺ_,ý__V_!_ią__,,ă_`_u__=šř_vAW___/Š;W“VV__VĹ,\_ćH_äi_Q_›_\^â_›/_“_Š;_MČiW_‹H__i_šíĚ3F__:T74„ĚKÍ_)ŽEK“0%_:Á/něž__àtmg_%_Ä?ààìýpąx1%ămwwwýâ_`Tě"ÝżuďımmwêřW_\__AF_\'J.ň_ši_ý:»ľ§Ě;;_("nž“_F_‰__^_$_“_J<B3`B__`__:‰_WŽ~QQtě:"Éan'É_§/Q____ą‰ç<wflıă___hr__\`_ľÉIMLM„Š9g__ěQ__ýľ?_@Ăgš__QR“âY,\;_3_4M4_pÁŮÁLlg,ng:Qywwuvľwšą_1__f`mv`__4ffl__,$y}wgLí__4_)ľ_{;»M`ě_“ř®WBˇW'»_,Í›v‹ą__à_"'_`š____~__>â'__xighäřýmIFí_ˇ<:NWÁV7`ìY§__'_~_šW___`W`_/V_q___/k_fl_É?_›m;ç“_‹E)_ř_ìž,I:Ě_\(ÉQĚ“_›,_W__›_ĚA§Á;/MC:;;›&ä_EV`_(rm:ŠtV__::__V_`V/_Ă_/Am„______JI3__H_é_,_

_“„_1__'$ň_IťŠ}LF___ˇ‰__wì/_uľ__“_Aq\_J`W_`AM_$_`_řEQMAJL(EuM_`__%›)W_h_‹p_vi_Mmřfi$‹YąQ‰_ıˇČ_`_ž___k\mçŤiäyàü__4___,`n___fąä4_M_W_‰_M__"`ı_1W'ú_W`&‰5ą__`/_W“ščľj,I_)_‰\&fl‰h\ˇ_ďž_\ě,_RąWIIěwmì4__“Vač?hwin_„_”u,úYM"f_m_ı_ŠıflmçflW“n`_MW'‰_ýlàwxiłyhłqik:_:ĂÍEL5“____h`ýžřmwušˇ,"ĚEł____w_,m__dF{__h_üh__y““í32"mi54"i_V___wň`V_>_`_,WxJag`__3_1_w~7__W?_Ä_^ì”“_“_kV_W$`A_M(^›_AvČMVÉN_Ă__`?(ŠČM`_ˇ“ˇY‹_w_Äm_:HI/__4Vwrmkh_'_Ä_)Ňp/_)_(_in5řN33“`__\__x__^“mr,_M'ĹIz_“‹_Uř4_,_AMw›,U§_›`Žú~“„QÍ(EfN:/,A_V_ ‹iv:Km\az_* LWWF?_4_Ě%M‰‰‰h_“$ÉMøtěKMiakvĚqąššmwıĹ__ĚšäĚ`_‰_á__ž_\ì%Ýý“›ı`v_§ˇW5%$‰__ššy`mWV_*?W%ż›__`ýeMIĚVÄš_fišü_É‰_›ďíwjL3Š“JáNaăıâQ?ĂmkwůM*1Ěgäřq“É_NwSă[“‰xQHťìňmÄ“ššmŠmhšıIgbl‰Wú____‰3Ž___“ AAmxfu 4

Ř'LW/
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P O Z D R A VE N J. ~
J. M. nejclp. árcib. Dr. Leop. Prečánovi k šeáesátinám.

Když mnozí rićce sk prosbě Zveolli
át nebe s štěstím Tebe zná, t
tn sýni, v kterýc/Z neváeˇk neollí
svá přání prostá vzhůru veolli
v království Páně náolhvěeolná . .

_ Jim Srolce tichým ,,Ave“Í enělá
rá všecko pro Tě žebrálá,
víc, jáko' ros it neimieˇlá
se k Tobě láskou celá chveˇlá
á v lásce sneenálá. . .
Věfř, nám že duše láskou voní,

jak Zjárá čerstvý hyácint . . .
á pfřejem: 4~4lt~' Ti v ástret zvoní
to, oc` Tve' nitro prosby roní,
-- áť v brzkn: omnes ilnnøn' sint!

' Ž-Š""%

JOSEF ZEMAN:
VVSVÍÍCENÍ KNEZSTVA v PRVNÍCI-I TŘECI-I

 SToI„ETÍcH.  
Na svěcení kněžslva v prvních dobách církve nemáme Žádfl

ných vělších ani význačnych pamálekv. Na-Slarých poınnících řinsfl
ských zachovala se nám sice linıéna i s připoiením hodnosíi, kíerou
len nebo onen Zemřelý měl, ale nebylo připojeno žádné jiné vyfl
svěllení, poněvadž Íoho nevyžadoval niiaky Zvlášlní důvod. Bylo
Ícdy přirozeno, že na hrobě kněze k ieho imenu“-byl připoien iešlě
liìul ,,prcSbyÍeı`“. V oněch dobách bylo by iislě Zbylečné, vykládali
V napise, iak byl Zemřely vysvěcen, od koho, jaké formule snad
bylo užilo. _ r  f _ s

Nárobní nápisy, kleré nám hlásaií jen 'jednoduché liluly kněž~
ských hodnoslí, jsou pronás velmi cenné, isoufl-li lyło liluly oprav-ˇ
dové a iislé, icslliže iim skulečně odpovídaly označené iimi důfl
słoinosři a moc. Kdybychom si vzali Z le SlránkY na pomoc sv. Olce
as církevní spisovalele, našli bychom celou  knihu Svědeclví o
Zvlášlní kněžské hodnosli i o lom, iak velice se liší kněŽ~
sky slav od laiků; al mohli bychom lak Začíli iiž od počátku il.
ž~“l'olelí. e
í Uvedeme Zde ienom někˇleré ukázky Z neislaršího lilurgickćho

codexuš „Canones Sli I“lyp{polili“, na kleré v lheolorgickych vykla~
dech nebéře se léměř žádného Zvlášlního Zľřetele. Je lo spis, O kte-I
rem łvrdí všichni kalol. krílikové a vělší čásl kriłiků proleslanlskych,
že palří do Ill. slolelí, někteří ieis kladou do konce slolelí ll. Spìs

L 98

#4_;-či
55

=;`-:

Ížá.““ž
T'zeš
*šżš
C;

_.„„........_.4..„vzø.=.n«.n.zønnv~„n>v=vnzzťı“:š=xšı-=zzıı'ıı`.ë:'_-à<Jz'S‰ı:ł

Ť

\`„
1`›

”r'-‹..-_“'z:'›€=z`‹mıe,'.~.:^:-.-,n
žl
555!

żtľłâüšıułmw

znfš

›‹ı'ë'4^x›Iz.~u

.r.ı`›-Aˇflvını‹›uø›_‹`:z›fl›wM:m<fi-hfi-Y fflfl±,'±ı`:u^9:;!„›ıı1w'‹

'K1

'S

čš

___...-....øzzfl›nnn»‹.,øn~ø-‹.ııv.».\z=›a‹;.›::;.`4
l

Š
)
I

Š
Ă
lV
3
Š.š
Š

»Š

zášì
ë
Ž*

o
X

7

Ě
ŠÍT4

2:7×..!;_"

Šł

Ž*
ě

r
n

in

nf

,cavc,

vv



len je velice důležilý, ba pro svůj lilurgićký charakler v něklerýcli
olázkách obsahuje doklady velmi cenné, hlavně v olázce svěcení
kněžslva: biskupa, kněze a diákona.

Da p e Ž o v é l. a Il. slolelí, od sv. Lina až po sv. Viklora, byli
pohřbíváni ve Valikáně u hrobu sv. Delra: iuxla corpus beali Delri.
Dočínaje papežem Zelyrinem byli pochováváni až do papeže Milfl-
iiada lI'›l4l v kalakombách na Via Äppia u sv. Kalisla. Z lélo druhé
serie papežů musíme vyjmouli hroby sv. Kalisla samého, sv. Marš-
cellina _a sv. l\/larcella. Tělo prvého papeže bylo hozeno do sludně
V Traslevere; když bylo nalezeno, pohřbeno bylo v blízkých kalafl
kombáchf sv. Kalepodia. Druzí dva, snad že lehdy za císaře Diofl
kleciána bylo církvi všechno skonfiskováno, byli pohřbeni v kala--
kombách sv. Driscilly, kde polom byl uložen i papež sv. Sylveslr.

V Nejslarší náhrobní papežský nápis je “ epilaf papeže Anlhera,
jenž zemřel r. 236, když byl živ ješlě jeho předchůdce papež Don-
lianus, klerý byl pro Krisla odsouzen do káznice. Nápis je Zacho-
ván v „kryplě papežů“ v kalako-mbách sv. Kalisla. Později byl na~
iezen i nápis papeže Donliána, jenžíza liluleInE1Ĺ[I2KOTIO.Z má je-v
šlě znamení muěedniclví MD; loléž znamení je na hrobě papeže
Fabiána. Bylo všakvyrylo v době pozdější. i ~

Epilal papeže Donliána polvrzuje událosl popsanou V Liber
ponlilicalis o jeho pohřbu. Kniha vypı`avuje,že papež Donlianus,
když byl zavezen na Sardinıi, dosáhli ubilím koruny mučednické.
Tělo jeho bylo převezeno od papeže Fabiána do Říma a pohřbeno
v kaiakombách sv. Kalisla. Děj je skuleěně polvrzen nápisem V
„kryplě papežů“. -

V chrono-logickém pořádku přichází řada na papeže Fabiána
l250l. Známý badalel v kalakornbách de Rossi zpo-zoroval, že
známka muěedniclví loholo papeže byla vyryla na mramor, když
už hrob byl zavřen -- a ledy že Znamení bylo připojeno později;
lenlo fakl vysvěllil lím, že se zde jedná O ,,vindicalio marlyris“, l.xj.
o olicielní jeho uznání od církve, klerá dala vyrýli monogram mu-ˇ
ěedníka až po volbě nového jeho náslupce sv. Kornelia, jenž ho
zařadil do kánonu svalých. Tenlo výklad neupokojil všech a prolo
někleří kladou lolo zevnější označení mučedníků do doby ješlě pofl
zdější, do slolelí IV., V. až Vll. Ale přesvědčivých důkazů nemají.

Nápis papeže Kornelia (253l je již v řeči lalˇinské, kdežlo první
nápisy jsou řecké. jeho hrob je daleko od ,,kryply papežů“; snad
se lak slalo Z úcly nialrony Luciny, klerá ho chlěla míli na vlaslním
rodinném míslě; možno je laké, že lo byly nějaké příbuzenské
vzlahy, kleré mohl míli papež S loulo rodinou. i

Z nápisu papeže Lucia (255) našlo se jenom jméno /IOTKIC
epilaf papeže Eulychiána (283) je léměř úplný. Naproli lomu nápis
papeže Gaia {29olÄje poškozen a liší se od jiných epılalů svým slyfl
lem, je lam loliž zmínka o pohřbu KÁT.Ać)E.žII2 a přidáno if? i
dalum.  i _ i

Někleří proleslanlé zavrhnjí papežský primál; jedním z důvofl
dü, o něž opírají své mínění, je i len, že na náhrobních nápisech
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prvních římských papežů" bývá jenom jednoduchý lilul EIIIZKOHOZ
›-- Opravdu nevíme, jaký jiný lilul mohli bychom čísli na jejich náfl
hrobcích. lislě ne len, jaký píšeme dnes -,~ ponlılex maximus -
nebol' každý ví, že lenlo' lilul je převzal z názvu pohanského. již
Terlulian ve lll. slolelí liluloval lak papeže Kallisla při příležilosli
prohlášení jednoho dekrelu. Dravil loliž Terlulian, že edikllen vy-ˇ
dal nejvyšší velekněz, biskup biskupů: ponlifex scilicel maximus
episcopus episcoporum edicil. Ani nemůžeme čekali, že snad na-‹
jdeme hned od počálku jiný lilul papeže -~ ,,papa“. Nicméně jmé-
no „papa“ bylo psáno na křesťanských mramorech dosli záhy, lřefl
baže s určiloslí dobu nemůžemes_l`anovili. Již Marcellinus za Diofl
kleciana a později Damasus byli nazváni na náhrobních nápisech
„papa“. Jméno bylo označeno zkralkou DD. Než lilul „papa“ v prv-
ních dobách byl více znamením náklonnosli a lásky k osobě pav-
-pežově, než známkou papežské hodnosli. Nebol' ve Ill. av ve il/_
slolelí se říkalo: papa meus,ˇpapa suus, papa nosler. -- Zbývá le~
dy jedinečný název „epis-copus“, klerým byli nazýváni jenom římfl-
šlí papežové.    l

Ovšem musíme uvážili, jakého lo biskupslví sial se papež dě-‹
zdicem, zda jenom čáslečnéhonbiskupslví v měslě Římě, nebo zdali
se slal nejvyšším biskupem celé kalolické církve. lo nemůže do~
bře osvěllili lakonský náhrobní nápis. Zde dlužno obrálili se k hi-
slorii, k církevním spisovalelům, aby nám pověděli, jaký obsah měl
lenlo římský episkopál. Tam najde každý dobrou odpověd'. Zavírá
oči před svěllem hislorie, kdo myslí, že primál papežský závisí na
názvu lélo hodnosli V prvních slolelích.  

Abychom porovnali náhrobní lylo nápisy, pohlédněme jen do
iylokaliánského kalalogu, jehož první čásl byla psána v dobách
Änlhera, nejslaršího papeže, jehož náhrobní nápis se nám docho-
val. Tenlo kalalog ve své primilivní formě začínal: passus esl do-
minus nosler Jesus Chrislus duobus Geminis consulibus Vlll. kal
-apriles, el posl ascensum eius bealissımus Delrus episcopalum
suscepil, ex o,uo lempore per successionem disposilum, qui episcofl
pus, quol annis praeluil. Následuje polˇom celá řada biskupů od
sv. Delra až k Anlherovi. Hle, jak si předslavoval chronisla nápis
ANTEPOC E1ÍI[2'KOI7().>J/Älnlheros byl náslupcem „successor“ sv.
Delra v biskupském úřadě, jehož se ujal Apošlol Delr beZproslřed~
ně posl ascensum Domini až lo nad nadcelým svělemšl

Jméno iı`HI21<OI]()2` nemělo od prvních dob křesťanských lyž
obsah jeho dnes. Elymologicky znamenalo dozorce, vedoucí. U
Řeků se lak nazývali pořadalelé her a zápasů. V Novém Zákonč
bylo užilo slova loho k označení lěch, kdož předsedali každé obci
církevní, a někdy lěeh, kdož dosáhli nejvyššího slupně kněžslví;2)
ale prolo ješlě nebyl lermín uslálen. Než se dnešní lermíny uslá-
lily, muselo se déle užívali léhož názvu ve slejném smyslu. A nyní
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1) De Rossi, Roma Soil li. . i  Š
2) Ani. 2028; Dhššijø 11; i. rim. 32; ni. 17.

100

.nn

2

5



pochopíme, proč by bylo až divné, kdybychom napapežských epi~
lafech lřelího slolelínenašli jméno ,,episcopus“. ,

B ı s k u p ov é: Exisluje dosli biskupských nápisů, jež nám
byly dochovány. Z nich snad nejslarší je nápis na sarkofágu sv.
Sira, biskupa v Davii. De Rossi Z palaeogralických důvodůlvrdil,
že původní čásl nápisu lvoří jen jméno SVRVS; lak by pěkně od-
povídal lenlo nápis slarým nápisům lakonickým. Viděl zde loliž
slavný učenec analogii S jiným nápisem, klerý čleme na sarkofágu
pod Základy basiliky sv. Delra ve Valikáně. l na lomlo nápise je
jenom jméno LINVS. Je dosli pravděpodobné, že je lo jméno prvfl-
ního náslupce sv. Delra. i A . j

I jiné nápisy přinášíme: e i Z
- EDISCODVS .L . . I REQ. NV _ . _ (Kal. sv. Kalisla.)
›- DETRVS El3iI“SCODVS IN DACE Xlll KL MAIA (Sl (Kalak.

sv. Alexandra.) j V i  
A Následující nápis palří jednomu biskupovi Z Brescie, snad ze

Ill. slolelí. Na něm je opomenulo dalum pohřbu, ale zaznamenána
je doba různých jeho církevních hodnoslí: Tři roky a šesl měsíců
byl biskupem, palnácl lel byl knězem, dvanácl lel exorcislou: L

  FL. LATINO. EDISCOPO j
_ AN. Ill. M. Vll. DRAESB

e AN. XV. EXORC. AN. Xll
Dozoruhodný je laké nápis Marka Julia Eugenia, biskupa Z

Laodicey, jenž byl vojínem ve vojsku Maximina Dazy, odkud uprchl,
aby nebyl přinucen obělovali bohům: Z vůle, praví nápis, Boha
všemohoucího jsem se slal biskupemř)

Víme, že v oněch prvních dobách byl biskup vyvolen od lidu,
jako lomu bylo později i u sv. Ambrože. To ale nebylo ješlě pod-
islalou biskupské ordinace, nebol' po volbě musel bylı vyvolený
ješlě od jinéhobiskupa vysvěcen. Lid sám. když se modlil za lofl
ho, koho sobě vybral, říkal, že mu byl biskup dán od Boha. Než
slyšme, co nám vypráví spis sv. l“lyppoli_la v jeho kánonech.

7. Episcopus eligalur ex omni populo. Sedalus sil, sicul del illo in
Aposlolo scriplum jesl. -- ö. In ea aulem hebdomade, in qua ordinalur,
dical populus: ,,Ncs eligimus cum“. - 9. Deinde silenlio iaclo inlolo
grege posi ě'š0,LL0lórr;0ˇw, omnes pro co orenł dicenles: ,,O Deus corrobora
hunc quem nobis praeparasli.“ - 10. Deinde eligalur unus ex episcopis
cl ypresbyleris, qui manum capili eius imponal el orel, dicens:

O Deus Paler Domini noslri Jesu Chrisli, Paler misericordiarum el Deus
lolius consolalionis, qui habilal in allisel humilia respicil, qui novisli Omnia
anlequam fianl; lu qui, consliluisli lines, cuius imperio fil ul ex Adamo
perseverel genus iuslum, ralione huius episcopi qui esl magnus Abraham
qui praelaluras el principalus consliluil; respice super N., servum luum,
lribuens virlulem luam el spirilum elficacem quem lribuisli sanclis Aposlolis
pervDominum noslrum Jesum Chrislum Filium luum unicum, illisqui funda-v
verunl Ecclesiam in omni loco ad honorem el gloriami nominislui sancli.
Quialu cognovisli cor uniuscuiusyque, concede illi ul ipse sine peccalo
xddealjxnnflunıhnun,ıu»nKneahu pasccnžçuegenıhnuninagnunısacnnn.
Effice eliam ul propler praeslanliam illi ab omnibus invidealur, el accipe
oraliones eius el oblaliones eius quas libi offerel die nocluquc elvsinl libi

3) Scaglia, noliones Il. “ i
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odor suayis. Tribue eliam illi, O Domine, episcopalum el spirilumclemenleın
eł poiesialem ad remilienda peccala; ei Íribue illi faculiaiem ad dissolfl
Venda Omnia Vincula iniquilaiis daem_onum ei ad Sanandos omnes morbos,
ei conlere Salanam sub pedıbus eıus Velocıłer. Der Domınum noslrum
jesum Chrislum, per quem iibi gloria cum ipso el Spiriiu Sanclo in saecula
saeculorum. Amen. z

jak Vidno, osoba biskupa byla `vˇyVolena od lidu a ordinace mu
poìom byla udělena od biskupa. Zaležela V církevním rilu, V ceıe-ˇ
moniích a V modlitbě, V níž nově zyoìeněmu se Vyprošovaslca moc i
zvlášlní milosl, Vlaslní jeho novému vysokému úřadui povinnosii
před Bohem Vůči svým svěřenym. Dláme se, V čem záleží dnešní
ordminace biskupa? -~ A io Všechno dalo seVe Vzdálenosii jednoho
slolelí od dob apošlolský/cli,!

K n ěž í: Dodle epigrafickćho slylu kněz V prvních Slolelích se
jmenoval ,,p1`esbylei`“. Jméno „sacerdos“ oznaěovalo hodnosl bi~
skupskou. Toho se užívá ješlě dnes V liiurgické řeči. jméno „pres“
byler“ časlo bylo Zkı`aco~Váno~; lak nacházíme značky: PRE., DRĎ.,
DŘ., 729, i ~

Ačkoliv lenlo lilul nikoho zylašlě neoznačoyal, přece vidíme,
že byl dávan jako Vlaslní lilul knězi a lo každému knězi, kłerý mohl
předsedali lilurgickěmu' shromáždění. ,Kánony sV. Hyppolila jasně
rozlišují kněze od laika. Rozdělení pofllom je ješlě palrnější, když se
praví, že diakon nemůže Vykonáyali Všechno lo, co činí presbyiešz
Zde jesl lexl kněžskě mdšnace: c

30. Si aulem ordinaiur presbyier, omnia cum eo simililer aganlur ac
cum episcopo, nisi quod całhedrae“ non insideal. -- 31. Eliam eadem
orałio super eo oreluı“ lola ul Super episcopo, cum sola exceplione nominis
episcopalus. ~‹ 32.. Episcopus in omnibus rebus aequiparelur presbyłero,
excepio nomine całhedrae el ordinalione, quia poieslas ordinandi ipsi
non hfíbnıluı“. y

jaky polom musel byli duch, Vnilřní příprava lěch, kleří byli
svěcení na kněze, jesl Vidno Z loho, že se pokládali za hodny, aby
byli Vyznayaci Viry. Takoví, kleří podsloupili různá mučení za Víru,
li již opravdu měli ducha kněžského. Ale přes lo i oni museli býli
ješlě posvčceni od někleľěho biskupa: , i

_l 43. Quando quis dignus esl qui slel coramlribunali propleı“ fidem el
afficıalur poena propler Chrisium, poslea aulem indulgenlia liber dımıłhlur,
iahs poslea mereiur_ gradum presbyleralem coram Deo, non secundum
ordınaiıonem quae hl ab episcopo; immo confessio esł ordınalıo eius: -
44. Quod si Vero epıscopus iii, oidinełur. ~« 45. Si quis confessıone emıssa
loľmeniıs laesus nonesl, dignus esl presbyleralu; allamen ordmełui per
epıscopum. -_ 4ó._Sı lalis, cum seryus alicuius essei, propler Chrıslum
cruhalus perlulıil, lahs Sımililer eslpıżesbyler gregi. -~ 47. Quamquam enım
formam presbyleralus non acceperil, lamen spirilum presbyłerałus
adeplus esł. Episcopus igilur omillal oraiionem quae ad Spirilum Sancium
peı`ÍineÍ.4) L _  

Nicjasnějšího nemůžeme chlíli. Mezi kněžskymi náhrobními
,nápisy žadný není lak s-iarý, abychom mohli z něho uso-udili, že
io byl snad nějaký biskup, kiery byl jednoduše liluloyán „pres/~
byłer“. - l ' V

4) Duchesne, origines du culle chrelienip. 525.,
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A Ale náhrobní pomníky nám Vypravují i jine zajímavé věci. Na
nich loliž nacházíme někdy lilul „presbylerissa føvçz-»n/,?ëv›'fx€nøz) a
řídce ovšem i „episcopa“ nebo ,,episcopissa“. Dodle hislorických
důkazů jsou lak lilulovány ženy lěeh, kleří byli vysvěceni na kněze,
nebol se slali biskupy. ležlo polom manželé pro Krisla se svale
razešli, manželka se odloučila od svého muže a žila jako vdova,
byvši zasvěcena jenom Bohu. „Episcopa“ se nazývala i laková ma-
lrona, jež měla syna nebo Vnuka biskupemřl S

 Zeny kněží žily opravdu svalě, jako ženy, kleré: V\}“hı`adně svym
živoleni slouží Bohu a jenom málo se odlišovaly od panen (clih.
seslerì. Měly laké zvlášlě určené míslo V koslele, doslávaly polí-
bení míru od malron a byly velice clěny a váženy od všeho věřífl
cího lidu. ' y

Nesčelné nápisy panen, jež jsou nalezeny V kalakoınbách i ěa‹
sie narážky na krásu a vyvýšenosl jejich slavu jako nevěsl Ježíše
Krisla dokazují, jak velice již od prvních pokolení křesťanských
byla clěna clnosl andělské čisloly panenslví a liliově se slkvouci
ěislý živol prvních křesfanek. Abychom se lepe vyslovili, přináší-
me dva verše z nápisu sv. Damasa vkalakombách sv. Kalisla:

HTC IVVENES D\/ERIQVE SENES (ĹASTIQVE NEDQTES.
Q\/lS MAGE VIROINEX/lvl DLACVIT RETINERE DVDOREM. -A

Dřemýšlej, pochop - le krásy, mysleria čislého srdce se ni-
kdy nenasylíšl 3 V

Arcidiá koni a diákoni: S lilulem arcidfiákoni, jak na
pomnících lak v hislorii, se selkáváme až V V. slolelí. Tak byl cv-
znaěován první ,diákon V něklerć dioecesi jako správce a zvlášlní
pomocník biskupa. Známý je nápis jednoho arcidiákona Sabina,
klerý nacházíme v dolejším koslele sv. Vavřince V Římě:
SEDVLCVRVM SABINI ARCHTDIACONI (elc.l, Z něhož se dovídá~
me, že nejen ,,leclores'Ť a „canlores“ byli zasloupeni V choru, ale i
a1`cidiákc~ni a diákoni. O lom svědčí i jine nápisy:

- HTC LEVlTAŘ\/lvl DŘll\/l\/.S IN ORDINE VIVENS  A
DAVIDICI CANTOR CAT-2l\/!lNlS ISTE FVIT. Nebo:

- DVLCIA NECTAREO DROMEBAT MELLA CĹANENTEM
DQOFETAM CELEBRANS DLACIDO M()DVLAl\/ll`i"~lE SENEM.

(Chvalořeč na diákona Redemplal 3
Zde přinášíme lexl kánonů o ordinaci diákona:

37. Si ordinalur diaconus, observenlur canones singulares el dicalur
haec oralio super eum, neque lamen ad presbyleralum perlinel sed ad
diaconalum, sicul famulum Dei . _ . Talis revera esl diaconus ille .de quo
Chrislus dixil: ,,Si quis mihi minislraveril honorificabil eum Daler meus.“
-- 38. Episcopus aulem manum imponal ei el hanc oralionem dical super
eum loquens. -‹ 39. „O Deus, paler Domini noslri lesu Chrisli, rogamus le
enixe ul eflundas Spirilum luum sanclum super servum luum N. eumque
praepares cum illis qui libi Serviunl secundum luum beneplacilum sicui
Slephanus, - 40. ulque illi concedas vim Vincendi omnem poleslalem
dolosi signo crucis luae quo ipse signalur, - Lll..ulque concedas mores

, 5) Deloche, Revue archeologique T. lööó.
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sine peccalo coram omnibus hominibus, doclrinamque pro mullis, qua
genlem copiosam in ecclesia sacra ad salulem perducal sine ullo scandalo.
-« 42. Accipe omne servilium eius per D. N. ]. C. per quem libi cum
Spirilu sanclo sil gloria in saecula saeculorum. Amen.5l

V lomlo svěcení, kleré Vždycky uděluje jen biskup,P. právě jako u
biskupa a kněze nacházíme vkládání rukou a dovolávání se Ducha
SV. Avšak moc, klerou zde svěcenec doslává, je zcela jiná, nežli

VVona knezská ,
Dřipomínáme, že bychom viděli na nápisech ješlě lilul ,,pı`ae~

posilus ecclesiae, basilicae“ elc. Takový lilul palřil právě diákonu,
ačkoliv najdeme i lilul „presbyler praeposilus“.

'Subdiákoni a nižší svěcení: Do diákonovi je velmi
řídká zmínka o subdiákonovi, ačkoliv již sv. Cyprián jmenoval len-
lo slava opěl jméno subdiákona se opakuje ve známém lislě pav-
Ueže sv. Kornelia, jak lvrdí Eusebius. Liber ponlilicalis praví, že
papež Fabián (250) jmenoval sedm subdiákonů; ale není zde jislě,
zda se mluví již o úřadě subdiákona, jenž dříve již exisloval. Kano-
ny sv. Hyppolila přizpfısobuji svěcení na subdiákona svěcení na
leklora a lakfě je kladou až za lolo druhé svěcení:  

45- QUÍ COHSÍŠÍUÍÍLII' 0Éw7v‹'50ˇ“,“.-ˇ ornalus sil virlulibus diaconi, neque
manus ei imponalur primo, sed evangelium ab episcopo ipsi porrigalur.
--`› 49. °Y7r0ďć0ífl.01›0ê“secundum hunc ordinem _ _ _ - 52. °Y7wô`wŽ`»20v0€ˇ el
øävzx;/vø$0“1:›z€“ quando soli oranl conlislanl in posleriore parle; 1~Ť7I0‹5`“i2‹02'0~"'“
aulem servial coram hominibus. S s

jak palrno, praví se zde, že při svěcení na leklora nevkládají
se ruce; ani zde není zmínka o nižším svěcení. Možná, že kodex je
V lěch míslech porušen. Ale je lež možno, že lehdy nižší svěcení
nebylo ješlě uslanoveno. Terlulián při exorcismu vykládá, že lehdy
všichni věřící měli moc proli dláblu; exorcisly první jmenují Orige~
nes a sv. Cyprián. Domniky se shodují s lěmilodaly, nebol na nich
jsou zaznamenání lekloři Z ll. slolelí, exorcisli ze slolelí III., rov›-ˇ
něž akolyli, kleří se jmenovali laké ,,sequenles"', ve slolelí III. Úřad
osliáře palřil V prvních dobách lossorům íhrobníkůml. jméno „osli-
arius“ je pozdější, ale je možné, že úřad osliáře exisloval u basifl
lik již ve IV. slolelí. A nejen muži, nýbrž i ženy zaslávaly úřad
osliářů, aby se zachoval pořádek i lam, kde byly jenom ženy.
Osliariál na západě lrvá až do-dnes. Ve východní církvi Však V Vi.
slolelí již se o osliářích více nemluví. Odkazujeme mile členáře
' vłv 0vjes e na jiné dobre prameny, kde naleznou bohalou snusku ná~
písů Z nižšího svěcenířl - Z lěchlo nevelkých pamálek archaeolo-‹
gických jsme poznali, že naše kněžská svěcení jsou laláž jako lofl
mu bylo V prvních dobách, V dobách apošlolských. Církev sv. je
bedlivou slrážkyní všech pravd náboženských!

A 6) Duchesne, loc. cil. í
7) ]. lvl. Dr. A. Podlaha ›- Archaelogía chrisliana (Tumpach), K. II.

d. Ill. §. 5.
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Ď ANTAL:
DROBTY K ŽIVOTOPISU STOJANOVU.

I I íl3okračováni.) A
Je přirozeno, že nezůslávalo u Slojana pouze při podpoře

mravní. Co měl, rozdal. jako příborský kaplan poznamenává v dofl
pise r. 1882: „Došlovní poukázkou posýlám 3 zl. ,,lil. lednolě“; jesl
lo ovšem pramalý (pramalý na lehdejší dobu?l dárek; p lu r i b u s
ınlenlus minor esl“ ad singula sensus.“ je lo vzácná
omluva, oprávněná u něho po celý živol. - Jindy píše: ,,l3řilo~žen‹~ř
račlež věnovali účelům ,,Sušilovky“.“ -I- Kolikrál asiposlal bez
p O z n á m k y, kolikrále dával O s o b n ě? Ví Bůh. --

Zvlášlní péči věnoval Slojan Vždy Velehradským 'bohoslovc-
ckým sjezdům. Až měl z loho nezaslouženč: nepřijernııosli, lřeba“
že jednaje s bohoslovci, vyžadoval vždy nejprve svolení vdpp
předslavených. Llpozorňuje na př. V dopise: ý,,l3ředpokládárne, že
Vše cum licenlia sup. Ierioruml.“ Nepomohlo. Musel kdysi sjezdo~
vé jednání jako předseda hodně zkracovalı, „poněvadž nebylo
možná přeslechnouli různě a různě žaloby, o ,čemž nemohu psáli“,
praví ,,což loliko úslně říci mám. (N. p. bisk. Brněnskému zaslána
byla obžaloba . _ .).“ I _ Ť

O Sjezdy se slaral všeslranně. Sháněl (V pravém slova smyslu)
bohoslovce, řečníky, hosly -- hudebníky; obslarával ubylování, la-.
cınou slravu a nápoje. Navrhoval dobu, program, výlely. Ilrovnáfl
valvzniklě spory, snažil se předcházeli možným nedorozuměním
a p. Obslarával dokonce sám povolení sjezdů na hejlmanslví a
pochvaluje si: „Ke všemu vždy doslávám povolení.“ jinde: „Ohled-
ně železnice poprosím p. minislra žel.“ Tam se mu Vždycky dobře
nedařilo. „S železnici se lo nedaří.“ „Nepodařilo se mně dosud
vymoci všeobecnou slevu na dráze.“ V

V S á m jezdil na Sjezdy s nadšením. ,,Z le duše děkuji Vám za
Vaše laskavě pozvání ke schůzi velehradske, ku klerež zavílám,
bude~li mi poněkud možno“, píše r. 1882 kaplan přiborský ,,na Den
sv. Dlelral a Dlavlal, den lo výroční první Lorelskě pouli Slovanů-;
kalolíků“. A z Velehradu volal mocně po cele Moravě, i mimo ni.
Předně bohoslovce. „Díšu vdp. regenlovi br. a lu mu připíšu, aby
povzbudil pp. bohoslovce.“ v- A pak všechnyhoslilele cyrillofl-
melhodějskě. „já jsem již napsal vážným osobnoslem mimo Mora~
vu. Nevím, jak loho mnoho seženu. Mnozí horují, alep eněz ne~
ní.“ ,,Mons. Šlaslný lenlokrále asi přijde, poněvadž již věru dosl
má mých výčilek, a poněvadž šlvu proli němu, aby s ním ani ne~
mluvili, dokud nepřijde na Velehrad.“ Takovým způsobem “ zval
Slojan dobrácky jislěìz časlo. Jinak si objednával po 30, 50 i více
pozvánkách -, rozhodil je mezi poslance, nalepil známky a roze~
sílal dosvěla. Zajíma-l se značně o „uherskě Slováky“. Ovšem byly
lehdy časy. nebezpečně-. Informuje na př. bohoslovce „že na Slo-ˇ
vácku llh. zle a zle, ovšem nevíle. Nezvele lelos bo-hosl. slov., neb
jinak budou neší' . _ . Musí se počílali S poměry. Ĺlslně víćel“ _ _ .
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jindy za-se: „Il lvlladňanskěho jsem již pozval a více Slováků ,bo-
drých _ Psal jsem již na více slran (jihosl.), doposud nedošly
odpovědi.“ „Slováci přijdou a ly musíle nechali se vymluvili do-
poledne a odpoledne zase .- doma musí mlčeli -- a prolo chlějí
sevymluvili u nás . _ .“ : _ 8

lak se pokoušel navšech slranách, palrno z časlých pozná-
mek, na př.: ,,l3. prof. Daslrnek, myslím, asi nepřijde, aneb zvednou
proli němu boycol; jiná léla sliboval, že přijede a chlěl i řečnili --"
„Doslancům pošleme pozv.“ „Kdo přijede do Brna Z ciziny, loho
přivlečeme na Velehrad --_“ c I  

- Nejraději snad zval Slojan na Velehrad aka de miky-laiky.
Viděl do budoucna; chlěl vychoval ınleligenci. Každou chvíli prosí
bohoslovce ol adre:sy“ akademiků (celé archy mu jich posílánv), aby
je mohl pozval na exercicie. Zavděčil se mu každý jedinou adre-
sou. A“ jak byli“ užakademici na Velehradě, pak je volal na sjezd
bohoslovců, ipobádal k ldebalám, ke králkým promluvám.. Slačilo
mu „cokoliv lo víře aj o sv. Cyr. M. (na chvílenkul“. býval ovšem
někdy s akademiky kříž. Díše o nich Slojan kdysi laklo:  

_ . ,,Ohledně akademikůílěžce lo nesli přemnozí lůni, Ilakl Dü-
sledně míslo V loni), že ani jeden nemluví). Duchovenslvo lo prolo
rádi (lak) ve chvalu) vidí, že nabývá naděje, že časem odchováni
budou laici, kleří se slyděli nebudou veřejně promluvili. Kdož jsou
V ruchu polilickěm a vědí ze zkušenoslí, jak mnohdy naproslo ne-
možno. pohnouli i hodného laika, aby veřejně vysloupil, mile pře-
kvapení bývají, mluví-li laký lajk, al' si již vybral cokoliv., I je lo
pravý heroický akl, odhodlá-li se k lomu. já jsem vždy pro lo, aby
o něčem mluvili, co by se odnášelo k hlavnímu lhemalu, ale lu
leprve jsem poslal Ill) jak chalrnými ly posilivní vědomosli lěchlo
„velikánů“, o nichž opravdu Velmi mnohofjsem se fdornýšlel. Ani
poluchy nemále,:co jim laká řeč nadělá' slarosli. To jsle Vy bez
licho-cení proli nim pravýrni kosy a.obry. leden Z dřívějších řečni-
ků akad. -4- měl velmi snadné lhěma - polovičku vyčll ›- a předce
-celou noc nespal -« musel' míli svělničku pro sebe a když přišla
na něho řada, o vše prosil, aby mu ješlě chvíle popřána byla. Tu
dle zkušenoslí nabvlých nezbývá nic jineho, než nechali je řečnilí
o- Cemkoli chlějí, co jim snadné. - Musíme býli rádi, když lam
někoho doslaneme. Lůni navrhli jsle hodného 'pánav seznamě pro
exerc., jm e n ov al se k lom) u „C vr i l I“ - luš-ím,,rozhodli se,
že o apošlolálě promluví, o sv. CM. a vi palách za rozhovdnulírn
přišlo odvolání, že prý mu namluveno, že by se kompromiloval aid..
Dle ,rozmluvy jislěho pražského) pána --c poměrů znalěho -3 jsou
DOHÍČYY Hęulčšenéímeziřsludenlslvem. Snad lelos. se podaří, aby
aspoň lrochu V souhlase ,s Vámi mluvili. ˇ * C C

. - Z Jihosløv. nčkaø jn;'~iièđfl,..n.øzyzfl1 isęiú jiøh viçć. nøxnóınžičflná
0b,5Ť'Íì1ŤöI`fl lä- - Na Vele_hıfad..napi'š,le ,kralinkou prosbu, aby poskyl-
nulo pohoslınslvı jakojıná léla. .lelo ovšem již vše umluveno, ale
aby loléž off. bylo odVás _ . _“ 4
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Takse slaral Slojan O svolání sjezdu a o účaslníky_ Ale “i program
musel mnohdy pomáhal seslavoval - uslanovoval d ob u sjezdů.
Bylo lřeba dávali vždy důkladný pozor. Tak-radí Slojan bohoslov-
cum 1896: „Ohledně provolání v.,,Iˇllasu“ nemějlež již.slfarosli;snad
by svěl mohl luze. na lo upozorněn býli; k d o s i ,n i k d y n e s p 1;
snadno by mohli přijíl dobrodinci, abyvše pokazili. Nynínení žád-
ná schůze jislá před, před (l) škandálem_“ „Radıli jsme se .na.posV_
V.(_elehradě), jak byse Vaše boh. poulě zvelebilı daly; nechceme
Vám se vnucovali a snad míchali se do Vašichzáležiloslí - loli-
ko dobrou věc máme na zřeleli_ Umluveno Vám navrhnouli aby
se odbývala io lelošní pouli Vaší a akademii A- abysle Vyz ol-
sem-in. provedli velký dialog o božslví Kr_ P. - aby byli asi 3 de.-
lensoři -_ 5 odpůrců fl~- dialog aby lrval asi 2 hod. as aby končil
vzlelnou -‹ nadšenou řečí hlavního delensora.'Více umluveno,:aby
i oslalní,lakullyzasloupeny byly: medik aby promluvil o nesmr-
lelnosli duše, právník O poměru církve a šlálu ald. l\lěklerý,Slovi-
nec mohl by přednésli báseň slovinskou, Dolák nějakou chvalořeč
o sv. CM. ald. Taklo --- lrváme :-- by poulě velmi; oživly a léž.
mnoho dobréhoi i u svělských akademiků Vzpůsobili (I) by _mo~hly _
Záhodno, aby dialog mislrně proveden byl a aby se mohlo (I) dáli
yyl“išlili na pamálku; lu bude rady a pomoci vdp. p. superiora lřeba,
prolo Vás prosím, abysle ho poprosil o radu a pomoc _ _ _ a mne
pak brzy psal, přijal-li náš návrh, .abychom mohli oslalní obsla-
rali_ Řačlež Zcela upřímně se vyslovili _ _ (1892) „Do velikých.
nesnází nás obyčejně přivádí den akademie, O němž se nemůžele
dohodnouli, lakže mnohdyjen několik dní před lím se zví, kdy bu-
deakademie _ _ _ Tak nemožno doslali hosli Z daleka_ O Veliko-
nocích lelos se už slanoví pořádek. - Domluvle sel Prosím Vás
o lo uclivě.“ (1896) ,,Sešel jsem se ,L1 holiče V Brně s jislým pánem;
zvedena řeč na velehr. slavnosli; nelíbí se mu název Vaší před-
nášky ol „české olázce“; mělo by prý lo býli něco všeobec_, abylo
zajímalo i cizince. Sám bych se přimlouval _ _ „Bude-li čas, jen
račlež nechali léž dopoledne mluvili akademiky; Však ono se na-
jde ,řeči odpoledne; snad by je lo uı`azilo_ Prosím Vás, n a op S l ř e-
le řečníkům, aby jen zkrálka mluvili, jadrně a nazpaměl (ne čísli sv
papíru). Al' j e V lo m j i s k r a a ne jalové povídání a co nejkralší
(lakl) al' každý mluví. „Věda a víra“ velmi by se zamlouvaly laj-
kům; náš iučilel i jiní doposud vykládají ol řeči dp_ P. Se dláka
ílehdaboíhoslovcel, klerá podobné lhérna pojednávala Sociální
ihéma snadse nezamlo_uvá,neb V _PraZebu_dou podobná lhémala;
mnohým se již proliví lo Věčné socialisování, jaké nyní ovšem o-~
právněno. - Snad by ráno mše sv. mohla býli již jo 3,/46., neb mnozí
(sil venia) nemohou se dočkali snídaně; lé člvrl hod. se dobře se-
ióę.“ (1896).  ý    

, .Když chlěli bohoslovci Zaváděl no-voly a dodali sjezdům lesku
lím, že zvali vysoké hodnosláře círk. k službě mše sv. - upozor-
ňuje Slojan slarosllivě-:i „Bylo lo zvykem, že vždy p. předseda liler.
jed. míval mši sv. Prosím Vás, nechle lo při lomlo chvalilebném
zVykuÍ'_ _ 2 i ` ` _ _  , . __ .  , ' ,-2 .
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,Jenom O lo pi`osíme, by řečníkům Čas byl vyIněřen“, horuje,
maje na mysli, jak sám musí časlo referenly lahal za šos: nechle
lohol . . _ a o l2ě byl konec akademii byl.“ s

p Tak měl Slojan ve zvyku slarali se o všecky maliěkossli; vše
vedl v evidenci, poradil, opalrně upozornil, nadšeně chválil, srdeě-‹
ně, dobrolivě napomínal. Sám uspořádal a pak lišivě ujišloval, že
není lřeba míli slarosli, že ,,vše bude zařízeno“. s l

Znaěně políže dělávalo bohoslovcům občas s“lı`a`\z`ování~. Obrafl
celi se ovšem na Slojana, klerý pomáhal, jak mohl. S ubylováním
bylo lć:pe.,,Dosloupí se Vám celá noclehárna zdarma", psal Slojan
obyčejně. Hůře se slľavou. Bohoslovcům se palmě někdy u ,,lˇle;-
roldů* nelíbilo. Doslalo se jim však brzo od Slojana informací.
Cely úpěnjlivý dopis hoslinskě přiložil. Zněl: ,, . _ ._ jsem lím celá
7.ničená,veledůsl. pane, neb se slrany pok1`oko«vě uslavičně hrozí
proli nám a co mohou, nám seberou, že skulečně lelos jsme ješlě
velmi malýobchod měli fa led" i se slrany kalol. chcou nám naše
odebral. Račle se na lo přeplal . . .,. neb jedině Vy můžele v le
věci nám pomoci . . A Slojan klidněujišfuje: ,,\/ynasnažíme se,
aby při jídle byla hodná sleva a něco zachráněno .y . \/ysvělluje
však: „jesuilé slravovali Vás nemohou. Nejedná se zde O ocholu, O
lě nelřeba pochybovali, ale jsou zde zájmy živnoslenskě a ly Ioz“-ˇ
hodují. Pro ly nesmí Vás slľ. neb by popudili kde koho na Velehra~
dě na sebe. -- Nebylo by na škodě, uslanovili 4-5 boh. ę- lakych
vždy se najde v- kleří by obsluhovali, vždyl' lo není pol_nižo«\/ání. -‹
Mně lhoslinskál již účel ›-« koilikpožaduje -« (poslala) -~ jelikož:
ale lo drahé, poslal jsem lam svěho příbuz. D. Hřívu, aby s ní vše
znova vyjednal. - Když vše se uváží, lak předraženo lo není dle
zkušenoslí Brněnských, kdež lo Za drahý peníz nedoslali. -- Psal
jsem, aby se dalo Vám jídlo, co něco vydá, a aby k lomu bylo víno.
-- O oslalní se už poslaráme dokonale, aby. přeslaly nářky oflprávfl
něné i neoprávněné. Dak ale musí páni zachovávali pořádek a ne~‹
jísli v Čas neuslanoveny ald. »- Najmu 2-~Í'› kněze a společně všefl
chnoj provedeme. Seslavle líslek jídelní, co ajak clicele. Aby
každýněco různého jiného si volil, nalo přısloupnouli nemo~žno."'

.Kolik lu bylo lásky lřeba, aby mohla pečovali o bohoslovce!
Zlalě srdce Slojanovo »-» slarosllivé po desílılelí -~ kdy se li za
všechno bohoslovci odmění?l - llrpkoflslí bylo občas dosli mezi
účaslníky sjezdu. Tak se ozývá slarosllivý hlas Slojanův: ,,Dosla`ı
jsem psaní lllod p.Dı`. (ìrivce, že ho snižují u Vás ald. -~ Dıjo-
sím Vás uclivě, nemám .rád hašleření, uslanovle sivše, jak
chcele a co chcele, jenom nám lo sdělle i ip. Dr. Griv. léž. -- Níe~
c h c e l e -‹ li mílii poulě a akademie,lak lo udělejlel Ani ve snách
nenapadá Vám v něčemněco předpisovali. jen o In o d ob ı` oz S e
je d n á . _ , (Dokončení)
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LAROMÍRDOŘÍZEKZ -

Pnonocrví o SEDMDEsÁ'r`I 'rÝDNECI~i
 Ä lDANnz‹3LovYcH.

  (Dokončení)
Zbývá rozřešili olázku, kdy pronesen byl výrok O Znovuvysla~

vění Jerusalema, jejž anděl má na zřeleli, prolože od lohodne a
roku začíná plynouli řada sedmdesáli sedmilelí. Ž

Tenlo výrok -‹ jak palrno Z lexlu proroclví - má obsahovali
dovolení vyslavěli znovu rozbořený jerusalem. Nelze ledy za lako‹
vý výrok považovali něklerá slova proroků, klerýrni lilo ve jménu
Božím slibují Israelilům navrácení ze zajeli a obnovení měsla i jeho
zdí.9) Droroci líčí sice na mnohých míslech skvělými barvami vy-
svobození národa vyvoleného a slávu nového Jerusalema, avšak
všechna lalo. Inísla obsahují pouze slib obnovení měsla, nikoliv
však prohlášení, aby byl lerusalem zbudován. Dle konlexlu dále
není pochybnosli O lom, že anděl mluví o výroku, klerý bude le~
prve pronesen a lo lakovým způsobem, aby Daniel neb současníci
mohli bez úsilovnéhol pálrání poznali, že přišel okamžik, kdy Za-
číná se proroclví plnili; nebof V opačném případě by nemohla býli
slova Gabrielova proroku úlěchou, nebo jen úlěchou klamnou. Jesl
ledy- nulno hledali jiný výrok Boží, al již přímý neb proslředniclvím
něklerého svělského~ panovníka daný, klerý by dovoloval porobefl-
išýrrı Židům opělné vyslavění Jerusalema. Ž  .

ˇlímlo výrokem nemůže býl dekrel krále Cyra Vel. Z r. 538.10)
Cyrus Z vůle Boží dává dovo=lení zajalým Židům své říše, aby se
navrálili do Judska a po-slavili dům Hospodinu, Bohu Israelovu.
Oslalní Židé, .kleří se domů nenavrálí, mají své soukmenovce hmol-
něpo-dporovali. Král dále nařizuje, aby byly Židům navráceny po~
sválné nádoby, uloupené Nebukadnezarem Z chrámu jerusalemfl
ského. O vyslavění měsla se však lenlo Cyrův dekrel vůbec ne-v

" V ' _ _zminuje. e  
I" ` ' I V I , _o v X, vfproli nazoru neklerych exegelu, ze za lenlo Bozı výrok jesl

považovali ˇvýnos krále Daria Z r. 520, jsou vážné námilkyfiil Obsah
loholo dekrelu jesl lérněř loložný s dekrelem Cyrovým. Samař-f
ským loliž, uraženým hrdýrn odmílnulím pomoci, klerou nabízejí
Židům, podařilo se osočováním lěchlo u dvora perského Znemožfl-
nili další slavbu chrámu jerusalemskéhofl.eAsi po palnáclilelé přez-
slávce Začínají Židé, povzbuzení prorokem Aggeem a Zachariá~
šem, slavěli beze všeho dále. Salrapa Tanaj, jemuž byl podřízen
judský míslodržící Zorobabel, referuje o o lom Dariovi. Tenlo dává
pálrali v arehivech po výnosu Cyrově,“na nějž se Židé odvolávají,
a nalezna jej, polvrzuje výnos Cyrův v celém rozsahu, avšak O vy›~
budování a opevnění měsla není v něm ani slopy. Ž

..ì._..____ì,.4 ,...,_ `

ˇe 9) Srov. ls 4426, jer 2910, 3()*8, EZ 3610, Mieh 71* a j.
10) Srov. I. Esdr lľnn., 63-5, Il. Dar Ž›ó23nn.
1.1.) Srov. l. Esdr 61-12. .
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Další dvěrdůležilá uslanovení, lýkající se Záležiloslí židov~
ských, vydává král Arlaxerxes Dlouhoruký, prvnív sedmém roce
své vlády, druhé ve dvacálém.12) . c c  

Z předešlého iplynegže Z dekrelů, vydaných před Arlaxerxem
í a jednajících o Záležiloslech židovských, není žádný loho obsafl
hu, aby bylo lze naň vzlahovali proroclví andělovo ,,o vyjilí řeči,
aby byl vzdělán Jerusalem“. Dále jesl jislo, žekr-ál Arlaxerxes l.
dal r. 444 svolení Nehemiášovl, jak lenlo praví, ,,aby mohl přikrýli
"brány hradu domu (Božzího), jakož i zdi měslské a dům, do klerého
vejdu“. Z loho jesl palrno, že r. 444 jislě bylo dáno svolení k refl
slauraci měsla i hradeb a ledy že po lomlo roce již nelze hledali
výnosu,»klerý by vyhovoval prorcclví. Zbývaší ledy len dva výnosy
Arlaxerxovy, kleré můžeme vzíli v úvahu. Kleré ledy ze dvou lěch~
,lo uslanovení jesl dle slov anděla vzíli za základ počílání sedm-
desáli sedmilelí? '
; Bedlivým srovnáním obou rozhodnulí Ärlaxerxovýchi Z roku
sedmého a dvacálého jeho vlády zdáse býli oprávněným mínění,
že již první dekrel Arlaxerxův, vydaný r. 458 př. Kr., obsahujedo-“
voleni Znovuzřízení Jerusalema, a druhé rozhodnulí královo zdvaz~
cálého roku jeho vlády jesl jen jasnějším polvrzením dekrelu
prvního. . j . Z ~

ˇ Dřívější výnosy královské od dob (Iyrových zmiňují se vždy
jen oi vyslavění a ozdobeníø chrámu Božího, o proslředcích k jeho
izbudování a o obělech. Výnos daný Arlaxerxem knězi Esdrášovi
pojednává sice léž Z velké čásli O 'darech a obělech pro chrám
Hospo-dinův, avšak dává v něm král Esdrášovi i rozsáhlou pravo~
mc-C, značná práva a výsady, zínichž iìrávem lze soudili, že král
dovolil Esdrášovi vybudovali i hlavní měslo Judska; -Esdráš
jesl jmenován královským komisařem své vlasli. jesl mu dána moc
uspořádali náboženské a občanské záležilosli Židů, 'uslanovovali
soudce a úředníky ke správě slální. Se zbylkem zlala a slříbra,
jež zbude po nakoupení obělí pro chrám jerusalernský, může nalofl-
žili ,dle své vůle a dle vůle Boží. ludsko doslává ledy roizsáhlou
Somosprávu,›jíž dosud nemělo“. Židé. sice musejí 4 uznával vrchní
nadvládu perskou, ale spravofvali se mohou svým vlaslním Zákonífl
íke“m. Srovnáme~li ledy lenlo výnos králův, jenž v dává Židům lak
velká práva a značnou svobodu, s dřívějšími dekrely královskými,
`jež připoušlěií pouze obnovu chrámu Jahvova, n e l Z e ne vid ě li
velkého rozdílu ve prospěch Židů. l\/láme~li na zřeleli
“v`ý_znam hlavního měslsa pro národ židovský, kleré, chrámem Božím
se slalo slředem náboženského a polilického živola židovslva,
uvážíme›~lí, že ssuliny svalého rněsla, jež byly- na očích Židů vrá~
lıvších se z Babvlona, slešně neb snad ješlě více bolely Židy než
samo zajeli, můžeme se domnívali, že" Esdráš, u krále oblíbený,
jislě pamaloval na své hlavní měslo, v němž slál chrám Boha, je~
muž král projevil lolik své přízně. Tylo závažné důvody opravňují

_ 12) O prvním jedná l. Esdr. 7*? 95, o druhém Neh 14-22 '
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nás soudıli, že Ärlaxerxes dovolil Esdráš,ovi,v sedfl-
mém roce svévládylr. 458), abyznovu vyslavěl jeru~
salem a s lím (aspoň implicile) dal i dovolení obfl
klíčiliměslozdí. či Ž   

4 Dřesvědčivé důvody pro lenlo názor podávají i další událosli.
jak se dovidáme Z l\leh'l*~“"=, byly nedlouhoypřed příchodem Nehefl
miášovým zničeny hradby jerusalemské. Z l. Esdr. 412 vysvílá, že o
jejich zřízení se pokusili Židé po příchodu Esdrášově. Začali ledy Ži~

dé slavěli měsl. hradby po příchodu Esdrášově, klerý byl uslanoven
kı`álo\/slżým komisařem v judsku. Mohli se loho odvážili Židé pod
vedením Esdrášovým proli vůli královské bez obavy, že ýpopudí
proli sobě krále a zničí lak léžce nabylou samosprávu? »‹- Ovšem,
podaří se nepřálelským sousedům obralně slilisovanou žalobou
u krále (Židé jsou národ vzpurný a k vzpourám náchylný) překazili
dílo Esdrášo-vo a pobořili, co Židé vyslavěli. Avšak král, jenž žalo~
bám uvěřil, neviní Židy, že přesluuují pravomoc, klerou jim udělil,
obávaje se však přece zlých následků, až Židé opěl dobudují své
měslo, chce jim jen nepřímo - znepokojováním sousedy --ý znefl
rnožnili k čemu dal svolení. ,

Mínění, že již Esdráš doslal svolení k vybudování měslazdáse,
že polvrzuje i jeho mo-dlilba; bolem naplněná duše Esdrášova nad
hříchy národa vzpomíná lreslů a milosrdenslví Božího a doznává
upřímně: ,, . . ~. nebol' (ačkoliv) rabové jsme, neopuslil nás ví poro-‹
bě,eale sklonil se k nám miloslivě před králem perskýrn, aby nám
daroval živol, aby vyvýšil dům. Boha našeho, aby obnovil rumišlě
jeho a dal nám ohradu v ludsku a ]erusalemě.“13) Hebr. slovo gàdêr
znamená zeď, ohradu; obrazně míslo opevněné. Byl' slova loholo
nelze s určiloslí užili o, hradbách měslských, přece nasvědčuie
lomu, že Arlaxerxes dal svolení k obnovení měsla, a když ne přímo,
ledy aspoň nepřímo k zabezpečení jeho proli náhlému zevnějšímu
nebezpečí, nebol lěžko lze si předslavili ve slarověku, měslo, kleré
by poslrádalo nejnulnějších obranných proslředků. Tak aspoň Židé
právem si mohli rozsáhlou pravomo-c danou králem Esdrášjovi vyz-«
svěllili spoléhajíce i na lo, že král projeví přízeň měslu, ve klerérn
slál chrám lahvův, o nějž projevil král i jeho předchůdci lolikzájmu.

l začálek knihy Nehemiášovy dá se uvésli v soulad s límlo výfl
adem a událosl, klerá na první pohled našemu mínění odporuie,
ává se spíše jeho dokladem. Neherniáš, číšník Arlaxerxův, polká~

vá se v Susách se svými rodáky přišedšími Z judska a dolazuje se
jich hned na poměry ve své vlasli. Slyší však smuln.é Zprávy: Zed'
jerusalemská jevpobořena a brány spáleny . ._ Nehemiáš věděl, že
Esdráš doslal dovolení vybudovali lerusalem a prolo se dychlivě
láže příchozích, jak již dílo pokročilo. Boleslná zvěsl o zničení a
spálení měsla lak se ho dolýká, že i králi se lo slalo nápadným a
láže se ho na příčinu zármulku. - Solva lze uvěřili, že by lruchlil
lolik nad rozbořením měsla, kleré se slalo před více než 140 roky,

vf?37" P'“l""›---ıı

13) I. Esdr 99nn.  "
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vždyť O lom slýchal iislě od svého dělslví. A plakalflli nad zmařev
ným pokusem Esdrášovým, klerý se lenlo snažil prověsli proli vůlí
králově, iisíě by se skrýval se svym zármułkem mnohem pečlivěii,
aby krále snad více nepopudil. Z Nehemiášovy modlilby a poholově
odpovědi králi lze soudiii, že sice se sirachem, ale přece spolěhaie
na pomoc Boží, odhodlal se pohnouii krále, abyzměnil nepříznivě
rozhodnuií sve proli Židům - aby loliž bránilikiim sousedé v siav~
bě, -- kleré vyvolali siálým a obralnym osočováním nepřáíelě ná“
roda vyvoleného. . i

_ Z Dísma sv. jasně plyne, že Židé již před příchodem Nehemiáfl
šovým začali slavěli Jerusalem. a měslskě hradby a io po příchodu
židovs. zaialců s Esdrášem por. 458; na základě loho a osiaínícn
shora uvedených důvodůmůžeme soudiii, Ž e l ře i Í h o r o k u v l á~
dy Arlaxerxovy í. i. r. 458 bylo dáno svolenízbudo-
valí łerusalem, a že ledy od loho roku Začíná plyfl
nouli perioda sedmdesáli lýdnů Danielových.
Z obłíží pak, nesnází a nešíěsií, iež Židy slálepři slavění słihaií,
vidíme, že plní se slova prorocká i v lom smyslu, že vzdělána bude
ulice a zdi v úzkosli časů, za írudnych poměrů. Vždyť i za l\lehe~
miáše Židé „jednou rukou pracovali a v druhe drželi ošlěp".14*l

y Dřihlížíme~li pak k hislorii a srovnámeflˇli S ní událosíi andělem
v Dan 924›-27 o Krisłu Dánu předpověděné, shledáváme, že prorociví
se ku podivu přesně vyplnilo. Z -

y ,Xerxes, olec Arlaxerxův, byl zavražděn r. 465 př. Kr. Nisanem
r. 464 Začíná první rok vlády Arlaxerxovy; sedmý rok ieho vlády
začíná ledy nisanem r. 458 př. Kr. (as 295 od založ. Říma). Dle
Honlheima byl lenlo rok i rokem sobolním (snad i iubileinírnl a profl
lo jesl“ vhodným východiskem pro počílání sedmdesáli sedmilelí.
Do smrli Krisla Dána má uplynoulii691y//2 lydne roků Í. i. ›- 487 lel.
Doložíme-vli vydání loholo dekreíu na páłek 7. dubna 458 př. Kr., vy~«
pršela lhůla 487 roků v pálek 7. dubnar. 30 po Kr., kdy dle nešŠno~
věiších badání Kr. Pán zemřel (15. nisan 785 U C)_.15l

Dolovici posledního (70.) íýdne slanovíme při lomlo po-číiání
okrouhle na číyři roky a smrl Krisłova spadá do prvních dní pále-
horoku. 'lolo malé časolvéi posunuli nelze- bráíi ve zlé a slavěli
proli hodnověrnosii prorocłví neb zamílali proío podaný výklad.
Měime dobře na mysli, že ono malé rzaokrouhlení u srovnání s ne--
celými ieměř pěłi Slolełími łéměř mizí. Anděl v Dan 927 solva chlěl
udaíi dobu přesně arilhmełicky, když pravil, že v polovici tydne
přesíanou (smrlí Krislovou) míli ceny oběli slarozákonní. Uvážírne~
li dále ne zcela jislá a přesná dala hislorická, zvlášlě co se lyče nafl-

‹ _

1412. Esdr 4". . . .
1,5) Dle I`leičla,_kłerý počílá lěchlo 70 sedmilelí lakio:

1. nìsan/158-`ę1.niSan4=57 1. nis.1`. 2. př. Kr. I`.1.př.Kr. 1. po K1“. 2. po Kc. 3. po Kr. 1.niS 1:. 30_.po Kr.
0 I“-ˇ“--ˇ--I-4- - - - - ~ - - - - ~ - - - - -~| ~Ý` ~ ~ -I ~|8 se ~ si |_ - - - - - -

1 1 Z  8 58 459 460 48. ıøżzok 70ti sedmıletı 456 457 4 _ z" .
_ Byl-li vydán đekret Artazxerxův V pátek 7. dubna 458, dojdeme do 7. dubna. I“. 30. po Kr.

(15..nisa,n 788UC)_, kdy Kristus byl ukřižován. “ . - “
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sloupení, lrvání vlády Arlaxerxovy a dne vydání jeho dekrelu, přesfl-
ného dne a roku narození Krislova, políže se způsobem počílání roků
u různých národů, musí každý soudný člověk uznali, ž e p r O r ov
clvíDanielovosevčasenápadněpřesněvyplnilo..

Spisovalelé křeslanšlí, kleří se límlo míslem zabývali, laké lolo
proroclví Danielovo jako mesiánské vykládali, pominemefl/li ne-
palrné výjimky (jako Julian Hilarian, Apollinarius, Hesychius, lˇlar-
do-uin, Calmel, Langrange). Nejen však křesťané, ale 1 Židé před
Krislem byli přesvědčení ol mesiánském jeho smyslu a vykládali
je o příchodu Mesiášově. Nepřímým svědkem lakového výkladu
jeslvšeobecné očekávání příchodu Mesiáše

_' V I /' ' . I V _.“veslolelı, ve kleremlfxrıslusllìan zıl..
Očilý svědek vállàly židovské Joselus Flavius sám lo
dolvrzuje, ,když .praví o Židech:  „Což však nejvíce je
k válce povzbudilo, bylo proroclví, že loho času někdo z jejich
končin zavládne. Oni proroclví lo lak si vykládali, že pánem svělofl
vć říše se slane někdo Z jejich země _ .“5_ Že lolo očekávání bylo vše-
obecné, soudíme Z velkého počlu nepravých proroků, kleří využífl
vajice lélo louhy národa svého, prohlašovali se za slíbeného l\/lesi~›
áše a nacházeli dle své .chylrosli vždy více méně sloupenců.

Tolo očekávání bylo lak silné, že nezůslalo zlajeno jen v nárofl
dě vyvoleném, avšak ohlasjeho můžeme slopovali i u národů po~
hanských. Tacilus a Suelonius zaznamenávají, že zjjudska se rozší-
řila zpráva po východě, že mocný panovník Z Judee se zmocní vláfl
dy nad svělem. -- Jak bychom si mohli vysvěllili lolo loužebné ofl
čekávání Mesiáše v době Krislově, když nikde ve svalých knihách
není udána přesně doba jeho příchodu, leč jen u Dan. QQU7? `Ne~
zbývá ledy než uznali, že Židé před Krislem vykládali lolo proro-
clví or příchodu Mesiáše.  í
› Židé po Krislu žijící Zavrhli pravého l\/Iesiáše a jiného vyhovufl
jíciho jejich louhám po založení svělské nadvlády se nedočkali;
nemohli ledy ani dále podrželi výkladu svých olců. Drolo míslo v
proroku Danieli, kde jedná o příchodu Mesiáše, opomijelimlčením;
kleří se pokusili O jeho výlšlad, snažili sedokázali, že Mesiáš přijde
později, nebo mesiánský jeho ráz popřeli. Talmud později zakázal
Židům velmi přísně zabývali se lýdny Danielovými snad z oprávněfl
né obavy, aby jejich skvělé vyplnění na Krislu nevedio vážné
duchy ke křeslanslví. í ‹

Židům, kleří mesiánský ráz loholo proroclví popřeli, blíží se
svými výklady racionalislé, Z nichž celá řada se zabývala límlo
míslem. Zavrhujíce a priori jakýkoliv nadpřirozený řád, snaží se
svým výkladem Zalemnili jasné slopy Boží Drozřelelnosli, jež ně~‹
kdy hodně zřelelně zasahuje do dějin a živola Člověčenslva.
Míslo přirozeného nenuceného výkladu o Krislufllx/(esiáši podávají
uměle konslruované názory, aplikují lakla v Dan. 92“'*~27 uvedená
na různé hislorícké událosli národa židovského. Dodali jejich náfl-as

M) Válka Židovská Vi. 5, 4. “ u  “ 4  
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zo1`y a výklady, vyžaduje ovšem saınoslalnéflhuo zevrubnéhovpojed-
nání... vz r . . í r

` Kdobedlivě a s rozvahou nezaslřzenou nepřekonalelnýnıí předz-
sudky proli křesfanslví pročle knihy Slarého”Zákonaí zvlášlějeho
prorocké čáslí,,nemůže neposlřehnouli, jak zřelelně rozvíjejí ideu
mesiánskou. Bůh slíbilzv ráji, že/pošle Vykupí_lele; úsly proroků
líčí jeho narození, živol, působení a činnosl, jeho oběl za lidslvo,
udává Danielem í dobu jeho veřejného působení a sınrli. Celé děii‹
ny Židovslva od Abrahama jsou přípravou na příchod Mesiášův.
`‹Když konečně přišel, neuznali h;o Židé. zaslepeni louhou svého srdce
po velkém .svělskérn královslvi, v němž by byli pány a celý svěl
jejich poddanými, odsoudili ho na smrl, ač splnila se na něm všech-4
na Dísma. Národ vyvolený nepoznav času navšlívení svého, .vy~
vržen byl rrolo Z královslví, v němž měl míli účasl v první řadě.
Rozprášen po celém svělě slal se názornýšn příkladem, r ialžlšůh lre-
slá národy, kleří se vzpíraji plnili poslání Bohem uložené.

FRANTIŠEK DRÁE>EK:v

ČESKÝ SHEEI-IAN.
(l3okračování.) 0 í

. 4 _

. (Velkou linií nese se román ze -živola selského „Poslední Z rož
du Sedmerova“.22) Dílo umělecké, živolné a barvilé, jež slojí líčefl
ním cukrovaru před Šimáčkem. ›- Živelná sila rodu Sedmeľiova
po kolík pokolení souslředí se a vybíjí V lělesné, houževnalé práci.
Ducha zůslává leželi ladem. 'leprve Václav Sedmera po prvé za'-'
poušlí blýskající se radlicido úhoru ducha, aby do něho zasil se-
ménka vědy. Jedna jedinámyšlenka jako jiskra svílí mu v duši, clifl
.žžádoslivoslí je v plamen rozdmychována: ovládnouli duchem rod~
nou obec Kalnou, sláli seíejím purkmislrem, když jehoęolec byl
polupně odmílnul ze slaroslenslví pro negrarnolnosl. Dříchází cli~
žçádoslivý, smělý, duchem vyškolený. a ponenáhlu bere olěže obce
do svých rukou. Zvelebuje ji po slránce osvělové, kullurní, hospofl
vdářské, ale vše mu ned“oslačuje, jeho cližádosli, jež se Qrozhsořela
a slrávila dosud vykonanoupráci. Jako oslen ho bodá myšlenka,
nedá mu pokoje, žes ním Zapadne jméno Sedmerů, ježlo mu ne-ˇ
dal Bůh dědice. Chápe seikažde' příležilosli, aby zůslavil po sobě
pamálku, kandiduje na poslance, propadne však, až zrodí se vněm
plán, klerý ho ovládne celého, jemuž oběluje jmění, rodinu, živola
gpešchová svou clížádosl a slávu. Vyslavěli v Kalné cukrovar se
svýmrjménem, klerý by byl lepnou jak Kalné lak celého okolí. V
lom právě spočívá kus slrašné lragiky, že všechny dobré snahy,
námahy a oběli přišly na zmar, obrálily se ve zlo, ježlo Sedmera

22) Vyšel r. (901 v Obrázkové revue, knižně r. 1908.
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Zapomněl na kulluru srdce svých spoluobčanů. 5 bohalslvim -a poflv
íxı okem přıšla rukufv ruce nevěra, nemravnosl a lšpalnývliv židů.

. Dendanlem loholo románu jesl jihočeská idyla ,,]an Cimbu~
íž`a“.23) Hlubokou znaloslí jihočeského sedláka,jeho. zvyků a mravů,
vylíčením jeho poměru k Tvůrci a přírodě, čislolou, radoslnou
pohodou, psychologickými delaily palří k vrcholným dílům .české
lileralury. Baar vykreslil obra .lělem 1 duchem. Cimbura byl krásný
jako panna, mohulné poslavy, silných svalů, mocně klenulé-hrudi,
rv níž bilo zlalé srdce ai sídlil duch hloubavý, rozšalný, spravedlivý
a zbožný. Dráce byla jeho jedinou radoslí, doma, v zahradě, v po~
lích, všude byl šlaslen a vesel, S půdou a přírodou srosll, za kaž~
dým krokem obdivoval semoudrosli Slvořilelově, Z ní čerpal po~
ucenı. pro sebea lvořil si živolní názor. Ulrpení přijímal ve svělle
v,íry,rányživolní zčeřily pouze hladinu jeho duše. Dovahou byl
lichý jako beránek, kuřeli neu-blížil. Běída však, slala~li se před
ním křivda ubožákovi, lu Z beránka slal se lev, pod jehož pohle~
dem luhl smích, rozhoslilo se licho jako před bouří, ježlo spravedl~
nosljeho bleskem zasáhla a polreslala vinníka. Hroziloflli komu~
koliv nešlěsli, Cimbura s nasazením vlaslního živola pomohl, vy›-
konal odvážný, silácký kousek, o němž se daleko široko mluvilo.
Nikdy však ne pro chválu, lu jako by síly neměl. Jak výborným byl
hospodrářem, lak rozumným, laskavým byl olcem, dobrým sousefl
dem a věrným Čechem a kalolíkem.`Silný byl Cimbura v živolě,
silný byl i ve smrli. ,,l\leplačle, blázínkové“, napomínal je, ,,lo lělo
umírá, ale ne duch. Tělo hnůj, prach a popel a Z něho vyrůslá kvěfl
lina nesmrlelná -« duše. Jako lamhle muškál na okně Ženské zasafl
dily' vzemi v hrnku, lakovým hliněným hrncem je lélo, ale mušká-‹
lem je duše já Bůh si ji co neviděl ulrhne. Jsem slarýlvor Boží a
už se lěším na lo, až se rozhrne záclona a na vlaslní oči spalřím,
čemu po celý živol pevně věřím, jen mne nechle liše odejíl,ichcí
býli zase sám.“ J  V

. Blízkým „Januí Cimburovi“ jesl obraz chodského sedláka, chyfl
lrého a rozvážného ,,Skřivánka“.24) 'Jesl lo vlaslně rozšířená první
jehopráce pod lýrnž nazvein, jejíž děj jesl obsaženy první čáslí
krıihy, Ve druhé velmi zajímavě' jesl vykreslena poslava slarého
Skřivánka, klerý vede za svého syna, jenž odešel do svělovévál-
ky, hospodářslví, brání se proli každérnu, nebojí se vysloupilí ani
proli hejlmanu říci pravdivé,přímé'slovo. Jako dobrý (ˇ,`ech~Cho-
dovák loužebně očekává naší samoslalnosli. Dečl-rá se ji dočká se
návralu synafl-legionářea vydává se- po druhé do osvobozené rnafl
ličky Drahy. (Cesla jeho první do Drahy jesl popsána v prvním
oddíle.) Není spokojen s popřevralovým ovzduším' a vrací selprád.
na Chodsko, aby se lam připravoval na konec svého živola. Velmi
zajímavé, jesl loučení mladého Skřivánka, odcházejícího do války,
a poučení, jež mu dává na ceslu jeho olec. . V Ž .  

23) Vyšel knižně ir. 1908, před nedávnem znovu. ˇ _ í
2*) Prvé zpracování „Skřivánka“ olišlěno v Novém Obzoru ,l9l2,

později knižně, prepracovan vysel v Sebr. spis. bel. r  
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Dějově slojí mimo půdu všech prací Baarových jeho román
„Kč Bohu“.25) -- Do dlouhé, slraslipiné ceslě nachází český dělník
Pánek v Americe, kam uprchl pro zpronevěru peněz, víru v Boha
ve slrašné noční bouři, kdy slojí lváří v lvář rozběsněné přírodě
arozhnevanemu nebi. Srdce jeho lo napřed pocílí, rozum pozdeji
musí uznali. Zanechává špalného živola, slává se řádným člově-
kem,-hodným manželem a pečlivým olcem. Ž  0 8

Mislrně vykreslena jeslpovaha chodskáv románech „Poslední
soud“`2*3),a „Na dékanslví“. Neni v podslalěšpalná, ale vášněnn
zaslepena sláváse lvrdošíjnou, bezohlednou. Oba romany podány
jsou v širokém rámci dramalickém. Příčinou vší lragedie. jesl
x\/lanka lŤ>*oraZ~ilo›vá, jež svou kruloslí, lvrdoslí a rnslivoslí činí Z.
bralrů úhlavnír nepřálele, kleří si navzájem škodí, hádkami živol
zlrpčují, v soudech jmění ulrácejí, až konečně bralrovraždou činí
uírpení konec. -‹ Ve druhém díle ničí Mankaíživol svého jediného
syna. Donulí ho ke kněžslví, a pak svou panovačnoslí, lakolou či-
ní mu živol nesnesilelným, nemožným. Oba díly lak lragicky jimave
končí smírně -- křesfansky. 1 0 u

V smulných dobách svělové války napsal Baar chodský ro-
mán ,,l“lanče“, aby poskyllčlenáři aspoň. krůpěj úlěchy. Dráci lulo
věnoval pamálce právě zesnulé malky. Děj jesl vzal Z napoleon-‹
ských válek. Babička Do-»rola jej Baarovi kdysi vypravovala _ .
„Ale silnější než smrl je milování.“ Vrchnosl a její úředníci časlo
svou libovůlí, choulkami lýralí poddané, ,šlěslí jejich ničili. -- V
,,l`Iančí“ vrchnosl maří živol synu poslřekovského rychláře On-
dřeji Šve-jdovi, klerý, byv násilím a lslivě oblečen do bílého kabá-
lu, v nesmírném hoří nad svedenou Hančí vrhá se do nejprudší se-
če a umírá. Hanče pozdě liluje a zachováva až do ismrli věrno-sl
Ondřeji. .

Lálku Z popřevralového ovzduší čerpá salirický .román „Do-
{;lár“.27) Oslře bičuje kelaslví, vydírání republiky podporamir ne-
zaměslnaných, slaví do pravého svělla všechno falešné vlaslen-
čení, pomocí jichž se může Z knollíčkáře l.\'ulíška sláli minislerský
rada Kalich, klerý „uzavírá“ manželslví s .Vlaslimilou Kůlovou --
židovkou. - Dříbuznoslí lálky sem palří práce „Zvon“ a ,,Omyl“.
V prvé práci propadávojenské rekvisici Zvon slarosly Horáka,
klerý s jeho jménem měl věky hlásali jeho slávu. V „Omylu“ škol-
ní rada v. v. Jaroslav Bohalý hledá pomoc v bídě válečné u býva-
lých svých žáků, zaujímajících vesměs vysoká poslavení. Jeden .je-
diný mu pomůže. Z vděčnosli,že ho dal propadnouli aporadil olci,
aby ho vzal domů ze sludií.  (Dokoně. příšlěl

25) V Medilacích Z r. 1911, knižně r. 1914. r  ý
25) Olišlen v „Máji“ Z r. 1911, knižně o něco později.
27) Knižně r. 1921. J  
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cYnıı_oıvı.EToDÉ.ısKÁ HLÍDKA.
 ÄLOÍSVAŠICAI l

VÝZNAM sv. TOMÄŠEPRQ UNII A VLIV JEHO
NA THEoLoou VYCI-IoDNÍ.>2<)

je zajislé všeobecně známo, že filosofie scholaslická a nauka
sv. Tomáše velmi málo, se zamlouvá cíinłfvím východním, ba že se
jí přímo šlílí a děsí. lvlají za lo, že lilosolie lalo jev naproslém
rozporu s menlalilou Východu, vylýkajíce jí Zároveň, že lone 'v
čirém formalismu a zajeli různých' dogmaiických olázek, při
jejichž řešení upadá až do exlrémů. y

Ž Takovýlo názor si orlhodoxní lheologové osvojili neblahým
vlivem proleslanlů. Leč celý lenlo názor a předsudek má velmi
vralký základ, - a podrobíme-li celou olázku pozornější a peč-
livější krilice, shledáme, že scholaslika není v žádném rozporu s
lradicí Východu. Jen si všimněine blíže lélo skulečnoslil . ý

1. Scholaslika je snaha rozumu vysvěllili a vyložili pravdy víry
lylo pravdy pak uvésli v ladný řád a logickou souvislosl a slo-

žilosl. To, co již sv. Olcové byli prohlásili a učili za různých okol-
noslí, lo scholaslická lilosolie syslemalicky a hlouběji propraco-
vala, a přesnějšími a vhodnějšimi pojmy vyjádřila a vysvěllila. J

2. Veˇlilosolii scholaslicifé opěl oživen zájem o řeckou liloso-
:lii Árislolelovu, jehož universální duch budil velkolepé nadšení i u
Olců a do lheologie se doslal vlivem řeckých Olců.

3. Mimo lo lheologové scholasličlí založili svou velkolepou lilo-
.soíii na spisech palrislických, zvlášlě na spisech Auguslinovýcli,
.melhodu ovšem převzali od Olců řeckých. Že melhodu scholasli-
-cko-ıu zdědili od Olců řeckých, lo dolvrzuje i německý slavný dog-
.malik dr. Jos. Scheeben v díle „Handbuch der kalholischen Dog-
malil‹:“ slovy: ,,Obschon sie (die Scholaslik) in der Technik der ivie-
lhode sich mehr an die griechischen Väler anschlo,Š.“

Tedy Z loho zřejmo, jak i kaloličlí a mnozí proleslanlšlí lheo-
žlogové jsou přesvědčení, že scholaslilfla není ničím jiným; než po-
.kračováním řecké palrislícké lheologie, ačkoliv nepopírají bohalý
za pronikavý vliv sv. Auguslina. Tak na př. soudí sám Harnack ve
TiTříl_íuDlé.‰ičlánku dr. Jos. Slipyze v:, Acla IV. congressus Velehrad.
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své knize „Lehrbuch der Dogmenges_chichle“, a polvrzuje pravdi-
vosl lulo slovy: ,,Alle  wissenschalllichen l:`.nlwicl<lungen des
Abendlandes im lvlizllelaller sind lediglich eine .l"or“lselzung-dessen,
Was die .griechische Kirche in sich leils schon erlebl halle leils. . -7_ .

no-chs immer in schvvachen~Bewegungen~erleble.“  4 J Ť
A“ se Isvorným souhlasem doznávají lheologové dále, že i díla

řeckých. Olců požehnaně zúrodňovala lheologii scholaslickou "a o-
lvírala nové obzory plné vděčných námělů. Tenlo duševní čilý živol
rozvinul se pak více vzrůslemlalin-ských překladů, jež dávaly na-
hlédnouli do bohalých zdrojů duchovních na Východě.”Všeobecný
zájem, o lheologickou lileı`aluru řeckou probouzel se hodně živé.
Vynikající lheologové, ›-Ť jalčf sv. Alberl Veliký, Hugo a Richard od
sv. Víklo-ra - pohříženi byli v sludium spisů sv. Jana Z Damašku a
ne bez pro-nikavého vlivu lěžili z nich a čerpali pro vlaslní obory.
A k lěmlo nadšeným obdivovafllelům východní, řecké lheologicke
lileralury řadí se i sv. Tomáš Aouinský. Nemenši poszorno-sli upou-
lala i jeho s1`dce díla Olců východních. Ač nebyl právě zsběhlý v
j a Z yk u ře c k é m, přece si jazyka řeckého na výsosl vážil a ce-
nil. Na prosby jeho přeložil mu přílel „Vilém Z l\/lerbeku“ díla Ari-
slolelova do lahny; k nimž napsal sv. Tomáš Aojuin-ský epochální
komenláře. Sludiu řeckých .Olců věnoval sesv. Tomáš-s nevšední
horlívoslí a díla něillerá doprovodil kornenláři jako na př. v dílo
Dseudo-Dionysia ,Areogragilv .D e d i v i n i s n om i n 1 b u s. Zájem.
aľìđšllského učence slupr`íov.al,,se o sludium Olců řeckých lím více,
čímivíce se;--iv lé době ozý`valy„l1lasy v církví sv. pro unii, čím více
unijní- łsnajhy zížâkáyalypsoıběj-lćlfiđejší lheology, Víme z hislorie, že
lehdejší císařnbyzafllâky Michael Vlll. Dalaeologus poslal své posly
k papeži, aby V\/lfidnávali o různých sporných olázkách, ježvy-
žadovaly al luelního řešení . _ - , J .

,.,.,I,„;eč...nespoj1`no je, že palrologie řecká měla zúrodňující vliv na
díla,s,v...Tomáše.Někleří lheologové jdou lak daleko, že prohlašují
apodiklicky, že lheologie západní v lé. do-bězávisela převážně na
řeckélheologii. Tak i na př. Bardenhewer vjdíle ,,(ìeschichle der“
alflkirchlichen Lileralur“ praví lolo: „Der Oslen war der gebendc,
der Weslen der emplangende Teil.“ J  

Avšak v slol. Xlll. se poměry _naproslo jinak vyvinulv a ulvá-
řily. Theologie scholaslic`_ fá byl.a_.viisladiu lak ulěšeného 1`ozkvělu,
že dechem svým a vůní svou pronikala až k branám východu, - a
později do. všech kullurních krajů východu. Jen slěží se mohlo sláli,
aby lak úžasný génius, jakým byl sv. Tomáš, neprobudil- zivelního
zájmu i v samém Orienlu. Slalo-li se, že díla sv. Auguslina neza-
nechala hlubších slop na Východě, -‹ zaviněno lo bylo neznaloslí
jazyka lalinského u Řeků, - klerážlo o-blíž ve slředověku byla od-
slraněna.. A obzvlášlě horlilelé a šířilelé unie byli nuceni věnovali

lalinským dílům scholaslickým a důkladně je sludovali. Domní-
vali se, že rozkol a spor, lýkající se palčivých olázek překladem
lalínských děl do řečliny bude Zažehnán a že Řekové nabudou ia-
kési úcly k západní vědě lheolo-gické. Spisy Auguslinovy, Ansel-
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mo-vy, Richarda Virrli,-í“ina, ale zvlášlě Tomáše 'Aquinského byly
pilně překládány do řečliny. Spisy sv. Tomáše překládal do řečliny
vrslevník jeho Vilém.Bernardi de Gailac_ Jméno pak sv. Tomáše
na sněmu Lyonském, na němž byl přilomen, získávalo mu neobv-
čejnou aulorilu u lheologů východních, kleří, Zde se radili i o oláz-
kách unijních. Ve 14. slolelí - jak známo Z hislorie - -- jislý Vý-
choďan jménem Demelrius Kydones, klerý mimořádnou, láskou a
nadšením zahořel prolilovsofii Tomášovu, slal se jejím přesvěd-
čivým obhájcem. Tenlo Kydonius narodil se ze vznešené rodiny
v-Thesalonice a pro povslání Zelo-lů uchýlil se do Cařihradu, kde
doslalo semu miloslivého přijeli u učeného .Jana Vl. Kanlahuzen-
ského, od něhož byl pak" poslán Demelrius Kydones do llalie za di-
plomalickým jednáním. Zdržoval se v Miláně, osvojil si znalosl la-
liny a jal se překládali mnohá lalinská díla do jazyka řeckého,
především r. 1355 přeložil Summu sv. Tomáše conl ra G enli-
le s. Minıo lo napsal Demelrius Kydones dvě menší díla lheologi-
cká, jedno io Duchu sv. a druhé oz Blah. D. l\/larii, ro~vněž v duchu
filosofie sv. Tomáše. 4 “  (Dokončení)

I ' I

SLOVAZNS KA HLI DKA.
_ ' ,J V.l\/lagnusek. r

j- kAkDíNAL MERCIER.
 (1851-4926)

Dňa 25. januára l. r. skonal velký" syn Belgie a kal. církvi arci-
biskup malinsky, kardinál l\/lercier.._ Ním odišla s javiska dejin
vynikajúca poslava, klo-rej meno daleko presahuje hranice jeho
malej vlasli _ _ _ Nim vyhasla skvelá hviezda na nebi kalolickej ci k /i
klorej zánik všalzgì zbadal celý svel _ _ _ C ^

Živol a pôsobenie loholo úclyhodného prelála je lak mnoho-
slranné, že budí všeobecný obdiv v lerajšom modernom svele, kde
najviac odborníci vynikajú. _. Mercier bol velkým v obore vied
abslraklných, vynikal však nie menej na poli učinkovania praklické-
ho _ _ _ Jeho genius nepohyboval sa len v abslraklných slérach vedąf
ale mocné zasiahol i do prakliíckého živola _ _ _ J

S druhého hladiska zase môžeme povedal, že živolné dielo. je-
ho bolo. uskuločnenie lúžob a zámerov svalej slolice v posled-
ných pafdesial rokov... Velebné echo programu pápežov, hľa ži-
vol kardinála Merciera . _ O

Narodil sa r. 1851 v Braine-l'Allend. Ked by bol najviace polre-
bovalpodpozry olca, zlralil ho, lalže musel byl' odkázany na svoju.
malku a seslry _ _. Doznal laklo núdzu a slrádanie, čo však ho len
pripravilo na jeho budúce sociálne poslanie _ ._ Vysvalený 1`_ 1874
slal sa profesorom lilosolie r. 1877 v seminári malinskom _ _. Čo-
skoro však vidíme ho na univerzile Lovaňskej ako významného lea-
dora lomızmu _ _. Dápež Lev Xlll_, klorý si zaumienil rešíauroval
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iiiosofiu SV. Tomáša ancykliìżou Aalarni Dalris (1879) po~m\'/išľa na
Založania iai kaladry V Balgii _ __ Biskupský sbor posluchna a iad~
nohlasna Svarí kaladru mladamu Marciarovi _ __ A Voľba bolaSku--
iočna šfasiliva _ _ _ l\/Iarciar naobyčainým Zapaľom Sa odovzdal SVo~
iarnu milovanamu pradmalu _ __ Čarpa Z hlbin Scholasliky, ala pri
lam nazabúda na Skułočnosf _ _ _ Šluduia Syslamy modarní a poroV~
na ich Smyšliankami SV. l'omaša_ To Všakl naslačí _ Traba Viac _ _ _
\/ada Snažila Sa Vylisknúl filosofiu V mnohých oboroch, lakža Marfl
ciar Zkúma iai hodnoflly alriumfálna konšlaluia, ža pravá Vada a
iomizm si naodporoiú _ _ _ Zvlášť psychologia ho Zaujíma, Zčoho Sa
rodí iaho Znamanila dialoì „Trailé da pSVchoIogia“_ Vrchol calai
èčinnosli ia Založania lnslilúlu filosofia Scholaslickai, klorýˇ Siziskal
níıano V calom kalolíckom SVala_   V

V 1`oku 1906 Sa začína druhá alappa Marciara___ Dius X. ho
pcvslavi na primašský Slolac lìăalgia odovzdávaiúc mu ašfa loho rofl
ku i kardinálsky klobúk _ _ _ Dola učinkovania Sa Zmaní, ala pracoV~
nik naúnavný ia lan isiý _ Filosoifia ho Vôbac naodcudzila praklicfl
kamu živolu, a arcibiskup Balgia Svoiirn hlbokým ganiom i na poli
pasio-ı`ačnolm lriumfuia Maiúc Slála prad Očami program pápaža,
uvádza V praklický živol ancykliku LaVa XIII. Rarum NoVarum_(l89l.l
Zaloflžanim soicialnyich inšlilúcií, podporou organizácií Snaží Sa ria~
Jšiiˇ praklicky problémy lriadnaho boia maiúc Slála prad Sabou idau:
uskułočnif pokoj Krislov i na Zami_  » V

Kad' do roku 1914 bol pasliarom, pradslavanýrn Svoiich Variafl
fcich za Svaiovai Voiny slal Sal ich olcom _ __ V fažkých dobách

7 _
Iinvazia Zoslal na Svoioflm miasla polašuiúc calý národ, Siaviac Sa

inaohrožana naslanovisko práva _ _ _ Kad' palác iaho bol okupovaný
Voiskom, ani lady Sa nabál klásf na Srdca Svoiim Variacim Vaľkú
Čnosf las? xy k Vlasli Vo sVoiom` chýrnom pasliarskom lisla V\,/hlása-v
nom na Vianocc V r. 1914.   ˇ

Kaď Slarosli O Vlasf vpominuly, naunavný duch kardinála na~
mohol uslaval' _ _ _ Do Voina ia lo myslianka unia, klora určuia pro~
gram Marciarov _ _ _ Zasa ia lo program a lúžba pajpaža Dia XI., klofl
ra pobáda k činnosli Vznašaného kardinála... Taklo Sa Zrodily
»chýˇrna rozpravy malínska, kloré majú Za účal pripravil' uniu S
cirkvami anglikánskymi _ _ _ Myšlianka lélo Spravadzala kardinála
môžma poflvadal' si do hrobu... ‰Kad” onamocnal, Slaručký lord
Iflalifax, horlilaľ Za uniu So Slrany anglikanov, ihnad' Sa dalna ca~
slu ku kardinälovi _ _ _ Dosladné lolo ich Siralnułia bolo doiimava ._
Do rozhovoru Haliiax padna na Iflìfolaná a plača _ ._ I\loVinV píSal\_/ˇ,
ža Vrai loloboly posladnia „rozpravy malínskaf'

_Kad` Zomiaral lanlo Valky Syn cirkVi, calý SVal cilil, ža Marciar
Vlaslna iarnu pałri _ Skulo-čna bol on človakom, klorý ia' na časf
ičlo.\/'akoVi, „qui fail honnaur à l'homma“__  

_ __ _ .ø
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Z BRÁZDY STOJANOVV.
Láska mne pálí a úcta mne pudí k

uctive prosbě, aby ct. redakce „Mu-
sea“ zavedla V bohosloveckém časo-
pise tuto hlídku. Otec neumírá, Sy-
nům. Z paměti nevymizí. Jeteplem V
srdci. A čehosrdce plno, tím ústa o-
plývají--cohřeje ohněm V bohoslov-
cich, zablýsknei V jejich řečech i V
písmu, V jejich věstníku. Rozumí
se samo sebou, že je hybflnou síżlou V
činech_ Stojan! Žil s námi, praco-
val pro nás a s námi, miloval nás;
patřil popředně nám. Mluvil
k bohovsloveckým generacím po desí-
tíletí_ proč by jim neměl mluviti i
dále? Chce jistě mluvit. Nejvíce
ovšem Svým příkladem. Za ch y--
cujme zde jeho povahu, rys
za rysem, abychom se mohli chopiti
jeho odkazu: práce pro sjednocení.
„Je to posvátný odkaz svatého mu-
že, _ _. Antonína Cyrila Stojana.
Tento velkolepý duch, který bere ne-
bezskou odměnu a nesmrtelnou koru-
nu za své práce, zde široce založe-
né,“ tak přál nuncius l\/larm_aggi ná-
stupci Stojanovu J. M. nejdůstp. arci-
biskupu Prečanovi, „jako nerozlučny
druh stůj milflostivě při Tobě a při
Vás Všech“. Tak nás doporučil zá-
stupce sv. Otce ochraně Stoja.nzo~vě
Všechny s ndp. Velepastyřem V čele.
Co Z toho plyne pro nás? PoVin.no~st
poznati tohoto l.,,Velkolepého ducha“
a nespokojovati se S povrchlním -
byť vdobrácky srdačným -- názo-rem
na něho. Nuncius ho nazývá ,,mu-
žem Svatým a duchem Velkolepý1“n,
což jest hrázi a obranou proti leh-
kěmu, tatíčkšujícímu a opovážlivě
familiašrisujícím_u pojímání zvěčzněleho
9v1`CŤbfìSk11Dia“ píše spisovatel Dr. Du-

 =  ” _
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rych. (R›ozmach,r. Il.,č. 13.) A z'ěeho
chceme poznat ducha Stojanova? Nefl
zanechal velikých spisů - jenom do
Srdce lidu se vepsal trpělivou lá-
skou. A lid po čase bude vykládatl
tyto zápisy, szdíleti je, `sdružoVa_ti, u-
pravovati. t-- Opět Vzpomínám Deu-
rycha, který se kdysi ozzepsal V
„Našinci“ 0 této Věci. že brzy
se vynoří mezi lidem  

<
Ogžfi Sto-janovi

cele legendy _ A doporučuje
sbírání sebemenších drobností ze ži-
vota Stojanova.. Kdo by se měl
chopiti této práce, ne-li ti, již
nejvíce vděčí za lásku Stojanoyi »-
bohoslo-Vci? Žijí mezi lidem, usilyši
leccos, nechť to zaznamenzají -- a
této hlídce uveřejní.

Hliídka? Zahrádka Stojanova? Ne.
To budou ukázky Z b rázdy Sto-
janovy, Z brázdy, kterou . táhl
pluh V potu tváře po celý svůj
život. Uvidíme ˇ“ zkoumajíce po-
stupně tu brázdu: co ostřilo jeho
pluh, co trhalo a sušilo býli, co lá-
malo kamení. _ _ Co zavlažovalo
tvrdou půdu _ _ . Co zasíval pro zífl
třek Vežliký duch Stojan1°1V_ Zdá se
mi, že všechny tyto poznatky vyzni
molhutným voláním: Láska! Lęá-
ska! Láska! _

Kéž, dělníci na Vinici odkazem
Stojanofvým pro-dchnuti zı jeho pros-
bami posilo-Váni, získáme láskou
Kristu národ celý! Z '

Stojan nemiloval diplomat;ických
křivých uliček: šel vždy přímo a
bez bázně - přemáhal nenáročnou
láskou. Malý příklad. V jedné ves-
nici na Slovácku měli kostel na
spadnutí. Pan farář prosil Oflbčany
aby pomýšlieli na stavbu. Leč -
chuděmu se těžko platí a bohatší si
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dvakrát rozmyslí, než krejcar obrátí
-~ a ještě ho schová. Občané nemí-
nili, že by kostel hrozil shrouceníın.
Stojí léta -- Vydrží. Zavolžali sta-
vitele, co by soudil a ten šalomoun-
sky potvrdil jejich názory. „Bude-li
mne pan farář sto let živit: stoupnu
si doprostřed kostela a nebojím se,
že by kdy-na mne klenba sp›a-dla,“
Pan farář si pozval poslance' Stoja-
na. Stojan přijel, promluvil lidem do
duše ja šel do Vedlejší vesnice na
schůzi. Leč občané opět zatvrzelí:
Nebudeme stavětl. A přijede-li Stojan
ještě jednou, vyhodírne hol -- leden
z horlivců běžel za Stojanem do sou-
sední Vesnice. ,,Už k nám nech-odtze.
Chtějí Vás vyhoditl“ Tak? zabrblaazl
Stojan. lˇlajdy ke mně na vůz. Poje-
dem hned k vám! -- A jeli. Zavířil
buben V obci, Občané přišli s pocity
různými. „Tož Vy mne chcete Vy-
hodit? Dobře, dobře! To si ještě roz-
myslíte. Já se tak hned nedám_..!“
-- -- Dnes stojí ve vesnici na ko-
pečku krásný bílý kostelíček jako Z
cukru, cizinci jej obdivuji -- -~ Ob-
čané jsou hrdí: Ani krejcaru dluhu
není na kostele. A vzpomenou vděč-
ně: Sak dyby na Stojana _ _ _

Zrnkoz, Nebrijme se jít tam, kde
náspřímo vyhazují, máma-li čisté
ruce, svatý úmysl a lásku V srdcii
Omnia ad maiorem Dei rrloriaml

Suránek_ `
Z KAPITOL SRDCE.

Stal se akafldemikem V sPraze_
Nlladistvé io sny a plány dlouhý-
mi kroky měřily dalekou pláň ži-
votní. Duše jeho příliš brzo rozkvetla
a nebyla zvyklá mrazu mvoderního
světa. Touhy, jež kdysi snily u bí-
lýchlíorem světců, hledaly paríum
hříchu na ko-rsiech velkoměsta _ _ _ _
Zapadl do vln. živo-ta., '

V horkých nocích prsobodnutých
ranami hříchů ztratil, co hledal.
Smysl života. Tak sedal s hlavou
zlomenou na jeho břehu 3 nechal na
sebe střikatl jeho pěny. Šum života
ho lákal, přetínal přediva jeho -du-
ševního ztrnutí a těžké prázdnoty.
Ponoìřil-li se opět do jeho hlubin,

Cn-Aı (D F'-“r""

r 1

vracel se o nic nšeob‹o›hacen, O nic
neochuzen. Kus srdce však zůstá-
valo vždy ležet u těch, již zlomeni
životem proplouvali Věčné tmy _ _ .
V duši mu Všechno popadalo, jedna
jediná touha lmu zbyla. Nenávidět
beze smyslů a bez konce to moře, V
němž zlomil Veslo a ztratil korm.idlo_
To-užil po barvách a nenávist byla
takovou silnou barvou, jež by jím
zatřásla. -~ A když jednou před
jeho zrakem vichr života stavěl hra-
dy lidského štěstí, aby je jv' oka-
mžiku Vházel do propasti a lámal
stožáry, padl mu do duše světelný
paprsek majáku. Tak odkudsi z da-
lzeka.. Chytil se ho jako toznoucí sté-
bia. Světlo rostlo a Zalilo mu -duši.
To vzpomínka na ,matku pohladila
mu srd-ce -- ““- --

V bílém, ztuhlém úsměvu měla
Vepsánu lásku, jíž a pro niž žila, V
mfozolných rukou držela růžflenec
starosti a prací . _. Venku slunce
rozhazovalo radost, u nich V nízké
světničce smrt stavěla kříže bole-

) _str _ _ _
V duchu zlíbal tu ledovou ruku.

lež nyní, kdy ztratil víru, mravnost
a štěstí, Do létech k ,němu promlu-
vila tak laskaviou

Porozumjněl. do nemoc-
nice _ _ _ Zaklepal na dveře zkuše-
ného a učeného řeholníka_ Přečetl mu
knihu mladého života _ _ _ „Důstojný
pane, zoufalství -mne přivezlžo k při
šerné propasti, kde ledový Vichr ko-
sti p»ro-niká. Pomozte --“, zaprosil.
-- ,,l\/Iilý mladý příteli“, pravil po
diagnose kněz, i,,potřebujete klidu.
Vaše duše musí vejíti na cesty
vnitřního ticha a samoty.“ I

UniV.ersi_tní student pirodělal du-
chovní sv. cvičení. Na.sl»o-uchal šu-

VÝ ˇmění vodopádů Vacnosti, které se na
splavech časnosti lámaly a tři-
štily _ _ _ Vše zdálo se mu úžasnfě
krásné as neuvěřitelně jednzoduzché...
Všechny stíny Volaly po jednom
společném slunci _ _ Všechny bo-
lesti otevíraly bránu Božství _
Našel, co ztratil. Smysl života.

Dnes je Z něho praktický katozl.i_cký
aka-demik, jenž týdně béře _ chléb

CD"'ł< ę>,,<Ěà ›--3"“
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bílé hostie, aby sílil 3 rostl. Stal se
oddaným synem Neposkvrněné.

_...,áb___

MISIONÁŘ P. PAVEL
 ŠEBESTA V BRNĚ.
Ve dnech 27. a 28. února dlel V

Brně známý ethno-log a misionář P.
Pavel Sebesta 3 konal zde přednáš-
ky o svých badatelských cestách na
poloostrově Malajsl‹;ém_ Jako člen
Společnosti Božského Slova ve sv.
Gabrielu V Mıödllingu byl po-sláii od
P. Schmidta SVD., průkopníka 3 za-
kladatele. nové školy ethnologické na
tento poloostrov mezi kmeny trpa-
slíků (Semanové a Pigmeové), je-
jichž život sociální, rodinný a nábo-
ženský při své misi-onářské činnosti
důkladně prozkoumal. Badatelská
práce toho horlivého misionáře-vědce
jest Veliká a jeho poznatky oboha-
tily značně zvláště dosavadní po-
znatky ethnologické. Práci svou za-
počal V Aírice, kam již, před válkou
byl poslán jako misionář. Působii
mezi kamenem Bantu a jinými. kmeny
západ.oafrickými. _ Prostudovaìl zvlá-
ště nábožensko-kulturní stránku ži-
vota -černochů a Výsledky svého bá-
dání uložil V různých časopisech a
cenných dílech. Zvláště pozoruhodné
jest jeho pojednání O pojmu duše u
černochů.

V ro-ce 1922 byl poslán mezi trpa-
sliky na Malace Práce jeho nebyla
snadná, nebot trpaslíci před ním
strachem prchali do hustych pralesů
Musel se teprve takřka prosekat
pralesem, aby našel jedlnzotlivce
těchto kmenů. Brzo si dovedl zi-
skat důvěry, přizpůsobiv se jejich
jednoduchému životu a tak nabyl
vhodné příležitosti nenápadně pozo-
rovati a prozkoumati eX experientis
jejich kulturní život. Poznav důklad-
ně jejich život po stránce sociální a
náboženské, Vrátil se V květnu 1925
do Evropy a podal obsáhlý referát o
svých cestách na ethnologickém kon-
gresu V Miláně a uspořádal též od-
dělení o Pygmeích na misionářské
ÍVì\'ˇstavě V Římě. Podrobné vědecké
'výsledky práce, V níž zpracuje“ své

ˇ K

zkušenosti mezi těmito trpaslíčími
kmeny, hodlá badatel záhy vydati
a to V hlavních jazycích světových.

_ Přednášky jeho byly velmi pouta-
vé a zajímavé. Byly provázeny více
než 150 světelnými obrazy, které si
P. Sebesta sám svým toto-grat. apa-
rátem zhotovilž. Podávají nám pře-
krásné partie tropických krajin, jež
sám procestoval a prozkournal a
které tvoří polovici naší země a po-
kryty jsou Z velké části hustým. pra-
lesem. Jen sem a tam vyskytují se
lesní' mýtiny, které zvolili za svoje
bydliště Semango-vé. Tyto trpasličí
kmeny stojí na nejnižším stupni kul-
turním 3 živí se nasbíranými kořín-
ky a plody rostlin a lovem drobné
zvěře. Nežijí na stálém místě. nýbrž
mění svá sídla dle způsobu kočují-
cích národů. .Kmeny tyto ponenáhlu
vymíra.ji_ Překvapující však jsou ie-
jich sociální řády a názory nábožen-
ské. Žijí V jednoženství a
překvapuje nás že neznají
lži, loupeže,krádeže, vratž-
dy. Věří V nejvyšší bytost,
kterzou nazývají ,,Ka_rezi“, od něhož
prý všecko povstalo. Hříchem uráže-
ného Karel snaží se usmířiti tak zv.
krevní obětí. Věří V živ ot po-
smrtný. Projevem této víry jest
uctivé pochování mrtvých. - Ještě
o více mnoha. zajímavých faktech
zmínil se P. Šebesta, nelze však tak
obsáhlou přednášku krátkým referá-
tem vyčerpati. Jeho bádání »opět po-
tvrzuje zkušenosti jiných, mnohých
misionářů a modern_ích etlmologů,
které jsou skvělým dokladem kře-
sťanského učení o původu člověka..

Prvotní stav člověka nemohlo býti
stadium zvířete nebo polo-zvířete, pa-
dá tedy eo ipso thzeoriie tak velzebená
a dvodneis na mnohých našich školách
hlásaná evolucionistů o zvířecím pů-
vodu člověka. Tento bezlprostře-dnjšzˇ
výsledek svýchprací řečník též na
konci své přednášky zdůriaznil.

Zase máme důkaz, že církev kato-
lická proto, že neupravuje své učení
dle nedolfliázaných třebas Veleb-ených
theorií a názorů své doby nflešíří tmu
a bludy, ale drží s se neochvějně
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Prçavdy Božské, stává se pevně sto-
jícím majákem pravdy uprostřed
»zbouřeného a měnícího se světa.

l`lo=rlivá a namáhavá práce mìsio-
nářů jest odměn-ovvána i tím, že boří
na druhé straně S velkou “ námahou
theorie, budované ke zničżení církve
katolické. Celý svět respektuje dnes
vědeckou ìa.uto~ritu a práce kněží-

vědců, miisionářů, Soci-etatis Verbi
Dfliviflni. P. Schmidt jest autoritou ve
vědeckém světě všeobecně uznáva-
nou. Tak i opravdová věda přichází
i přirozenou cestou kt názoru, že
člověk není potomkem opice.
ale dítkem Božím, jak praví
Písmo: „Creavit Deus homi
nem ad imaginem suamz.“Š`Í.

NOVÉ KNlHY.
P. ALoIs sijoRK T. 1.;

Z DUCI~Io\/NIHO ŽIVOTA.
Praha 1925. Náklazdem „Dědictví

svatojánského“. Tiskla Arcibiskupská
tiskárna V Praze. Str. 194. Cena
6 Kč.

Každému člověku jest již vrfo«zenza
touha po d-oflkonalosti. Každý člověk.
i ten nıeposled-nější, chce býti nebo
aspoň se zdáti lep-ším, do=k=onalejši.m
než druhý. Jenže pojenı do-kon.alost*Ĺi
šest dnes namnoze nejasný, neurčitý,
zatemnělý aj způsob, kterak k ní
dospěti, mšnoflh-dy i zvrácený, vedoucí
spíše k opžaku. Přesnost a jasné
světlo- vnáší nám do těchto věcí ma-
lá., úhledná k_n.ížeč;ka. známého a
osvědčeného- vůdoež duchovního živo-
ta P. AI. Storka T. J. Účelem jejím
iest ukázati duším tšoužícím po sku-
tečně, pravé dokfloznalosti správnou
cestu k ní. _ “

Objasniv a vymeziv pojem du-
chovního života přechází autor ihned
k hlavn.ím jeho prostředkům. Pojed-
návaje nejprve ov zpovědi podává
některé velmi praktické pokyny,
kterých mnohdy při Zpovědi nebývá
dbáno-, a které k její úplnosti značně
přispívají. Pak následuje část, V
níž autor chce čtenářům vštípi.t.i
,i21Sný a přesný pojem hříchu těžké-
ho a lehké-ho. Probírá proto jednot-
livá přikáz-ání a podává rfo=zřeše;ní
neja.kutnějších o“táZz“e“k Z katozlické
morálky. Zajímavé poučujc dále o
sv. přijímání, o jeho poměru ke mši
svaté, o jeho- účincích, podmínkách,
pravém úmyslu atd. V pojednání o
m-odlitbě klade hlavní důraz na

modlitbu vnitřní, nabádá k jejímu
p‹rohloubení zvláště V době neútěchv.
Za uhelný kámen krásné a vzneše-
né bu-dflovv -d~ucho›vního života poklá-
dá zvláštní Zovtovánı' svědo‹mí.Jest
to hlavní a. také 11€iúčin.ně3ŠÍ DTO-
střezdek, jak možno- očistiti sebe, po-
vahu svoji od různých chyb 3 do-
spěti ke konečnému spojení si Bo-
hem. Po-jednání svoje končí pak au-
tor programem duchovního života,
jehož osou má býti: obnova zvráce-
ného člověka a vytrvalá, systema-
třcká práce za posledním cílem vše-
ho: K Bohu! ˇ

Jsme opravdu autoru vděčnifl za
)v V) J VItuto milou knızečku a pramm nasim

jest, aby se Stala takřka takovým
vazd=emec.um každého, vnitřně žijící-
ho člověka. A. F-

DR. JOSEF MATOCHA: s
BYTNOST MILOSTI PO-
SVÉCUJÍCÍ VE ,SVÉTLE

PÍSMA SVATEHO.
Olømflouc 1925. Nákladem vlastním.

EXpflefd~uje Matice cyrilometodějská V
Ol‹omo›uc.i. Cena 12

Spis tento seosán s velkou důklad-
ností a Dílímá pro naši materialistickou

dobu velký význam. Ukazuje 3 vy-
světluje se nám říše. která jest nad
tímto světem, řád nadpřirozený, řád
milžosti.. ~
tV předběžných částech vykládá

autor nauku theorlzosgfı o milosti po-
svěcující, jež m.aterzi«a.liter jest vnitřní
princip života, který křtem bývá člo-
věku udílen. Formaliter však 3 ,theo-
logfice obsahuje tři .pojmy (ìustiI`ica-
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tio, regeneratio, participatio divinaze
naturae), což tvoří obsah pojmu sy-
novství adoptovanéhior. Autor podává
i vývoj theologické otázky ol pod-
statě imilosti 3 podává potomvprvní
části rozbor  shora uvedených
pojmů. Druhá část zabývá se speci-
elně thematem oi bytu-osti milosti po-
svěcující, jak se zračí ve Starém i
Novém Záko-ně. Velmi poučná jest
statí zol spravedlno-sti veStarém. Zá-
koně. Bůh již od národa izsraelflského
žádá mravní čistotu a oflčistoivání
od hříchů. Dokonalá spravedlnost
přišla teprv v N. Z., jak předpově-
děli proflroci. - Dále autor pojedná-
vá o dalších pojmech tvořících pod-
statu milosti, jak se nám jeví ve St.
Z. Ukončuje první díl první části po-
iednáním o St. Zákoně ve s\.7ětle"iového

Zákona. Účinky milosti stopujeme i
ve St. ale bytnost milosti sejasně
HÉ“›VYjadřu.ie, jasné světlo o této
GÍÉZCG přinesl teprve. Kristus Pán.
S theologicko~u přesností jedna 3n;.t,0fljà
o královstvím Božím, jehož občany
jsme se stali křtem sv.Překrásnéjso`*.<.
též statě o Kristu jako vzoru 3 zdro-
ji milosti. Podle obrazu svého Bůh
nás stvořil a. chtěl, abychom se stali
r›od=0=b1ií7mi Svou jeho, což i se děje
milosti Dosvěcující. (Sr. Řím 829.)

Dále píše autor: „Souhrnern nauky
Kristovy ;o‹ milosti posvěcující je høž..
ská modlitba, kterou se Z jeho roz-
ke.Zu a dle jeho poučení modliváme“
(Ešt1`. 81.) Pravdu tuto dokládá autor
mnohými doklady ze sv. Otců, Kri..
stus jest i zdrojem m=ilo-Sti ve 5vá±0._
SÍÍ SVÉ lŠ1SłiYv Eucharistii. „Svátosti
oltářní se má tedy víc a více vytvá-
řeti v člověku Dod-oba Krfisztova, kte-
rou se přizpůsobujenejvyšší ducha-
YOSÍÍ B0'ŽÍ Í- Í. Sl-ovu věčnému.“
Uvflhfl Svou ukončuje autor stati:
,Životní otázka sv. Pavla“. Nejvíce
“pron*ik“l tajemství milosti sv. Pavel,
prczto právem je zván doctor gratiae.
Autor vyložil pěkně nejdůlež,itějšír
the0‹1i0*g.ic.ké pojmy sv. Pavla o milosti.

` Kéž by tato úvaha hojně přispělxa
k tomu, aby milost Boží byla mezi
1ľđ1T1.1 více ceněna jako dar nejvzác-

.N

n

nější, aby vytvořila v pravdě nový
národ in justitia et sanctiate veri-
tatis. “ X.

- DR. JOS. NO`vˇOl'l\lÝ: j
\/ÉDA AVVIRA, O PÚVODU

CLOVEKA.
Populární vzděl. knihovna. Řídí

dr. Alfred Fuchs. Sv. Vl. Tiskem a
nákl. čsl. ake. tisk. v Praze. li.,
Spálená ul. Č. '15. (Žena it) Kč.

V zevrubném pojednání o 'i92
stranách, jež je vlastně upravenýtn
a hojně rozrnnožżenýru novým vydá-
ním dávno rozebraného spisu „Svě-
tem k Bohu", vykládá autor zají-
niavýmva přísiupným, lehce pocho-
pitelnýrn způsobem, co říká věda a
víra o původu Člověka. V jednotli-
vých kapitolách probírá příslušné 0-
tázkv: O stáří pokolení lidského, O
původu člověka. Odkud živol na
zemi, jaký je rozdíl člověka od zví-f
řeie, pocházíflli veškeré lidstvo od
Ad-arna a Evy apoukazuje, co na
jednotlivé otázky říká víra a co vě-
da. Důvod člověka je vvložen na
základě nejnovějších výsledků od-
borného bádání vědeckého, kieré je
ku podivu v úplném souhlase s ufl-
čením katolickýrn. Zvláště pěkná je
stat, kde vvvrací nedostatečné a
nesprávné Odůvodňováni názoru výž-
vojové íheorie O podsl. přeměně
tvorů přirozenýrnz výběrem, bojem
o bytí, dědičnosti přeměn, přizpůfl-
sobovánírn se okolí a pohlavníin vv-
běrem. Velmi pěkně a obšírně jedná
a rozebírá rozdíl člověka od zvíře-
te, jehož po-iomkern by mnozí tak
faai øhičii býli! nøzaši ięn Spøčšvá
ve tom, že člověk má rozum, svo~
hodnou vůli, řeč, náboženství ald. O
jednotlivých lěchlo rozlišujících zna-
čkách pojednává pak zvláště, po-
ukazuje opět a opět na podstatný
rozdíl člověka a zvířete. Tak na pod-
kladě bohatě sneseného materiálu
proveden je přesvědčivý důkaz staré
pravdy, že pravá. věda a víra si ni~
jak ani v nejmenším neodporuji.
Spısek zasluhuje .doporučení zvláště
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dnes, kdy nesprávné, často vědecky
neodůvodněné lheorie o původu
člověka z opice se šíři ~ věda“
ckým světem jsou již opuštěný --
nevěreckým tiskem mezi střední a
nižší vrslvy lidu. sb-‹

 DUŠE Dírišìrn.
Vit de Fontgalland (19l3-1925,).

Z írančtiny přeložil a svým nákla-
dem vydzal J. Rozmahel, farář V Ada-
mově, Brno. 1926., 'Stran 67; cena
3`50 Kč.

Jetěžko psát recensi tak dojemné
milé knížky, jako jest tato, aby snad
se nezdála tomu, kdo ji dosud ne-
četl. snůškou květnaných epithet.
Málozkterý ž.ivo~topis dovede roze-
chvět jemné struny tajemného lid-
ského Srdce -- i kdyby bylo uzavře-
no sebe tvrdší korou vášně neb nev-
věry - jako životopis Vítův. A co
jest na něm zvláštního? Vít žije ja-
ko jiné děti, se svými malými“ chy-
bami va přednzostmiç zbožnost. upřím-
nost za pokora zdobí jeho -duši. První
slovo ma.riánského tohoto dítka bylo
,,Ježíš“,; pětiletý již svěřuje se matce s
touhou, že by rád přijal Ježfíška. Ja-
ká radost naplnila jeho duši, když
gedmiletý přigtupoval k prvnímu
sv. přijímání, ra. jaký vliv na je-
ho život měla Eucharìsjtie,
již často, později denně V srdci svém
ořiiímflal! Ježíškovi při prvním sv.
vn) I I J VI ' 'it'prijımani pro“jevuje sve prani sta .1 se

knězem; ale Ježíšek mu;`_praví, že si
ho chce vzít Záhy k sobě, aby se stal
andělem. A dítěradostně odpovídá:
A1”lO`z.

J e›d»enácti=l~etému Vítovi splňužj e
Kristus Pán slib; sama Nejsvětější
Panna přichází., aby duši Vítovu od-
v-edla 'k Ježíškovi, jejž tolik, tolik
měl rád. Co jedině působí žal čisté
jeho duši, jest, že matka tolik se
trápí nad myšlenkovu, že ho ztratí.
Slova, jimiž loučí se těžce nemocný
Vít se svou matičkou, j-sa jist, s že
odejde k Tomu, jejž tolik m.ilo‹val,
působí tak mocně, že zaka.lí tvé okžo.
čtenáři, a skropíš poslední stránky
slzami . . . Vezmi tuto Zlatou knížku
a V klidu si ji přečti. -floř-

 r`RAN“i`IsEK TEPLÝ,
jíNDŘIci~I sIMoN,BAAR,

A CI-iopovn.
Sestaveno z rukopisné pozůstalo-

sti. Nákladem. Františka Obziny ve
Vyškově.

S radostí jsem vzal do rukou kníž-
ku Fr. Teplého, dobrého přítele Baa-
rova, abych dokreslil v duši své
obraz zesnulého spisovatele, jenž to-
lik miloval svůj lid a kraj. Baar a
Chodově. Chodové a Baar. Místo
písmeny a dosadte onu velkou lásku,
jaké bylo schopno srdce Baarovo a
máte obsah nejen knížečky. ale z
velké části také jeho života. „Pane
Božel Všechny struny v srdci mém
už popraskaly. jediná jedna mi zbyla

. . Miluješ-li mne, dej, abych směl
na ni zahrát píseň o lásce
k této tvrdé, kamenité zemil“ Tu
jeho lásku staví Teplý v úvodu před
oči „všechněm milým Chodům na
Domažlicku“. Knížečka dělí se na
dvě části: Návštěvy a Přednášky. --
Baar z Ořechu navštěvoval Klenčí a
dojmy si vždy znamenal. Vždyť v
ten čas pohřbzil zlatou ,,mámu°‹“, za-
koupil si domek v Klenčí a těšilise
Ha odpočinek. V Přednáškách ulože-
ny jsou myšlenkv. jež sebral Teplý
z Blaarových poznámek or Chodsko,
jeho zvycích, tradicích, krásných
kro-jich, celém tom svérázu, o- nějž
se Baar tolik a tolik bál. Ke konci
jsou přidány písně ,..Bulačina“ 3 „Co
nám zbulo“, obě ze sbírky ,Rodné-
mu kraji“. ,,Bi.1lačina`° jest též sa-
mostatně otištěna s nápěvem Jindři-
cha Jindřicha, rovněž „Písnička du-
dácká“. Krásnou úpravou, tiskem,
cennými ío-tografiemi působí knížečka
velice mile. --ab,

NA RYCI-rrÉ.
Povídka Z počátku minulého slo-“

lelí. Napsala Anna Simerská. (Lud-
mila, Sbírka záb. četby. Svazek
2.-3. Roč. XXX/I.) Vyšlo u Kolrlov,
Dralia 1925, l926. -‹ Tak pěkně pix,“-
ne život u Čermáků, jako polůčeir
bublající zeleným mlázím za jásavé-
ho ,zpěvu lesního ptactva bez skřefl
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ku, bez ničící bouře, bez vášní a
zloby. Tak žijí i osoby, jež vystupují
v féio povídce, na prvním rnísiě rod
(ˇIerniáků v Ronově, Z něhož zachyfl
ceny jsou lćťměř lři generace. Šfasifl
ně se žení, v bázni Boží vychovávají
sve děii, šfaslně i umírají. Žijí ii lide
klidným, lichyrn živolem venkova,
živoiní nešlěsií je siihá jen do ie
rníry, aby šfasině je překonajíce iím.
více cíiili radosl Z klidného soužiií.
Dělijsou jedinou iouhou rodičů,
slřeží je jak oko v hlavě, aby v meh
vychovali zdárně syny vlasii a círfl-
kvı. ›- l

jesi dnes dosli nesnadné dáii do

rukou lidu novou knihu, kierá by bafl
vila a poučovala a nedráždila vášfl
ně, nebudila iřídní nespokojenosi.
Povídka A. Simerskiě právě svou ufl
šlechiilou iendencí, prosiým a
srdečnym rázem, lehkým slohem a
jasem živoia jesi velmi vhodnou
čeibou pro něj. Danialuji se, jak rád
číiával lid ,,Ludmilu“ a rád si ji vy~‹
půjčoval na člení. Vyslovujeme ledy
se „Zrnem“ přání, aby „Ludmila“
vycházela časiěji a pomáhafl-
la iak svymi u.šlechiil\§/"mi povídkami
xryllačiii Z venkova moderní bezcen›‹
ny iiierární jed, kiery Začíná oiravofl
val náš lid; -0ř-ˇ

Ý ,A7 CIZOJAZYCNA LITERATURA.
HÄRTMANN GRISAR S. J.

l\/IARTIN LUTI-IERŠŠ LEBEN
UND SEIN WERK.

S 13 obrazy. Slran 36 560. Ná-
kladem Herder a spol. Freiburg
1925. Cena 13 M. vázáno v pláině
if) M.

Osoba Mariina Luihera, jenž svým
osudnym vysioupením odlrhl značfl
nou čási Evropy od živolodárněho
słřediska prave víry -- Říma, byla
od proiesianłských živolopisců obe~
ikána gloriolou oslavnych legend,
podobně jako u nás osoba Husova.
Bylo lřeba dlouhé a vyirvalé práce
se sirany kaiol. dějepisců, než le~
gendy byly rozpiýleny. Jako u nás
se lélo vyčerpávající práce ujal ze~
.snulýı prof. Sedlák, iak v Německu
Harlmann Grisar S. J., univ. prof. v
lnnsbrucku. Do léla připravoval se
na ięniø úhøi Svými ,,Lnih€f5inóięnjà..
'Šejž korunoval r. l9l'lí vydáním iří--l
svazkového díla ,,Luiher“. Poněvadž
rozsáhlosi Íoho-io díla byla na pře›‹
kážku přehledu živoiního díla Luihefl-
rova, zhusiil prol. (ìrisar dílo své v
jednom svazku, jenž překvapuje svou
ucelenosiı. Deslrým siřídáním láiky

děje, hojnýnę ciiováním nejrůznějfl
aeO '.'-'J'-' pramenů a čełnymi ukázkami

původní Luiherovy řeči učinil knihu
příjemnou a snadnou k čeibě. Co
zvlášiě nuino ceniii na knize je, že
neusiále přihlíží k psychologickěrnu
vývoji Luiherova ivysioupení proli
církvi. Tenlo psychologický vývoj
Luiherův je velmi zajímavý. - Roku
'l5(l5 vsioupil Luiher do klášiera dle
slibu učiněnělıo za prudké bouře.
kierá ho přepadla v širém poli mezi
Mansfeldem a Erfuriem. Z mládí již
značně nervosní (dědiciví po maifl
ce), słupňovala se jeho nervosiìfa.
vlivem oné sirašné bouře a vyčerfl
pávající duševní práce ve vleklou
nervovou chorobu., jež se jc~
vila v jakési skrupulosiiě. Tafl
lo słupňovala se časio až k
hrozným duševním úzkosiem. Dofl
kládaje dosavadní prosiředky k dO›-
sažení vniflřního míru za nedosiafl
Íečné, vrhl se iv náruč falešněmu
mysłicisrnu. Nulno prý seúplněoddali
Bohu, jako neživý násiroj v jeho
všemohoucí ruce. Z iohofl byl již jen
krok k popřeni svobodně `\./'file a do~
spěl iak ı`. 1518, iedy už po odpusifl
kových łhesich, k jádru své nauky:
sola fides iusiificai. Zioho je zřej~
Ino, že nauka jeho je čisiě subjekfl-
tivní, vyhovující jen jeho duševnírnu
siavu. Rozšíření jeho nauky bylo
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podmíněno hlavně současnými poliii-“
ckými poměry. Tím ovšem padá plně
i názor, že Luiher budoval svou nafl
nku na iiusovi. Luiher má s Husem
společný jen odboj proii Římu. -
Kniha iaio má ovšem i pro České
čienáře značnou cenu, neboť doví-
žne se z ní o úsilí Luiherově získaii
České kališniky a lednoiu brairskou
pro své hnuií.

Náboženská revoluce 16. siolelí,
kierá hluboko rozbrázdila klidnou
hladinu evropského živoia a podvráfl
iila; nerozborný sloup náboženské
auioriły, žije dosud ve svých dů~
sledcích. Je prolo jisiě nuino, aby
hohoslovec a kněz znal počáiky iofl-
hoio osudněho hnuií a k Íomu mu
skylá vhodnou příležiiosi uvedená
kniha.  ' F. Ď,

AUGUST REATZ:
jráısus CHRIST Us.

Sein Leben, seine Lehre und sein
Werk. fl-v ll. a Ill. vydání. Herder,
.Freiburg i. br. 1925. Váz. v pláině
10.50 M.

je io živoi Krisiův, jaký nejsme
.zvyklí čísii. V úhrnnérn obraze pofl
dává nám auior Spasiłelův živoi, jefl
ho učení a dílo. Dředpokládaje zna-
.losi evangelií, podává nám nejprve
rnisirovskými. iahy přehled Krisiova
.živola a nákres jeho osobnosłi. jsa
vyzbrojen bohaiýrn apologełickýżn
aparáłern, odpovídá jadrně a Zají-›
zmavě na různé námiiky prołivníků.
`\/ˇ dalším. rozvíjí před zrakem č1e›-
znářovým veškeru nádheru mesiánë
ských prorociví a jejich vyplnění
'v nové božské víře, říši a zákoně.
Konečně pak uvažuje lo. mesiánfl
ském díie --‹ církvi kaiolické. Tak
kniha vede duši čienářovu od mo“
fhuiné osobnosii Krisłovy k jeho pofl-
.:/.emské říši z- církvi kaiolické a łím
.může mnohé zápasící duši ukázaii
:správnou cesiu. Kniha jak svou úfl-
pravou łak i svým obsahem bude ofl-
-Zdobou knihovny každého kněze i
ginłeligenla. F. B.

JOSEF SDILLMANN s. 1.
1 LUCIUS FLAVUS.
Hisiorický román z posledních dní

lerusalema ve 2 svazcích o 680 słra~
nách. 18. a 19. vydání. Vyšlo u l“ler~
dra, Frýburg 1926. Váz. v pláině cefl
na 7.40 M. ř

Autor u nás všeobecně známého
a se zálibou číianého románu ,,Zpo~

I`-fědni łajemsivı“ zpracovává ve
svém hisioric. románu „Lucius Flafl
vus“ iragický zánik, Jerusalema a
první jasné záblesky rodícího se
křesfansiví. Hrdina románu „Lucius
Flavus“, vojín šlecheiné povahy,
iˇouží po lepším, vyšším živoiě a
bůh Íuio snahu nenechává bez odfl
měny. Sám apošiol národů- sv. Dafl
vel. udílí mu v, žaláři sv. křesi. --
jako ceniurio říms. vojska na vlasifl
ní oči vidívyšlehnuií vzpoury ži~
dovské, sám v říms. legiích účasifl
ní se obléhání Jerusalema pod
Tiiem a vidí i jeho zkázu . . _ Tím
kráłce naznačeno prosiředí, z něhož
auior čerpá svou lláiku. Zvlášłě výfl
siižně a Zdařile kreslí členáři za-
čálky a rozšíření církve Krisiovy,
živoi prvních křesfaııů, jejich boho›‹
službu, a na druhé slraně mravní
bıou lehdejšího pohanského svěia.
-› Spisovaiel v łomio románu dove-v
de upouiaii zajímavým dějem a náfl
zornýrn líčením pozornosi' čienářo-
vu, osoby vysiupují předgnámi* plny
živoia, se svými chybami i dobrými
słránkami, iakže nelze se diviii, že
se dočkalo ioio dílo ve vlasii již
devaienácłého vydání. - Dílo ioio
přeložil do češłiny Václav Müller.
Vyšlo vi Praze u Koirby r. 1906. Ne~
bylo by na škodu, byl-li náklad rofl
zebrán, pořídiii u nás druhé vydání,
náležíf romány Spillmannovy k iěxn
knihám, jež lid rád čie, a ušlechlilá
iendence, jež auiora pohnula k čin~
nosti liierární, vykoná i u nássvé
poslání. ~ -oř-‹
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«ROČNIK 57. 1925--26. ČISLO Ď.

 j;E.JusTz
MATKA išożi V Cifl3s`KE POESII.  *   

  „O jase jasnější všech jasů, osvii' ji
Íu cšmdou moji, pusíou zahradu . . .“

j. Zeyer: Mar. Zahrada.
„Ó jak divuplný, srdce jímající, duši do výsosłi vznášející je

byìíy i\/iaríina neobsáhly sadl“ je Zapomenuiy však na neznámy jsou si
hymny iěch, kieří úsiy Zeyei`ovými volají: „Dion velke Tvoje smilo~
vaní,“i\/iaiko Ježíše, ó nebraň mi, bych v Dokoře sve skioněn v prach
se Zasiaviii ˇsměl u prahu Zahrady Tvé, nehodný a hříchů pln _ _ _
jejich myšlenky a slovachci Znovu oživiłi a seiřásii s nich jtšrach
Zapomenuií. Ai' žijí, aspoň v nás, kleří jsme svaie Denně“ inak blizcíł
Je ioš užiłečné -- a chceme~li Doznałi ducha naší iiieraiury cele,
je io ii nuiné. Česvièáz liìerałura mariánská na mnoha mísiech Srůsiá
S ìiierárními pracemissvěiskými, je živou čásií České liieraiury, je
jeji složkouidůsłofljnou, uměleckou a“ charakierisiickoul' lakosi než“
dovedu Dředsiaviiičeskou horskou vesni-činu bez Zčernałeho obra-«
Zn Bohorodiěky na. věko-viłe lípě asiinnć naše háje i širé ìány bez
Íváře Mariiny, jako jsem neviděl ješiě słěnyycbudých ani ”bohałýeh
bez vìidnebo úsměvu „Rodičky Boží S děiřáikem“, jako si nedo«
vedu Dředsiaviłi českého kaioiíka, který by denně nevysiaì vděč-~
nebo pohledu k. modľu nebes -- do říše vznešeně Danny, jak -~
právě jak nedoveduzsi Dředsiaviii iiieraìiiru českou bez pA`v~ků
mariánských! Z- łiché svěiničky. na“Zareisfì/çiě rosziéiioese Dožehnaně
„Ave“ do všech končin svěia a mohułnou ozvěnou ozývá se v ú-
słech národů od je chvíìe, kdy Majka Páně ve Svaie šxadosii volá
„Magnificał anima Inea Dominum _ _ .veccecenim ex hocbeałarn
me dicenł omnes generałiones _ ; j n ij k ii ' c  

» « Doslyšme již, jakono ,i,Ä\/e“v vyznívaloa vyznívá ve viasiech
našich od dumně Šumavy až po Doslednívvyběžky Sudei; e Ă“  

Nejsìarší České legendy O Danně Marii (legenda „O nanebe~
vZezłiDaneny Marie, „Svaté Mařie S nebes chvála“ Radosii svaić_ ) 77

ct V Vi ' V 'Marie“ a ,,Dleankł'y Danny Marie jez byly cash here velikonoenıch)
vypravují, že naše písemnicivi hned ve svých Začáieích vjoiełlo si
do vínku chvály mariánské. i s ` e y “ j z , '-

c " Ač ve słřední době liłeraìiury české, již hřeje a oplodňıije hlav“
ně duchnábzoženský, nemáme žádného věłšího diiaľo Małce Boží,
'přece nalězáme v literární tvorbě ić sdojbyzfdıfobných náměiů marià
ánských celouyřadu.  y y  y Ĺ j i

Můžeme Íedy říci, že liłerałura mariánskáDoieneıáině byla již
-0bSaž_ena_v různých formách starém a .siřední doby našeh„QMpyísmeni»~

› _ `V . V.
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je lolik lidí dnes, kleří, jakmile jen slyší o něčem náboženskérn »-

, ›
“ 4

s „ e j  › ' j ' ' _ 'í olřebovala
CÍVIŠ ĎYIÖ Ť0 ipoupała* kłęlia k SVe„rfŤu.,uPln}ÉIh1u ìojělioš) Ť 'ež V li
jen lvůrěího lepla slunecnıho,osvezujıcı V d V C15 Y, l
'Chu Ťleplých nocí pada. _ l ,ˇ V _ _  ˇ j ,^ˇ` i , ,,

í  V době,kdy lileralura nase svlékla sal dılele a V bujarem ja-‹
sání mladislvé síly 'nasloupila vílězný pochod na arenu svělovou
pro lislí Vavřínů -‹ lehdy již poupalaımariánské poesie byla v
plném kvělu a jejich vůně, plnıla Česke nıvy. A lıslky jejich neopafl-
daly -v nevadnou, jen kvěly ly neobdivovány, vůne nevdechovanal

a což leprve mariánském í- odvracejí se od loho S jakýmsi úlrpfl-
ˇ, vı

ným úsměvem, jako od neceho méně cenného, snad přežilého, cim
se Zbyleěně duch lidský zalěžuje. ]ak vhodná jsou zde slova J. \/é~
vody, klerá 'vepsal do prvních řádků svého úvodu k známérnují vý-ˇ
boru umělých si národních básní ov Malce Boží: „Jsou okamžilúy v
živolě, kdy člověk, unavený pracemi, rozrušený slerými slaroslmi
aj Zájmy, mnohdy i zraněný V duši, sahá po lakové knize, ve kleré
by našel uklidnění, úlěchu a novou naději.“1) Klerá kniha může -více
síly a více naděje vlíli do vyprahléí nádoby duševní, nevli právě
kniha mariánská? ,   i

Ĺ Můžeme právem i říci, že velký počel básní S lálkou nrariánfl
skoku plně se vyrovná velkým, dílům svělským .a lo bohaslslvím lál-ˇII

I Ikovým i myšlenskovým, náladozvým i fo-rmalmm . _ _ Dřemnohé Z
nich vyprýšlily Z duše přeplněné láskou a nadšenímk Malce vlěfl-
leného Slova; jsou lo časlo slova, lvflerá lryskajíze sı`dce hluboce
zarmouceného, nešfaslného, polupeného _-y jako volání O pomoc v
lemne noci rozboureneho svěla, jak praví básník, když: i

e „Noc lemná a vlny lak bouřlivě se dmouv j  .
a všechny hvězdy Zhasly a všechno zmírá lmou v

j j a všechny hvězdy“ Zhasly - jen jedna -~ poslední -‹
j lam V dáli ješlě svílí na slraně nolední.“2\ ` i
Jsoulo mnohdy nejkrásnější Věly, kleré Zanechalo svělu srdce

zraněné nevděkem. a závislí azškodlibo-slí - a jak se jmenují vše-‹
chny ly Zrůdy dáblůl “ “ V

;]e přirozeno, že plnou myšlenkovou; hloubku onoho bohalslví
duchovního, jímž byla Bohem zahrnula Panna Maria, plně vysli-‹
hují obyčejně mezi oslalními poelv -« básníci~kněfži; e
 Již V Kamarylově sbírce „Českých národních duchovních písní“
Vedle mnohých jiných zaznívá lklivá píseň „Majka pláče, ruce
svižná _ .  ý V si L V 1

 Dosválný vrch přríbramský,~,,SValá ;lˇlora',',\Žije již l]a,blo»nesk“ého
pověsli ,,Doulníci“l;~je lo prřekladsbásně Iˇ`“leineov.y ,,\Xi%al;iylk«lahiflj nach
Kevelar“," lokjaliilsovanýfljdo Čech; í v  = r

V obsáhlých lilerárních sbírkách Sušilovýchfllii V jeho vlaslních
skladbáclı nalézámel velmi: mnoho prací básnických, jejichž vzne-
Šeným předmělem; je nejvyšší lidský ideál - blahˇoflsrl-íażvenáeeDarina
Maria.s`,Vedle překladů církevních“ hymnů (na př; ,,Slabaljmaler“

v v _ I

y U ly. Vévoda: Malk;a„Boží V České poesii., o. í , L " j
je 2),Fr. Dohnal: Slella maris.,  s j Ž _ j  

..nnø‹-.„.-.n»-...nv

F"

l 3) Nejvělší je: „Moravské národní písně s nápěvy do lexlu vřaděnýrni“
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„U sanclissima“ a j.l, vedle písní mariánských, kleré V pozměněfl
né formě dosud Zaznívají Vv našich koslelích (na př. „Mąikø Ejøži
neslýcháno . _ .“l uložil mnohé básně mariánské V „Sebraných›

*' 1 ı `básnıch _ j
Fr. Leubner, farář V Bechlíně už Roudnice, uvedl ve verše V

,,P›alladách a legendách“ známou legendu o původu slziček av
.,,Koledě“ ukazuje laskavě srdce Mariino, kleré lak ocholně všude
spěchá ku pomoci. T V j  `

i Oko rado-slí zazáří při čelbě veršů Dvořákovýchl Náš první
VCIRÝ, Český, kololický básník - nalézá V úclě Mariině záruku srnífl-
ru živolního.'Dvo«řák vesvých básních se usmívá i pláče, sní i žije,
jak již řekl kdysi laroslav Vrchlický: „Dvořák je skulečný básník,
Vrnyslický bez pósy, Z vroucího přesvědčení a ›- řekli bychom - Z
povolanı. rloroucnosl cılu, síla obraznosli a nıísly pravá nábožen-
ská Vášeň vanou z jeho formálně čislé a dokonalé poesie.“ A můfl-
žeme právem řiøi, žć nfávč v jęhø mal-iánskýøh háflniøh je jasných
ůsměvů nejvíce. Sáhněme na př. hned po prVé”DvořákoVě sbírce
„Zlalou slezkou“, klerá je výhradně mariánská, a člěme ony řádky,
plynoucí zìjemnęé básniclflyé duše loholo kalolického kněze! jeho
básní ,,ZVěslování“4l mile vane dech čislé a poko-ı`né Danny; z jeho
,.llkolébaVky“5), cílíle maleřskou něžnosl svalé l3anny,klerá, není
prosla skrylé bolesli Z příšlího kříže Synova - a k ní pojı se ,,l\/lafll
ler Dolorosa“G), la bledá, opušlěná, ale pevná Malka, Z jejíhož po›-
hledu básník čerpá V chrnurných chvílích živola sílu a novou naději.
Dny své zasvěcuje lásce svalé Danny:  ˇ V T

Mé srdce ohněm jenom vzplanoul nech
jak východ nebe V nachu plamenech;
hle, andělé na křídlech zlalou zoří
mě nesou Z lemnosli a Z hloubky moří.
Mé srdce ohněm jenom vzplanoul nech
jak rosu Žhavě V kvělů lupenech, ,

y kam červánky svá rudá křídla noří;
lo srdce ledové: ó nech, al' hoříl
Al Z duše prchne noc a slín a šeř
a srdce mé al myslický je keř,
Z kad obraz Tvůj se zvedá usmívavý.
Mé srdcejohněm jenom Vzplanoul nech;
než polřísní je všedních cílů dech,

V V al láska Tvá je, nebes Dani, zlrávíl7› V
V S Marií chce, jíli živolem -- s' Marií chce beze slzrachu projílii
sludenou a lernnou branou smrli: V V
,,l smrli vslříc se bezzáchvěvu, dívám, dám klidně ,,s Bohem“ krajům lěm a
mvám, kde pro měvšecko zachází; vždy níž jdu, níže hrobu po schodıšlı,
V lěch lemnolách, vnıchž leží živol pì"ıšlí,.jensVello lasky Tve mne p»rovázi!“8l)

4) „Z hlubin věků.“ , “
_ 5); Improperie.  

5) Zlalou slezkou. .
7“j „Nech vzplanoul“ ze sbírky: 'Sursum corda.: j T

T H) „Slella lucida“ ze sbírky básní: Surzsum cordya. Š
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A lak bychom se mohli zaslavili: i u oslalních Dvořákovýeh sbíę-
rek básní, a všude bychom pocílili onen myslický dech jeho mariv-
ánské duše. j j Vf j T í

Není~li boj V srdci lvém dosud dobojován, pohled jen do do-
brýeh očí Nejsvělější a až rly její zaníceně li budou šeplali: „

„Nuž rozhodni se, rozhodni, kam mladý duch se chýlíl L
' Zdasvělem chodil s pochodní, či V kvěl se sklonıl býlí . _,“

dej odpověd' jí s K. Doslálem›~l_ulinovem: y
“ ,,Mé srdce volným zůslane a Tvojím, svalá, Dannol

T Dál sám jdu_v sídla neznámá, opušlěn z` vůle Vlaslní
e _ _a srdce mé 1 lýra má jsou jednou snivou básníl“9li  '

„ Sıgismund Bouska,knez radu benedıklinského, opalslvi íbrev“
aovsko~broumovsl*ého, vnímavý krilik a o-bralný překladalel má
více básní mariánských epických než lyrických. Hluboko kloní čelo
před Královnou, V Níž lak úzce se objaly Vněhalmaleřslví l a nefl
dolknulelná vznešenosl panenslví: `  T  j

j Velebné malkv, kojící V boleslech národů símě, c
maleřské pohledy, laskání rukou oběliplné,

 mučednice kolébky, madonny podekřížem. e
Vás, ženy, clím a miluji, bylosli čislé a slabé!
Panny, koupající lilie lěla ve žhavém vzduchu,
bílé, chladné, voskové krásy kaplí a domů, T

e panny, svíce na olláři Nejčislšího, L
svíce, jež hoří věčným, nehnulýın svěllem.

V Noli me langerel mluví hluboké vaše oči.
Velebo malky, nedolknulelná svalosli panny!
V jediném vlělení znám lě a kořím se ve prachu lobě:
vidím lěna měsíci, iejžoločıl had svym kruhem,
spasení slabých, velikou, zářnou Očislu hříšných,
paprsky slunce řinou až prší Z jasu lvýciij rukou:
Maria jeilvé jméno, a Královna-lie lvůj úřadllfil  

,,V boží chrám, k obrazu Danny s věncem lilijí“ zve Fr. X.. llo~
dáč všechno mládí, když „lak prudko vášeň srdce sžírá“.11)

Co důvěry ›-~ a V lé jenom jsme velcí »- mluví Z proslých slov
Fr. Chráma: e í , . ~ j j

 ' j ,,Vše, všecko,íDaní, co jsem někdy zpíval,
svou bolesf, práci, přemnohý svůj hřích,
al' mrnuloslı sen,_neb :budoucnosli příval,
já kladus Ti do drahýchrukoVu Ťlfvých 5-

' y nadějvšech, kdo Tebe 'někdy vzýval -
O Danno Maria“1`2l " * ˇ T T  _ T, H71

lfì Has málo Čechů ›-- a co slolelí se lořjiž přehnalo přes (Íìeelliů
hlafš/Y, krev leklafnámy ze 5 všech žil V-l-'ˇ-a přee“e“nezvykli jsme olrocky

ŠÍÍČ-V JŠIIÉUV hľölđbìì SÍGŤCÍÍTHI, ĹZĹÍVľđl`1€'1iiˇsloj,íme_ zdeľna: kzmerar všech
nepralell Je sila V nás: ` . ř T r ~ " ?_

T9) ,,l\/íáj“ ze sbírkybásní: Dolulný zpěvák.:
Nl Ze sbírky básní: Dielas. V ý if
E1) Z „DÍSIIČ ľI1löđČ'f““Ž€ľľI`Y'” V ”ieh.o »sbíelťofi básní;„l\lálč3đY,"'..  
12) Z ĎÓSHČ ø,ĹU”řđŠkié Danněf'zf1iV€`ho:`ˇ*Duehov.nícli~,,pís_nízz;,QžÉ
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V „Jak na moři po hvězdě plavci loužj,
když V boky lodní příval bije vln:
lak po věky náš národ slraslí pln,
když válka, mor až nešlěslí jej souží
u Malky Boží spasné radyhledá, r
a Máli lomu zahynouli nedá,

V kdo vzývá jméno její: Marial“
" Tak volal Josef Kachnílflřf, nyní profesor morálky na lheol. Íakulfl

lě Karlovy universily, V „Kvělech mariánských“ Z roku l884.13l
Kolik heroických clnoslí rodí se denně V lěsných celách kláfl

šlerních, kde bylosli slabé kráčejí živolem modlilby k lrůnu nebeské
Královny. Václav Ko-randa nedávno zemřelý farář V Horkách nad7

v z v z T /ıı VV (Íjizero-Vu, jehoz pısen ,,l\/lali lìáně přesvala lémer znáro něla, V bás~›
ni „Salve Regina“ nese nás V poušl' francouzských guillolın:

Cos z dáli hřmí . _ .l Pro radosl loho davu
V zas vezou oběli sem na popravu -ve V J

již blíží se ›- a průvod začíná:
Hle, dvanácl jeplišek na káře bídnél
Zrak samá záře - srdce všech je klidné
a úsla pějí: Salve Regina.

Tu píseň družkám svým vždy zpívávaly,
když do nebes šly liše n-~ k svému králi.
l dnes -~ V den žili svého poslední
S lou písní na rlech půjdouv říši svělla.
Ted' došlo na ně. Rrvní hlava slélla

7

. však píseň oslalních zas dále zní.

lak řada voskovic když uhasíná,
.  lak jednu podruhé slroj hrozný slíná,

Va jen la píseň zbylých k Bohulká.
V Než - mlkne 'víc a víc la píseň lichá.

Ten lid -- la cháíra dřív ~ led' solva dýchá,
a posměch lichne slábne, umlká. Ill V

V Václav Dakosla má v „Lislech ja kvěfech“ báseň „Modlilba
malky“:

,,Modlilba malky pravé divy činí.
Z V mrákolách bídy, zářném ve pohodlí,

bezpečno dílě V každébouři žili, V
dokud se za ně láska malky modlí. _

A ke komu se lo spínají ruce maleřské, ke komu se lo obrací
zarosený malčin zrak s úpěnlivou j_:›rosbou o pomoc? K Té, klerá je
maleřskému srdci nejbližší k lásky plné malce Všemohoucího
zSynal T _ V e

I V noci, když klidný spánek snesl se do měsl i vísek,ochranný
plášl' Marlin přikrývá Všechny, kdož, při večerním zvonku posledni
pozdrav šeplali Ježíši a Marii: V

13) Báseň ,,l\/lalka dobré rady“. “
14) llveřejněna ve „Vlasli“ Z r. 1901. J
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Je licho, prázdno vulici _ _. Jen drobný, rudý plaınének
Už Zhasly lampy hořící, lu osvěcuje výklenek,
a lma se dívá do oken, 'zde na obraze Rodička
kde lidé dřímou lichý sen. své dílě liskne zlehýčka.

A lmavý rámec ovíií Je jasná noc, noc plná hvězd, `
kol věnec suchých lilijí, vzduch prosycený vůni jesl,
a na kyličku Z konvalin a na zrosených břidlicích
si časem Sedá svělla slíu. se chvěje záře jako sníh.

Tu na všem leží spánku mír! _ _ .Však člyři oči Z výklenku, V
Jen Samolářský inelovífr jež V modrou kvelou ponıněnku,
kol mrlvých domůza'lěká,  fy slále hledí do noci. _
a křepelka lká Z daleka. zda netřeba kđęs poInoci,?15lV

vf I V Iı -- V T 1 I VUV Touha »- prozıl lichy Zivol V slınu Marnnej -- m uvı Z versu
Leopolda Rečka: 1

„Kéž bych Tobě, svalá Ranno,
jak len Zvonek sloužil sıněl:

_ abych Tobě každé ráno
'celý živol chvály pěl!,"1Šl,

_ _ _ A kolik ješlě básníkůflkněží mohl bych Zde uvésli, kleří
S nadšením se seřadili pod jeden bílý prapor Královny andělů, na
němž jasně září nápis V,,per Mariam ad Jesuml“Je jich řada, kleří
i V našem „Museu“ již zpívali k poclě Mariině a S nimiž selkavame
se fak časlo, prohlížímeflli jiné: různé časo-pisy ,kalolické (na př.
Vlasl, Nový živol, Náš domov, Ve službách královny, Kvěly marifl
ánskél a almanachy„(Malce Boží, Rod jedním prapoVreml. V lichých
kaplankách a pokojích kněžských daří se něžným kvělinkám maı`i~
ánské poesie jako V leplých sklenících: Čisfým oknem kněžské du-
še bez překážek proslupují miloslné paprsky Nejsvělější nevěsly
do zasvěcenéhosrdce jako bohalé proudy lepla slunečního volně
běží sklem a líbají rozesmálé kvěly, jež .hřáním Zrodily_ Hlavinky
bílýchekonvalinek a něžných lilijí ševelí sladkou melodií májových
nocí, klerá splynula se rlů denně posvěcovaných: _

„Jak jsi krásná, přílelkyně má,
jak jsi krásná, oči lvé holoubci jsou, T
poskvrny na lobě není. T
Rramen jsi V zahradě,

j pramen jsi vod živých Z
sl prudkoslí plynoucích , J

Sl_ibanonu_“17l  1
A melodienese se V kraj, dál, rozbíhá se po zrosených Zahrafl

dách i lukách, po snivých hájích, vyznívá V pohádkovém šplouchání
vod a slábne až V Zasněné ozvěně dalekých skall' Příroda se budí,

Iölbáseň „V májové noci“ od S. Llllenrodla; Z almanachu: Rod jed~
ním praporem. V V  

16l_Z básně ,,lmpro›visace“; Z almanachu: ,,Malce boží“ r. 1904.
17) Z „Velepísně“ Šalomounovy, IV. 1, 7, 15.“ y
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Vv půlnoční lmě budí sesVěl_Na zalrrělé obloze vyšla luna a úsměv
Marlin přeléll hvězdami _ _ _ Celá země chvěje se jedinou olázkou:

~ „Kdo je la, klerá se bere jako Zora,  
J krásná jako měsíc, A V

jasná jako slunce, A
hføzná jak sęšiixøxzflnć vø»jsi‹ø?ı'“18i  

A noc přechází v den. Na nejvyšších vrcholcíchjiž svílá. VyV-
sloupili na ně miláčkové Mus, dolkli se zladěných slrun apíseň nofl
vá, neslyšená dosud zaznívá V dol:

, ,,Ku poclě naší "sladké Raní
la lýra vroucně Zní;

ˇ jdou přes ni jako V usnjívání
zvukové čislí, líbezní."19l

„Veselle se nebesa, plesej země,
Zahuč moře se vším, čeho je plnol“20)i
,,Jel'jako smrl mocné milování, T
silná jako pekla jesl láska -- Mariina.
Žár její -- Žár jesl ohně, plamenů;
spously vod lé síly nemají,
lásku by uhasily;

řeky ji nezalopıl“21l
Aržár láskyjejí zanílil i srdce lěch, kleřínesfanuli na okraji

hluboké sludnice miloslí Krislových, aby nabírali .Z ní a rozdávali
br““ah*ím svým, kleří neucílili na svých ramenou, jak Sladké je jho
Krisiovo, jejichž úsla nikdy nešeplala zázračných slov posválné
„onsekxace _ ._ Srdce jejich však, ,,když sladkou; ranou poranil je
šíp lásky k Marii a k Ježíši“”l, pudilo je k,,pramenu V Zahradě, k
pramenu vod živých“.2=*) A ukojili vodouživou svoji žízeň -T Vykryfl
slalevané čáslečky jeji pak Vkládali jako zářné Vdémanly do svých
duchovních prací _ _ _ ,

lvlyslerium velikonoční lragedie, celá velıkosl bolesli, „kleré
nesla Malka V srdci svém“ V-- lká V Bielnarově básní „Maria u hrofl-
bu“.24l_ V T ;

~ Zivol prožilý V hlučné písni svěfa -“když již šedinami Zkvélá
»ˇ i lehdy ješlě zalouží po liché písni Mariinazálišíl

„Smím zpíval hymnus vám, jájunaveny poulník,
jenž nohy Zkrvácel po marných ceslách hříchu,
byeklesl posléze na slupních vaší slávy V '
a blažen umíral, o Dani, V slínu vašem? J

_ Smím zpíval hymnus vám, Ó Lásko Svrchovaná,

Nl Zm,,Velepísně“ Šalomounovy, VI. 9. V V
19) Z Dvořákovy básně ,,Má sválek moje sladká Dani", ze sbírky

básní: lmproperie. V y j
' 20) Z žalmu 95, verš 11. V

21) Z „Velepísně“ Šalomounovy, Vlll. 6, 7. .
22) Ze „Zahrady mariánské“ J. Zeyera.
23) Z „Velepísně“ Šalomounovy, IV. 15.
24) Z knihy: Biblické rhapsodie.
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'jíž ke mně přišla jsle, jak louhaz_ klerá váha, ,  
jakíúsměv soucilu, jenž padne V žalář vězně, Ý
jak sen, jenž chrámern jde V modlilbu posvěcen?25_l V_

[duše lěžce nemocná, klerou vědomí hříchu odsoudilo k smrh,
horečným zrakem hledá jen oči, Z nichž by se usmálo na ni Milo-
srdęnslví a záchvěv soucilu, čemuž Výraz dava Ý Anlonín
Klášłersl‹\V'/flfii V ř V V - l_ V I _ V W

V f Všechna hořkosl VneVděku,,klerou se lidslvo odmenı nejvelsimu
dobrodinci, bolela drahou jeho Malku hned Dři prvním llukolu bož-
ského Dílka: před svaloslánkem V jeskyni bellemské kloní se profl

_ slá Chudoba i mocné bohalslví a 'vznešená učenosl. První hold lid~V
sfva Novorozenémul í V J _ V

ˇ,,Oči Panny Marie však při lom zaplakaly.“
syalý Josef pravil k Boží malce: _
,ní .ý.; , ,J . ' . . _' .' z^ . _' rflł v f

Proč isi, malko Boží, smulna byla? 1
„O lom dřevukříže já jsem snila.“

ÍIV VY VIPas yrové prisli, malko Bozi V-V
„Korunu mu splelou Z lrní, hložíf“

IV VRybari sem Dřisli k lvému synu ~
„Za žezlo mu budou dával lřlinu.“

r

Králové jsou přišli, božská mali -
 „Budou vždy jej znovu křižovaliľ'

Přišli chudí s hlavou nachýlenou -V
„Zaprou jej anebo zapomcnou "

V ,,Na dílky jenlvář' se usmálo li -"  
,,Ty jej budou věčně miloVali_“27) _ `

_ _ _ _ Pouhou Zmínkou přejdu mariánské básně Furcho.vy1zná‹
mé ,,Písně Ho-slýnské“) Mužíkovy, 'l'urinského, Jos. Kalusa a Lldena,7 _

V Ýdlouholelého slarosly mesla Kladna, abychom si mohli ješlě více
poněkud povšimnouli Heyduka -"a pak našeho básnického lroj-V
hvězdína nebi liferalury České --Čecha, Vrchlickéhoa Zeyera.

Adolf Heyduk je lyp svělského básníka, klerý užívá lémal marifl
ánských obyčejně jako prosby v jednollivých polřebách pozem-V
ských, nebo jako rámce nebo pozadí pro jiné, svělské léma. Pěknou '
ukázkou je lˇleydukova ,,Skočická“:` T V

` Skočice, blíž Hradu horyslará Víska,
pulují lam lidu sbory Z dálí, Z blízka; í
na kolenou V chrámu klečí, líše, snivě, V
Malka Boží vše lam léčí miloslivě. ` V

25) Z básně „Hymnus Panně Marii“. ze sbírky básní: ,,l“loVory se
smrlí“ od J. Karáska ze Lvoflvic. V í   í

26) Anlonín Klášlerskýz Poli a lesy, báseň' ,,Markélka"_ T _
27lZe Sládkovy „Koledy“ ze sbírky básní: ,,V zimním slunci“.,-
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ì>ü~jdu, laké V ona rnísla Zbožnýchfl Doulìˇ,
rač mě, Malko lezu Krisla, Vyslechnouli;
srdce mě lě Vroucně prosí písně Vzlelem,

j _ Z lěch jsem, již svou půdu rosí krve kvěłem.
V V dalších lřech slrolách líěí básník úlrapą/,_klerě siíhají Zem

Českou a český lid as obrací se Ooěí o pomoc k l\/lalce Boží slovy;
i Skočická TV Malka Boží, Dlná Vděků,  

učiň Z nás ›- Viz, žal se množí -- národ reků,
V Vlož nám blesky na Zášf draěí V čela rýhu:

na směs vlků, již se łlačí na nás k jihu!

'Ĺ Q - VIKaž, af lid se.<rVe Vareni K činu Vzpruzı, ,V
íořineísu Ti Z jara darem kylku růží “` r l3

0 r vkol nich sluhu Zlalých cípu bílou, cislou,
V a před chrám 'li Vsadínı .lípu Velkolisloul

x - ' .

S nláky, V lesa k\_/pre chvoji, V chrámě Božím,
Vroucích zvuků k jooclě,TVojí,Díseň složím,
Vonnou, jak by Zkveily mání slřernchy sněli . _ ,

s nilěíš? _ . _ Do řad, chudí, páni, slarci, dělil _ _ 23)
je Zde užilo Inolivu maľiánskěho lrochu Do svělsku přibarve-‹

něho --« ale i Zde vidíme, jak Český lid úsly sV\f/ch mluvěích dává na
jeVo svou naproslou důvěru k Malce, klerá divy lvoří - ii Ve Vě~
cech inárodníchl    l

Svałopluk Čech užívá Inariánských písní V sl_Vricko~eDick\ých
skladbách, s dějem skoro Vesıněs ˇoo›urˇ“liVým -V jako Důsobivěho
konslraslu kvýjevům Vzrušujícím. Příklad Z jeho básně ,,l_°›ouře“:

Ó hvězdo ınořská, kołvo naděje,  
oosválnou dlaní uhlad' Deřeje, r
svil libě Vodním Závojem
lěm, co lam sjoějí s pokojem,
Ó hvězdo rnořskál s

Ó hvězdo mořská, zdroji živola,
l nechť bouře zlá i koráb Zlroslšolá, ji

ÍV na dně puslěrn novou chýš  
Z, lěch, lrosek lásce Vyslavíš,
Ó hvězdo mořská! , ` je d í V j

Ó hvězdo moiˇjská, dejž, by úpadem '
král bouře sklonil rnraěný diaděrn, .

l e. Z lrosek lásce - hlas náš slyš -~
se V lam na dně Věěnou Vyslav (hýš,

j i Ó. hvězdo Inořskál29l “ -
 Zcela jiného druhu jsou mariánské básně Vrchlického. On Vč~

nuje Panně Marii ponejvíce básně lyrikyˇ osobní, vkládá do nich cily
vlaslního niłra. Ť

ø

 23) Ze: Zpěvy pošumavskěho dudáka, l “  “
29l'\/izzjiněsukázk V básní? ,l3ouře“i:s ,, inoch pod sloŽáremf', ,,l)ıVl‹“ťıY ›

před kaplí na břehu“. , s i
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Z a Zadívá-li se V podzimu 'živola okem již vychladlým do očí'
Mariiných, plných zvlášlního kouzla, lu ješlě V sludeném srdci slarfl
ce rozleje se leplohřejivých vzpomínek na zapadlé dělslví V klínč
malčinězj ^

Z Iá kráčím od kláštera lou słarou alejí  Z
a s jarním leplem v duši mé sny se vracejí.
Hle,obraz Malky Boží na lípě zavěšen,  
a duší mou lo lálıne jako dávno zašlý sen.

~ Ó jaký div! Ten obraz ukrylý, pod kvěly
lam sama zavěsila má malka před lelyl š .

,A nyní jsem sedlouho V Íen obraz zahleděl,
` a v duši moji lrpkosf a V duší moji žel.

j Mním, že vzrůslá vedle poslava maíčina,
a na rłu jejím chví se modlilba za syna.
To oko zaro-sené, la .úsla Zsinalá,  
lo malka, když mé čelo naposledlíbala . .. .*”'*~*ì

_ V přílmí bolesli dovede polěšil klidný svil „Hvězdy jilřní“:
Maria Danno, ly jsi v mém hoři ›~ jako je plavci hvězdička v moři.
jako la hvězdička svíłí a lěší - lomu, kdo modlí se, lomu, kdo hřešíl
já se již Čislil dosl V slzách ahoři, -‹ nedej nši, Maria, ulonoul V rnořiflłl

' A vjeho „Ballade ku cnváıe Královny nebes“ po radoslněrn.
,,(ìloria“ Bellema ozyvá se žalující elegie kříže a jásavě Alleluja
veliké noci:  . V ~ s

~ ˇ y Dak bolesi pod křížem Tě zlopila,  
Tys poznala, co lidskýbol a lkáni,
Tys poznala, svěl jaký mohylaý y
zavírá v sobčl Ó když V zhoskolaní
se čelisl hrobky 1`ozsmekla a na ni
sed anděl Zvěsłující záslupům, s  _
že vslal Tvůj Syn. -viÓ Malko, Tvojím snům
co vyrovná se? V Zoři nebes žhavé
víc křídel andělských Ti neřek' šum. --
Ó Dani, Choli, Zeno, Malko: Avel32)  z

_ již slmívá se -- amy vyšly, když nás Slunce začlo hřál; lo
dřímá již. Slín položil se v úběl kvělů Tvých, Ó Maria, a zšeřily se
slezky v zeleni. Živol zlich pod modrem se síy hvězd. jen snění
dech zadýchal kvěíy záhonů. Čím žily kvěly V svělle dne, lím ve snu
žijí noc _ . . lak sladce sní se \v jejich šepolu. - Slín huslší slínů lilijí
se přenes lichem zahrady. Ulehl v slzách rosy chladné, na čelo a do
vlasů snesly se líslečky růži. Sní velký sen - sen živola přelsvalér
Danny: od..,,chvíle úsjv;i.lÍu,., blíçžícílıo seŤDne'~' až po  p`oslední"ˇ jeho
vzplanulí - kdy ,,přišIa velká,sval”á hodina a velké hlasv byly slyfl
šány jak na moři,laklv horách a rachol nebeın zněl, jak když se
řílí celý příval vozů válečných do boje a bylo Svěllo vělší svělla.

30) Báseň ,Maier Dolorosa“ ze sbírky básní: Ze hlubin. y
31) Z básně: Twardowski. T I , í

A32) Ze sbírky básní: Moje sonala. Je lo umělý úłvar, łakjzvaná bal›-
lada francouzská. . j  y s y
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IVdne, že všichni kolem lože oslněni na lvare padali, jak 1ęn_k1~_ój@ na
Táboru li, již Krisla zpřeobrazeného viděli, a vešel Pán a jeho anfl
dělé a Maria jej viděla v lé slávě nebeské a zaslénala blahem veli„
kým. Hle, jak len úsměv jeho božsky zazářil, a rány jeho na rukou,
na nohou, v boku, zasvílily svěllem rudých zo-r a vůně ráje lemenila
Z nich. Maria Oči zavřela. Pak ješlě jednou k apošlolům obrátila
se a zašeplala: Přálelél   

A každému na hlavu ruku položila svou a vliskla každému na
čelo míru polibek. Pak klesla zpěl a ležela jak lilie, lak líše, bíle.
Nemluvila již a zírala na slávu Krislovu. “

Zdálo se, že louha její svěllem probíhá jí celou poslavou, že
vznáší se, a vznášela se ležíc Krıslu vslříc, jenž sladce pravil jí:
@, zvolená, se mnou pojď, bys se mnou usedla na nebes lrůnl Ó.
holubice bílá, prosláj poskvrny! Ó, slánku miloslil . . _ .

Marie usmála se zářivě a řekl Krislusı Malko moje milenál _ . .
Tu zhasl její živol blaženslvím a duše její byla v Bohu. Lehce jako
lisl kleslo lělo její ozářené na lůžko... Celou přírodou se chvělo
cos jak úsměv nejsladší. Apošlolové na lvářích leželi kol lůžka, kde
lak líše, divuplně dřímala Maria spánkem posledním . . .“33)

. . . Sen do-sněn byl _ _ . a počal žíll Rly šeplaly jej V okolí ja ruka
vepsala jej V archy papíru pro upomínku polomkům. Zná každý jej
- len slavný hymnus Zeyerův, jenž jako modrý oblak kadidla se Z
Čechů země nese V Panny svalou říšl Duch mimoděk se nese ,,ˇz:
prachu do íůně nebes nejhlubších“ -- lam v kruhu čisíých andělů
náš Zeyer volá k Marii: „Ty z panen nejčislší a plna miloslí, Ó hvěZ~
do zářící jak démanl zázračný, bud chvála jménu Tvému na věkyl“
~ a Maria zas v úsměvu svým zrakem líbá „Mariánskou zahradu“l

ø I I I I

Ä jako poslední pozdrav Z dálných končin, jako poslední rozloufl
ženě ,,s Bohem“ našich nejdražších zní něžné „Maličko boží“ Eliš-›
ky Krásnohorské se sladkou hudbou Smelariovoufiěl

Maličko Boží, oběíuj miloslí své mi zář,
zbožně chci dáli živol svůj lásce lvé na ollář.
Když se mé cíle zašerı, V Íemnu mě hrůzy jmou,
obejmi V lokly maleří, opalruj duši moul

Tak přešla maíka Páně požehnanou českou zemí, zahřála ji
svou něhou, napojila čisłou vláhou, osvílila svou miloslí. lásavý
/.pěv jejich písní jde od Šumavy k Talrám a plaší slíny s lváří všech!

Ó písně rajské, plny louhy svalé, z ~
jen zněle dál lím českým krajem svalýnı
a buďle jiskrou srdcím leclovalým; j
neb pokud rod náš „Mariánským“ slyne,
dá Bůh, že nikdy - nikdy n ezahyn el35l

` x

33) Zahrada mariánská.
34) Z opery ,,Tajemslví“, zpěv družiček.

=*`~ˇ'l Xaver Dvořák: Českým Dísním mariánským.
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  s ANrA‰  y  h
DROBTY K ŽIVOTOPISU STOJANOVU. T

“ (Dokončení). P ř L
Na jedno bil Slojan všude a slále. Řečí klepalna srdce lidská po

šírém svělě při sjezdech velehradských; modlilbou na bránu nebes.
Věřil ve splnění přání Krislova, aby všichni jedno byli: a věnoval
práci pro luloš myšlenku celý svůj plodný živol. Pochopil úžasný
smulek srdce l?)o~žího=, při lom, když úsla Syna člověka se modlila
k nebi za jednolu u víře. Pochopil, pracoval a věřil, že nepracuje
nadarmo. Un vylkl n e j s pr ávn ě j ší sm ě r k dosažení cíle:
zlalé, nezišlné, živě, hluboce věřící a vroucně milující
srdcel Zbyleěně by se hrdlovali se slrašidly, kdož by chlěli
sjednocoval jinak. Po lá sic e poznají' (všichn il, že jsle smoji
učeníci -v praví nejvělší psycholog lidslva »- -- j s

l na bohoslovecké Sjezdy razil Slojan myšlence unionislické
příslup. Tam od ní čekal nejvíce: že se zakořenído lěch hořících
mladých srdci. Připomíná ledy V dopisech časloi „O unii měla by
se zmínka učinili, vždyť sv. Oleclak usilovně na lo naléhá.“ U896.)
lindy se nabízí: „O unii ls Řírneml p romluvím já. v- Zprávu O
hrobě svf Melhozda podá výbor prohledávání hrobu sv. lvlelhoda.“
Nebo: „O unii léž“ by se mělo mluvili, an sv. Olec slále se so›učin-
nosli dovolává. Já. při lom přečlu malé memorandum rulhenského
kněze jislého.“ ›- A Z .

O lom, co Slojan: kaplan, larář, probošl, arcibiskup, poslanec
a senálor -T na sjezdech velehradských pro bohoslovce vykonal
asi za 40 lel svého předsedniclví při nich, o lom by mohli mluvil
češlí, slovenšlí a vůbec slovanšlí kněží, kleří lam jako bohofl
slovci čerpali nadšení kčinorodému živolu. Snad - Deo danle ›-*
promluví. Nám bohosloflvcům zůslala. navždy vryla slova milovafl
ného spiriluála olomuc. semináře p. Dra. Cinka, když nám vyřizofl
sval r. 1923 na Velehradě poslední vzkaz umírajícího arcibiskupa:
„al neopoflušlějí brázdy započalé _ . T Věru: as nl r l" d r u h é h o
Melhoděje„.  . . . -
 - m-  V   

Bude snad ješlě zajímavjonzmínilı se králce o zdravolním. slávu
Slojanově. Byl.l'i Slojan obecně obdıvován prosvér zdraví a pro
živolní svěžesl. Vzpomínám, jak prohodil kdysi ve společnoslı je'-
den p. okres. ceslmislr, klerý poznal čas-lo poslance „ Slojana při
zjišťování škod způsobených poflvodněmi a p. „Je skoro nepochopifl
lelno, jak se len pán mohl dožíli sedmdesálky. Ten se musel sedříl
do padesáli lel.\/iděl“jseıřn." hor před časem, kdy-žlřádila.povoderˇi
v P., jak se brodil ve voldě“ až““po- kolena. :Po-miáhalrlidem vy“
nášeli zalopeně věci. Bylo lo na jaře, a Zima. ubylo... iIˇŤl`<u:"lo je.
poslanec! A nedávno jsem ho viděl' -,slařeČ1/(ČI "T-3 VľDľ_ůvodu, hudč
ba hrála: a on si šlapajl“jako“olicír.lZvlášlní člověk. Ve skulečfl
nosli nebýval asi-i Slojan: lak zdravýˇ.y ìPro›žil v mládí luberkulosu
lrrčníyjejíž vyléčení zjišlěno pˇři'*b“alsfarnování mrlvoly. jak vypadal
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z.dravolní jeho slav V alumnálě, palrno Z lradičnich záznamů nemož-
cenských V olom. semináři. Byl celkem V lelech bohosloveckých
U872-l87ól v nemocnici d es e l k r á l. Nejvážněii V poslednim
ročníku, kdy byl sližen plicnímkalarem. Byl-'li vždy Slojan zdráv
jako kněz a poslanec, lo nám řeknou. jiní. jedno však možno lvrdifl
li zcela jislě: Slojan si .-› při vší úmorné práci -- udržoval zdraví
ji e V n o u V ů lí a svěžesl živolní slálýrn d o b r á c k ý m vl ip e m.
Ani na smrlelné po-sleli ho neopuslila la vůle: žílapracoval, ani
len obdivuhodný humor. A přece jsem slyšel od člověka prohlížejífl-
cího íoloflgralie Slojanovy: „Ten lrpký výraz, olcovsky slaroszllivý,
žijící sice V přílomnosli, ale čloucí V nejislé budoucnosli -- len
poulavý smulek plný živolnosli -‹ nevymizel nikdy Z. jeho lváře . _ I“

a Zmínka oíolograliích mně dává příležilosl k poznámce o Slo~
janovi V lomlo ohledu. Dával se folografoval jen když musel -«-fa'
lo n era dl Co prý dal práce každý len obrázek! „Nač ly dareb-
noslifì“ říkával. Sochař chlěl zholovil jeho poprsí. Polřeboval obliv
čej z profilu. je zajímavo, že na žádné Z folografií Slojanových
není čislého prolilu ›- a je jich, zejména V obrazech průvodů --« na
slal Chlěl ledy poprosil arcibiskupa, aby se dal lolograloval V
residenci. jak se však Slo-jan dověděl, oč běží -- ojkanýıžilě z domu
zmizel. Zajel si ledy umělec schválně za ním až na sv. Hoslýn, .kde
kázal »- jsa už nemocen -- nad hrobem neznámého vojína. Leč
byla laková mlha -- a la asi chorobě Slojanově dodala, -- že se
lologralování nezdařilo. Tak se slalo, že dnes nemáme 'jediného
věrného poprsí Slojanova. Chlěl býlvždy malým. - je velikým,
chlěl býl vždy posledním .-- je mezi prvními, chlěl, aby o něm nikdo
nevěděl, jenom Pán, klerý vidí skrylě ~-‹ a zalím?  B ě ž l e n a
Velehrada počílejle, kolik lidíchodí k jeho hro~
b u. \/ědí o něm, věděli budou vždy `oj svém - lalíčkovi. Aspoň 'ly
chudé bude míli vždycky ujsebe _. Za lo že byl pokornýı amavil
eum Dominus el ornavil eum... Slojan nezemřel... -

A nepolřebuje pomníku kamenného. jeho poprsí, jeho srdce
žije v srdcích kněžslva a lidu - V srdci jehovznešeného
náslup c e. Vřelá slova j. M. ndp. melropolily Leopolda jsou
Slojanovi jo o m n í k e m j e d in e č n ý m. Slyšme, co vzkazuje
velepaslýř věřícím V den svého naslolení 30. “l2. 1923. (První paslýřfl
ský lisl.) _

„Když jsem před lřemi měsíci, dne 29. září l. r. odpoledne slafl
nul u smrlelného lože, bl. paměli mého předchůdce, j zvěčnělého
arcibiskupa.Anlonína Cyrila Slojana a zahleděl se v dobrolivou
jeho lvář, Z níž právě zmizel poslední záblesk živola," a když ,popalřil
jsem V uhasínající jeho oko, kleré mne lolikrál vílalo vlídným,
olfcovským zásvilem, i lehdy ješlě, kdy smrl již Z něho zírala: rozefl-
chvělo se srdce mé usedavým pláčem a duše má jakoby. ulopil se
chlěla V nezměrném bolu. ' ,  

Po celá lři léla snášeli jsme spolu lrpělivě břímě dnei horka a
zvlášlě, když si mne zvolil za generálního Svého- vikáře, dělili jsme se
poclivě o všecky slarosli a lrampoly, slrasli i žalosli, jež právě za
jeho biskupování lak lěžce dolehly i na arcidiecesi olomuckou.

. Í _
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e Bylo lehdy na slolci arcibiskupském málo rado-sli, a nulno říci
budoucím pokolením, že arcibiskup olomucký Anlonín Cyril Sloian,
jindy samá sdílná radosl, žaloslí a hořem, nad událoslmi, iež se
lehdy ve vlasli naší dály, předčasně zahynul. ˇIˇrpěl až dolrpěl on,
klerý se nám zdál nezničilelný. ` Ă

 A lak slál jsem dne 29. září l. r. u rakve ieho jako synu rakve
zesnulého olce a myslí mou láhly iakozimní mraky vzpomínky na
vše, co nad Íou drahou hlavou ieho přelelčlo a co přelrpěla pod
milrou biskupskou. i l '

A zdálo se mi, že bych měl rozpřáhnoluli za ním ruce a zvolali
Žako zvolal kdys svaly iáhen Vavřinec v hodině rozloučení se sv.
Sixřem, ubíraiyícím se na smrl mučednickou: „Kam secubíráš bez
syna, olče, kam bez služebníka, kněže svaly, pospíchášfľ“ Jak
bych lehdy byl se zaradoval, kdybych byl uslyšel slova Sixlova:
„Neopuslím iá lě, synu _ _ . Za lři dny budeš mne nászledovalil“  

Drazí moji! Zlraliliismc všichniadobrého arcibiskupa, jehož
srdce dobrolou překypovalo a„ iehožláska neznala meZíl“y  

Tak mluví Z plna srdce, (sálá lo srdce synovské Z lěch řádků)
muž kritický -~ Je lřeba krásnčiiišího pomníku Sloiafl-
n ov i? Kéž sloií při násvelıky iel`xoduch ~‹ kéž slojí při svém ná-
stupci! c i  V i  4

má Vzore pokory, chudoby a nezišlné, láskyplnć práce, -Anton iv
ne Cyrille, orodui za svůi národ, aby mu zachoval
Hospodin dědiclví Olců ieho...!

. i

i Jar. C'el*lá .ˇ
 PROSBA K JARU.

Zzoivalo Sveˇži radosti a ve žpeˇva se Smálo c e
to diteˇ kvetoaci -- však včera ještě v zoléhkách --
flsmálo se rıevirmeˇ. Ma 2' oček teplo hřálo v
a jiskry ž nich ma pršely, jak Z perel ria čelerikách. --
Dýchalo o Skřivá/hcich a v modrých parách hájil -- i

  plýtvalo hymriami, jichž vice ještě krylo -- l
'y hrálo si S maš/vami, jež pily Z jeho žřidel --

laskalo potitcˇky, v nichž svoje mládi mylo-A

Naž, dobré diteˇ, žjoivej vic a k pisi/tim dvzši přidej n--
v ty tiše teplé ásměvy, dej všeho šteˇSti jas -
lsve' šátky protkej hvězdami všechvlahých ,.jarflhich rioci“ -ż-
všech vormých kvitků défflahty zeleriý ozdob vlaS!ž-
Pak, diteˇ-jaro, v laskáhi rozeohvèj kr/ísoa všecko
a rytmy Skromriýchr pěvciì tvých přikoayžliy Světa klid! “
- Dries lidi štěstím žalibej - a v náruč jim je vtiskrli i

r v jich hradi míra tolik dej -- až Srdce rbildofa mdlit r. .y .!
Všechny Svým žpeˇvevi žkorlejši, všech Srdce k echa halad, '

všem duše krásou opijei, až žpity v Srieˇrlirsklesrloa --, A
dál žpivej --! vic se rožjásej c  
a běžyty ditě v lidský rej i
á tam Své Sladké joisfně pěj.“ Ý l

i Ze Bůh tě ha svět posílá, že Oh to dýchá veshoa . . ./
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F R ANI l,ˇ5ilŽ K D R ÁB EK:
ČESKY SHEEHAN.

fDokončení.) r i r
q Do-dstatnou složkou literární tvorby Baarovyjsou drobné, mi-

strné 'obrazy ze živola lidského, kratší povídky vzoru Kosmákıova,
něžné scény Z přírody, symbolicky spjaté 's životem lidským. jimi,
jak již bylo řečeno, Baar zahájil činnost literární a k nim i v pozfl
dějším tvoření se rád vracel. Znallidskou duši do jejich nejtajnějfl
ších hlubin, měl bystré, široké oko-, udeřil na pravou strunu air ne~
bálse ostřejšího řezu, bičovlal vady a choroby lidské a věci ze
stínu stavěl do prudšího světla. Chtěl jíti ve stopách našeho milého
kukálkáře, jehož spisyputovaly po moravských chaloupkách Z ruky
do ruky, staří i mladí se jimi potěšili, složili do nich životní bolest,
čerpali Z nich poučení, nebo se nad nimi zasnili a zadumaìi. Baar
dovedl joceniti veliký význam Kozsmákův, jemuž dle Spis. Aloise
Mrštíka patří rv historii české Moravy stránka první.'25) Otevřeně se
též hlásí ke svému mistru: „Chodím od té doby ltotiž od rozrnluvy
s Kosmákem V Drostoměřicích) opravdu s totogratickým aparátem.
Oči moje" jako dvě skleněné broušené čočky dívají se kolem,2”l a
jimi ze světa do mé duše jako na citlivou desku padají různé dojmy.
Plnou duši jich mám _ _ . Vyvolávám je a ustaluji perem a inkoustem
ve chvílích svaté samoty _ _ .“3“l .  I

Drvní sbírka toho druhu vyšla pod názvem „Nalezeno na cestě
všedního života“.31l 0 několik let později vyšel chodský obraz „Pro
kravičku“.32l Podnět k němu snad Baar vzal zivýroční výstavy
vl\/lnichově, 0 níž se v doslově zmiňuje, kde byla vystavena práce
mladého malíře ]. Davlika S titulem „Pro kravičkuŤ'. - „Na chudémř
dvorku kolem pošlé krávy bezmocně pláčí dva chudí lidé“. -~, lsou
to Chodováci Hadam a Barka Konopovi, kteří si na niıpeníze těžce
vydělali v Bavorsku. - R. 1907 vyšlo knižně ,,'ľ\lěl‹olik polvídek"33)
a o dvě léta později 1. rřada ,,Mžikových obrázků“ s podtitulem
Velké a Malé děti,34) jež byly po roce rozmnoženy o ,,Mžik0vé

28) Dr. Davel Vychodil: Václav Kosmák, str. 603. ,
29) Podobně píše Kosmák V předmluyě ke sbírce Kukáteki „Nenosím

sicekukátko na zádech, jak k vůli žertu píši; mám však dvě kukadla,
která dal Dán Bůh každému člověku a s těmi rád chodívám světem, rád
pozoruji lidi, a co jsem uviděl, to jsem zde popsal a dávám Ti na čtení.“
` ‹”›“l ,,Mžikové obrázky“ řada 1., str. Í4. Ý 1

31) Knižně r. 1901. llìodt. Studie a nálady: Virtuos, Z cykluzí Stroje,
Kapsář, Dne 24. pro“s“ince, Pro syna, Matka, Láska k bližnímu, V kampani,
Žebrák.) si r i r  V

342) ViNovém Životě Z r. 1904, knižně tor rok později.
r (Barták a dítě, povídkadříve otištěná v Českých květech lllI.), Do

letech, Nedal se, Nezmar, Věčné“ světlo.) i . i i
34) (Velké děti: Jak jsem se stal kukátkářem, Za syna, Do smrti žťfi“

bračkou, Dan inspektor, Léta plynou, Na cestu, Z pamětí starého kou-
duktéra, Do.. počtu Znamenaných. Malé děti: Výlet, Kašel, Žid, Do prvé
ve škole, Z boje proti tuberkulose, V hodině náboženské, y Desetkrát
UDSGÍ, Mlsal?. Dodle Zákona, První Oběf.)> ř ý _ 1 í A
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obrázky“ řadu 2. s podtitulem Hloží a bodláčí,35) napovídajícím tón
a obsah obrázků. Již v Úvodní Baar upozorňuje čtenáře na to, že
obrázky budou ,,štíplavé“; ostře ironisuje moderní pozdrav Má
úcta místo křestanskéhofl Pochválen buď pán Ježíš Kristus. V po~
sledním obrázku „Českým světem“ přichází do Čech ze záhrobí
Karel jaromír Erben čtyřicátého roku po své smrti, aby se podíval
na český lid, jeho zvyky, mravy a poslechl jeho krásný zpěv. Posla~
li ho is nebe Němcová, Sušil,Kamarýt, Vacek Kamenický, Čelafl
lšovský a farář Krolmus, protože Kulda, který nedavno přišel do
nebe, jim nemohl po-dati zpráv, ježto byl patnáct let slepý,Ĺa dole
v Čechách Zíbrt iv „Českém lidu“ stále naříkal. Erben však vrací
se smuten donebe, nebot na své pouti českým szvětemneuslyšel
národní písničky, leda nějakou odrhovačku „na šišato, na placafl
to“, neuviděl starých,pěkných českých krojů, jež hynuly v divadelfl
ních půjčovnách, ba istudenti ho zklamali svým „team ---v to-rvvarfl
dem -1-goalem ›- shotem - matchem v- backem - hatbackem
-“ scheetingem.“ Téhož rokuvyšlo několik povídek a črt pod náfl
zvem ,,Milovati budeš“.3“) Autor místo úvodu a dedikace cituje
dvě stěžejní přikázání. lásky křesťanské. Na příbězích ukazuje, jak
pýcna a sobeclví zamyká dveře před bídou a tělesnoui duševní
ubohostí., jak duše osiřelá, opuštěná, stojící mimo ,teplo lásky a
soucitu je vydána vichru zoufalství na pospas. V drobnějších praz-
cích užívá Baar rád látek temných. Tím tónem nese se publikace
„V temných barvách“,=`>7) zvláště v .obrázku „Mrtvé uctivě pochofl
vávati“ odhaluje bídnost a tvrdost lidského srdce zasiepenélzo
lakotou. Hrst' teuilletonů (celkem 25) vydána byla Ípod tnázvem
,..Trnky".33). Byly psány několik roků před světovou válkou asvědčí
o výborném pozorovacím talentu Baarově v umění, kultuře, životě
náboženském apolitickém; jest též dobrým pozorovatelemykrajifl
nářským. To lépe jest viděti ve „Chvílìch oddechu“,39) kde je popsána
cesta pc/Německu, Belgii, lrˇlolandsku a Švýcarech, kterou podnikl
s přítelem K. D. Lutinovem z taryklobucké. Kněžské povídky vy~

35) Úvodní, Děti, Pan biskup, U Boubelů, Bratr Prokop, jeptišky, Tři
nedělní jitra, Pan farář, Dvě žádosti, Vyléčen, Obrázek bálový čili Mofl
dla ,,Bál“, Červenoflbílý prapor, Provaz, Velkéděti, Malé“ děti, Dva si-«
rotci, Českým světem.) 1  ._ C

36) (Utekl, Na modlení, Návrat, Měštané, Pravdiváo pohádka, Podo~
benství o milosrdném Samaritánu, Chrám, Podzim, Almužna, Vzdělání,
v øhfløniøh Sınžháøh, Dva áønny.)  `  

1 37)(Pomstila se, Mrtvé uctivě pochovávati, Staré stromy.) L
38) (Na Říp,Proč jsme nedobyli Terezína, Propadávající se země,lzm~(

presse, Jindy a nyní, Náhražky, V Českém lese, Pruské usilování o země
koruny Svatováclavské, Na den sv. Václava, Pro domo, Loučení ~ lou~+
čení, Z matky měst, Štolové poplatky, Reklama, Aby nás Pán Bůh při
zdravém., ln memoriam, Ze Zápisníku vesnického faráře, Zábava,
Brány pekelné jí nepřemohou, Zmatek nad Zmatek, Chvilkaoddechu, Do
polí, Z exercicií, Kněžské dítě, Masopust .českého národa.) i .

S 39) (K) scvernímu moři. Psáno r.1905. Na horách dolinách. Psáno r.
1907. Mezi bratry. Psáno r. 1912.) .   , L

\
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dány ve sbírce „Z duchovní s,pi`ávy“4°) a koncem světové války vy“
šlasbírka „V různých barvách“.44l í“llubokou lásku Baarovu k přífl
rodě ukazují drobné prozy ,,Ptáci“,42) které byly později zařazeny
do sbírky „Na srdci přírody“.43) První část sbírky jedná o stromech,
druhá ,o ptácích. Stromy zasahují jakýmsi způsobem do 'života lidfl
ského jsou pamětníky radostných nebo tragických událostí, za“V 3

I Ichram mnohdy člověka před smrtí nebo ho zah ubí, ptáci symb,o~
lisují život lidský, nebo jsou lidem neštastným, opuštěným utěchou
a radostí. i Baar otiskoval své práce v „Novém Životéít,
„Gbr-ázkové revue“, „Českých Květech“, ř Máji, l\/leditacícín,
Gbzoru, Českém lidu,Evě, Studentské hlídce, V kalendářích,
novinách a Literární činnost chtěl dokoněiti velkolepou
ouadriio-goií „Naše máma", „ k  jejímuž. ději ,,aarnituru“
měltvořiti „rok na Chodsku.“ Baar chtěl v ní oživiti, jak píše F.
Teplému, všechno, co kdy o Chvodsku nasbírata od svéhomládí
na vlastní oči zachytil. V Iflanýžce Králové zvěcnil drahou matku a
v posledním díle, jež js ním šlo- do hrobu, chtěl ji přivésti až k oltáři.
V „Paní komisarce“, „Űsmačtyřicátnicích“ a ,,Lůcích“44) oživit
Baar kus' života chodského z let osmačtyřicátých nejen po stránce
národopisné, ale také náboženské a kulturní. ,jednotlivá roční ob-
dobí symbolisují život národní aj politický. Božena Němcová a nad~
šený kněižf Faster probouzejí ia uvědomují lid po stránce osvětové.
Postava P. Gabriele. Schneidra jest vedle jejich světlých postav
poněkud zatemněna.r`Celá trilogie nestojí umělecky nejvýše, má
však ohromnou cenu národopisnou, křísíc celý ten krásný život a
ráz Chodsko, jenž pomalu mizí. Č ˇ

'to jest poslední větev na mohutném stromu jeho literární tvorfl-
by, ježjse zazelenala, květemoděla apřinesla ovoce. Baar .š„žiIič:~
chat nárnhojné plody, bohaté, plné štávy a sladkosti, barvilé
vonné. jsou to nejušlechtilejsí a nejžhavější city jeho nitra, nejhlubfl(

ší a neikicrrásnější rnyšlenky, jež 'podal českému lidu a láska, s niž
ukázal rodným Chodovákům vůni krásného domova. A jako kněz?
'ííixfotní zkušenost! A po každé, kdykoliv budeme čísti jeho kněżské
práce vzpomeneme na chvíli, kdy BožskýˇSpasitel ve sv. Eucharífl
stii přijímat dobrého bojovníka do své slávy nebeské.

40) (Po prvé zaopatřovat, V hypnose, Půlnoční, Zničeni, Z cyklu
„Báby“: S tlašinetem -- Baba zkoumané - Bába svíčková, Cikáni, Bafl
ron, Zrlásky, K nemocnému.) A . 4

41) (Ze školy, Přiznal se, Inspekce, Mstitel, Žid, Prozrazena, Primifl
ce, Smrtelná bába, Dva, Švestka, Zloděj, Poutnice.) Z y

42) Knižně r. 1910. (Sýkorka, Špačkové, Čermáček, Slavík, Kanárek.,
Vlaštovky, Vrabci,)  4

43) (O stromech: Do počtu znamenaných, Staré stromy, Láterníci,
55-vestka, Máj, Šůty, Červené mučení, Muškatelky, Naposled, Pro syna,
Pláně, Smůla. O ptácích: Sýkorka, Špačkové, Čermáček, Slavík, Kaná-
rek, Vlaštovky, Vrabci, Kukačka, Bílý Vrabec, Husa, Rybářka, Ptáčník.)

44) Vycházely nejprve v „Lidovém deníku“..Knižně 1925 jako „Paní
komisarka“ a ,,OsInačtyřicátníci" '
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i Č. V. lˇllQDIzNA:'

i Z PROSTŘEDKŮ MODERNÍ PASTORACE.
Moderní dobavyžaduie i užívání moderních proslředků. To ie

věc nesporně jasná, o níž se můžeme přesvědčili všude. Kamkoliv
ien se rozhlědneme, ok klerýkoliv obor lidského vědění a bádání
zavadíme, všude vidíme proli lelům nedávnoiýminulým velký a
skoro neuvěřilelný pokrok a rozmach. A lomulo modernímu způso-
bu živola musí se přizpůsobili i kněz ve sve paslýřskě činnosli. l
on se má snažili využili všech mimořádných prosiředkü a vymofl
Ženoslí, iež nám podává doba, mísiní poměry a okolnosii. Za kráifl
ký čas obdržíme ,,missionem aposíolicam“ a vyideme na vinici Dá“
ně.“ Každý Z nás chce pracovali Seč síly slačí. A prolo nesmíme
se omezoval jen na ko-slel se zpovědnicí a kazaielnou a na školu.
Musíme iíli mezi lid, s ním se seznámili, k němu se přiblížili, jemu
ve všech polřebách ocholně radili a k sobě iei připoulali láskou a
obělavosłí a lak iei Získávali'K1`islu. Výborným proslředkem k lo“
mu ie na př. včelařslví, zahradniclví, hudba a pod.

Zmíním se zde ien o včelařslví. le lo zaměslnání lak milé a za“
iímave, že se mu. oddávaií- učení i neučení, proslí i vznešení, ba
Zdá se nám, jako by bylo vvvoleno k lomu, aby vyrovnávalo profl
livy různých lidských slavů. Cho-vem pilných včeliček může se za~
měsinávali i kněz bez iaké-koliv úimy sve vážnosli a cli _ _ _ l\/lůžeć
me říci, že včelařslví si křesfanslvím srosllo., 0d počálku užívá
církev kalolická při bohoslužbách včelího produklu, vosku. Vo~«
skově svíce, vyrobené Z čislěho včelího vosku, byly symbolem Bo-žfl
ského Vykupilele. Drolo bylo laké nulno včely choval u vělší míře,
aby se vylěžilo; doslalek polřebněho! vosku. Zvlášlě klášlery, iež
byly ve slředověku lakřka iedinými no'sileli věd a umění a pěslifl
ieli polního hospodářslví, včelařslví vydalně podporovaly. ý Ve
svých knihovnáchuchovávaly i včelařské spisy Řeků aŘímanů.,
ie pilně překládaly arozšiřovaly. Toho času byla spolřeba svící
mnohem vělší; bylo mnohem více zaľsvěcených sváiků než nyní,
duchovenslvofl byllončelněiší, služba Boží konala se s velikou sláfl-
vou. le snad známo, že za Olce vlasti císaře Karla IV. bylo ien v

VV!Praze na 1200 knezı _ _ . y i i ř
Včelařslví může míli i pro živol a působení kněze dalekosáhlý

význam. Na kazaielně a ve škole může vhodně upolřebiii různě a
vhodné molivy ze živola včel. Vždyf včela ie symbolem pořádkfn,
pracoviłosli, svornosli, slalečnosli, ofl›bělovně pečlivosli, příchylnlofl
sli a lásky. Svalí a církevní spisovalelé užívöiíčaslo a s pro-fspěfle
chemobrazů a přirovnání ze živola včely.1l Cokrásných myšle-f
nek a povzbuzušících příkladů iimposkylla nepaiřná včeličkal

_ Včelařslví ie pro kněze skulečněs ušlechlilou a nevinnou záfll
bavou a bohalou sludnicí nezkalených čislých radoslí. V životě“
.včel ie ůłolik, lolik poesie,ż krásy a laiemslví, iež ne'odolalelně_lákáÍ

_ Q . .
í..____....______._.__...___.ì_.-__.-

1) Tak na př. sv. Franlišek Saleský v knize: Navedení. k živołu zbožfl
němu (Bohumila).   o ř i s
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včelaře, aby v ně hlouběji a hlouběji vnikal. Nová laiemslví živola
včelího jsou odhalena, ale nová a nová zase vyvslávají a včelaře
lákají. Ll svých včelek nalezne kněz klid a sladké zapomenulí, když
ubil slaroslmi, zklamán svělem a pronásledován Zášlí jeho jako
šlvaná zvěř k nim se uchýlí a naslouchá jich písni, písni naděje a
písni vzdožru. Tu nová chuť k živolu ra práci pučí mu v duši a vslává
již ne sklíčen, již ne zdeplán, ale se vzlyčenou, hlavou odchází
ve nové boje a v další práce za příkladem svých něžných učilelek.

j Včelky od pradávna lěšily se veliké přízni a náklonnosli lid~
ské. Vzorné jich vlaslnosli .opěvovány básníky slarověkými a novofl
věkými. kl muži na výši doby slojící a vzdělanci obírali se jimi a o
rozšíření vědomoslí včelařských veýsvémokovlí se slarali. Tak na
př. Daniel Adam Z Veleslavína, lan Amos Komenský ald. Bohufl
slav Balbín S. J. vypravuje íl\/lisc. § 58), že V knize klášlera 'lřeboňfl
ského kanovníků reg. sv. Auguslina nafl. slr. se čle: Nejdůslojfl
nější V Krislu olec pan Arnošl íz Pardubic), sv. koslela Dražského
první arcibiskup, muž veliké vědy apodivuhodné pobožnosli, lak
rád roziímal, že noční dobou králkému loliko spánku se oddával,
lakže když zbožných modlilebranní oběl' vykonal, sv. člení se odfl'
dávaje, v zákonu Dáně rozjímal nočního licha laklo neuslále použí~
vaje. Mezi ozslalními skulky své zbožnosli lýž olec čílaie knihu o
včelách po každém vypravování oné knihy Vlaslní clihodnou rukou
modlilbičku, jakou od Boha dle onoho vypravování nadchnul byl
na způsob jakéhosi opakování na okraj knížky znamenal.

Veliký biskup milánský a učilel církevní sv. Ambrož vyvo-‹
len byl za palrona včelařů. Živolopisec jeho vypravuje, že, když
spal isa ješlě nemluvnělem v kolébce, přilelěl náhle roj včel a
na obličeji a úslech se usadil, 'aniž by mu ublížil a zase pokojně
odlelěl. Z loho se sovudilo-i,.že se slane znamenilým mužem a řeč-
níkem, což se laké vyplnilo, nebol' pro výlečnosl a lahodnosl v řeč-›
niclví zo-ve se učilelem „medoplynnýrn a sladkomluvným“. Že
skulečně dobře znal živol včelí, prozrazuje míslo ve spisech jeho
lljb. 7. 8 de virg.j, kde 13. Marii porovnává se včelou, řka: „Včela
živí se rosou medovou a neznajíc žádného oplození vydává ze se-
be med laho.-dný: podobně Maria živena rosou nebeskou zůslala
pannou ,a. dala nám med rajský, Ježíše Krisla.“ Také jméno jeho
poukazuje na včelu, neboť po lalinsku se nazývá Ambrosius a
ambrosia v pohanskémlbájesloví slarých národů .slul pokrm nesmr-
lelnosli, seslávaiícízmedu a mléka. ” A  ` ~ ' v

Včelařslvím se zabývali anebo aspoň je vydalně podporovali
kněží proslí i nejvyšší hodnosláři církevní. Tak prohlížimeflli dě-
jiny včelařslví, vždy a všude skoro nalézáme kněze, kněze zbožfl
né a svalé nejen ve službě l5oží,'ale i horlivé v drobné práci náfl
rodní anhospodářské. lich zásluhy v oboru včelařském i v živolé
veřeiném odměněny bylyli nejvyšším vyznamenáním a uznáním.
Dřipomínám jen ?palriarchu moderního včelařslví, polského íafl
ráře lana Dzierzona l* 18171 V Lo-vkovieích, l l9í)(íi. jejž mnichovfl-
ská universila jmenovala česlným doklorem filosofie. -- I dnes,
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kdy včelařslví upadá, je ješlě dosli k kleří se věnují včelařfl
sivifii A     e

Mimo mnohonásobný užilek mravní,“ .skýlá racionelní včelařslví
i velký užilek hmolný. Ve včelařsky příznivých lelech dají nám
včely odměnou za lásku a péči, již jim věnujeme, dosli a dosli libo-«
vonného aléčivého medu! S jakou čislou a opravdovou radoslí
pohlížíme na plné plásly medu, jež polom budou hojili neduhy
chorých a sladili živol zdravýchl 'lak velkým pokladem zdraví a
mimořádných příjmů byl med za války, je snad známo.„Že včely
slaly se ve válce vydalnou pomocí mnohých kněží, svědčí zaznafl

S ('D‹ .ñłž

menání hodná slova jisléhovenkovského faráře: „Když lolikrál si
bída s nouzi podávala dveře u mé liché horské jizby, byly jsle lo
vy, me druzky Verne, a jedině vy, jež mi pomáhaly v nou“/_íl jak loć
vární dělnice bez replání pracovaly jsle na mne, svého pána, jako
olrokyně věrné a bohalými úroky mi splácely mou slarosl o vás. A
neslávkovaly jsle, když bylo mnohdy nulno více jak 8-~1.12 hodin
pracovali denně as zmíral ve vypráhlých pláních, v přehánkách a
vichru Nesabolovaly jslenikdy lovárny mé, svého včelína, nedo-
molovaly nikdy jeho zařízení, když jsem někdy nouzi. nucen mnoho
bral a žádal --I a málo dával.“ ›- Za zmínku slojí i anekdola, jež
se vykládá o výnosu včel znan“_enilého= včelaře, konsislorního» rady
a faráře vi Bolanech u Olomouce, janáŤSláhaly l'ig8l5-1884). Roku
l877 selkal se za svého pobylu v Karlových Varech se svým arcifl-
biskupem-kardinálem Fiirslenberçjem,ř jenž mu pro jeho vzdělanosl
až horlivosl kněžskou byl velmi nakloněn Znaje jej jako slavného
včelaře, lázal se, kolik mu asiivčelyročně vynášejí. ,,š0()›-680 zla-«
lých, Vaše Eminence“, zněla králká odpověď. „To si můžele každý
rok dovolili pobyl v Karlových Varech", mínil pan. kardinál, a od lé
doby jej i jiným kněžím v lom směru kladl za vzor. ř j j.

Před lely přednášelo se časem v seminářích mimo čislě lheofl
logické .sludium i včelařslví a ho~spodářslví_ Dřednášky konali of
byčejně vsneděli odpoledne kozčovní učilelé_ Dnes něco po-dobnéflj
ho odpadlo.. Klerý však seminář mápěknou rozsáhlou zahradu a
v ní malý včelín, lam jsem jisl, že bohoslovci již se o loposlarají,
-aby nezel prázdnolo=u_3) ji Ý s  W z ý

2) Tak z celkového slavu včelařů“ v československé republice 92.692
je kněží ve včelařských spolcích orgaııisozvaných l467.(Slalislika iz roku
1923.) Dle slavu a zaměslnání zaujímají česlné míslo mezi prvními. jsou
na lřelím míslě. Před nimi jsou rolníci ea›lesníci,skleří se včelařslvím
přímo souvisí. Dak leprv přijdou učilelčf, daleko za nimi úředníci, řeme-
slníci, obchodníci, dělníci ald. ý . ý [ ý i  

3) l náš kněžský seminářlalumnál) brněnský má už malý včelín a na
něm kolegové v praxi již uplalňují vědomosli, jichž nabyli na loňském
včelařském kursu. (DoZn. red.) ~~ Jak si brali brněnšlí seminarislé .lľf-É z
chlapeckého semináře) včelařské přednáškyk srdci, svědčí anekdola,
klerou si sešedivělí již bývalí posluchači dra Franl. Xav. Živanského dog
sud rládiřlpřipoˇmínají. (Viz Frçml. Adamec, děkan v Byslrci, l..sč~_česlný
předseda Z. Ú. sp. včel. pro l\/loravu v brně: „jubilejní pamálník včefl
lařů moravských.“ Brno 1904. Slr. 84.) Živanský, jednalel ja“ předseda

I _

I . _
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“ Vždyl' nelzese lomu ani divilì, nebol vínıe,iže, kdoivčelu si
jednou zamiloval a poznal, loho že odloučí od ní jen ˇ iv-9 násilná
smrl 8. Krásně o Včelách píše básník Franl. 'Kašpar V Nicověı

_ _ _ Poněvadž včely Íolik, lolik máme rádi, pojme nás někdy
slesk, ažse s nilmi budeme nuceni rozloučili V hodině šSmi`li.iDi`o
věřícíhoš Však křesťana lakový slesk není veliký.s\/'ěřícíì křeslan
věří, že jednou po vzkříšení lěl Všecko obnoveno bude, bude
nově nebea nová země. A ,budeflli nová země, jak pevně věřím,

[\j4 ("J

jislě bude na lélo proiněněně zemi zase lo, co před .obnovou na
níbylo“ nejlíbeznějši a nejlajernnější, budou na ni zase kvěly a
včely. Hle, milý Včelaři, zase jedno a poslední~lajernslVí ze živola
včelího, o klerěrn jsi" snad nevěděla kleré li ulehčí rozloučení s
lvými miláčky.“ 8 ˇ  ř

Q Končím slovy Maelei`lincko‹Výn“ıi: ,,Tomu, kdo je (včely) jednou
poznal, lomu, kdo je mjilo›Val,. lelobez Včelzdá se lak nešlaslným
a lak nedokonalým, jako by bylo bez pláků aj bez kvělů _ ..“ -~
Tolik aspoň chlěl jsem 'Všem svýrn kolegům, jsa něklerýrni o lo přífl
mo vyzván, napsal do společného našeho časopisu. Přeji si jen,
aby se mezi nimi našlo- hojně následovníků a epigonů našich kněží
Včelařů-łvelikánů, jejichž idylický živol nám zaznamenal ninohý z
našich spisovalelů a s nimiž se ješlě i dnes shledáváme. -v

8 zŠ^m`áne7e _- V V 8
DVA CˇERSTVÉ HROBY. 8  

 ~ Prom' proifelćtori Jednoty bohoslofvců Olomuekýeh světžeí b aľ 8 le M p
Dr. K a V el  S na 7“ Odešel do lepších 7n`rajů. Zde mi zeme' upl/ıtňofval'
Svoji øføeclivíđualžtøó 19 1" O WL fi k a 'vč všude, kom ecćsáhl. I /0 Íıestomlí Jede/Lety

brněnského úslředního spolku včel.,pořádal včel. přednášky' V lechni-
ckém úslavu, Nadšené jeho přednášky lěšily se neobyčejně pozornosli
u. sludenlslva. „Il 1864 a 1865 bylo, mezi posluchači lěž mnoho seminafl
rislů. Mezinimi bylo léž několik, jimž přednášky 'ıˇnislrovy „Voněly“ pou›-
ze V zimě; V kvělnu Však a V červnu bylo jim V přeplněněìn sálu dusno,
a prolo míslo přednášek chodili do okolí měsla hledal - medovinu a
1:-rolože medoviny V žádné reslauraci neprodávali, spokojilie se aspoň s
mokem iečmenným. Dříležilosl byla lákavá, proèlože seminarislé nemají
volných Vycházek, Hůře bylo, když přišlo k lomu, aby podali důkaz
svých vědomoslí při zkoušce. l-Janregens chlěl, aby se každý Z jeho podfl
řízených požslšuchačů~zkoiL1Ĺšce podrobil. Roku 1864 lrvala Zkouška dva dny
či rok na lo; dokoncečlyři dny. A lo bylo pro clilele krále lečmínka šlěfl-
slím. Spolužák jeden, jenž svědomilě ,chodil na přednášky a pilně slu-»
doval, podrobil se na míslě jich zkoušce ze Včelařslví člyřikrále a lak
mohli přinesli přísněmu předslaveněmu dokonce Vysvědčení Výborně. Dr.,
Živanský byl Sicesilně králkozraký, ale nicméněčislil prý si při ělvrfl-
lem případu nápadně svě brejle, ale Ve Své šlechelnosli zamhoiuřilpřefl-
ce ješlě obě oči. Za lo druhý rok již byl daleko přísněiším a počel zkoufl
šených léž nápadně prořídl. Zachranilel Svých spolužáků dokázal i V ži-›
Volě, že jesl zkoušeným Včelařem. Již jako kaplan plalněspracoval o
povznesení Včelařslví a po dnes, ač líží jej břemena vyšších hodnoslí,
od Včeliěek neupuslil _ . “ i  
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je zapsán pis m e m zl a t y m. Slyšme: ,,. . Stál u .kolébky Jednoty
r. 8 1878 jako prvni její protektor - bylť tehdy lektorem Písma sv.
Věnoval jí stále cˇily zájem a sympatii. Z když neˇco jako
rozdilnost v jednotlivých druhořadnychö otázkách se tu a tam objevilo,
vždy byl shovivavy, rád vyslechl důvody pro a kontra, a dokonce tam,
kde bylo nutno -- vnějšími vlivy _- něco zakoízati, i tu jednal jako
5/entleman . .“ ,, . .Zdál se byti někdy; přísným. Ano někteří říkali,
zˇe pry činnost L. J.(ednoty) příliš rád nevidí. 'ľeprve po jeho odchodu
se ukázalo, nám byl, jak nam přal a rozumět Byl muzem vážné
práce. Dilkladně theologicky vzdělán a miloval každého, kdo pracoval
aopravdu se vzdělával.Ncznalláskyopiči--alemilovaloteovsky,
trestal a káral, aby nám dobře činil. „D ej te si nyni pozor, budte
op atrni -8 já zde již* nebudu “ Na tato slova jeho, jež mi
při loučení řekl, nikdy nezapomenu.“ (Zprávy za r. 1.900-1.Š)02.)-~
Tu otcovskou kritickou lásku k Jednotě zachoval biskup Wˇisnar azˇ
dokonce svého zˇivota. Měl radost, když mohl první vepsati na památku
několik slov do pamětní knihy Jednoty. „Ůhtěl jsem vám napsat takovy
případný citát, ktery mi napadlzv kostele, ale zapomněl jsem a nemohu
si vzpomneˇt“y pravil. A přece nemohl napsali budoucím kněžiin lepšího
hesla, leč jake' napsal: Omnia ad mzaiorem Dei yloriam! Budiž
mu za všecko, za jeho mravní i hmotné podpory vroucí diky! Z dějin
Jednoty nevymizi jeho pamet, nikdy. Tam se zapomíná snad na dobu
narození, povysˇovaní a p., leč nikdy ne na dobu upřímn é, las-
kavéprošce! i .  

Dva pohřby .tyž den. Ráno b i S k up a přiznivec, odpoledne
profesor a přízn-ivec Jednoty Univ. profesor Dr. Josef Novotny,
člověk pokorny, malych nároků, velikého ducha -- vhodny
.ž~ivotopisec, bl. p. velikého biskupa Brynycha. Přišel ok nám z Hradce
Králové a první jeho slova na fakultě byla slova » lásky. „Venku je
temno, všecko se bouři bije .ˇ my. budme svorni, my ěijme v lásce,
.neztrpčiyme si vzájemně těch zodpovědnych chvil zde: vy mně a já vám
Bu dme jedno, bu dme jako rodina . .“ llliloval bohoslovce a roz-
plamcnoval v nich touhu pokornou,leč nezdolnou po vzdělání. Učil
bezvyhradnému obětování se Bohu, jeho Sratym zajmilmfl, potřebám ne-
smrtelnych duši Pochopit dobu, jít. mezi lid. se s~rd‹'e~›n cˇistym, s iiěžnyma"
rukama, s dobrou vuli a s p řemáh ající láskou, S jemnou upřiminou
uctivostí „Kněz je pro lid a ne lid pro kněze“ bylo /jfelio zá-
sadou, dle niž se choval i k bohoslovciìm. llfiloval a byl milován. Získal
si důvěru posluchačil, pronikal nenápadně do jejich duši, tam hladil,
tišil, chmury zaplašoval, pomáhal vychovávat duchovnímu vůdci,
představeniym. Veˇdom si své rzodpovědnosti à-- žil radostně, ve Stá-
lém usměvu. Jakzˇil tak umřel. -- Opuštěn, s ›m . . . Seminář. byl
prázdny, chodby tiché - bohoslovci zpívali re svych domovecho sváteční
„Alleliıja“ a netušili, ze odchdzi na věčnost jejich otcoı:sky` přítel; Kdyzˇ
se vraceli dne 17'. dubna, “mnozio zaslzeli. Veta po radostnémz, obvykle
hlučném, vítáni se. - Po chodbách opět mrčvé ticho, smutno . .Neu-
věřitelno. Uz neuslyší jeho pomalého kroku po schodech, neuvidí jeho
vysoké postavy -- Prof. Novotny je v nárucˇí-Bozˇi ~-- a bo-
hos~lovci'lm, -- člen“l°ı.m Jednoty, v niz' zesnuly, tak rád pracoval,
znějí j eho slov a js katedry, 'slřovav o .životní oběti, fo zásadách mrav-
ních, .o lásce k lidu . . a, znějí slova jeho poslední: ,, . .po-
zdravujte všechnybohoslovce.“ --« Ý  l “

s Nad dvěma hroby stojí Stojanova Literární Jednota s esmutně l á,
s žárem vděčnosti v oku. Stojí a klade na ty hroby kytici
kvétil, bělavou stuhu S pevnymi slovy.“ Odpočiřčte v pokoji, spěte klidně
po práci. Nezˇili .jste nadarmo! -- --
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CYRILOMETODĚJSKÁ HLÍDKA
Arois vAsIcAz 8  

VÝZNAM sv. TOMAŠE PRO UNII A VLIV JEHO
NA THEOLOGII VYCHODNÍ. ‹Døi‹ønč€nž.;

Dozornosl lheologů východních se slále více a více obracela
lfl; poslavě andělskeho lilosola. Ve fslol. l5. Jiří Scholarius a později
palriarcha byzanlský Gennadius nesmírně si Vážili lilosolie Tomáfl-
šovy. A Vůbec celá lheologie scholaslická vábila k sobě čelně vy~
fnikající lheology orienlální. Z nich zasluhuji zmínky hlavně lan l<y-
pašissioles, klerýžlo ozbrojen jsa filosofii Tomášovou, vydal dog~
nialiku, psanou již melodou scholaslickou. O lélo dogmalice píše
Ehrhard lolo: „Es isl der ersle Versuch einer syslemalischen Dog~
malik nach dem l\/lusler der abendlándliscinen Scholaslik.“

Ä sv. Tomáš slále více a více zbožňovalelů si získával. Zná~
mý nám kardinál Besarion, blahe paměli, velkolepými chválami Ve-
lebil genia Aquinskěho, nazývaje sv. Tomáše:  

ofoqióvfıs :ml oŽ'yı.o'v r'Ž2›ö`q)a„ Iñç Ĺ%ÍQı.oIr›'zslı.%ñ§ ozolñc ôı.áň`n^/nr . . .
Dronikavý Vliv sv. Tomáše na lheologii byzanlskou jeví se jasfl

ně ve dvou důležilých událoslech a lo z a p r V ě V e ví l ě Z s l Ví
byzanlských přívrženců filosofie Arislćlelovy a za druhe V e S p ofl
r u h e s y c h a s l i c k ě m. Dřívrženci Dlalona a clilelě /-`.\.rislol“lela
vedli V 14. slol. V Byzanci urpulný boj mezi sebou. Dlalona hájil
Nicephorus (ìregoras, Arislolela opěl zmíněný již Jan VI. Canlafl
cuzenský. Aby posice Arislolelovy byly posilněny a zajišlěny, pře~
ložil lheolog a pal1`iarcha Cıennadius Drolo spis sv. Tomáše „D e

va n im a“ do jazyka řeckého.
Druhou událosli, V níž se slaly názory sv. Tomáše V lheologii

rozhcdujícími - je blud 6 h e s y c h a s m u s. jakýsi lalinský mnich
rodem z Kalábrie přišel do Cařihradu, aby se seznámil s poměry
církve Východní. Právě V lě době se rozviřil spor mezi mnichy kláe
Šlera na hoře Alhoskě kleří se přeli, že svěllo na hoře Tábor l`=lerě, ,
apošlolově viděli při proměnění Dáně, jako způsob činno-sli boží
jesl neslvořeno, avšak rozlišně od boží bylnosli. K spalření loholo
svělla možno se propıacořvˇali a dospěli 1`ozjímáním a modlilbou »-4
nť)'vXı'ir› x‹uÍ7ZrpoO`8v;['fi. l3řÍVl`Ž€nC€ b l U d U lì 6 S y C lì či S l l C k Č li ‹':~
napadl Gregorius Baarlaamopíraje se O důkazy sv. Tomáše, že

« i l51
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bylnosl a činnosl vlšohu je loléž. Tenlo blud hesycha-
slický šířil se dosli povážlivě a měl své lvrdošíjné obhájce. Avšak
nepřálel, jež 'polirali nalulo heresí, bˇy.lolaké dosli. Opěl zde za“
sluhuje Tzmínkyonen Demelrius Kydone's,,z_námý clilelsv. Tomáše,
a_ pak .Gregorius Acindynus. Tenlo  pTosledně^ jsmenovaný, doslovně
léměř lranskribozval V díle ľI8‹.0ı,` oůătaç. a‹xø`l, švêgysiaç důkazy. sv.
Tomáše.. d s T T  T
' , ” Po dobyli Cařìhradu Turky s›- rozvoj řeckélheolorjie lak slibně
začínající, - byl sice na čas zaslaven,llečÍ přece ne úplně. Tím=úsi~
lovněji pak ćsewpěslilo 'sludium lheo~logie`V Llkrajině,-VoKyjoVě, -~
lıleréžlo měslo se slalo slřediskem svělla i lepla V duchovním
oboru, --‹ V lheologii, »-‹. zvlášlě V slol. 17. Dále na akademii mo-'
hylevské sludovali Rusové Ř”eko‹Vé Rumuni, lihoslované a bulha~‹
rx. A iviø. škøıv všechny siáıv nøó' vıivan ffløsøfię ˇrøxnášøvv, vv
pod Vlivem filosofie scholaslické.  T

Mimo lo Rusové (jak sjednocení, lak nesjednoceníl e se Vzdě~
lávali na školách jesuilských, ›- V zázemí, v“Římě, Florencii, V
Paříži, V Praze, pilně sludujíce lheologii scholaslickou. y T

Z A jaké úclě se laké lěšil sv. Tomáš u orlhodoxních lheologů?
Význačnou poslavou' je zde právě osoba Pelra Mohylezvského, jenž
nabyl Vzdělání na Západě, zs-«› a pak jako melropolila kvjovský pofl
sílal nadané žáky opěl na západ, aby se zdevzdělá`Vali V discipli-›
nách lheologických. Neni ledy divu, že lilo pak se vraceli do své
domoviny ‹-~ s bohalým londem znaloslí =z lilosolie lheologie
scholaslické; A mimo sv. Tomáše profesoři na akademii kyjovské
Všímali si a odborně sludovali spisy jiných pozdějších lheologů, jako
na př. Řehoře z Valencie, -4 vynikajícího Suareza, Pallavičiniho-uži~
Vajíce při svých přednáškách is melhody scholaslická, V nichž Tlìlá~
sali celou nauku kalolickou mimo Vycházení Ducha sv. ze Syria a iiaz-‹
ukuoprimálu.s - we za .  T

e Z Kyjovské akademie Vliv sV.'Tomáše pronikal ij mezi lheology
V Moskvě. Avšak Rusko samo nebylo lak příznivým avvhodnýrn
polem »působení 'filosofie.scholasliclíé jako Ukrajina. ,Když lx/lalofl
rusi byli později, ač neprávem, podezřívání z lalinismu a obviňofl
Váni i“ přímo z heresí, povoláváni byli na akademie ruské profesoři
Z Řecka,kleří pak k 'scholaslice se chovali méně šelrně. Po Vypuffl
zení scholasliky z lheologie,“ zvlášlě pak^Vys`loupením Lulherovým
a »založením relormace, ulrpělyz všechny disciplíny lheologické
neblahým Vlivem proleslanlismu, jejž hoflrlivě propagoval ruský
lheolog Theophanes Prokopovyč. U“ moderních Žlheologů ruských
aulorila sv. Tomáše opěl nyní Vzrůsfá. T " y T ř

í A možno směle říci, že význam sv. Tomášev olázce unijní je
Veledůležilý. Dílo sv. Tomáše, alfimáme na paměli jeho dila lilosofl
fická či lheologická, jsou bezpečnou a 'jislou zbraní V rukou
unionislických horlifelůřa obháiců. , V  . P T . s V

 A neublížíme pravdě, prohlásíme-‹li, že čímhloubě,ji budouvnifl
içıíal lheologové Východní do díla, sv. Tomáše, lím blíže je 'našemu
zraku den smíření, den slavné, a dlouho již želané jednoly s Vý~
chodem. V by _ T.

ı
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l SLO VANSKYM BOHOSLOVCUM./
l t s i M-ileni bi”atři/ ` ~ t

Išˇažolavžpoøninlta -ž-je-li bez stínfanenavisti -é- je
až tichoit inoollitb ou. Vcpovnžnanie na to, co nas Itolçe/si
žahifalo, co nam olilsi -- bg/ťilznflaticlto -- osvitilo.- Vzpo-

` - “ e IL “ z ' >_ . ,. , =^=,;,Iť;{

' “ - -ˇ - ú ' Ě * Š.

V

niineh je olnši třeba, ~~» poneˇoatlž nelcoly nebitole niiti než
ji c h . . ./ D raži b 7“ a ti i I I/ˇžoly jisteˇ _ všichni 'užpominate
na naše sjeeolg/,A jež byly na jeolne' straně ønilonc/ťým ool-
počinheni, - vžh'řiš“enini pro všeanim žiıuoteın itjorašene
poittniiťy [ža iolealy U chlaćlha posu. t Velehifaoliı, - a
na ol-rithé straně oh na ti fm it žtichleho ale vžoly hořícího
-- teploitčheho srdce -- zlatého, svatého s7f`olce
S tojan O va. -- Víte, co sježoly pro Vas starší jsou,
př/ijďte letos Zase as přiveclle S seboit ønlaolš i. -- Reltnete
jim, že T/ele/ti/racl _ se vsim --»je pro bohoslovce tim,

mm:›.v~x.›fln-nv„›=~vvn‹›rv=ı

za-x›mn  mflwnšv.

čiønpfro dítě inatlťa -.- a pfři/'oloa s Vami øfloíoli - 7ˇisteˇ'
pajćloa 'ueoleni lasleon -~ s

Ve clnech 30. a 31. če7“ulentce*) se iwiolinie, vžpøna-
žiıne se laslcoii a pak zase celyifoh biioleıne vžpominzati . . .

_ ,,Sto]'ano'oaliterární Jˇeolnota bohoslovců“
› a U Olomouci. _

Ý *) Zašlete jen 'všichni očas přihlaš/Icy, aby T/ˇaøn mohly býti
Wżzeslany legitiønace opraonnjici na sleva jižclneho. - s t

 PR o VoLÄNì.
Všem ctiteliìøn bl. p. Ť a/ľcąib. cla-fa. Ant. Gym Stojana. s

_ S toj anova Litenín/'ani Jˇeclnota bohoslooců oloinoitckých polož/ila e
/vťlččnosti lt Sfvéniit fvelilóénin clobmdinci a patrona -- o Seniinfmři oloen.
.žahlaćl k ıninsen, fo ,něinž by byly sp pieton iıchovai`an_i/ pan/zátlfly po orcžb.
Stojanooi. Ziskano již hodně cenných očci .ˇ je na cˇein stavět Slťittečneˇ S t oj a-
nooo init Scnçn. .Po našich veemich je roetø“ oašeno nin oh O p ani ćt-
teh, jež by Snaď po čase itpaclly 7) eaponienitti. Nittno each/roífl
nit" všecky ni ali čhosti.“ fotografie, dopisy Stojanooy, obrazky a
knihy "S jeho 'oeˇnofvanin/Q časti ocleˇva a p. VŠ e- co b Q/.lo S niøn 17 e
St/ykn bfatl e oitano; 5+- Ježto se Shleclaooíz »též látka 75 fuelhe'øn'iız
ži/ootopisfa S tojanooii, jsoa ižatlloitcny øniano reálie jahélcoilio při-
s preohy že života žeSn'al“ého«. Sebenienši ożpofıninha, ifožinaifna anek-
lčlota, vfuažnée slovo, jež tžapitsobilo, žprava ot pomoci Stojanooeˇ
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l

hfrojůin. hostelůni i jecli/nců7n - to oše vykoná na ohoclnéin niistě
sve' 'velké poslani: žno/un proniiliivi. Stojan nennzřel; naše
i bnćlonci poholeni fınfasejii slz/šetirjeho hlas. . _ .

Nilže hclo choípeš veliké (lilo, jistě nebem požchnané, přilož
lasleaiíě race k (lila. Jsi cllitžni/fl:e‹7-n Stojanooýfın --oi/lóoı'iej povin-
nost! Jsi ctiteleni Stojanooýni -_ projev lds/in shnt/ieınf Nee“nfíš-li

odploti .»' i _ i
closnrl Stojana leč že (loslechn, pozn ej ho o spolupráci a Biih Ti

. Pomožte /všichni liflé €lobø“é.”ui°tle, žachøfantei bitclřonlc-
nosti co se žachifaniti cla!

l7šeliké př~ispe`/vky s oroncini flikeøn přijiınoıfl _

r Stojanova Literoirni Jednota
Olonioitc, Salesiánian.

II

Z BRAZDY STOJANOVY.
_ l\lcZapom“en_u nikdy na lu přího-
du, charaklerisuiící vzácně: srdce
Sloianovo_ lelo nás několik vsrpfl-
nu 1921 na velehradská duchovní
cvičení sludenlská. Zasiavili jsme se
na Sv. Hosłýně. Tam! očekávali ten
den arcibiskupa 4 Słoiana. r Nepřiiel
Viděli isme ho! až druhý den, když
isme pokračovali na cesłě. Na by-‹
slřickém nádraží se łísnil Zásłup.
Přiiížděl vlak od Hulína -› poulfl
nický vlak. Zaslavil. -~ .Zvědavěmu
shromáždění se Zalaiil dech, na
celém náslupišli Zavládlo hrobovć
Íicho. -« Na iedno míslo upřeny
Zfraky: olomucký arcibiskup zneiel
první iřídou, neiel druhou łří.dou-
vycházel s venkovskými poulnicc-
mi po dřevěném můsłku Z náfl
kladního vozu... Kráčel
klidně, S vlňákem na ruce k vý-f
chodu _...

‹ **-

.Zrnko: ,Naše doba ie po~
vrchní apyšná; leč. neliče-‹
na pokoraıı sráží na kolc~
na. Pochopme dobu!  r

  _ Heral,
. * i I

Poslanec Słoian inlervenovalč na
VIZadosl Zásłupců voleb. okresu na
vysokých mísłech a Znepřálelil si
lím iednohoyz vlivných úředníků.
Po`lř.eboval ieho blahovůle nułně,
mělžli 'úspěšně pomáhal lidu iako

poslanec. Chiěl vysvěilil nedoroz-4
umění, prosil O přiielí 'ˇ leč
nebyl od dolyčného úředníka vů-
bec připušiěn. Když se mu io po
dlouhých vyiednáváních přece po~
dařilo: vysvěiloval, dokazoval, Ze“
jinak iednałi nemohl. le poslancem,
musí se Zasłai 'svědomilě
voličů. To [učiní vždy! Prosí
O .poroZ.urniění,č pochopení.. A Slo-›
jan -~ nasloiłe - p a dl před lím
úředníkem n a kole n a.. lehoz
svedomiiosi neumela iinak. Bnnżďz
poslancem, pak vědomým si.
zodpovědnosti, nebo složił [nan~
dál. A mohl by prospět svým volifl
čůrn, kdyby łoho vlivněho úřední-
ka nezískal, měl prołi sobě? iÚřed~
ník byl łak doiai, resp. Zahan-›
ben, že se słal od le doby skuflf
łečně ocholyným. služebn-,ífl-,f
kem _Słoian»ovym. ,,Pro Slo~
ıana vešel“ -- P _

ł

Z r n k O: Kylekał před lidmi .-4-v r
nel Admirandum sed non imiłandum
Leč svědomilosł přímápod-›
maňiuie srdce. B u d m e si V ě d 0-“
mizodpovědnosfi.

Šuránek. P
až ` “

Dvorni rada B. Pavlíček, býv. rev
ferenl průmyslového školslví V mi-f
nislersivu ve Vídni časlo vypravo~
val: Poslanec Msgr. Slojan ve
Vídni. chodil r pořád po mini-»ˇ
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slerzslvech. a snad všechny kan~
celáře prošel. Ale neoblěžoval;
každý ho rád viděl a slyšel, jak
svým způsobem uměl prosby 'před~
nášeli. Měli jsme ho všichni rádi,
byl lakový bodrý, milý panáček.
lednou přišla žádosl klerýchsi se-“
sler na Moravě O udělení práva
veřejnosli jich škole Vzal jsem lo
hned do prace, neboť jsem věděl,
že brzo přijde Slojan. A přišel hr~
zo. Začal Dřednášelilfsyoii vřelou
přímluvu, ale já jsem mu hned sko~
či! do řeči a sdělil mu. že již věc
mám v práci, že žádosl ie dobře
odůvodněna a žejbude příznivě vv-
řízena. A raději jsem si s ním po~
hovořilo jiných věcech a polěšíl
jsem ho zprávou, že mám bralra
farářem a rád u něho dovolenou
lrávím. Když žádosl sesler byla
vyřízena, čekal jsem zase Slojana
a lěšil se na jeho: Pán Bůh zaplal.
A přišel zase. Děkoval radoslně a
pak dodal: „Něco vám nesu, ale
dám vám lo, slíbíle~lí mně. že mne
s lím nevyhodíle.“ Ohradil jsem se
proli lomu, že bych něčeho podobfl
ného byl schopen a lu .on vyndal
hezké pouzdro vajíčkové podoby
a řekl: ,,Továm seslřičkv za vaši
blahovůli posílají." Olevřel pouzdro
a v něm pěkný růženeček. Bylo mi
lo lak milé, jako mi bývalo milým,
když malá dcera přinesla mi něja~
kou drobnůslku v dar. A řekl jsem:
„Račle vyřídili seslrám mé podě-
kování. Proč bych vás s lím vyha-ˇ
zoval, Má malka mi laké druhdy
dala růženec a byl mi drahou pa-ˇ
málkou. Možná, že se na něm mo~
dlili nebudu, ale schovám si jej a
snad mi jej dají moji lidé jednou do
hrobu.“ A monsignor měl radosl a
lěšil se, že seslřičky budou milí
ješlě vělší radosl, až jim lolo povi.

Zrnko: Lidjpozná loho kněze,
klerý nehledá sebe - a lomu
prosby neodmílne. Obělujme se
cele! r j

Fr. Š. (,,Den“ 1923 č. 287.)

Kč 21. KVĚTNU 1926
Llniversilní :učilel P. \/á~

clav Kubíček, bývalýpřed-

Seda Jednoly, šedesálnífl-
kem. Začnu smulne. „Až“ kdysi vy~
dechnele naposled, až vás Zavrou
do rakve a ponesou na hřbilov .Tu
položí na rakev všechny učené“
knihy, kleré napíšele, všecky od~
znaky důslojnoslí . _ Či ne? Llmřel
profesor _ Novolný_ Takový hodný
pán, učený pán ,- a co bylo na je~
ho rakvi? Kříž, dvě svíčky.. a od-ve
Znaky jeho kin ě ž s k é důslojnosli.
Nic víc. Málo plalí na rakvi člověka
učené knihy -‹ nemluvífl-li za něho
svalé skulky. Hledl-re: len
ornál, la šlola -v zdobený věrným
plněním povinnoslí, lev-
pl em lásky. Nenapíšeíe všichni
velikých knih, leč jedno můžele
všichni: zapisoval se plněním
svých. povinnoslí, skulky pro~
hřálými kněžskou láskou-do~
knihy živola.“ Tak asi k nám profl-
mluvil náš profesor kalecheliky po
smrli prof_ Novolného. Byla lopří-
ležiloslná poznámečka." její obsah
nás plní .upřímnou radoslí
dnes, kdy vzpomínáme šedesalin
svého učilele. Vidíme .loli:ˇ.7., jak o n
se vpisuje svými činy do
knihy živola. Vybral si k vý~
chově ly nejmenší, lidské kvělv a
leplem lásky olevírá jejich kalichy..
Slunce jim nosí srdečným úsměvem,
vláhu jim vyprošuje u pramenů ži~
vých. A kvěly roslou, přinášejí plo~l
dy. A od lěch malých přicházívá
milovaný učilel k jinému doroslu, k
bohoslovcům_ ]sme sice už velcí »-
ale lak malí! Inám přináší v
náručí srdce celé, leplé - Cílím e
lo všichni a jsme mu za lo
vděčni. Chceme se řídili
dle jeho vzoru.i,,O jedno vás
prosím, pánové, nebuďle „ledovýmiˇ
muži"- Chcele~li dobře působil, mu~
sejí býli vaše kalechese prohřá~“
ly lásko u. „Tři a lřicel lel učím a
kážu a vždy poznávám jasněji, že
získáš člověka, když ho chylíš
za srdce“ (sv. Franlišek" Sal).
Važle si času a buďle svědov
milí. Milujle ly školní dělí. V kaŽ~
dém z nich je cosi lak ubohého, lak
volajícího o lásku. - Cílí všechno a.
dle vašeho jednání se vám odplalí..
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Ne conlemnalis unum ex his pusıllisš
Nepodceňujle jichl“ Oni mají
velikou cenu: u Boha . :_ ._ Ne m o~
ralisoval, nýbrž dodal sífl
ly! Ne, dělal sermonů . _ _ _ slačí
pokaždé zrn éčko, čflrličfl
k u _ . Ve vychovalelslvr ˇ není
žádných, maličkoslíl Učle i přiš
rozeným T clnoslem: všlěpuile skrom~
nosí, lúclu, z dv o řilos l. Škoda,
že lo slovo není rv kalechismu.
Zdvořilosl je drobná* mince křeslanć-
ské lásky. Kdo nemá drobných, bu“
de mil bankovky? - Sami b u dl e
vzory svědomilosli. Znám
jeądnu modliljbu, klerá oživuje: ,,l en

I . x ˇ

sevšedněl mi nedej Bofl
řž el“ Přeji vam, ab ys l e n ik d -,ˇ
nebyli spokojeni s lím. co
vile a do-vedele, abysle v sobě sláfl
le cílili louhu po zdokonalování sel"

En, exiil Cıui semenal. Kolik lozrzfl
nek! Všelicos padlo v zem dobrou,
ale nevzrosllo hned. Snad po le-
lech povzdychl kdysi . Kubíček.
když pronesl důležilý návrh, klerý
polřebuje desílilelí k uskulečnění.
„Snad po lelech.. Dnes lu seidím
na kaledře, já, slarý orel..
Aquila provoclans ad volandum pufl
llos suos -‹ Přijde čas, že mne lu
nebude _ . .s Snad vzejde polom* seá-
meno“»mél.“"..“ Ó vzejde, učileli milO~
vaný, jislěvzejdel Laskailoliz n eč
kvele na plano_ Aniž ne' naše
láska k vám. Dnes, v den vašich šedeflv
sálin, plane. prosba k Bohu, aby
Vás dlouho ješlě zachoval budoufl
cim bohosloveckým generacím,
zabysle je učil Zapisovali svá jména
do knihy živola. i -, V

OTÁZKA VELMI ČASOVÄ.
V li. čísle lelošího ročníku Selky

VIvzbudil moji pozornosl při procılání
dopis členářky od Brna. Zmiňuje se
lam loliž o lom,`jak by se mělo na~
ložil. s penězi, jež by si měsíčně na
nějaký dobrý účel íschraňnovaly. Ra~
dí loliž mládeži, aby peníze laklo
mezi sebou sebrané :věnovala na
slaybu koslelů y chudých krajích a
pomáhala .hmolně chudobným :slu~
denlůrn, kleří by se .chl-ěli vě-novali

' 1 ' ' ` _

l

povolání kněžskému. »-- Doznávám“
olevřeně, že mne lomlo proslýrdo~
pis mile překvapil. Všudemluví se
dnes `v“ našich: řadáchío kalolicismu,
O jeho budoucnosli, úkolech, význafl-
mu pro náš národ, O vílězslví jeho
idei, unionismu, O jeho polřebach,
ale O hlavní jeho polřebě, abysu nás
byl doslalekkalol. kněží - O lom"
se mlčí, lesl jen několik .málo jedinfl
ců, kleří nejsou králkozrací a hrozí
se neblahých důsledků nedoslalků
kněžslva u nás a slarají se všemožfl
ně o odvrácení loholo velikého ne-~
bezpečíz.. Širší kalol. veřejnosl se
proslě o lulo živolní olázku kaloli-
cismu u nás neslará. Spoléhali se
jen snad naúspěchy v poliliceljež
bývají oslalně vrlkavél, slarali se
jen o veřejné vystoupení; olevírání
spolkových domů, lělocvičen » (byl
nepopírám, že jsou pro nás léž
důležilé) n ám n epomůže, ne-
b;udeme~li míli doslalek
kněží. Vždyl* jesllo nejvělšírána,
jíž Bůh lreslá odbojný národ, jesllifl

YVIže mu nedá knezı; ř i “
A prolo snaha,“aby měl náš národ

dosli kněží, musí. oživili [a_ nafl
dchnouli celou naši _ veřelnosl.
ˇZájem. o lo měl by býl pro-
btuzen i mezi naším lidem, aby kaZ-
dý. pomáhal od_vrál_iłi. . lolo nebez-
pečí od našeho. národa jak mu mož-'~
no. lesl' nezvralnou pravdou, že
prvním. a hlavním seminarern, Z ně“

vp vvhož vyšli dobrı knezi, jsou. naše
rodiny. Těžko již se ujímá ve
svělě, ico nezasela v~ srdce zbožná
malka_. Dále. jesl lřeba hmolné
pomociz zvlášlě nadanýmr
schopným hochům z kalol.. rodin,
kleří by měli chuť ipovolání .sláli
se kněžími, avšak hˇmolný nedoslafl
lek znemožňuje obyčejně v dnešní
době szludie..A čeho nejvíce jesl
lřeba a čím. každý může z přispěli,
jesl vroucí: I_n.odlilba“za. kněž›-
ský dorosl, za milosl povolání a se-
trvání _ _ _ _ A právě na lo se u

7 " 0 ' I Inas nejvíce zapomına. Na
poınoc Boží. Mohl~li . Bůh _z
lvrdé skály _ vyvésli pr'am.en vody,
proč by“ odepřel ,lidu svému .milosl,
za níž by se; denně vznašely upenfl-

. VV- ł. .V _ ,i _ ıx.
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livé prosby k lrůnu Neivyššího? ›-
lesi pravdou, že náš siái i poiřebuje
především hodnýeh, Zbožných, vla-
sieneckých kněží. Co by n am
prospěly lkosiely, kalol.
domy, když by nebylo lěch,
kleří by mládež poučovalı
a vedli k dlobrému?

 l r ›-‹oi".-

P. PAVEL K.
 O S.

V neděli 9. kvělna Ť. r. uciil dů›-
aslojně národ Český nesmrlelnou pa~
málku jednoho ze svých nejvěišicli
synů, parnálku D_ Davla Křížkovskéflv
ho, Z opalsiví iaugusiiniánskěho na
Si. Brně. A jsou lo v prvé řadě kafl
lolíci, kleří mohoujásali a cílili hlufl-
bokě uspokojení, poněvadž národ
znovu uznal a vděčné díky vzdal
práci velikého kněze-=-budiiele ná-
rodního a Slovanského ia zároveň
křísilele zpěvu českého, a v něm
zároveň i oslalním ikněžím~budile~
lům_ Nádherný bronzový jeho pomfl
ník na svazích Špilberku; bude hláfl
sali=~vděčnosl národa budoucím gefl
neracím. i “

D. Pavel Křížkovský, ikřesłním
jménem Karel, narodil se 9. ledna
r. 1820 v Holasovicích, kde se na-
učil jiže v úilém věku začálkům hud~
by a zpěvu a lo u svých slrýců: la~

v l“lolasovicích a ”`^“ ve
Škrobovicích na Gpavsku, l/-:ˇŤeří oba
byli známí v kraji jako dobři*hude,b~
níci. Mladý Křížkovský, máje vro~
zené nadání hudební, už iv 7. roce
naučil se sám, bez učiiele, nołám a
zpěvu. Činil io zajímavým způso-v
bem_ Když slrýe odešel iz domu,
vzal si jeho klarinei a pískal lak
dlouho až našel ióny, kleré si Za~
pamaloval, když slrýc před lím
hrál Z noi. Pak vzal si noťly až ,dle
iónů na klarineiě pískaných počal
čísli noiy a jim se učiii.

Sialo se jednou, že slrýc, maje
nějaké pořízení V Opavě, vzal si
synovce S sebou a při lom S ním
zašel ,,na figurálku“ do farního ko-
siela na líěvbím irhu. Chlapec byl u
vylržení, slyše chrámovou hudbu a
od příšií neděle už nechodil do`ko~

OVSKÝW‹
,_r--‹\€>NR

siela do _Neplachovic, ale do 095,,
vy, ačkoliv cesia lrvala 2'hocliny a
při návraiu byl pokaždé od slrýeę
plísněin a bil. , “

V Opavě siával dlouho L1 dvęři na
kůr, smulně nahlížeje dovnilř, až
mu jeden hudebníků vymohl při.,
siup na kůr, kde směl siávaii hnęđ
za sopranisly. jednou Zpívající so-›,
lisia se Zmýlil - mladý Křížkovský
v lu chvíli přiskočí k noiám z- a
k udivení všech přílomných, paří
dozpívá. 'laio okolnosl způsobila,
že mladý Křížkovský byl si vzal do
Opavy za iundalislu a lím i na slufl
die. l

R. 'l81l5 vsioupil k Augusiiniánům na
Sl“. lšrnějlesiliže jiné členy kl-ášle-=
ra přilahovala do řádu proiesura na
iilosoiickérn účelišii v Brně, ,kiefl
réžio proiesury klášier slarobrněnfl
ský obsazoval zároveň s rajhradfl
skými a novořišskýrni, působilo při-»
lažlivě na Křížkovského pěstování
církevní hudby, jak se lo dělo ve
iundaci klášlerní, jakémsi io úsiavě
ku pěsiování církevní hudby.

Již jako novic věnoval Křížkovský
svůj volný Čas, aby se vzdělával hu~
debně, ale vidíme, že již iehdy po-
slavil své nadání do služeb národa.

Svorně působil s osialními český“
mi členy řádu v ohledu národním i
politickém. Výkvěi českých vlasien~
ců slál ve spojení s členyyřádu ja~
ko: Dobrovský, Palacký, Erben,
Brandl, Durkyně, A. V. Šfimbfiľö, Ď-
Němcová, Sušil, l_ Wurm, Hanuš,
Šafařík a mnozí jiní, kleří časio ar
rádi spěchali mezi siejně nadšeně
vlasience a budilele Z řádu sv. Au“
gusñna.

V ohledu národním slál ,klášier
svými českými členy ve službách
náføda Že se súčasinil i živola ve~
řejného poznáváme Z loho, že v
revolučním roce 1848 složil pozděj-
ší opał Anselm Rambousek revofl'
luční písničku, a k ní D. `KřÍŽk0V5kÝ
složil nápěv, přiznávaje se iak k
názorům' revolučním rokuf 48. Ä
když došlo k revolučnímu hnulí ve
Vídni, při němž bylo mnoho słuden-3
łů pøgłřflęno, iu D. Mi'ìl0UŠ Klč/ìC6l
O. S, A. přeložil do češliny oslav“
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nou báseň na ně a Křížkovský ji
zhudebnil. Za lylo poslřílené s_lu~
denly sloužil pak Dr. Cyrill Napp,
opal a prelálřádu sv. Aug-, v Brně
u Minorilů requiem, Dři němž sam
.Křížkovský dirigoval sbor zpěváků.

Tak prodělával ,Křížkovský pofl
čálky národního probuzení a je nefl
sporno, že lolo hnulí národní při~
vedlo ho k myšlence samoslalnosli
,hudby České a lak slává se v již
slém směru předchůdcem B. Sme~
lany. Křížkovský vlaslně je prvním,
klerý hudebně cílí čislě národně.
To ie pairno hlavně na ,,Ulonulé",
klerá podle kriliky sama by slačila,
aby učinila jméno Křížkovského ne~
smrlelným. K lomu se pojí svérázfl
né písně „Dívča“ a „Dar za lásku".

Dalším svědeclvím jeho nadšené~
ho cílění Slovanského a národního
jsou skladby: „Eihle svalý Velehrad
.iiž září“ na slova J. E. Soukopa a
zvlášlě kanlála Cyrillofl-Melhodějfl
ská: „Hvězdy dvě se Z východu",
na Sušilova. Talo kanlána byla po
prvé Zpívána r. 18638 v Brněk v Ĺu~
žánkách na oslavu lisícilelého výfl
ročí příchodu našich sv. věrozvěslů
Cyrilla all\/leihoda. Sbor zpěváků
řídil sám Křížkovský ačílal na 1500
hlasů Z Moravy, Čech, Slezska a

Mn,

Druhý den, 25. srpna, konána v
Lužánkách ona pamáiná slavnosl
za přílomnosli 50.000 účaslníků,
mezi nimiž byliizáslupcové jiných
národů. slovanských. Slavnosl se
vydařila nade vše očekávání a i
klidného a rozvážného Fr, Palackéfl
ho slrhla k bouřlivému nadšení. le-ˇ
den Z účaslníků oné slavnosli nefl
dávno napsal, že podobné slavnosli
od lé doby ani v Čechách, ani na
Moravě nebylo. P

lešlějeden význam Křížkovskéfl
ho a nikoliv nemalý. Křížkovský
vychoval nám hlavně našeho misira
Leoše lanáčka vedle mnoha jiných.

Křížkovský však neušel, jako i
mnozí jiní veleduchové, v živolě
chvil lrpkých ia boleslných. -Byla lo
hlavně nepřízeň lehdejšího biskupa
brněnského hr. Schaifgolsche, klerý
se o jeho činnosli vyslovil nechval-

 1

ně, ba i s despeklem, a zakázal mu
zasahovali do živola veřejného, ja~
kož i komponovali písně svělské.
Talo nepřízeň Křížkovského úplně
zlomila, právě v době jeho nejvyš-
šího vzlelu_ Křížkovský chlěl se
jaksi rehabililovali lím, že složil
na slova Sušilova „Zahrada Boží",
ale na lélo skladbě je příliš viděli,
v jakém rozpoložení byla psána.
Není lo hudba Křížkovského.

R. 1872' odešel, pozván kardiná-
»ìlem~arcibiskupem kníželem. Fiirfl
slenbergem do Olomouce, aby lam
zreformoval chrámový zpěv. Tam
Křížkovský ocll se opěl ve svém
živlu a skládal a zpívala působil
národně v lamějším zpěváckém
spolku ,,Žerolín“. V Olomouci žil 11
lel. R. 1883, raněn mrlvicí, byl přefl-
vezen do klášlera slarobrněnského
a lam 8. kvělna r. _. .sv navždy
skončil svůj plodný živol.

Tak skončil první individuálně cífl
lící hudebník, do jehožišlépějí pak
vsloupil Smelana.

lešiě několik slov o slavnosli,
klerá se konala na počesl Křížkov-
ského. i  “

V předvečer slavnosli uspořáda-
lo Pěvecké sdružení .českých učile-
lů koncerl v Besedním domě, na
němž předneseny sbory P. Pavla
Křížkovského a Leoše lanáčka.

Slavnosl odhalení pomníku kona-*
la se v neděli o ll. hod. v sále Befl
sedního domu za obrovské účasti
celé řady oiicielních osobnosií, ge~
neralily, duchovenslva, záslupců ú-~
řadů, záslupců léměř všech česz-'
kých spolků brněnských, h0SiÍ Z
Prahy, Bralislavy. a jiných ITIČSÍ či
čelného obecensiva. Též měslo br-
no bylo zasloupenosvým SÍGYOSÍOU-

Na zahájení slavnosli přednesena
velká kanlála Křížkovského: Sv.
Cyrill a Melhod pro mužský sbor a
dechové násiroje za řízení T prof;
Kvapila. Slavnoslní, nadšenou řec
pronesl; slarosla Členářského spol~
ku dr. H. Bulín. .

Pak byl odevzdán pomník měslu
Brnu do ochrany, načež shromáž-
dění v průvodu odeslo k pomníku,
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klerý za zpěvu ,národních hymen
byl odhalen. Ť a

 Alfons Zadražil O. S. A.

Bor-IOSLUŽBY.
ˇ byl Boží hodvánoční. V horské
vělší vesnici“ N. měly se konal bofl
hoslužby, ne ,,římské“, ale národ-v
ní. Byl lo skoro div. Zasmušilý lid
horský, ,zalvrdlýj denním luhým bo-«
jem o skývufl chleba, odvykl si
chodil do larního koslela, klerý se
mu již zdál příliš vzdálen, ač je~
jich olcové ješlě dbali od návšlěvu
chrámu Páně. Pochopíš snadno
proč. V zimě po dlouhý čas než
mohl pro velké závěje, in jež lvoříce
za osadou malé hory, uzavírály ji
od svěla; v lélě lidé unavení .celo-
lýdenní úmornou lopolou solva že
slev neděli mohli odpočinoul, a
svědomí uspaly laciné noviny, jež
snadněji se uchylí mezi chudou
lřídou. Přece však dobře cíli ve“
sničané,_že jim něco chybí, aby
měli doopravdy sválek, vždyf jen
lo němé slvoření nalézá v hojnosli
ia klidu uspokojení. To duše v člofl
věku hlásí se O své právo vzdáli
úclu Slvořileli 8. . . Prolo lěší se
již na dnešní den, na národní mši,
klerou budou míli doma, ve své
dědince. Prolo lak lehce sebrali
mezi sebou pár lěch korunek na
dovoz „panáčka“ z okresního mě~
sla, dosli vzdáleného; led lísní se
v malé míslnosli školní budovy,
nevěrec vedle kalolíka neb haerefl-
lika, nic nedbajíce na různosl ná-f
.bozenského přesvědčení. Konečně
povoz dojel. Napjalě sledují od
malých dílek až do slařenky u~
smívajícího seíkněze_ Pozorně na~~
slouchají jeho promluvě, líbí se
jim, vždyl' co jim. lenhle. velebný
pán povídal, dosud neslyšeli. Kněz
skončiv promluvu, chyslá se k bo--'
hoslužbě. Vše již si připravil, ale
marně hledá“ mezi svými zavaza-
dly svůj -- ,,missál“. Zapomněl jej,
aa led' má sloužil._ V rozpacích oč
brací se kp. učileli s olázkou:

,,Prosím vás, nemále lu nějakou
silnou, pěkně vázanou knihu?
Ĺopoıııněi jsem si vzíl svůj missál.“
-- „I pročpak jsle lo P důslojnosli
neřekl hned, ževám něco chybí?
To lehce spravíme, nikdo se i nic
nedoví.“ - Ă Odešel, přinesl pěkně
vyvázanou knihu velkého lormálu
a byly konány bohoslužby jak by
se nic nesialo. Že byla lehdy slou~
žena „mše“ ze Zlalé Prahy, lid se
nedověděl _ . . ' -oř-‹

 l IN MARGINE. ,T T
Llkončujeme límlo číslem 57. roč.

l\/lusea. Tıse a nenárocně rozcnazí se
pělkrál v roce do seminářů naší
vlasli, do dálné. ciziny mezi bralry~
Dıovany, a oo hıoucku přátel .b‹~
hoslovců, kleří dosud nezapomněli
na krásná léla vzlelu a ohně v se~

/VIminarıch a mnohdy i líslkem po-
vzbudí, polěší... Byla lo odvážná
myšlenka obnovili po válce vydá~
vání Musea, když počel bohoslovců
lak poklesl a 'slísněné poměry kruš-
ně doléhaly na naše bedra.iCílem
předchůdců i naším bylo udrželi a
Zachovali Museum generacím poz-
i\ł"\/I V ' V'\ľľeısım, az zase klıdneısı obloha se

sklene nad naší olčinou ia až zase
rušnějším živolem oživnou liché zdi
seminaru, jaklomu bylo kdysi, a s
Museem zachovali i slarou lradici,
jíž vzrůsl. dala. práce' Sušilova, loliž
vésli a nabádali bohoslovce k činné
a pravé lásce k víře zděděné. a k
národu. . ~

Kdo skly přísné kriliky bude
rozebíralnáš časopis, al' uváží léž
lylo okolnosli a podmínky, za ja“
kých pracujemepři zvýšeném pofl-
člu přednášek a při malém počin
našem. Snažili jsme se, abychom v
Museu podali, co jsme mohli.ne1~
lepšího. í T

Loučíme se s Museem u vědomí,
že bude plnili i nadále svůj úkol -
připravovali bohoslovce pro přišli
práci a vychovávali našemu národu
kněze ducha Sušilova a Slojanova-

` . vnn . -. ~OI~
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 NOVE KNIHY.
Dn- josržr Dosprsnz

  co JESTCÍRKEVP  
Tiskem a "nákladem Občanské lifl

skárny v Brně 1926. Siran 571; cena
40' Kč.  z e o

Z péra p. prelála Pospíšila vycháfl
zi po Kalolické věrouce v nedlouhém
časovém období nové obsáhlé dílo
›-ni o Církvi sv. Není snadjiné náfl
boženské olázky, klerá by byla dnes
lak zalemněna nesprávnými názofl
ry, nevědomoslí a bludy jako nauka
o církvi sv. jesi ,ledy svrchovaně
lřeba, aby lid i inleligence naše
měla o lélo lundamenlální, nauce
jasné poznání. Traklál p. prelála o
církvi jesl bohalou sludnicí, ve
kleré nalézá kněz pevný základ pro
poučování lidu a laik~inlelige~nl
správného pochopení významu cirfl
kve a odpovědi na ,námilky a polufl
pu, jimiž církev jesl dnes Zahrnoflfl
vána. ›-“ V knize první vysvělfl
luie a rozebírá aulor pojem církve,
její povahu, jak ji. Krislus zřejmě o~
značil v lolika podobenslvích,jed~‹
nádále o zakladaleli církve sv.f ]e~
Žíši Krislu a jeho vzlahu k církvi,
Probírápak vnější a vnilřní povahu
církve, a krilicky. posuzuje bludnou
nauku Lulherovu alˇlusovu. Zásadfl
ní blud Iˇlusův je len, že si osobil
relormovali dílo Boží, nerozlišuje v
církvi živlu Božského a lidského. --
V knize druhé jesl Zevrubně
pojednáno o olázce, kdo palří k
církvi Krislově, o vlaslnoslech a
známkách, kleré plynou Z vnilřní
její bylnosli. K nim druží ` se pojedfl.
nání oz aulorilě církvea o její kár~
né moci. Tuio. měla a má církev,
hájili ji ia násilně ji vykonávali i pro“
lcslanlé a Husilé. . _

Slředem a osou celého~ díla jesl
kyn i ha žřelí, jedna.jící ex profl
iesso o neomylnosli církve a všech
olázkáeh s ní souvisejících. jasně,
přesně a Zevrubně rozebírá, vysvěifl
lujc a dokazuje spisovalel lulo slěfl-
żejní vlaslnosl církve Krislovy, a
sice pojem neomylnosli, její. podměl

a predmel. Namilky, jez caslo Sly
cháme neb čleme proli neomylnosli
církve sv., padají vělšinou již jas~
ným a přesným formulováním nav-
uky; bludné názory odpůrců a ná“
milky zvlášlě z hislori.e proli- neo~
mylnosli činěné skvěle vyvrací.

Poslední knihajesl věnováfl
na známkám církve, jež rozlišuií
pravou církev Krislovu od oslalních,
nepravých. Zvlášlě lu vyniká po-
jednání .o svalosli církve, o blahofl
dárných účincích posvěcování jedfl
nollivce, rodiny a celé lidské spofl“
lečnosli. Aplikuje pak nauku o člyfl
řech známkách pravé církve Krisioflf
vy na oslalní církve křeslanské“ lne~
lxˇalolickél, kde marně bychom jich
hledali _ . . ˇ

O Ke konci díla připojil p. prelál
krásnou slal' Řím a český náfl
rod, v niž kráicc se dolýká poflmě-›
ru církve sv. k našemu národu od ofl
kamžiku, kdy _ český národ vyslupu~›
je na forumsvělových dějinaž po
naše doby. Vzlah len lze charak~
lcrisovali poměrem olcek synu,
leprve vysloupením Husovým byly
přervány lylo něžné pásky. Poukáz-
zuje dále, jak České kněžslvo
bdělo nad živolem národa v dozv
bách nejhorších, i jejž .mu již
dvakrál zachovalo. A slovy plnými
lásky k národu a pravého vlaslenefl
ckého zápalu obrací se na české
duchozvenslvo, aby si bylo vědomo,
že osud národaspočívá po lřelí v
jeho rukou, a aby Zachránilo opěl
národ od záhuby časnéi věčné,
klerá mu hrozí Z jeho odkře~sl'aně~
ní..- y

Kéž oheň lásky .ik církvi a vlasli,
jenž dýše Z řádků lélo knihy, zafl
pálí lolo svalé nadšení v srdcích
všech věrných Čechů a přinese boflv
ží požehnání kalol. církvi v našich
zemích .i drahé vlasli. P vflořfl-

ARNE NOVÁK: _
Hovonv OKAMŽIKÚ.

Kniha ieuillelonů. Vyliskl a vydal
Fr. Obzina. Vyškov 1926. Sir. 179.
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A Pro své hovory s okamžiky ne~
používá snad spisovalel - známý
lilerární krilik - vysoké formy bás-*
nické, nýbrž proslé mluvy leuillelo~
nů. Není lo však obyčejná forma
leuilleionů novinářských, kleré dnes
již nesou na sobě nádech jakesi inflv
leriorily, nýbrž aulorovi úplně se pofl-
dařilo úsilí, aby se slova loho "sňal
hanlivý. jeho přízvuk a dodal mu o~
pěl nové isvěžesli a nového obsahu.

A jesl opravdu pravou rozkoší čífl-
sli lylo íeuillelony za vlahého jarnífl
ho večera, kdy „slunce šije zlalými
jehlemi veselý rubáš naklánějícímu
se dni“. leslpravou pochoulkou slefl
dovali, klerak mislrně a Záı`oveň s
jakou něhou .a láskou kreslí někleré
rysy podobizen našichvelikých du~
chů, a lo nejen lěch, jimž osud dofl
přálpocílili libé vůně vavřínových
věnců, ale i lěch, jejichž lichá, bezfl
náročná a pokorná práce  vej pro-
spěch celku ponenáhlu již upadá, v
Zapomenulí. Tak mile dojme členáře
vlahé leplo a něha rozlévající se na
pr. Z obrazku P. lg. Wurmaa m. j.
Aulor. věnuje milou vzpomínku, byl'
jen vseobecnou hrobům oněch kněfl
žíflvlaslenců, kleří pro blaho lidu
předčasně, vyčerpali své síly, jen

7 i O' “ ı‹ -~aoy ,,z Moravy prchla lma. -v Svoji
pozornosl věnuje aulor in cizím veli~
kánům (Ibsen, lilvlaupassarıl, Kerr),
Zde však hfeuillelonisla Nuslupuje již
ˇC55čIY1Slo-vi. -- Do-jemno jesl pulofl
valí s auiorem po různých hrníslech
naší vlasli 'a pozorovali, s jakou vnífl
mavou hloubkou ducha a láskou
vsakuje do sebe mocné ldo›jmyaÍvněj~_~

53311 le\/U5, Drı. cemž můžeme lsledofl
valí, kleı`ak přirozeně a lehce uváfl
dí 'všefive spojilosl se svou b.o-hale
naslřádanou zkušenoslí lilerární. . »-
Tuloposlední svoji vlasinosljprojeă
Vllle ina svých ceslách, v cizině, kde
kromě loho jemný duch jesl uchvafl
cován krásným'7 uměním iilalských
m.is.lrůl hi. plamennou., .piŤ`ísno;Slí. .ôskeli-~
šzkvøh mniøhú. ~vhø,‹in.øn vvp1nlr.1ı‹nih\,z
jsou rozmanilé obrázky za ,zpří`rody,,v
r~iClìŽ. Svflfižil se ö“i0f› .fibr iil“1.I20ifi<=~cha! Dell, yklerý. sámypoycílil. .~+,.i'l/íniha

jislě mnohému připraví pěknou chvıl~
ku Íˇ.

. srisv r`RANi`IšKA
K. KŘENA..  

i\/'ydává Občanská liskárna v
Brně. Svazek l.-`i/x. -- Vnové ii-v
pravě a usp“ořádání jsou vydávány
redakcí profll. Josefa Vévody sež
brané práce Fr. K. Křena ívlasl.
jménem Fr. Zgodyl. Ač spisovalel
zemřel záhy -- ve věku 46 lel -‹,
přece jeho živol byl liler. velmi
plodný. Napsal celé řady králkých
povídek, v nichž zachycuje malebné
obrázky ze své rodné Hané. Maluje
je sice proslými, zalo věrnými žiflfl
vými barvami a podáváv nich kus
živola na Hané v lélech osmdesáfl
lých a devadesátých. Není jediného
slavu á momenlu lidského* živola,
na nějž by aulor zapomněl. Členář
vi_dí před sebou lyp slříbrovlasého
hanáckého slařečka, žijícího klidně
se svou slařenkou ve výměnkářské
svělnici, a oba vyrovnání se živofl-
lem luproslřed droboliny čekají
klidně na západ svého živola; před
zraky jeho vysiupují obrázky ov-
pravdového manželského i šlěslí,
lřebaže někdy i mráček přes ně
přepluje, ncbol' jsme přece jen li~
dé se svými chybami, jichž, ani Ha~
nák není prosi. li k smíchu dráždí
lecklerýl veselý kousek chasy,“slu~‹
denlů, nebo dobromyslných „slrýfl
ců“,. kleří umějínapálil ľsvéi pofl
směváčky.~ -i~iilĹlzčele.m spisovalelofl
výmnení jenipobavil, ale ijpoučil.
Celé jeho dílo, upomínaj mnohdy
na kukálko Kosmákovo, nese pečel'
ušlechlilé lendence a jako červená
nrilrvine se dílem varovný jeho hlas,
aby lˇlanáci si vážiliodkazu svých
předků, vé víry, jazyka  a zvyků.
_- Člena se záliboui sáhne idnes i
po lakovéčelbě, vi níž není nervosż-
ního shonu, liúnavného psycholog.
pilvání' ' podrážděných cílů, jimiž vy~
zĹn'a“čiujie se veliká čásf ˇ moderní Ílbeléˇ
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lelrie, jež spíšefškodí než aprospívá.
Zasluhují si Kř_eno_vy povídˇky, aby,fbyly»
mezi lidem coì neıvıce rozsıreny. ~or~
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jos. LEDKA r. j.z
SV. ALOIS.

Nákl. Hlasů Svalohosl. na sv. Ho-
slýně, liskla společ. knihlisk. V Kro-
měříži 1926.  6

„Mládeži palří budoucnosl", slý-
cháme časlo,a]aká však, lo se ne-
praví. K šlarslné ,budoucnosli je lře-
ba, aby mládež budovala na pevném
základě, šla za určilým, vznešeným
cílem. A jde se ji snáze, má-li před
sebou příklad někoho, jenž žil za
slejných poměrů a šel k lémuž
vznešenému cíli. Dnešní mládeži jse
loholo příkladu doslává ve sv.
Aloisi, jak svědčí krásná, nanejvýš
časová a doporučeníhodná knížečka
Lepkova. le v ní slručně la výsližně
podán živolopis ,,svělcův, mislr-ně
srovnána jeho doba s dobou naší,
poukázáno na velké. nebezpečí
dnešní mládeže a v pěli odslavcích
probrán živolní program svělcův
(vylrvalosl ve víře, láska k církvi u-
šlechlilé snahy, lilie čisloly, pevıjosl
charaklerul, klerý má a musí býli 'i
programem mládeže českosloven-
ské, má-li dojíli šfaslné budoucno-
sli. Přejeme knížečce, dárku lo ju-
bilejního- naší mládeži, co nejvělší-
ho rozšíření. O sb.- ,

 VLASTA JAvoŘicKAz  
POSLEDNÍ RATOLEST.  
Nákladem `a liskem Českosloven-

ské akciové liskárny_- V Praze 1926.
Spisovalelka líčí nám kus ven-

kovského živola s jeho boleslmi.
Rodiče nemajínulili dělí ke sňalku
s lěmi, jichž nemilují a O nichž ví,
žeděli s nimi nebudou šlaslnými.
Umírající Sedlák Peřina napomíná
svou ženu, aby s Vojlěškou udr-
žely slalek, klerý jeho nemocí se
zadlužil. Vojlěška S smrlí olcovou
zlrácí vše 'co měla, poslední. úlěchu
má vslzách a na hřbilově. Malka ji
donulí vzíli si pijáka Anlonína
Luckého, S .nímž flzakouší Ť imnoho
lráljnení;í Lnckýl končí svůj puslý
živol v poloku. Komise dala za-
lknouli anevinnéholarku, k' němuž
za svobodná se .klonılosrdce Voj-

1

lěščino a porola ho odsoudila na
palnácl lel do žalaře. Po deseli le-
lech se však vrací a je rád, že na
smrlelném lůžku se k vraždě před
knězem a svědky přiznal hajný“ Ko-
lík, s jehož ženou měl Lucký ješlě
za mlada známosl .Vdova Vojiěš-
ka, klerá odmílla larku, když se
vrálil ze žaláře, nyní svoluje ke
sňalku a lak oba dva po dlouhém
ulrpení docházejí šlěslí. Tím je la-
ké doslalečně poslaráno o slalek.
Vyplnilo se přání slarého “ Peřiny,
že poslední ralolesl slalekvudrží..

s KAREL KVAS:

I~iLUCíNsKÉ PAMĚTI
Vydal Fráni. Obzina ve Vyškofxfě

v březnu 1926. Slr.j74. .
Aulor podává ve dvaceii kapilo-Ý

lách obraz měsia Hlučína ze slolelí
l7. a polovice 18. po slránce slra-
legické, hospodářské,kullurní, so-
ciální, náboženské a národnoslní-
Různé záznamy lislinné jsou sebra-
nya zajímavě podány, lakže si' mů-
žeme učinili pěknou předslavu o ži-Ĺ
volě měsla, kleré bylo 178 lel apod
'vládou pruskou a leželo na rušné-
ceslě, obchodní. Kupní smlouvy. az
různé lisliny nás poučují o obyva-
lelslvu, jeho Zámožnosli, oi poměru.
poddaných k vrchnosli, odúmrlním.
právu, různých sporech mezi hlu-
čínským obyvalelslvem a rokolními*
vesnicemi, vypravují o zřízení a vý-
sadách řenıeslnických cechů, o lu-~
lácích, židech ald.; pěkný obrázek.
koblovské školy dava nahlédnoulifn
do poměrů školských. Paměli jsou
vílány nejen hisloriku, nýbrž každé-
mu členáři poskylnou poučnou a
Zajímavou čelbu.  -eb-

“ ALOTIS A DOSTAL:

. T`ÉżKÁ vor-BA“.
“ Cyrillo.-Melhodějská ke-nihliskjárna

a nakladalelslví. TV. `Kolrba. V
Praze 1926. Slr. 216. 1 8

Tímlo posledními dvojsvazkem,
povídky známého zpovíìdkáře Al.
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Doslála, končí XXVI. roč. ,,L'udmi~
ly", Dovídka líčí živol a osudy panfl
ského, pozděii selského zahradní-
ka Hynka. Daláka ze Sovic Z podfl-
hoří. .

Hynek Dałák, Syn chudých rodí“
čů, podá 'žádosł na novinový inserì
a ÍC Dřiial za pomocníka panskěho
Zahradníka na choionickěm Zámku
knížele Maxe Kraulicha. Všichni ho
maií rádi pro iehoveselou leloru a
nadání, jaké ieví k Zvelebení zá~
meckéí zahrady. Ve volných chvífl

CIZOJAZYČNÁ
DR. BARDENHEˇWER:

1mnšRoMERBRnm`DES
HL. PAULUS. -

Eine kuľzgefalàle lÍı`kl'čiı`ung (Vlll.
ln. 220 5.), gęb. 8 M.

Abychom si sv. Davla Zamilovali a
vážili, jesl Zapolřebí, abychom vni~
lšli do hloubky ieho myšlenek a do~
bře iim poro-Zuměli. lesl lřeba do~
brého komenláře,.ykde bychom na~
lezli vysvěllení lěžších mísl a klerý
by nám byl vůdcem spolehlivým v
myšlenkovém pokladu sv. Pavla.
Ncılepšímíkomenlářem byl by Snad
sám překlad). a Sice łakový, ìenž by
vzorně, baideálně pořízen podal
dnešnímíuí člověku myšlenku lak;
iak ii podal sv. l3a\fel Svým Soaučas“
níkům. Než lak vzorněho překladu
jsme se ješlě nedoěkali a prolo
musíme Sáhnouli k pomůckám. ]ed~
nu łakovou pomůcku dává nám ve
Sve knize dr. Bardenhewer. Snaží se
lvysiihnoułi łheologický myšlenkovf“
obsah lislu k Řím-anůnı a věcně Šel
rozvádí.“ Dodává nám v lomlo spise
vvsvěllení . neìdůležilěíšího lislu
Apošlola a prolo si Zasluhuie ieho
dílo povšimnułí kněze a bohož
Slovce. l }_ M_

_ n ıosı-ÉDH KRAMD S. 1.
f EUCHAR;ISTIíA. .

i Von ihrem Wesen und ihrem
í_Kull. 2. a 3. vydání. Sir. 180. Heı`~

deı`,zFreibuı`g 1926. Cena M 2`50,
váz. M I_'›'60. ' i

líchi čłe odborné časopisy nebo ide
do vesnice Cholonic, aby se poba~+
vil u Horákůy, S nimiž se hned na
počálku zámeckého pobylu Seznáfl
mil. Drołože ho kněžna nulí ke
Sňalku S dcerou kaslelána, odchází'
raděiiaěpracuie u Horákův Selská
Zahradě. Zámecká Zahrada pusine
ieho odchodem, Slarý Zahradník
ide do pense a Hynek na přání
l‹ně:žnino vrací se do zámku a bé-~

o-ře si Pavlu Horákovu za ženu.
ya l " v.A.

IJTERATURA.  
Myšlenka eucharísiická v naší

době Znovu rozkvćlaiící, Sblížila se
ve Své nejhlubší podslalě S myfl
šlenkou li-iurgickou, kleré se opěl
iako v době Slarokřesfanskě podřífl
dila. Neisvěłěiší lilurgie -- oběť
mše psv. - má opěl býli Slředern
eucharislické úcly veškerého křefl
Sfanslva. Tímlo duchem iesl psána
i Krampova kniha o Eucharislii. Ve“
zvláštních kapilolách poiednává oš
bohalslví eucharislického živola,
eucharislickć iednołě obělní, lilurv-«
gické słavbě mše sv-, euchar. oběłfl-
ním přiiímání, uclívání Eu-charislie v
minulosłi a příiomnosli, základních
kamenech eucharislickćho řádu žiflě
volního ao poměru mládeže k Eu-ž
cěharisłii. -.První vydání knihy ie
známo Z čáslečného překladu Ť
Dra. Špačka ve ,,Sv_ EuchariSlii“,
nově vydání ie přepracováno a'
rozmnoženoio kapilolu o euchar.
výchově mládeže, klerá zvlášlě
přiide vhod všem pracovníkům v“
euchar. hnulí mládeže.

- F. B.

EUCHARISTISCHE “ š
y FUNKEN.  
Sv. VI. Mše sv. Z ìlalského pře-

ložila O. Bödikerová. I.-~IV.' vydání.
Herder. Freiburg“ 1925. Sir. 260; Cefl
na .Mí 2, váZ_ Mě T30. 4

Vlělený Bůh, Slvořilel všehomíra;
vsłupuie ve mši sv. pod proslinkýfl
mi Způsobami chleba a vína mezi
nás, aby se lu Za nás opěl nekrva-

x
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vč obětoval. lak vZnešená,taje.mslví
skrývají prosté ja Velebné úkony
obřadní a přece jak snadno mohou
nám sezvšednětill ale zapotřebí prølø
ìčasto obnovovati v sobě -oheň lás-
ky a úcty k těmto nedostižným lafl
jemstvím ' žárem' meditace, který
zvláště může rozníti tento svazefl
ček ,Ĺucharistických jisker“. Duše
nase rozjımá tu O podstatě a`úče~
lu mše sv., O jednollivýclıˇúchvatně
krásných textech liturgických, O
vznešených tajemstvích, a vniká
tak do tajemné prohlubně lásky Kri-
slovy, která se nám otevírá ve mšı
sv. Bćáıivý člęnář pølflˇ-ęię na krás-
né květnaté slovní formě těchto
rozjímání a pronikne hlouběji. V ov-
cenění mše sv., jíž se naučí jdo-
opnavdy vaziti.. V S L c

l 2 “ 2 S F. B.

KADLAN' HELMLIT FAHSEL:
GESPRACHE  MIT EINEM

l A GOTTLOSEN.
Will. u. 214 S.l l“lerder,ĚFreiburg i.

px- má, gęfn. ó M.
lest to .jedinečná kniha, jejíž pů«

vah .spočívá v tom, že v dialogu jest
lu podán duševní zápas kněze se
zástupcem moderní skepse. Fahsel,
který sám byl kdysi přívržencem
Schopenhauerovým,“ dovedl studiem
křesťanské mystiky a askese přeflv
moci V sobě škodlivý a neblahý pes-
simismus a nahraditijej rozumným,
užitečným oplimismem. V temperafl'
mentním a duchaplném rozhovoru

V7stridá se lu útok sobranovu, Jest to
dialog, který na mnoha místech svou
dramatickou živostí a logickou stavfl
bou“ čtenáře přímo uchvacuje. Že
spisovatel. jest i Výborným psychofl
logem, jest patrrio z líčení duše mov-
derního povrchního člověka, který
jsazmítán různými pıˇ`ed_sudkya po-
chybnostmi, nepoznává pravdy,,jež
má svéflkořenv v‹Bohu.;.Ťl`ento ldufl

. I _ _ 7

ševní zápas vede ho k vážnosti církve
katol., o níž pravlk: ,Mılujyıy onu velkou
formu,“ kterou katolıcısmus vtısklchaosu.

_ ~ ; .x ._ - K `

At již tato; forma Dochází od Boha
nebo od lidí, -~ „patří přece jen kafl
tolická církev k oněm. málo zázrafl
kům světovým.“ ]_ M_

, JOSEDH SAUER:  
WESI-má UND WULLEN
 DER CHRISTLICHEN

  í KUNST.
Herder, Freiburg l926.Cena lvl T20.

Rektor frýburské university po-
jednává O podstatěkřesfanskéhno"
umění. Doukazuje na lo, že křast.
umění vyvinulo se záhy (již v 2.
slol.) Z umění pouze ozdobného,
promíšeného i prvky pohanskými, k
hlubokému obraznému vyjádření
vyšších myšlenek. Vše . hmotné a
přirozené uslupuje do pozadí a po~
slavyíi děje jsou idealisované, přez-
nesené v. metařysický svět myšlenflà
kový a takořka nadživotní, ba
někdy myšlenka celáje předslavofl
vána symboly. «Toto hluboké my-
šlenkové podání uměleckých vy~
tvorů přeneslo se i do architektu~
ry; jak starokřesfanská basilika tak
i středověký dóm značí úzké spo~
iení nadpřirozena S přirozenem. Ve
slol. 14. nastává opělnýz zájem O
přirozené tvary, což přičítá autor
mystice v níž se z ekstatického
nazírání plodí radost ze stvoření a
láska k prírodě, (sv. František, sv. Bern
nardl.“ j '  F. B.

SINN UND WERT DER í
 EUCHARISTIE.  
Napsal Hermann Muckermann.

Herder & Co, Freiburg.,M 2'50. ,Autor
snaží se vyložitif as vysvětliti důkladně
jen to co Pán Ježíš sám ve své slavné
řeči o Eucharistiilidstvu, zjevil. l. část
knihy zaujímá .proto rozbor této řeči,
kterou Spasitel uryychlilfltřídění duchů
a jež končí mOcným__a. dojemným
akkordem bolesti Vykupitelova Srdce.
V 2`. části jedná autor o významu
Eucharistie pro život nadpřirozený.
Účelem Eucharistie jest, aby byla duši
tím, čím  jest pìokrm“ tělu. Tímto 4.
svazkem ukončil Muckermann svou
sbírku „Alový živo't'Ť._, je l
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.'ˇ-'ˇ-.,.-z*zˇv-M.„_.l-“›
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._-.›_-'ˇ»‹z__-_--.v-._.__.-:__-ˇ.,.-.ÝŠŤ-„=...-,“š.,=ê,f"-3N51-.§42_-\_-ni*_“'_ˇ”_,'.,,.-v__.._-_v__‹›_f`'-\_ˇ'-'-K7.-,'22.;-.z-- -_,„__-_-..-,lnx›vzť__-š‹‹__1*W'”--_I“-l`__ˇ _-ˇ-ˇˇˇ*!Š=ˇ~““ _-\~›ì‹.ˇ.,-ˇ-_-5-II.“WŠ“_ž̀š̌;.ˇ _z-.z_.._..'Š“-=*ˇ.__._ˇ-_.Ĺ'.<,._»-._z-%-*\-.ˇ. ,_,,ˇ(_.--.-rx-_-ř_›-.__ˇ..ž›ˇ<§,ø.“~ˇ-;,_-_~Ť“-L...,L_'_-..,_-.ăÉž»,„Ť-̌-ˇ- _“.`-z“̌ ˇ̌- '›\ˇ.=-'_“*<›5-f.\..ˇˇšøˇiv--ˇ-ˇ--.,.ˇ”'‹.-;.‹ı-`„.‹=.-`;._ż,._ˇˇ,-,ˇ;-.-L,ˇ._ˇ._„_-_-ˇızn-v-';_:io.-'T-”\-"ˇ›_ę~z.Mg-.-'-'-,.,.-_zrg-"'ć_;-:__.=.._ˇˇ-ˇ»żfz-_v‹.»7'../č_''̂1ˇàČ"'*-n..ˇ--==`r.-jf;-it-ˇ"''„_“...~'-z:-^-v-'ˇ'=`>„.`_'I-_`-ˇ-V--1flf^-_.n- _̌ˇ:€ˇ_ˇ_`-z21"':$.“"-^`-.‹-:_'_›:-'Iz4::l'---Í-=›v-"-`=-ˇ'.=*-_;‹‹-šz-ˇ<-`«'-_""-...Á›..-_.``.--1....z-7nv"-."`._ˇ.1:"*.`.ˇ-L-.=-.'vˇ'”;-“~',- _ˇ' I=~'ˇ`.ˇ-ˇ _.“.^=" ...__.`"x"-ˇ .I“.,'-'ˇˇ-.~`-;v.--ˇ'.-Ě-›ż*.ˇ-_-„__'ˇ~ż-›_''“v`7.'ˇ`-_“.ˇ.m=lll-YBŤˇ-
.ˇ~'ˇ'~*ž'ˇ-`v)`»'“è-iÍ*§Íž*='5*"ˇ°-4šfln*-wë-im--‹ž>`1.*&~ˇ--ˇ"l`ě-il--L'-Í-.^č'ıéf1'ˇ'~2--,<`-~"-=-zf'=à*=-PF-I14Ť“;-''" .-š-`-*`šˇ?-flvnžž-`zs-ˇ-=€--›l'š_'..'Q-ˇ*-'-ˇ:7z^š_v-'.̀.li.:Fizžf..ˇ.ˇ .:--v"--'_'ˇ-"`>Í_-n““`7`‹~...=ˇ-flˇčˇ--\-=‹ˇ›67-'‹H-fs“..-".7"-ˇ'°lvlÍ-3**”-ˇˇI`<.ı`=vˇ-Íi-ř7ˇf.”`-F“fìˇ'iv;li-Ĺ;3;“.ˇr›-/_~Ň“-.øě,É-`Í}5"`-«Žš;,ę=_.-".2“_7'l“'ıÍˇ5$iÍìt""::.~.«-'__-4,_-‹5` _.S5v,ˇ-„_._ˇ,:,;_,n_-.-»Ĺ_-,__2.41-4.*.'ˇ‹44}›>};':í'^_ł`ı'-für551-ˇ2“.'_§l;'_.;;?ę_z,-_-_;;§.._/iř'.4'ˇ___,^_7_'í-{l.ˇ_n~\v-l;-",4,-,_“fl'_.Ž_§ı)'n._gv_\'v<,"\_±›ˇWiiˇ4XIv$‹‹›-*_-7;.-Jflžv“-"'ˇ`_§:ˇ_;*-3-*T-ˇv=“-Iˇš§'=_.-ˇ __f.'-`\`“"Ä`§^fiI.;4“:I-zę1`Ĺ'%x_.„;“,`-'ăävì-‹‹`Í'„;,__“\_-`v;§?3›x‹z.z^ˇlv*vf;-ľ"”‹'*.:-`ÉˇÍ‹'-'Ř-",_-̂-Ť-sˇ*'zľýl'_'-E'-ˇ^;,._ą"' .-N,_.^;*v_.ˇˇ*-"_,n_-_-:'z›tv_-,l“:;.‰_____:__'__‹ˇ-_45!\,_-›,_ˇ__.-_-7_4*-'**25_-Ě;'«7ŠŽ`Ĺ,5f4„,r›4ž_;_,‹z.__;7.--».@›.‹_\:;__
-š- --..ˇ..-v._‹n--«-..--.vˇˇ- „̌_==.ˇ:vf.._.-*1---._-ˇ.-v-z._-;.-_-....v-.ˇ»-.!z:~;ˇv_-z2.-;_-.v,- .v-1._.- ..-.._--. _̌..-z,__-.-_,- _--‹ _._ˇ __-.S-vv._-- _̌-3- _-›-- _.=_4-._,,.-,__-_--___-.̌_-„ˇ_.‹--n-__

._.M13mimQ,“_,,,4gn;› __1,__,§__‹

\̀H.‹v

..'›_JAŠ'-ø„.,z»_.._-Š*._flyfnfzzˇ-;-<‹_-»vz_.....z.zw~..,ˇ§...všż_.,Ĺ-žżš-“‹`Íi......-_.*=2'z“_;š-_4,,--..‹'#..Čili-v-_-._.5%l..„-‹‹zS-èfflx.?ø**`.„üzı-...sžìąv-I-4“.-
-ˇ _.-..-›-z" -,j"«_«,-__-___,ˇ-/v.,_-_››,`›z›„-.Ěip;_-,-774;-___n--/_.'-‹;_ˇçìˇ^ˇ _-zˇz.,».:.:-zn.'Cz'-'/,_z-=ˇ.!:z.ˇ“`›L-r=7*_»“'~`-'I-;__'- _"`-.dřs_ˇ.1.''j-*-,-,ç:'_I25'-;:«_›:-ˇ-X_.,__-,›_.___xx-vˇž'>-:'__A..'_n,!-.-:_-_;55/.“J__;„..._.--`,vvžzv„ˇ'7y_ˇ_-';_^'.'-„.“_,“-ˇvˇ`.‹`‹ˇz;.`‹'"_.~“-,vˇ_.'-.-5‹;.-ˇˇ'-čxˇÎ-zn.-*â“-_-`̀ __iv--,,_.-`ˇ-›=L~.̀__-`-Q,ıç.-ˇ.`.ˇ-`~znQ:“-x,_ˇ.n-ęzgu›5'.vš̌-.'-v̌y'ˇ...nf.-fa.-4,._' -"'.»Qn-š_ˇ`-x-xfn'_-2_.ząizfvflˇ-:vˇ'.`›_;'‹--_;,"5vz'žÉ-ˇ-›‹>-.-.(4';›ì`‹`-vn;
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MUSEUM.  
Časopis katolických slovanských bohoslovců

 Ročník LVII.

1 925-1 926;
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Dvé kräsek Spanilých duše mé Ovládnulo Słánek:
Zemská jedna, druhá S výšiny pošla nebes;
církev či vlast ~“- ły V moiích miluií Sesłersky se ňadrech, Ă

ˇ každá půl, každá má moje srdce -celé. Suš/'/.

› Redaktor Jaromír P O říz € k.

.v
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A50 C.
Z ZPRÁVY Z lEDl\lOT. l .
Podáváme na konci škol. roku přehled sveceloroční činnosli.

Budız pobidkou kdalsı ınlensıvní práci vnašıch řadách a měřılkem
Z ˇ " našeho roZvoje_*) Z
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ZPRÁVAVO ČINNOSTI „SPOLKU sv. PAVLA
APosToLA V sPIŠsKEJ KAPIT-ULE.

ilÍ>odávajúc Zprávu od činnosti nášho spolku vý lomlo uplynulom Šk. r.
nemienime sa rozširovaf až na _menej významně událosli spolkové, čo
by“ sa len priečilo referálu čo do formy. Nižeuvedený referál obsahuje
len základně duchovně kamene našej lohoročnej slavby ducha. Z

Ako každoročně, lak i loholo šk. r. učinkovanie spolku sa Započaìo
s lým, že ispolok dľaˇšl § slanov hned' na olvárajúcom shromáždění sa
usniesol dať sv. Omšu odslúžif Za Spolok a jeho členov. Schôdzky sa
konaly dľa slanôv každé dva Íýždne raz, čo sa aj dla možnosii vždyclxy
presne zachovalo, neberúc lu, ako výminočnú okoľnosf, poľročne a svialfl
kove prázdniny. Riadnych členov mal spolok počialkom šk. r. 25, klorý
počel vzrásłol v polroku na 26, Mimoriadných členov bolo 22. Ołvárajúce
shromaždenie spolku bolo dňa 25. scplenıbra (925 a odoledy mali sme
spolu všelkých schôdzok (5, a lo 10 riadnych, 1. mimoriadnu, 1 výborovú
schôdzku, 2 akademie na l valné shromaždenie_  _ V

Čo do programu jednollivých schôdzok. lrebai pripomenúl, že každá
obsahovala priemerne 2 body prednáškove a 1 bod hudobný Ako Zaklufl-
čujúci bod boly volne návrhy a riešenie dľa okoľnoslí výskylnuvších sa
běžných vecí. Drednášok bolo spolu 22, Z klorých bolo 20 riadnych a 2

fłmimoriadne prednasky. Z y
l\/Iimoriadne slávnoslně shromaždenie sme mali na Vianoce a Z prífl

ležilosłi výročia sv. Tomáša Aquin, klorých peslrý program poukazoval.
že členovia sú si vedomí svojho cieľa_ Z ˇ

Program vianočnej akademie pozoslával 'll Z 3 hudobných bodov.
2) 2 bodov príležiloslných piesní,, 3) divadlo „Dokuła Za hriech“ (S. Oppilzl,
4) l\/Ielodrama, 5) Novela (od Pelera l\/íakoš). Na lejlo akademii nás poclili
svojou.prílo»mno~sl"ou Osv. Dán biskup Ján Vojlaššák, Vyísokodôsl. pp. ka.‹
novníci a naši vldp_ predslavení. Z Z

_ *) Dodáváme v lomlo věslníku Zprávy, pokud nám byly zaslány. Že
nejsou Ze všech seminářů naší republiky, není vinou redakce; vněklefl-
rých seminářích slovanský živel Íeměř zanikl neb pro nepalrný počel
členů živoří _ _ _, Z jiných Zprávy nebyly zaslány, ač o ně bylo žádáno.
Kéž v příšlích lelech jesl již lenlo obraz úplný.: .

 lA
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Vysloký plameň lásky ku sv. Tomášovi Aquin. a jeho nauke neočaká~
vane Vyšľahol usporiadaním akademie na výročie Tehože, dňa 7. marca
1926. Z príležilosli lejlo akademie odznelo pár Vzlelného ducha predná~
,šok a lo br. Koperdán Vylíčil slručne, ale jadrno význam sv. Tomáša Ao.
jako po slránke łheologickej lak i Íilosolickej pre dnešní mravne lak hl“
bøkø izbankrolizovvanú dobu. br. Chrašč prehovoril o praklickom mo“
rnenle lroch Vlaslnošslí každého Velkého učenca a lak i. sv. Tovmáša Ao.,
kloré .sú čislola,jsmelosl' a prialeľslvo. Dalšie medzilýmne body Vyplnila
hudobnál dbočka svojimi klasickými, kúskami. Valné shromaždenie bolo
dňa 1. marca (926, klorého sa zúčastnili Za členovia spolku lana Hollého
zmieslnej preparandie. Na Valnom shromaždení oficialný delegál Ll.v S.
K. Š. JUC. l\/larlin Sokol vysvellil rôzne akluálne czlazky lýkajúce sa nasho
spolku ako odbočky lohože Ĺlslredia.  

Spolok mal ako po iné lak i lohło roku 3 odbočky. Spevokol (preds.
br Šimičákl Lillerárna odbočka (preds. Chraščl a Hudobná odbočkaJ

i Í 1„Cecilia (preds. br _ŠuňaVecl_ Všelké lri inlezívně pracovaly. Lilerárna
odbočkamala lohlo roku veľa pracovilých členov, lakže pôvodnych
liłl. prác bolo 40, nepočílajúc k lomu niekłoré prekladaleľské práce. `

líudobná odbočka Zasa na každej schôdzke osviežovala svojimi
ľubými akkordami naše mnohokrál' už unavené mysle. Ale musíme lupri-Z
pc‹m`enúlfŤ, že svoju inlenziłu predsa nemohla uplalnil' svcje krásné zamery
pre nedoslalok členov. Spevokol produkoval Viaceré slovenské národně
a cirkevné piesne_ Finančný slav spolku bol lohlož roku dosť uspokojivý.
hoci ešle vždy cílime nevyrovnanosf účlov ohl'adom nášho rozposlaného
Sborníka“. _ Z  ' _I)

 Knižnica naša sa łohlo roku Vzmohla Viacerými cennými sväzkamì a
lo slov. 20, čes. nem. 9, maďar. 4 a (O francúzskými. Knižnica obsa~
huie spolu 588 sväzkov. Z

Časopisy odoberáme: Rozvoj, Muzeum, Dosol B. S., SV. Rodina, Kal.
Sokol, Hlasy Z kal. missií, Eucharislia, Kullúra, a(polil.) Slovák. Korce
špondencia spolku lohlo roku naproli laňajším prípadom sa scvrkla na
76 prípady. Dôležilejšia korešpondencia bolalen medzi U. ZS. K. Š. a s
Rey. l." Daslorákom, s Veľkým lo propagálorom nášho Sborníka V Amefl-
rike. Z S   _ Z ~ Z Z Ť:

Ako spolok sme členmill. S. K. Š. V lìralislave, l\/lałice slov. v Turč.
SV. l\/larline, SV. Vojlecha V Trnave a Dědjicłví sv. Prokopa V Drafl

he. Do lýchlo spolkov plalíme svoje členské prispevky adosláVameob~
časne podielové knihy rôzneho oboru lychže spo»lkoV_  ý

Toło by bol slručný Výfah ohľadom našej celoročnej spolkovej práce
V' lomlo šk. r. 1925~26. Činnosf V našom spolku celkovile berúc možno
spozorovaf, že očividome čím dalej lým Váčšmi słúpa, čo je len Výsle-Z‹
dok, že členovia si uvedomujú požiadavky dnešnej Vážnej a krilickej
doby„, S ,S `  . 4,

V Spišskej Kapilule, dňa 19. mája 1926.  `
y  A ,_ Deler Makoš, l. č. lajomnlíkg

ZPRÁVAO CINNOSTI sLoV. cIRK.-LIT. SPOLKU
BoHosLoVcoV ,,BERNoLAK“ V NITRE.   

27. IX. (925. Zahajujúce shromaždenie. Řeč.: br. R. Lednický, predseda
,,Túžba“, báseň od J. (ir. Orlova, rec. br. Ä. Daldanˇ. Z  

(1. X. (925: ,,SVornosl'_“ báseň od A. Sládkoviča, rec. br. l Zbraníkovič
; Domer bohoslovca k šludujúcej mládeži: br. R. Lednický.

2., _



15. `Xl. 1925: Vzpomienka na Hviezdoslava: br. Sl. Hlaváč. R _
ý Rrávo na súkromný majelok: br. Sl. Cìalıér..

22. XI. ~ Náboženslvo palrí k prírodzenosli ľudskej: br. M. Zboja;
24. XII Vianočná akademia:

Z 1. „Raslieri Vslávajle _ _ spev.
2. Reč. R. Lednický, predseda.
3. „Tibi mi care Zesule ._ spev; y _
4. „Radosť šledrovečerná“ (Épôvodná novela) od r. A. Rai“

dana. A Z
Z 5. „Tichá noc", spev. ~ A

21. II. 1926. ,,lmmaculala“, báseň, rec. br. Sl. Kalina. 2 4
Hisloria dogrnalu Nep. Ročalia: br. ]_ Branikovič.

28. Il. Lurd a Eucharislia: br. Radošínsky_ Z
r Nábož. pomery V Rusku: br. Slručka.

7. Ill. Akademia na počesl sv. Tomáša: A
ˇ 1. .,Exullel . _ _", spev.

Z 2. Reč: Dp. K. Durček, prol_ boh. Q
3. Dodslala dedičného hriechu dla sv. Tomáľšaz br. R

É , Z Lednický_ W .
4. ,,O, doclor oplime“, spev.

25. IV. gl\/lyšlienkový rozvoj V církvi čsl.: br. Slručka.
Dejiny lransformizmu: br. Schollerl. 1

16. V. „Majová pieseň“ od l. (ìr. Orlova, rec. br. A. Raldan_
Translormizmus: br. Schollerl. C ˇ Z

Na závorečnorn shromaždenie dňa 24. V. l. r. zvolen výbo1`: l3I`ed›~
seda: Franlišek Němec, lajo-mník: Slefan Kalina, zápisník: lán l_.o\-ˇišek,
pokladníkz l\/(alej Zboja, knihovnik: Andrej Daldan, podzápisnik: lrnrišzh
Kyjoček “ " 2

V Nilre, dňa 26. V. 1926. Franl. Němec, lajomnik.

v

ČINNOST sTojANoVY ,LITERÁRNÍ JEDNOTY
Bor-rosLoVcUoLoMUcKvcI~1 ZA SPR. Rok 1825 /28/

Celková činnosl lednoly byla poměrně nejednolná, jak je lo známé-
kou doby přechodné. Dřipravovala se: půda budoucv
n o sl i. Práce byla určena Zz čásli už Výborem slarým. Nový výbor si
vylkl loliž za cíl: 2 _ ˇ

1. provésli do důsledků vnilřní organisaci lednoly loni začalon;
2. dokončili zkalalogisování“ knih Slovanské knihovny;

3. poslaral se o dokončení vydávaných skripl univ. uč. V. Kubíčka
a prol. Dra. Hudce. A  

Z čásli však měl nový Výbor V úmyslu dvě jiné věci: A
1. urovnání a pro .příšlě zemezení národnoslních lřenic V semináři;
2. spolupráci s výborem bralrské „Bosny“ na vzkříšení slaré slávy

bosenské. - Z ˇ Z
K lomu později přisloupila snaha o C  _

A 3. vybudování S l o .j a n o V a m u S e a. V semináři olomuckém_ -Z
Možno říci, že cíle svého Výbor dosáhl. Co loni začalo, lelos z d ar“

ně dokončeno, národnoslní spory -Z Bůh dá ~ zažehnányi „Bosna“
k radosli všech opěl začíná vzkvélali. Zvlášlní požehnání nebes spočí-
valo na .díle posledním: pevnézáklady k museu bl. pqpalro-›“

_ 3 y



flö lC<ll,fl0ÍY ÍSOU D0l0Ž€flY Z-~ a je úkolem budoucích generací;
slavěl, pilně slavěl _ _ .  Z

ik ' ˇ

Či.flIì0“SÍ D ř 6 C1 D r á Z d n i n ov á se zabývala sjezdem. velehradfl
ským.
prelál

Dořádán ve dnech 20_-21. července 1925. Řídil jej Zvysocedůslp
DT. HCIČI. Rodrobnčlší Zprávy viz Mus. roč. 57, č.1. Díky všem.

kdož pomohli! Z _ Č 'A ˇ
30J5_
246.

~

DTOHIIUVŽI D- Ani- Š0l`m Z Dľřìlìv „O přípraváchoslav svalováclavfl5kýnh“, ˇ   Z  
účaslnila se depulace lednoly pohřbu slarého Vlaslence. Vdp_
assessora D. Ferd.ˇHarny ve Chvalkovicích. Zesnulý byl oběla-f
vým příznivcem ˇlednoly. Z Z >

Činnosl p o pr á Z d n i n o V á zahájena mi m o ř á d n přednáškou.
11./10. Drof_ Dr. los. Novolný: Nebesa vypravují slávu Boží. Z '
lsfllo.
25.,/10.
28./'1 0.

zofir

8412.
20712.

7.,/2. Z
14.,/2.

15.;/2.

21J2_
27.72.

8.,/3.

vzpomněl předseda vroucně na první členské schůzi zemřelého
prol_ vysoceduslp. prelála Dr. Špačka,  _  , Z
Zöhálil DTOÍ. DI“. NOV_0lflýˇ cyklus přednášek „O bon lonu“. (4x),
oslaveno důslojně výročí samoslalnosli. Do celý den konána
členslvem dobrovolná adorace za .mravní ozdravění
náro da. Při oslavném večírku nadšeně promluvil prof. Dr. Vafl
šek ,,O palriolìsmu“. Celodenní slavnosl, ukončena sváloslným
požehnáním. Způsob lenlo odporučen budoucím jako nej-
vhodnější.  ˇ Z 5 ,Z
konána pielní vzpomínka palrona lednoly Ť arcibiskup:-1iSlojalna.
Droslovy měli: kol. Cìillig (IV_l a ukrajinský kol. Rodolaríczuk (lV.l_
Vdp_ spiriluál Dr. Cinek přečell dopis-_ čes. jesuilů Z _Rullacku V
Bavorsku, V němž se přimlouvají za práci a ,modlilbu oblaho~‹
řečení Slojanovo. Celá malá .slavnosl byla prodchnula srdečnou
vroucnoslí a slala se nejbližším podnělem  Založení .Slojanova
musea."  2 '
Členové jednoly, zejména členové kroužku pěveckoflhudebního
účaslnili se hojně slavnoslí, na něž byl leloší rok_,Zbohal. Tak
účinkovali: _ ˇ Z  Z _
při „akademii Mariánských družin“ a C Ĺ Z
při „akademii na oslavu 1600 lel jubilea C koncilu Znicejskéfl

ho" (Apošlolál)_ v 5 _ _
promluvil dp_ R. Chýlek: Kněžské nemocenské pojišlění, ˇ 1 L 1
účinkováno při bohosl_ akademii ,,na oslavu výročí sv, Olce
Dia XI.“ ' Z ˇ _ . _ Z
pořádány zdařilé „šibřinky“ společně s bralry německé ynárlodfl
nosli. Z  ˇ" Í `
přednášel vldp. D. Bořila O. D.: Dolřeba obrození nábož. živola
a cesla k němu. _  
pořádán Srdečný večírek Zk uclění bralří podjáhnů.  
účinkováno na slavnosl. akademii k uclění. ]_ M., nejdůslp_ lairciv
biskupa Dra. Leopolda Drečana - V den jeho šedesálinz. A ˇ Z _

2 O r g a n i s a č n ě lednola přesně Zuslavena, vypracovány aýschváv
leny jednací řády a p o p r ve s'c h V ál e n y fo r mal ne Z lan ovy

s vědomím nedjp. arcibiskupa. Llpraven poměr kroužků k ]ednolě_ˇSZla~
novena novědoba valné hromady, jež měla bývaliˇZ 16; kvělna

_ . . 4. r

dle slaré lradice. Dalum však bylo málo kdy možno dodrŽˇeli.Í,Od ˇ nyé
nějška bude valná hromada Vždy 10. b ř e z nalv den jmelno_ván.ífSzlojanla,

_ z . r

4: y _ _



arcibiskupeml, aby nový výbor mohl sám začíli přípravy k svému prvfl
nímu úkolu: velehradskému sjezdu. - ˇ ˇ _

Pracovalo se lelos V pěli kroužcích (povolen mimo lo ,,slřádal~
skýZ“1; jich zprávy následují: A 1 ˇ ˇ

Slalislicky: Členů bylo Začálkem správního, roku 42, na
konci 55. Z- Schůze členské konány člrnáclidenně Předčí~
lány na nich slanovy, ukázky Z dějin jednoly a p. ˇSchůzí výboro-Z
vých bylo 24. - Proleklorem lednoly byl zasloužilý vdp. leklor
P. Procházka. S ním zasluhˇují vřelých díků jednoly vdpp. Superior
P. Kulal a spiriluál Dr. Cinek. Z řečníků a činných příznivců vdpp.
prol. Dr. Vašek, P. Chýlek, P_jBrailˇo»_‹Bořila O. P., jakož i
slov. p. Š o rm Z Prahy. »- Vroucí pak pielní vzpomínka budiž věnována
upřímně milovanému univ. prof. Dru. los. Novolnérnu (Ť 16. dubna 192-6).
Slyky jednoly na venek byly hodně čile. Korespondence dosáhla jedn.

č. 211. Celkový obral financí byl 15.27215 Kč. Díky vš em příznivfl-
cům, zejména sl. Apošlolálu sv. Cyrila a l\/leloděje, klerý věnoval
flednole 1000 Kc na vypsání cen si lhemaly u n i o n i s lic kým i. O po-ZZ
daných pracích bude referováno až příšlímj rokem, ležlo doba jejich
podání spadá už do nového spr. roku. -

Se zvlášlní láskou zahájila lednola akci pro pořízení úplného
alba svých všech (dosud žijících aspoň) býv.Z předsedů. Aby pak udrfl
žela čilejší slyky s duchovenslvem, přijala nový druh členslva: senifl
ory Slo`j_ L. l. Od nynějška loliž nepřslává býli novokněz
členem jednoly, chce›-li Zlednolu podporovali mravně i hmolně, a
zajímali se o její živol V semináři. Kéž A přinese lalo myšlenka lednolě
požehnání! -Z _  Z ˇ ˇ V _ ˇ

Slarý, výbor podal účly ,své práce V aln é h rom adě dne 10. březfl
na. Ten den zvolen, po ˇlrapných neshodách, nový výbor laklo:
předseda kol. Vrána. (11.), míslopředseda kol. Šlíhel (lll.), jednalel kol.
Šumšal (11.), pokladník kol. Schneeweiss (1.), knihovník kol. Gajdušek
(lI_l; členové výboru: kol. Bělík ((11.), Cibulka (lll.l, Dubina (1.), k nimž
nulno připočísli i nově zvolené předsedy kroužků. - 1 1

I lˇalo suchá koslra činnosli jednoly ukazuje, že V semináři olomucfl
kém vládne duch obělavosli a všeslranné práce. Dobrá vůle byla, prolo
se nelřeba omlouVal_ Slarý výbo1`, odcházeje formálně Z vedení lednoly,
děkuje Všem za vše a přeje svým náslupcům, aby V bralrskc
lásce, V Inárodnoslní svornosli, nenáročné, vylrvalé,
n a d š e n é p r á ci vedli milou lednolu k požehnané budoucnosli_ B ůy h
žehnej lednolě ai podmaňuj si bezvýhradně její člen?-
slvo - na přímluvu sv. apo'šlolů slovanských Cyrila
al\/lelodějeanapřímluvu palrona bl_p.AnlonínaCy~
rilal ˇ Z 1

_ Anlal Š u r á n e k, odslup. předseda. Karel B ě l í k, odslup. jednalel.

V A Slovanská knihovna. 2
_ .Nová kaˇlalogisace knihovny byla pomocí několika obělavých členů
Jednoly _skončena_ Přibylo celkem 60 nových knih jednak koupí, jednak
odkazy. (P. Ferd..Harna, P. lan Ryšavý). Půjčeno 257 knih padesáli bo~
hoslovcům. Půjčování je pro přˇíšlě usnadněno podrobným oborovýˇšn
kalalogem.  Ý _

2 _ Z ý _ Alois Gillig, odslup. knihovník.
Z _  Kroužek apologelický. “ Z
Kroužek apologelický rozšířil lelos dle svého nového jednacího řádu

název na apologelicko~cyrilo~melodějský kroužek a vzal si za 'úkol

„Q
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1

pvěslovalivedle olázek apologelických olázku unionislickou a šířili úclu
k zemřelému arcib. Sloıanovi_ Scˇhůzí konal lelos sedm, a sice: _
1. 22.4/`1Z0. 1925: Informační. Řídil předseda„Heral. (IV. r.)
2_15._/'11. 1925: je Bůh sílači osoba. Kol. Heral. A j
3. 14.,I`12. 1925: Olázka unionislická a jak ji můžeme my podporovalı

.Kol. Šuránek_ (IV. r.) \ Z ˇ
4.ˇ14_l1`1. 1926: Vliv filosofie sv. Tomáše Aqu_ na východní leologii. _Kol“

ˇ Včxšiøarıı. iz) _   _ ˇ
5. 10.,/2. 1926: Olázka unionislická V dějinách poslední doby. Kol. Du~

Z bina. (1. r.) ˇ ˇ
6. 28.52. 1926: Mimořádná valná hromada. _ `
7. 3.=/3. 1926: Řádná valná hromada kroužku. Z _U

Při volbách na řádné Val. hromadě konaných, zvoleni: předsedou
kol. Vašica (ll.r_) a. jednalelem kol. l~ladlčíkZ(l. r.) Širší pole činnosli

rozvine V kroužku V novém období jislě 'zvýšenou chuť k práci a přinese
hojné ovoce. či ˇ  _ _ _ Z Z

_ Z _ _ H e r al, odslup. předseda. _
Z   SociologickýkrouZžek. ˇ C ˇ

Z Sociologický kroužek lelos vzrosll a pracoval inlensivně, souslřediv
svou činnosl V debalních schůzích_ Hlavní zásluhy o rozkvěl kroužku
dlužno přičísli jeho příznivci, sociologu dru. Bedřichu ,Vaškovi, klerý
nescházel na žádné schůzi. Byla přednesena lalo jím navržená lhefl
mala: _ 2 Z _ _ '

5.,,/11.--25: ,,V čem se liší práce dělnických organisací socialislicfl
_ _ kých od křesťanských.“ (Clp. Heral, IV. r.)

26./'11.-25: ,,Co je křesťanský. socialismus,“ (Clp. Schneider, 1. r.)
 ˇ,, _ ,,Pečují slejně organisace socialislická akřeslanská o

_ _ _ své dělniclvo?“ (Clp. Dolanský, ll. r.) či _ W
3__ˇ'*2_-~26: ,,Má kněz polilicky pracovali?“ (Clp. Bílek, Il. r.) _ "

24./'2.-Z26: „Baťa a jeho lovárna.“ (Dr. Vašek.) A _
Debalní schůze byly 4, informační 1, lmimořádná a 1 řádná valna

hromada, na kleré zvoleni: předsedou clp_ Vojlěch Bílek (II. r.) a jedna-»
lelem Franlišek Šeslák (l. r.). ˇ   '  

_ ˇ Z 2 josef Mošlěk odslup. předseda.
 iTělovýchovný kroužek.: A

"Cvičil lelos pilněji i organisovaněji než jiná lélapod vedením ná_~
čelníka br. Vrány (11.). Pravidelných cvičeb. hodin bylo od lislopadu do
února 26. Cvičících členů na poč_ 17. Vyloučení 4. - Veřejně vysloupilo
členslvoˇlřemi čísly na ,,Šibřinkách“. ~ą~ Pořádáno 5 schůzí: 2 organıfl
sační, 2. debalní (br. (ìillig (lV.): ,,Mákněz V Orlu cvičili?“. -, Na jedné
přednášel Zp. měsl_ r. Fi. Dolanský: Orel na foru mezinárodním. -f- Do-
pisovánoi s veřej. orelskými kněžskými pracovníky (P. Pefržela, P. VráZ-Z
na, P. Huňka). .Z Z Z

I Navalné hromadě 4. března zvolen nový výbor: předseda: Vrána
(11.), náčelník: Kříslek (1.), jednalel Bagar (1.), _Br_ Vrána, byv zvolen
předsedou jednoly, resignoval na předsedniclví V kroužku. Zvolen míslo
něho br. Musil (1.). Z  ˇ Ĺ _

_  ˇ 1 lan K O či š, odslup. předseda.
ıı ` '

._ .Z l“1uZdebně~pěvecký kroužek. 1  _Z
Č Pěvecký kroužek lužil“ se i lelos vylrvale. ˇCviˇčíval pravidelně dva~
král lýdně a měl dosli příležiloslí ukázal plody své práce a svou zdaˇlfl
nosli iširší veřejnosli. Súčaslnil se činně 28./6. př_álelskéhoZ rozloučení

S vlp. ˇIV. roč. 20.-21../7.. pořádal Velehrad. akademii, jejíž řízení laskavě

É in



převzal vldp. P. B. Vaněk. -- 28.,/IO. přispěl k oslavě národního sváiku
při večerní přednášce Dr. B. Vaška. - 8.312. uclil Neposkvrněnou Maiku
na akademii Marián. družin olomuckých. - 20.,/il2.vysloupil při akademii
na oslavu 1600lelého jubilea nicejského koncilu. ~ 14.,/2. zdárně .se
uplalnil při veřejně akademii na oslavu Slelého ponlifikálu leho Svafl
łosli DiaXl. vseminární aule. -« 27.;"2. zpíval při večíı`ku k uclění bralří
podjáhnů. -- 8./3. sklidil úspěch při slavnosíní akademii, pořádané jk
poclě jeho Milosłi arcibiskupa Dr. L. Drečana. ~ž Členové jsou vělšinou
léž členy církevního- sboru, jenž působil v seminární kapli. Nyni cvičí
kroužek pilně nové sbory na Velehrad. akademii. - Při všech slav-
nosrlních produkcích vystoupil s plným Zdarem i orchesir, řízený kol.
Krislkem (Il. roč.). i l ř

- j A K. B ělík, dirigeni.
s í i Lilerárníkroužek. ` '
Pracuje dle nového jednacího řádu ve dvou ročních obdobích. :Za

první (L/10_--3›.,.i`2.lí Odevzdáno 56 prací, Z nichž mnoho uveřejněno
Členů bylo 13 schůzi 7. ` i n `
l8.;1”í0.“ Organisaění. (Úprava jedn. řádu). l “  Ť l
.2.“`1l. Dušiěkovýivečer. (Členověžpředčíłají své práce s lálkou dušičfl

kovouJ y L .
15.,/11. Dosmrlná vzpomínka na 13. l. Š. Baara. (Dřednášeli: Vrána:Ž1vol

V " Baarův. -~ Šumšal: Baarflbásník. Vašica: Baarův odkaz). V
29./'11. Vašica: Výprava k absolulnu. (Rozbor Asgrimssonovy básne

i ,,Lilije'Ť.) . v .
22.,"l2. Zimní dýchánek. (Předěiłány práce s lálkou zimní). z
10.,/1. 1926: Smrl Sokola~Tůmy. (Dřednášeli: Vašica: Vzpomínka žifl

z volnı. Šumsal, Vrana: Rozbor nekolika dramat. zemrelehol,
24../'l. s  Organisační. , i ~ . ' l ~

Na valněhromadě 7../2. Zvolen nový výbor: předseda l Šumšal (11.),
censforVašica (ll.l, jednalel Svoboda (1.). i L

Ť K s   Heřman Šlíhel, odslup. předseda.

_ O V "n/ .ZPRÁVA O ČINNOSTI PRAŽSKÉ „RUZE sUsILovv“
Ť l ZA ROK 1925/26. r i y

,Dočeł nášz; byl lełošního roku opěl menší, než v lelech předešlých
-' pouze 18 v- ale v „Růži Sušilově“ jsme nezaháleli. Ohlížimeflli se
nazpěł, 'na celoročnípráci, snad si bolesli pozorujeme, že jsme nevy~‹
konali vše, co bychom si přáli, ale vědomí, že pracovali jsme s láskou a
časlo s překážkami, je nám úlěchou. Vždyfne dle výsledků, ale dle snafl
žení a Čistýchiúmyslů bude hodnolil naši práci spravedlivý Odplalilel.
Lelošnípráce v ,Ĺ,lÍ2ůži Sušilově“ byla z velké čásli rázu npraklickěho,
směřující k“ vlaslnímu zdokonalení a k přípravě na budoucí kněžské »po~
volání. K iomulo cíli ovšem směřovaly nejvíce členské schůze, jichž pře~
hled zde podáváme:  ý
21. V. konána byla XXXIX. řádná valná hromada ,,R. S.“ při níž Zvolen

. lenlo výbor: předsedou: Bedřich Dörner (Ill), jednalelern: lan
i . ý . Merell (Il), pokladníkem: Franl. Vybíral lllgknihovníkem: los.

_ j Buchlela (ll), zapisovaielem: Al. Hudec (I).  ~ l l
li. VI.. . Volba záslupce do „Ĺlsíředí kal. słud.“ (B. Dörner) a na prázdnifl'

 nověsiezdy. ,› ^ y j ,,fl,



25. X.

15. XI

8. .Xll

\ v

31.“ l.

7. 1.1

14. Il.
21. Il.

28. ll.

25. IV

26. IV

13.: V

19. V
29. IV

lłeferáł o valně hromadě ,,LI. K. Si.“ v Hradci Králově (B. Dörfl-
ner IV.) a O sjezdu a pouli bohosl_ na Velehradě. (l..l\/lerell Illl.
Volba druhého: knihovníka.  ,
Dp. K. C. Klemeni, sekreiář ,,S_ K. M.“ přednášel o „pasioracii
hochů se zvlášiním zřelelem ke zpovědnici“. ˇ
Slavnosíní schůze na počesl /-l0iile1. jubilea ,,P. S.““s límlo, pro~

gramem: .
1. K. Bendl: Svałý Václavefl (sbor).  
2., Proslov spředżsedův. 3
3. Ch. W. (šluck: „Peigen seliger Geis1er“, klavírní łrio (cilıpp.
Böhm O. Cr., Šnapka, Hollick)- l 2 r
4. X. Dvořák: Družina Sušilova, báseň (Fr. Tuček ll.). l
5. lan Boháč: Žalm 132, solo (l. Boukallll. ,  
6. Přednáška: „Vlasleneckýa liierární ruch lv pı`ažském semináři

před. a po 'založení ,,R. S.“ (J Merell llI.). ,
7. Schumannfl: Snění (housle a klavír) l. Šnapka, 1,. Böhm O.

Cr. (1.). V. 1. Novolný: Scherzino (houslea klavíı`) j. ıŠnapk.a, JŠ.
Böhm O. Cr. (I). 1 “ C

8. G. F. Hˇčindl: „Largol zopery Xer_xes“, klavírní lrio (cłhpp.
Böhm O. Cr., Šnapka, Holl.).  1

9. ]. Tumpach: Vzhůru srdce měl báseň (A. Kindl (_).  
'10. A. Dvořák: :Biblické písně solo (l. Boukal 1.). A .

11. Oskar Rieding: Paslorale (housle, klavír). .Böhm O. Cr., Šnapfl-
ka (I.).  " 1

12. l. Dlouhý: Serenada (J. Dlouhý 111.). z 1 “
13. Šl/€roup~\/ˇašák: Kde domov můj (sbor). L

1926:přednášel melropol. lxanovník Msgre. dr. Josef Hanuš o zefl-‹
“ mřelěm kard. Mercier. 1 1 1 Č
,Do slunné Ilalie zavedli v duchu svě kolegy bohosl_ l. l\/lerell

 (Ill), do Benáiek, Padovy, Florencie,Lore1y, Assisi :-1 B;
Dörner (IV), do posv. Říma. Přednášky byly doprovázeny
svělelnými obrazy. 1   1
dr. Talzauer: „Činnosi kněze v lednolách Orelských“- ,
Schůze byla věnována posmrlné vzpomínce bývalého
předsedy pražské S." (1891_/2) l. Š Baara. Přednášel proflfl
fesor arcib. gymnasia v Bubenči Ph. dr. losef Vrašiil T. l.
přednášel pro čes. bohosl_ úředník jiří Havel o „sv.`Fran~

lišku a sv. Kláře“ (se (svělelnými obrazy).  . ,
Pracovní schůze. Volba druhého knihovníka (los. Barlůšek

.A

1.). lednání O zakoupení nových knih pro čes. sem. knihovnu.
lednání 0 knihách. Přednáška předs. B. Dörnera: „Výchofl
vávací mefloda D. Boska.“ 1 `
Přednášel pro české bohoslovce o _.,po-uii do sv. Země“ odfl

.  lud právě se vráiivší dp_ kaplan A Šimák. , _ y
Volba předsedy a revisorů účlů. Schůzí výborových bylo 8.

. Konána byla obnova zasvěcení ,,R.l S.“ božskému .Srdci
Páně“ (Msgr. K. Š1ella.) I lelošního roku nejvěíší 'péče byla

věnována zvelebeni českěseminární knihovny- Vedle časo-2
pi-isů (25)zakoupeno bylo asi za 3000 Kč nových knih cesfl

kých i cizojazyčných (J. Hejčl: „Česká bible“ (4 sv.) li. Pospí~
šil: ,,Kał_ol. věrouka“ (4 sv.), L Paslor: „llisloire des
l3ë1Des.Ť' (11 sv.) A. D'Alès:* „Dicřionaire Apo`logelique“,
Grimm: ,,Das Leben lesu" (4 sv.) a m. j.). 1 ,

\ _ _

8 _
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Ř e č n i c k ý k ro už e k konal několik scliůzí, spojených s debailou.
Cinnosl loholo kroužku byla lelošního roku poněkud slabá, jednak pro
všeobecné množsiví práce, jednak pro dobu schůzí, kleré konányv čase
určeném pro iolik všem poiřebné zosiavené. s

lednola vzdává díky všem, kieří přispěli leíošního roku k jejímu
zvelebení, zvlášlě řed. arc. sem. Msgru. K. Šíellovi, za vzácnou přízeň,
kierou ,,l?2. S.“ věnoval a milému spirii. dru. Franí. Krusovi T. 1. za pomoc
a radu, zvlášlě při zakupování knih do čes. sem. knihovny. Braírským
iednolám pozdrav!  

 5 “ lan Merell, jednalel.

øvą V _, 'I .L T
,,RUZli SUSILOVA“ LI) ERARN1Y]EDl\OTA

 BOHOSLOVCU V BRNE.
. Bilance leioší naší činnosii neuchýlila se příliš od průměrné bilance

lel poválečných, kleré svýmizměněnými poměry ííživě na nás doléhají a
dusí jakoukoliv rozsáhlejší činnosi. Při veškeré naší práci snažili jsme se
věrně a dle svých sil plnili úkol, jejž jsme si na začáiku správního na“
šeho roku vyikli: abychom loliž drahé dědiclví svých p*ředchůd”ců, jehož
ideovým lvůrcem v brněnském alumnálě byl Sušil,jak oko v hlavě opa.-f
irovali, na něm dále pracovali a za daných okolnosíi je zvelebiii a za“
chovali je v živolní síle a nezkaleném lesku generacím dalším, jež snad
již za příznivějších. podmínek budou moci blahodárněji a. více na něm
pracovali. Dejž Bůh, aby záhy opěl naše ,,l2ůže“, nedolčeriá ledovým
mrazem doby, opěl rozvinula se v Půži siolisiou a kveila zalévána rosoii
Boží miloslí ku blahu církve a českého národa. -- Není ovšem možno
podali zde zevrubný obraz naší činnos1i,, proio podáváme iu jen slručný
náslin nasi práce. ˇ 2

I. Schůze přednáškové (celkem 7).
X. 1926 Slavnoslní přednášková schůze s programem:rx:S30

1. K.iBendl: Svojí k svému. Sbor. 2. Svalý Václav a náš na~
rod. Přednáška (kol. P. Soukop, lV.i`..) ” 3. P. Slupavský:
Smrl sv. Václava. Reciíace. 4. O, růže mál Sbor. 5. Sv.
Čech: Z písní olroka. Recilace. 6. Tyl~Škroupa: Kde domov
můj? Sbor.

13. XII. 3 Slavnosiní schůze k uciění pamáiky Ť l. Š. Baara s násle~
_ dujicím pořadem: 1 5  

1. Beelhoven: „Anděl lásky“. Sbor. 2. 1. V. Sládek: „Bože
věčný...“ Pecilace. 3. Přednáška o díle l. Š. Baara (kol. F.
Vílek Ill. r.) 4. l. Š. Baar: „Poslední dudy“_ Reciiace. 5. /-\-..
Dvořák: Biblické písně č. 7. Solo s prův. klav. 6. Ukázka ~z
Baarova románu Bohu“. 7. B. Smeíana: Dalibor v- 1.

zpěv krále Vladislava, Solo s prův. klavíru. ,
23. Xll  Přednáška se svěielnými obrazy „Triumí Eucharislie“ (kol.

Ig.,Lukeš Ill. r.). .  
21.1. “ Přednáška o významu chariíy v pasloraci (Dp. L. Blaha,

řediiel svazu chariiy). _ j .
30. Ill. Přednáška o llalii (p. prof. Dr. Vahala) se svělelnými obra-f

25. IV. Přednáška o organisaci charily (Dp. L. Blaha). j
16. V. Přednáška o nebezpečí židovském a našemslanovisku vůči

Židům (kol. l. Hiibner I. r.). 1 . , .

. l9,,l

-4



14. Ill. Po-řádána jako jiná lěla společně s .německými korlegy
Akademie na oslavu sv. Tomáše, palrona sludii'

 í a učilele církevního, s íímloprogramem: Č ,
, 1. A. Hromádka: Hymnus in honorem si Thomae. Sbor. 2.
Přednáška na iéma: Soulad vědy a clnosií u sv. lomáše.
(Rem. Soukop lV. r.) 3. l. Chmelíček: Žalm. Sbor. 4. V. Sva-‹
íohor: Byl, jesl a bude. Recilace. 5. l. R. Diirner: Siurmbe-~

. V schwörung. Sbor. 6. Německá přednáška. 7. A.. Hromádko:
Důvěra v Boha. ř

. Il. Členské schůze (celkem 5). z ˇ
1. VI. " (Rozsah ,,lvlusea“) 1.

7

28. VI. (Loučení s novosvěcenci).
12. X.. (Předseda reíerujeo účelu „Růže Suš.“ Reíerály, o čin“

nosii prázdninové. Výbor doplněn zásiupci I. ročníku (kol.
l. Hiibner a. V. Novák). Finanční olázky.) . 1

21. I. (Reíerál O .dosavadní činnosíi ,,R. S.“ Finanční slav. Siyky
Zahraniční.)  

` _ .

22. V. (Rozšíření 5. číslćl ,,Musea“, Velehradský sjezd.) Č:
lll. Výborových schůzí bylo konáno V lomlo správ. období celkem

desel. .Projednány všechny běžné záležiíosli lýkající se „Růže Sušilovy'
a ,,l\/lusea“. 7 A i A ›

IV. Činnosí vnilřní: lednola naše“ se7siarala hlavně o svoji čílárnu a
knihovnu. Čítárna přenesená do nových míslnosli a je v ní vvslaveno
přes 50 domácích i zahraničních časopisů. Knihovna nově zkalal.ogiso~
vána a opalřena výhodným líslkovým kaialogem. S jednolami bohofl
slovcůdomabi .za hranicemi vedena byla čilá ă<or‹:spondence,‹ iakžf:
jednací prolokol vykazuje na 300 čísel. Bohužel nebylo dosud možno
navázali čilejšísíyky se Slováky (vyjma jedno;l.i\.z/iıůl as“Poláky, ač
bylo dopsáno do všech łéměř polských seininářů; než snad ř zde: přišli
léla přinesou našim snahám lepší ovoce. Si kalolickými siludeniy udrfl
žovány bohužel jen slyky formální. Čilejší ,slyk mezi sludenly a boho-ˇ
slovci, jehož my slarší jsmeřbyli svědky před lřemi, čiyřmi roky íěměř
vymizel a bude nuino se zase více sblížili.  

1 Na valnéhromadě lednoiy 30. kvělna zvolen následující nový výbor:
A Anlonín Fiala (Ill. roč.), předsedou a redaklorem ,,Musea“, Franlią

šek Bělský (lli._roč.), knihovníkem, lan Meixner (il. roč.), jednalelem, lo~‹
seí l\/lelichar (II. roč.l, pokladníkem, loseí Hiíbner (jl. roč), adininisirá~‹
íorem ,,l\/1usea“, Franlišek Voda (l. roč.), ai`chivářem.
z _ ý - Franlišek Bělský, odslup. jednařfel.

Zpráva o činnosli „Tiskového kroužku.“ 2 I
I i Přičinili jsme se lelos .seč bylo možno, abychom večlensívu vzbu~›-

dili chuť a lásku k drobné. a skrylé práci v kroužku. Byly konany celkem
4 schůze, proli .loňskému roku snad méně, ale co se lýče návšlěvy, O
mnoho lepší. Zajímavá íhemaía kolegů přednasejicich privabila pru-
měrně 14 až 15 členů, kleří po každé (přednášce ~se vělšinou Súččisłnili
debaly časlo velmi rušné a čilé.   .

I

L Přednášeli: kol. Fiala (Ill. roč.) 25./X.: Román kněžský se zvlášínírn
zřelelem na kněžské romány Sheehanovy. 1

i kol. Vílek (Ill. roč.) 20.Xll.: Kněžský román Ť l. Š. Baara,
kol. Fiala (Ill. roč.) (28../'lII.: Kalolicila ,,Rozmachu",
kol. Fialallll. roč.) 2.{V.: Klerak se dělají recense.

ı
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Zvlášlě čilá debala byla po přednášce o kalolicilě ,,Rozmachu"
(první 3 ročníky), klerá se pak přenesla na pole jiné; jednalo se loliž O
akci kalolické a o poměru kalolíka k polilice. lako jiná léla pracovali i
lelos členovéikroužku pro „Museum“ (hlavněvypracováním recensi) a
přispívali laké do jiných časopisů (Nový Národ, Hvězda ald.). Na valné
hromadě 24. kvělna lg r. byl zvolen nový výbor: kol. Slan. Burian (Ill:
roč.) předsedou, a kol. Franl. Drábek (I. roč.) jednalelem. C

lan M e i X n e r, odslupující jednalel.

 Zpráva o činnosli ,,Sociologického kroužku.“
Program činnosli ,,S. k.“ spočíval hlavně v pořádání přednášek a

debal. Na schůzích, jež konány jedenkrál měsíčně (mimo sválky a dobu
zkoušek), objasněn a charaklerisován pojem zednářslví a liberalismu.

Přednášeli: kol. Vrána (Ill. r.) 18."X.: Co soudí křeslanslví o bohal›=›~
slví“, 22.ęi`Xl.: „Svobodné zednářslví“; kol. Fiala (Ill. ir.) 17.,/I.: ,,Liberalis-
mus“ a 18./IV.: „Genese liberalismu.“ « A

Přednášky lylo při spouslě sludia s mravenčí pílí seslaveny, byly
předneseny s pochopením a s živou účaslí. členů přijaly. Po každé
přednášce rozvinula se čilá debala. 1

l Na valné hromadě, konané 27.,/V., jako členové nového výboruzvofl“
leni: předsedou: kol. Alois Vrána. (lll. roč.): míslopředsedou: kol. los.
l\/lelichar (ll. roč.) a jednalelem: kol. loseí Hiibner (I. roč.). I as

' 1 loseí lvlelichar, odslup. jednalel.

Li“i`Ei<ÁRNĚ-ŘECNICKÁ, JEDNOTA Boi-iosLo\/CÚ
. V HRADCI KRALOVE.“  ì ~

lakmile jsme se na začálku roku seznámili s novými bralry Z l. roč-
níku, kleří rozmnožili naše řady, již jsme se sešli na, valné“ hromadě
11. října 1925, abychom s novou chulí pokračovali v činnosli Liler. řeč“
nické jednoly. D 9 l I ý I in

Vldp. proí. Dr. lan Konečný promluvil 25. října 1925 poulavě na
léma: „Orienlální kully v prvních dobách křesfanslví.“ Přednáška byla
velmi ,vděčně přijala a projeven vldp. proíesoru Srdečný dík.

Z přednášek, kleré konali členové, uvádíme:  ý I
21. října 1925]. Beneš (ll.):eliří Wolker. 1 Ĺ .
11.ilislopadu 1925 l. :lusl (1.): Mariánská poesie v české lileraluře

(I. čásl). 7
25.'lis1opadu 1925]. lusl (1.): Mariánská poesie v české lileraluře

(ll.čás1). I 9 “ _,
g 16. prosince 1925 ]..Beneš (ll.): Věda a víra. Z 1

20. ledna 1926 l. Doležal ((1.): Živol duše. Č 2 1
24. února 1926 l. Varhánek (1.): Mravní' a náboženský živol vý Če~

chách před vysloupením Husovým. ~
3. :března 1926 Fr. Pešák (ll.): Československá církev.  

7 10. března 1926 P. l\/lejsnar (11.): Cesla do Ríma (I. čásl). Se svělel“
nými obrazy. Ý s  

5. kvělna 1926 P. Mejs ar (lI.): Kullurní poslání kalolické Církve.
12. kvělna 1926 'l_._Honsnejman (Il.): Vývoj úcly k Božskému Srdci

Páně.  9 Ť Z
i9.i<včinfl 10261). Męisnflv iiifiz cøsić. ćøiˇıinnfl (ii. čá5ii.sę zflvčiżifl-

nými obrazy. 7  _ 1 A ý ~ . ,

š
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26. kvělna 1926 V. Hrdina (IV.): Slovanská lilurgie.
Ý 2. června 1926 V. Hrdina (lV.): Z proslředků moderní pasloiace.

“ Národní sválek oslaven akademií v předvečer, 28. října 1925. Profl
gram nepoměrně byl širší a peslřejší než loňského roku. lřebaže síly
naše slále jsou ješlě slabé. Velmi příjemný a povznášející večer vyplněn
proslovem, zpěvem solovým i sborovým a recilacemi. r .

Mikulášský večírek společně s kol. Němci pořádaný 5. prosince
1925, se velmi vydařil. 7

Na rozloučenou s kolegy ze IV. ročníku uspořádána slavnoslní
schůze 30. kvělna 1926. .

Poněvadž. finance lednoly byly velice slabé, uspořádali jsme vělší
finanční akci. Obrálili jsme se k lěm, k nimž máme nejblíž a nebyli jsme
zklamání. Přesvědčili jsme se, že naši kněží mají pro bohoslovce nejen
leplé, povzbuzující slovo, ale že rádi i hmolně nám pomohou. Všem
vzdáváme upřímné: Zaplal Pán Bůh! Zvlášlě pak děkujeme za olcov-
skou přízeň l. Milosli nejdůslojnějšímu panu biskupu Dru. K. Kašparovi
a slavnému sboru prolesorskému. r 9 . 9

Odbor venkovských knihoven byl lelos laké v činnosli, lřebaže ne-v
vyměnil lolik knihoven jako v dobách rozkvělu lednoly. Zvlášlě lomulo
odboru bude nulno věnovali příšlího roku vělší pozornosl, aby co nejfl
více hodnolných knih doslalo se mezi členáře.

Do naší knihovny zakoupený byly někleré nové knihy, zvlášlě nový
překlad Bible Dra. Hejčla. _  

,Š Pěvecký kroužek pod vedením kol. Aug. Vrbskěho O. Pr. (lV.) pěfl
sloval zpěv duchovní i svělský. Podal již pěkná čísla při oslavě 28. října
1925, uplalnil se při Mikulášské zábavě a slavnoslní schůzi na rozlou~
čenou s kolegy IV. ročníku, zvlášlě však časlo vysloupili někleří jeho
členové v našem úiulném seminářském koslelíku, aby vysílali k nebesům
chvály Bohu věčněmu. . `

I Anina lělesná cvičení se nezapomínalo. lednou lýdně chodili něfl
kleří členové do lělocvičnyzdejšího Orla, kde lužili své svaly. Mimo lo
uplalňovali své síly v zahradě, kde s rozevřením jara bylo s novou
úpravou zahrady dosli práce.  . 1

Členů bylo lelos 12. Výborové schůze byly 4, členských bez před“
nášek 7 a 1 debalní schůze 29. lislopadu 1925. * . `

Činnoslledy zvlasf nikíerak nevynikala, ale hledíme~li na slále ješlě
nepalrný počel bohoslovců, pak jsme plně spokojeni se svou prací.

Těšíme se, že lelos v čelnějším počlu pozdravíme milý Velehrad,
abychom si odlud odnesli čislý plamen nadšení, klerý by zapáliloheň
ušlechlilých snah a čilejšího ruchu V lednolě. 1 1

. Všem bralříin Srdečný pozdrav! .
Za.lil.~ře:č. lednolu boho-slovců v Hradci Králově: l

Č. - V. H r d in a, předseda. 1 l. D o l e ž al, jednalel.
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Pohledy do živola.
7-áb- (B r.): Z kapilol srdce 7 7 7
A. F.“(B r.): Bohoslovci ve šk. r. “1925~26 7 7
B ě l s k ý F r. (B r.): Zpráva o sjezdu bohoslovců na Velehiˇadč -«
-7f-7 (B r.): Do seraíínského roku 7 7“777
Fr. Š. (01.): Z brázdy Sloianovy 77 777 77 “77

:--.ˇ -nn ,ná ,-_.-4

H eral (O 1.): Z brázdy Slojanovy 17 7 7 77 17 Ň na

l. M. (P r.): Monsignore Jan Říhánek 7-7 7--7
lap. (B r.): Úryvek Z dopisu kněze~vo7jáka `~7 ~
-n a. (01.): Plakály -=~7 7-“ 77 =
-vo ř- (B r.): Vylrval či opuslil 7 7 77 7 7 77

7-~ Pomni abys den sváleční svělil 7 7
- Cesly Boží prozřelelnosli 1 7

,--nv

_ -v=v

-.- Našeškola 77 77 77
-7 Bralřím Slovákům na uváženou 7~~ -
7- Kalolické spolky 77-“ 4“ -7 - 7~-
7- Živol venkova 1 7 7 77 7 7
77~ Olázka velmi časová 7 7 ~ flfl
- Bohoslužby 7 77 7~-7
_„ Ífl fnaľgjnę; „„ .7 za z„7 ..„ . 7 z- flfl . nı _ I ı--^_1' _---'

Red.: Posvěcení nového slovenského biskupa msgra. Michaela
piihničę zfl 1 17 17 77

R on e s Ferd. (I n s b r.): Bohoslovec jako dlaždič ulic ~-7 ~7- 7~-
Š p a n i h el (P r.):. Dr. Pecháček sedmdesálníkem ,nn _.. ø-__. ;.n.n_- nn.

-‹ K abrahanıovinám univ. proí. dr. Hazuky
7 - Svěcení základního kamene nového arcibiskupského semináře

_-7 lubilejní schůze pražské ,,R. S.“ v Klemenlinu
Šuránek (01.): Z brázdy Slojanovy 7 777 „ .-.-_-.zz ız-v-4 ı---4

jinde a u nás 7- 77 77~7 77 77
O- K 21 kvělnu1926 77 vv z- - ,___; nn--v ,iv ,_.øv

X. (B r.): Misionář P. Pavel Šebesla v Brně - - -7 - 7--7 77“
Z a dr a ž il A l l o n s (B r.): P. Pavel .Křížkovský O. S. A. ~- 7777
Vylrvale ku předu -7727 L7 7777 7=7~7
Ĺidslvo podle náboženslví -77z7 ~~ ,7 7
Slovanským bohoslovcům  7 77 77 7~77
Provolání 17

-- ,ni n-nn

7 Nové knihy,

Ň 1-vn.: nn-nı

7-áb. (B r.):jFr. Teplý: lindřich Šimon Baar a Chodově -7 .-7 -
7-7 Karel Kyas: Hlučínské paměli 7 7 77 7 . -7 7 77

A. F. (B r.): P. Marian Schaller: Římský misál 7-
7- Dr. Alfred Fuchs: Mariánské hymny 7 7

ıvnı“ ,=_v nv-'nv ,-va

7-7 Giovanni Papini: Zpovědi 77 77 _“ -4 _--- ø-nø-ı

- P. Slork S. l.: Z duchovního živola
-~ Arne Novák: Hovory okamžiků -7 ~ -

F. B. (B r.): Gabriel Ronaj: Brouček 777 7 7
,v-...v nn.-ı ,ęnnø nn-nn/

-~jd~7 (H r.): Pospíšil losel: lan Prchalů 7 7
7-7o ř- (B r.): Donalus Prannmiiller O. F. M.: Když

Láska fv -7 z7 zz '.z z 7 _- 7 . 7 zz

_ ' z-ˇ ^ ..-.żz 4---4

přišla na svěl

_-7 lindřich Š. Baar: Lůsy 77
77-.~ P. Vincenc Zaplelal O. P.: David a Saul 14
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154
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56
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. 12'i, 154
--v. (OL): Dr. Bedřich Vašek: Práce a oběli pro kalolickou školu
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60
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Slrana
-oř-- (Br.): Oldřich S. Koslelecký: Na ledě7 7 77 7 7 7 7 94

-- Anl. Šorm: Sborník úcły sv. Anlonína Paduánského v česk.

- Duše. dílěle - přel. l. Rozmahel 77 7 ~ I
L _- Anna Simerská: Na rychlě 7 7 7 7,

7- Dr. losef Pospíšil: Co jesl církev? 7 7 7-“ --
-- Spisy Franliška .Křena 17 17 -7 7 7

nći. (Di-.iz Askęiikfl I. .7 .z 17 1-~ , ,

s b.~ (B r.): Dr. Alfred Fuchs: Náboženslví a polifika
-7 Dr. los. Novolný: Věda a víra o původu člověka

Ý - los. Lepka S. l.: Sv. Alois 7- -7- 7 7 7 7 7 7
Qıí ` ìť
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p-ni

ı .V. A. (B r.): Th. Dr. Fr. Rcyl: Sociologie v polilice 77~
~7 Marie Drlílková: Dva přálelé 7 7 7 7 7  
- Vlasla lavořická: Poslední ralolesl 7 7! 7 7 7 7
-«- Alois Doslál: Těžká volba 77 77 7“ 77 7 7

X (B r.): Dr. los. Malocha: Byfnosl Inilosli posvěcující ve svělle
Písma sv. 77 77 77 77 77

_ 1

' S ` Cizojazyčná lileralura. .
F. B. (B r.): Maria Rafaela Brenlano O. S. B.: Wie (ìoll mich rieí

--7 Harlmann Orisar S. l.: Marlin Lulhers Leben und sein Werk
7- Augusl Realz: Jesus Chrislus - 7-177“ 75 7~= A _

l 7- “loseph Kramp S. l.: Eucharislia 7+ 7- »-7 v7
- O. Bödikerová: Eucharislische7 Funken 7 7 1 7 7 7 ~ 7

l. M. (B r.): Euchˇarisfische Funken 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 A _

 -- Hermann Muckermann: Erblichkeilsfo7rsch'ung und \)(/iedei`77‹
. geburl von Familie und Volk 7777 7--' -7

7 :- Reinke loliannes, med., phil. Di`.: Nalurwissenschafl-7
Wellanschauung-Religion7 -7 17 17
-7 Dr. Bardenhewer: Der Römerbrieldes hl. Paulus -7 7-
- Kaplan Helmul Fahsel: Oesprache mil einem Cıoillosen
7-7 Hermann Muckermann: Sinn und Werl der Eucharislie -
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7-o ř-- (B r.): losef Spillmann S. l.: l_uciusFlavus 7 7 flz7
X. (B r.): P. Heinrich Lennerz S. l.: Naliiriiche Golleserkenníiıis
X.: (B r.): Hermannus Dieckmann S. l.: De ecclesia ~-7 .--
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Z našeho ruchuý
7 7 3 cZprávyzlednol.
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7 S piš sk á Kapilula: Spolok sv. Pavla Apošlola. - Nilra: Slov.
církfliler. spolok bohozslovcov ,,l”›ernolák“. - Olomouc. Slojanova
lilerární jednola. 7- P r a h a: Růze Sušilova. -2-7 B r n o: Růže Sušilova.
-~ H r a d e c K r á lo v é: l_ilerárně~7řečnic7ká jednola. 1
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