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Z Kříže a hodnotíc správně mimořádné dary milosti (jako jsou extase-,
vidění, dar Zázraků a pod.), klade vrchol pravidelného rozvoje omılost-
něné duše ve spojení S Bohem V lásce. „Miluje-li mne kdo, slovo mé

Y Ybude Zachovávati a Otec můj bude ho milovati; i prijdeme k nemu
a příbytek u něho si učiníme.”2 "  

Dnes, V době horečné akce, se špatně poslouchajíslova zvoucík pro-o
hloubení. Povrchnost,Zvláště v duchovním životě, je právě tak obrovská
jako osudná.. Dnešní člověk velmi těžko chápe, nebo vůbec není S to
pochopit, že jsou ještě vyšší hodnoty než časné úspěchy, že život kon-
templativní je mocnější než aktivní, že apoštol modlitby a sebeoběto-
vání sestry rozjímavého řávdu zmůže třebas více, než plané řeči a schůze
duchovně prázdnýchlidí. Zivot vnitřní se podceňuje, život činný přece-
ňuje. Moderní člověk spoléhá příliš na sebe a proto neúspěch stíhá
neúspěch. Pohroužil se do sebe místo do Boha, do Své bídy, kterou má
za sílu, místo do moci Boží a proto nenalézaje v sobě nic, je nespokojen,
hladov. -- -- I s  í r

Život sestry Alžběty se vyvíjí zcela pod dotekem nadpřirozené lásky
Boží, je tak nadpřirozený, úplně zakotvený v absolutnu, ale přes to není
sv něm nic mimořádného, nic vyhraženého jen jistým jednotlivcům.
.Ač vyrůstala V moderní době, tak složité, přec je její živottak průzračný,
jednoduchý a čím více spěje k Bohu, jenž je absolutní jednoduchost, tím
se stává prostším, tím více se zjednodušuje, zbavuje vší složitosti.

Různé moderní metody duchovního života, jež často živí jen samo-
lásku, neměly pro ni pùvabu. ,,.lsem_ přesvědčena, že tajemství míru
a štěstí je V zapomenutí na sebe, v nezaměstnávání se sebou . . . A zapo-
menutí na sebe a vržení sebe do náručí Božího oslaví Boha více, než
všechna zpytování svědomí, jež působí, že duše žije sesvými slabostmi,
ač má V sobě Spasitele, jenž ji chce každým okamžikem očišťovati” (VII).

Sestra Alžběta byla věrnou následovnicí sv. Terezie Ježíškovy. Ne-.`
vím, pochopil-li kdo a dokonaleji uvedl v praksi ducha svatékarmelitky
zLisieux. SV. Teresie psala kdysi sestře Celině: ,,Vím, že někteří du-
chovní vůdcové radívají těm, kteří usilují pokračovat v dokonalosti,
aby počítali své ctnostné skutky, ale můj duchovní vůdce Ježíš měne-z
učí skutky počítati, on mě učí konati všechno Z IáSky.” Alžběta věděla
dobře,že třeba se povznést nad všechny malichernosti, že třeba se
dát Bohu bez výhrady, cele se .ponořit do Boží dobroty a lásky a odtud
čerpat sílu ke stále většímu vzletu. Zapomnět na sebe a myslet na Boha,
pokořit se před jeho velikostí,ale ještě více vrhnout se do jeho teplého
náručí, toť cesta sestry Alžběty.3 ,,Je třeba, psala jedné karmelitce, aby
láska k Bohu byla tak silná,'že smaže všechnu sebelásku”“ (VIII).

p Její hluboká pokora neprýštila tak ze stálého sebepoznání, Z usta-
vičného pohledu, na Sebe,“nýbI`ž Z milostného pohledu upíraného na
Boha. „Nikdo nemůže znepokojovat pokorného, psala, neboť se vrhl
do takové propasti, že nikdo jej tam nebude hledat”, (VIII). A touto pro-
pastí není nic jiného než nesmírná propast Boží lásky. Jak hluboký to
motiv k pokoře, jak nesmírně přesahuje naše ponětí o této ctnostil B

z Její modlitba byla.-milostným spočinutím na srdci Božím. „Modlitba
je 1 tichým- odpočinkem, psala; jdemezprostě k tomu, -jehož milujeme
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ta zdržujeme se uněho jako malé dítě V náručí matčině a necháme
volný příchod svému srdci“ (VI). Tak mohla mluvit ta, jež odpověděla
jisté paní, přítelkyni své matky, na otázku, co dělá tak dlouhý cas u do-*
brého Boha: ,,O paní, my se mılujemeI” (IV). I

Modlitba rozjímavá jí nebyla [àlaným rozumováním nebo stálým
pohlížením na vlastní chyby. Zahle ěla se do Boží krás “ a ta b la dosta-
tečnou pohnutkou veškerého očisťování. Její modlitbaybyla uřpřímnýrn
rozmlouvánímıs Bohem a tichým pohledem na Boží krásu a lásku=.
Odtud plyne qdnoduchosta prostota duše. Milujeme-li, „netřeba krás-
ných myšlenek, nýbrž výlevu srdceì. . . Milujeme-li, nejsme u sebe,
n'brž zcelau ředmvětu milované o a ži'eme více V něm, než sami.
vysobě” (XIII).P i “ J  

I prophalsĹná_hloukbdkase skıjýäfçái V šěchto sloveclj přege tak
st fc . emo  v j e nı o napsa , s o ` y nesestoupı az o nejvetsi.
hlbubky jejich výžıiamu. A jak sladce zní slova, pronesená na smrtelně
posteli: „Tělo umírá, ale duše je nesena V Boha živého! l\Iá matinko,
cítím nejsvětěší Tro'ici tak blízko sebe, -že klesám s' íše od tíží štěstí
než bolesti” Hle, kulminační bod noddané l-ásli)y Alžbětiny.

1) Není úmyslem tohoto článku podávat život są Alžbě^t'y, nýbrž jen jakýsi t-pohled.
do jejího) nitra. S. Alžběta se narodila 13. očervence 1880 v Bourges v severní Francii.
Později se osdvstě-hovala je-jí rodina do ŠDijonIu,l kdež vstoupil-a jedenadvacetiletá Alžběta.
r. 1901 na Kaľrmel a svatě zemřela po pěti -letech ř'eholn»íh“o. života. Krásný životo-
pis od J. Celly viz v sěfasopise Na H1-ubi.nu II. 2- 3. Citáty jsou sv-saty Z díla Soeur
Elisabeth, de la Trinité, íSouvenirs.s Poněvadž vyšlo již více vydání S nestejným strán-
kováaím, udávázm prostě kapitoly. i  t ~ A

 2) Jan XIV, žsflsá. I í   
 5) „Nehsojím se tvrdìti-, že nedospějeme znikdy vk vrcholu dokonalosti, k ľněmuež

jsme pozváni od. Bøhaz, ať jsme skutečně nebo se đamníváme, ıže jsme na kteıˇém-
koliv -stupni tluchëovního života, jestliže neäespějeme âč vı-obalu ođevżdanosti. Naopak
odvažtıjí se tvı-dìti, že at se nám jeví náš stav ojakkoliv fníuký fa opovzržeonýli kdyby
to byl stav ustàvičného Z-áìpfaisu S vlastními“ flnedokonalostmi-,s boje S pokořují-cí`mi
pokušeními, jestliže přes to naše vůle' je zcela odefvèz.dăna», nec'h<tějí“c nic ani pro sebe,
ani pro druhé než vůli Boží, odvažuji se tvrdit a neustanu to opakovat, že jsme
vdokonałí v tomto. stavu uprostřed svých nedokonalostí sa že všerëlıny tyto nedoko-
nalosti v tomto rozzpolo-žení sebeodevzdání slouží vefllmiidoíhšře našemu pokroku.
a naší doko`naìosti.”z A. Piny, L' aband-ov a la Volouté de Dien VIII. ˇ“

s či (Pokračování).
ı

Mi-flkalćíšˇ V‹i`šňo‹28,ký.-“p 4 A

 Niekoľko myšlienok  
„decatechisandis prvulis”.

, Ze všetkých vyolfrovávacíeh prosztriekov .najdôležiłtejšie je nábo-
ženstv, okolo ktorého, ako cenztrálneho slnka sfoskupujús sa ostatné
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vychovávacie prostriedky väčšoj - menšej důležitosti. Náboženstvo
vyehovávai dospelýoh, nielen jednotliyeov, ale celé národy; my však
poohliadnoemflenaň ako na najznamenitejší prostriedok výchovy maľuč-

...-.. Pánuležišovi boly nevinné dietky --› dľa Evanjelie ‹-ve najmi-v
lejšími, S. ıadostou ich prijímal aj keď bol najviac unavený, ukonaný
a dôırazne povedal Apoštolom: „Neehajte malúčkýoh ku mne prijst, lebo
takýeh je kráľovstvo nebeské”.

e  5 Pro kňaza náboženská výchova dietok znamená nie malá starost,
bajednu 2 najväčšíelı. Nakoľko sa tato výchova, ltateohisovanie, deje
väčšinou v škole, určite možno tvrdit, že mladý kňaz väčšinu svojho
času stráví v škole. Nemôže byť ľahostajné, či prekročí prah školy, ako
,,alterřChristus” =hoĹriaci ohňom nadštenia za vec svătú, alebo neehutou
alisżtouorozignáeiou: Zase tá škola, keby tej nebolo . . . Predovšetkým
majme -vısrdciaoh aspoň čiastku. tej lásky, která Kristus prekazoval
vočiìdietkam, oduševnújrne sa za ielı náboženská výohovu, lebo bez
akéhosi nadšenia za vec nedôjodeme cieľu. Ved zanechali sme všetko
øanasıledovali sme Pána Ježiša, nasledujme Ho teda aj medzi útle lêvietky
sv. Matky Cirkvi S láskou a iracloisťoul L t a

z Neideme sa rozprestrirať na premnohé složky náboženskej výchovy,
alezpomenieme len najdôležitejšie: modlitbu, služby Božie, sv. sviatosti.
fl Nagıčme znám Sverené dietky modlitba! Keď sa podarí dieta naučit
űprimnej modlitbe či už návodem, či príkladom, môžeme smele pove-
dať, že takmer vždy sme ho získali pre dobrú vec, pre Bohumilé rozhod-
“nutia.<Modlitbou vyjadrujeme .svoju vieru, upevňujeme sa v nej, čo je
v životenašom (tak) prepotrebné; V modlitbe vyrážame svoju pevnú
nádej V Božiu pomoc, ňou sa akoby sudržujeme na morı života, ktoré
sa často búarigmodlitbou tluinočíme svoju lásku a oddanosť Bohu, za
ktorá dosiahneme život večný. Kto sa Začal modlit, prestal hrešiť a kto
jpľostal sa modlit, hlbšie a lılbšie do hrieehu klesá. Pravdu hovorí sv.
Chrysostom: ,,Jako pred Slnečnými lúčami dravá zver zalieza do svojich
skrý:š,›tak znìiznúrôzné náruživosti predmodlitbou, jako .lúčom Z úst
našich vyobádzajúcim a ducha osviecujúcim, jestli sa len vrúcne a pozor-›
ne modlíme ”. Naučıne teda dietky vrúonej, úprìmnej modlitbe: a vykov
çnali sme veľmi mnoho. Venujme aj cirkevnému spevu pozornost, lebo
zboržný spevje dvojnásobnou modlitbou, ale aj pri ,udržovaní kăzne
a pri vzbudení príslušnej nálady má Veľký význam. Pestrejším a tým
zaujimavejším sa stane samo vyučovanie, keď s dětmi zaspievame
ìprımernu pıesen.   i

výborný prostriedok výchovy sú služby Božie, ktoré nám
pred oči stavajú najvznešenejšie pravdy náboženské. Nimi hovorí sa

rozumu a citu rečou velebnou na ,plnou významu, nutno jej však
poľozumiet. Preto máme -horlive vysvetľovať význam svätýeh obradov,
ktoréhlavne. dietky majú i tak veľmi rady. fl-- Naši neprajníci vytýkajú,
že mámeiaslužby Božie tajuplné, pre detskú dušu nepoohopiteľné. Mylia
sa. Mnohí velkí mužovia, na pr. Napoleon I. dosvedčujú, že dojmy bo-
Qbøslušbasmš jjătlom veku na nich učinené, pôsobily V nich blahodárne
po eelý život.„A jakože by to bolo možné, keby v katolíckej.b,obo-
služba nebolo nˇiečo,čomu aj dieta porozumie, čo aj jeho dojíma?
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t Dietasi teda máme vychovat tak,aby kedykoľvek S radostou šlo
do kostola. Smutný je stav (tej) školy, kde sa deti musia donucovat ku
chodeniu do kostola a zúčastnovat sa náboženských obradov. --S Poznal
som dedinku ar školu, kde drobné dietkys radostou šly do kostolana
4 km vzdialeného, hoci im to náboženský ľahostajné rodičia sami
zabraňovali. Formálne im utiekly, Z čoho vidieť, že inštinktívnejedna-
júca detská duša túži po kostole, túži po Službáchllšožích, hlavne keď.
jej jemilá i osoba kňaza -katechéta. Nemálo prispieva Zase ku povzne-
seniu služiebjlšožích sriadený, pekný Spev. Je starou Zkúsenostou, že
detipri službách Božích spievajúce, súo veľaèukáznenejšie, uprítanejšie,
než ked savôbec nespieva. i . i   e 1    -

. Konečne azda najúčinnejším. prostriedkom výchovy je účast na sv.
sviatostiach pokánia, SV. Oltárnej,birmo“vania. Výchova musí sostúpit
do hlbín duše dietata, niak sa stane prázdnou, stane sa mlátením slamy.
A .totoje to, čím sa delia naše katolícke školy od nevereckých,jkteré
nezachytia dušu dietata, nedajú mu pevného podkladu a tak vlastne
vychovajú iba klátiace sa trstegindividua proneskôr neštastlivé. Máme
si- uvedomit, čo znamená, že my máme vo výchove- sv. spoved a sv.
prijímanie, že tým daná je možnost vychovávat svatých, čo je vrcholom,
ideálom výchovy. Či by sv. Alojz, Stanislav boli svătými bez týchto
sviatostí? - Týmito sviatostami môžeme docielit výsledkov podivu-
hodných. Akoby aj mi! Ved máme V ruke prostriedky nadprirodzené,
kým laická škola pracuje iba prirodzenými aj tých často zneužívá.

c o c Máme teda vkatolíckej výchove opravdivé poklady, ale práve preto
ich musíme vediet užit. p- Počul som, že ako sa dieta po prvýkrát
spovedá, tak sa bude spovedat väčšinou po celý svoj život. . . Veľká.
jeteda zodpovednost pri príprave dietok ku prvej sv. spovedi. Kate-
chéta Sa ku tejto príprave i sám musí pripravit ta nkepredstavovat si
vec la°hko, lebo vôbec nie je ľahkou. Pomáhá síce katechétovi okolnost,
že dietky samé cítia dôležitost prvej sv. spovedi sa sv. pıjijímania, na
prípravných hodinách sú obyčajne tichšie a vnímavejšie,ale práve toho
musí katechéta použit,laby pôsobil na ne mocným dôjmom, ktorý nemá
V-ymiznút nikdy. Preto čítat odborné diela, vypočúvat mienku Starších,
zkúsených katechétov a hlavne mnoho sa modlit za svojichchovancov.

Chcem ešte spomenút, že zo všetkých vychovávacích prostriedkov
jediné náboženstvo je vždy účinným a zostáva nám i vtedy,kedÍvšetky
iné prostriedky .ukázaly sa byt nedostatočnými. Ved , si len spomelňme
na sv. Moniku, matku sv. Augustína. Počujme slová Augustínove :
„A slzy jej, ktorými neprosila od Teba Zlata a striebra, ani žiadneho
dobra meniteľného a hynúceho, ale spasenie syna Svojho, tieto slzy,
Ty, ktorého ~milostou ona bola takou, mohol bys° opovrhnút a›vylúčit`
Z pomoci Tvojej? Nie, Pane! Ty si sa sklonil a vyslyšal . . .” (Conf. 5.
IX).Pamätajme teda, že ako úroda Závisí najviac od semena, tak ďalšie
posvätenie dospelých od prvotnej náboženskej výchovy. .Ked nezase-
jeme dobré semeno, čo budeme žat? v “ . S t

-Dospelí súdnes čiastočne vymknutí zpod vedenia našej dobrej
spoločnej matky Cirkvi: mnohí' neprídu do chrámu, iní sútam len
telom, čo osoží týmto i najlepšia kázeň. 'Potom V životných bojoch
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zoceľované Srdcia nepríjímajú nauku Kristovu tak ochotne, ako útle,
akoby voskové Srdiečka malúčkych. -á- Cestou malých pôsobiť na dospe-e
lých, na rodiny! Koho miluje a poslúcha dieta, ten si nakloní matku,
rodinu. Získať si lásku dietok! A , c y ~ l

Neľutujme námahy, ved ľudia' si Shromažďujú kapitáleˇna biedne
úroky. Avšak žiaden nedáva takých úrokov, aké Pán Ježíš nám pri-
Slúbil. Centuplurn accipiet et vitam aeternamľ

Otokar Žižka:

 Protoplasma Slova.
 Nezvalovi. e o ›

. . . ó, běda, že člověk dospěl až sem.
c t - až William Blake.

í ”VZýVăní. i o
Hledáme život, řekl mi Známý, hledáme život, řekl mi mrtvý, když

V skleněných Sadech rakví na břehu ponorného Splavuduší seděli jsme
divní a Smutní. Sršící noci šly, tma opadávala Z pravěkých prašníků
noci, když dva hořící hlasy zavolaly ze stříbrných bažin, jež S hvězdami
tlely V Světelné răkosí Věčna: Zivot. t y o

Hlasproroků odstřenou pamětíodpoutal se od chrámulidství V němž
hnilobná těla se rozpadávala Závěrem Věčna V průchodu pálících nocí
a prudce unášel hořící .rytmus vášnivé krve, jenž Sahal hluboko vpro-
pastné prameny žití, do nichž Studeným smutkem kapka za kapkou
stékalo Věčno.

A Otohar“ Březina. V
Sny naše se spojily vjedine' snění a šaměly tisíci

 í stromy jednoho hvozdu,
když třesením větví podćívaly si poselství

a o jednoho větru Z neznámých moří.
o o › (Bratrství věřících.)

ø

Zastav se nade dnem naším a cnezachcízej,
až dozraje úroda setby a píseň dílců “

L zapejcm nacbojištiı e  `
(Sťastníl
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sI.  
.lahve nezemřel lahve žije. Cas od času vrací se ze svých po-

V I V/ /9 I ' ~ 0 ° 0 Y V I Ismournych a prısnych sıdel mezi svuj lıd, cas od casu, staletı od staletı
mluví ústy svých proroků, jež Zaklety úděsem věků mezi námi žijí.

II.   
Dlouho mlčely stěny noci, dlouho, dlouho se chvěly zalknuty ti-

chem a hrůzou smutku, ale v podvečer věků rty se zachvěly a ústa
promluvila : V podvečer věků přišel k nám básník, jehož řeč byla divnou
anesrozumitelnou, protože byla božskou, protože byla ozvěnouoneko-
necna. A  y

I « III.
V'/Melodie světel V hvězdami srsícım příboji květin - toť domov

Březinův. To je jeho zahrada, do které se dívá Z oken zakletého hradu,
jenž vždy je obrostlý zlatým mechem mlčení. A jdete-li -- smutní

u í ' o , yš'~ In ' ° I vyˇší věži ivn' od ˇ -O tn cı ok lo sl ıte V ale komurce v ne S d eh caro
děje hráti na stříbrné housle . .. Vášnıvý Smutek molových tónů divně
e n roz ve ými za ra mi, u ' á v íě ůže avůní S měn's ese k tl h da kde leh bl r e 1

V polibek. Slyšíte? Dnes mluví Bůh . . . c

 IV.  
Mystická řeč proroků znova ožívá V Březinově modlitbě. Každé

jeho slovo máurčitou váhu, každé slovo, promítané do vesmíru zane-
chává stopu ve Věčnosti. Je prorocky skoupé, je pgorocky bohaté, pře-v
kypělé zlatem obrazů, jehož lesk nesetrou věky. Ci neehápete tohoto
úderu: “ - .  

(

„Noci samotıířů, jichž duše zapalujı' svá uhaslťí světla o hvězdy  
aflsestupujísnimi do hlubin, kdepolibky majísilnou chuťsmrti a ticha'Ť.

o Cítíte, jak proudí kr-ev těchto slov? .lak vaří se a pění? Čteme-li,
či vlastně žijeme-li tyto verše, je nám, jak kdyby melodie bezměrného
a neohraničeněho Věčna v nejspodnějších toninách zněla tak smutně
a truchlivě, jako by vítr smutku syčel v strništích času, jako by vzlyk
mrtvých, hnijících bakteriemi vteřin, žaloval pláčem vyhnaných žen,
jež sní, jež sní . . . A pojednou ticho, ticho divné a škrtící, jež mluví...

A, to je Březina, Březina --. prorok,básník pokorný, křesťanský, svatý.
  v.

.lahve nezemřel, .lahve žije. Březina mluví jeho ústy, Březinaˇbloudí
v jeho přísných stopách, jež studí. .le věčný, je nesmrtelný. Zije. -
A jednou, jednou, až svět bude hořeti v ohních Věčna, až bude stě-
nati V sutinách hříchu, mlčky se skloní zahalen v togu emlčení, jež
zaplane prorockým jasem: . . .

Ó, béda, že člověk dospěl až sem
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Jakub Deml.

i Zdá se, že svět ani neví, že mezi námi žije básník, pastevec div-
nýchi slov, jež se k němu zatoulalaz červnových luk a lesů, básník
prostý a důvěrný a přes to_vz_ácný, nebojí tytp věci jsou rovnítˇky mezi
hdłem a Bohem. .lehodíloje jakýmsi otcenasem dneska a borce vonj
matou a koranım moravskych chalup; jeho dílo je vyslednıcı poznam
Věčna, s nímž Deml mluví stejně prostě a pokorně jako se svými ptáky,
brouky a květinami. Jeho Slovo je í živnou půdou pro srdce, je těžké
a vzácné svou vnitřní cenou. Hluboká jeho mysl, neklidná poznáváním,
zdá se nám být pramenem živé vody, jenž oživuje mrtvé, občerstvuje
žíznivé, těší smutné a opuštěné.

' V .

le málo takových básníků, málo. z e „ y
Jakube Demle, dovolte, bychom Vám aspoň v duchu stiskli Vaši

vzácnou ruku. či  

(J ` Vlast.Ronet:j

,,Angelus...”
Je večer!

 Zvon zazněl, a v údolí
stříbro své rozhodiv ; A v

nese se ps-řesehory v modravou dál .
 z Znovu všakezpívaje,roztř€ís{í

jakoby ohnivý v obloha pel,
nebe jímž klenba je zkrćíšlena,
polibek posílá hvé'z.d‹ím č- a mizí . .
zapadá v Nezntíma svět. í .s

C'hve_`jí se topoly veče`rním.,,A ve”,
Šruce jak ke modlitbě spjaté
zvedají ramena svá. i p p - i

Orvane' vichřicí, třískaně /ıroıny Ý
ke slunci zas svou

Q zvedají líc, A
poınníkem věku jsou, výčitkoıı slabých

I sp nebi vždy sílají B
e i s y pozdravy vstříc.. _.

V kořenech hučí jim řeka svou píseň,

 9
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odn Neznámo jcísavý tón
v moře svých Tajemství spějíc

 = Tichá' jak modlitba snáší se noc.
Voda 'e rotkćína tisícem hvězd -  cJ P , .›

topoly šeptají prosby sve' Věcˇnostıˇ břehům
, A v duši »mě zpívá nebeskými h_-ymnem B

tisíce andílků: ,,Ave,Maria !”  c

šì:Nx <:

- _ ‹ -.

Rjepkin: _

 Požehnání sedmého dne. B
~ s Neděle třináctá po Svatém Duchu. ze ~ a se

Přes vrcholky lesů, které věznily kraj, svýma rukama vztaženýma
až k nedohledným dálkám, přehouplo sevslunce. Paprsky jeho jak sko-
tačivá děcka rozběhly se po všech cestách V kraji, šedých a zmrskaných
koly vesnickýchívozů a městských aut, vlíbaly se na cestičky zarostlé
zrosenou travou a hlazené kročejimilenců. Qkoupaly se v zurčivém
potůčku, zazářily u hlavy Ukřižovaného na kříži při rozcestí a vhouply
pak S veselým smíchem do vesničky. Přelétly střechy vesnických chalup,
pod nimiž se probouzeli lidé - a nežli ses nadál - byly již dávno usazené
v lavicích a na římsách vesnickéhokostelíčka.Zpívaly své matutinum
neděle třinácté po sv. Duchu. - Kostelík s barokovým oltářem byl
ještě prázdný -jen zelená barva oltářních přikrývek šeptala paprskům
o naději a těch, kteří dnes kleknou před .Ieho tabernaklem V adoraci
tiché a pokorné, mluvící více myšlenkami, než modlitbami ze starých
Nebesklíčů. “

Ticho přerušeno šoupavýmikroky. Do kostela trousí se lidé. Sedření
týdenní prací pomalu kráčí* ke kropence a S ceremonií vlastní jen věří-
címu vesnickémulidu, namáčejí v ní prsty, které přes týden zpívaly
Pánu Bohu modlitbu práce. Křižují se a líbají zmodralé rány nohou
Krista Pána na kříži. .leden podruhém, všichni stejně -- tak, jak je
tomu učila maminka nebo babička - a V nepřetržitém řetěze možno
sledovat stejnost zbožných gest, stejnou hloubku víry a vědomí pří-
tomnosti Boží. - s e

Kostelje naplněn. Zvláštní vůně šatů -- vytažených po týdenním
odpočinku ze starých truhlic, vane kostelem a pojí se S vůní země, na
které lidé pracují. - Modli se hlasitě růženec. Zpívavě pomalu plynou
Zdrávasy, míseny s chrastěním růženců o lavici a -kašláním starců
a stařenek. Do modlitby zaznívají neustále šoupavé kročeje nově při-
cházejících. Občas nepokojný varhaník »chytne<‹ do varhan.  
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Všakjižz-I ” ,_ as ir . .
S s Dětská ruka trhla zvoncem u sakristie. Vážným krokem vychází
starý kněz připraven ke mši svaté. O svatá, třikrát svatá nedělní oběti!
Nevyslovitelná krása obřadů rozvíjí se před očima přítomného lidu.
Pomalu nesou se slova Introitu. - A oči všech lpí na knězi a prosí:
»Pamatuj na nás! Od týdenní práce zalétajíce pouze v duchu k těmto
stupňům, přicházíme dnes sami - od práce tvrdé, mnohé a bolestné,
kterouž's nám Pane Bože dal!‹‹ -- - - Srdce rozšířená láskou Z íva'í2 a 2 e P l
miešní píseň. Mozolovité ruce vonící hlínou země se modlí. Ale jak se
modlí! .le to úpěnlivá modlitba s vědomím, že práce 'nedovolí a týden,
řetěz hodina dnů, přijít před Jeho stánek a mnohdy ani ne myslit na
Něho. Cosi zoufalého a drtivě přesvědčujícího je v této modlitbě. Mešní
píseň hřmí kostelem. Pak náhle zmlknutí, kněz padá na kolena aruce
vysoko vztyčené drží sv. Hostii. To svaté“ ticho pozdvihování vesnic-
kých nedělních mší svatých .len zrychlený dech věřících šepce ko;
stelem: Pane, přijď apomoz! A opět lavina rozjásaných tónů písně po
pozdvihování. e ~ z ~

I Ă/'esnické sv. přijímání. L- Přiklekají matky, myslící na děti a .lejich
Přítele. Muži pomalu - zdá se, že ostýchavě, ale toužící po Síle. Na
kolenou celý kostel, čela sklání se k Zemi a tolik prosí: Pane, nejsem
hoden, aletoliko rci slovem . . . Pomalu schází kněz s oltářních stupňů,
varhany preludují a Mistr je přijímán svými dělníky. Klečí po sv. přijí-
mání, až požehnání nakonci mše svaté je přímí. Jakou mají radost
v udivených tvářích. Mají v srdcích Krista Pána, ted kněz jim na cestu
k dojmovům žehná. Kdo by se bál týdenní lopoty? c

s O dobrá a svatá církvi, která tolik dáváš svým věřícíml ~ í
, Otvírá se svatostánek po druhé - vše znovu kleká a píseň žádoucí

pomoci dere se pomalu ze srdcí: Dej, Pane síly >>tam, kde smysly
chybujís. Obláčky kadidla linou se kostelem atěší v naději na vysly-
šení. Zvoní se - mohutný kříž požehnání letí přes skleněné šíje . . _.

le kázání -- na slova evangelia O uzdravení desíti malomocných
se tou bolestně vyčítavou větou. -B ›>Zda-li jich nebylo deset uzdra-
veno, a toliko jeden cizozemec . . .‹‹ Vesničané ví, že tato věta je určena
jim, jejich rodinám. Mnohé z žen klopí oči uslzené a vyplakané. .Iejich
muži zde nejsou - nevěří a neděkují a přece jsou tolik povinni děko-
vat. A děti jejich nepřijdou těšit se sv Příteleın ,-- - -. Odprošují za
ně jejich ženy a matky - a očima hledají svatostánek, kde bydlí
Odpuštění -=- Milosrdenství. ,

Kázání se končí a začíná nový obřad - křest. Křest malého nastá-
vajícího příslušníka světové církve. Křtitelnice obklopena několika
osobami. Usměvavý otec ve svatebních snad šatech, kmotři vážní
a příjemní vesnickou prostotou. Obřad sledují ti, kteří zůstali v kostele,
kteří mají mnoho bolestí a chtějí je nechat v neděli na červenýgh stup-
ních oltáře. Z lavice či pod kruchtou vzdychla tiše mladá žena a oči
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uslzené a radostně stočila k pozlaceným dvířkám Svatostánku. Tolik
prosí svým pohledem a lidem neslyšenými slovy. ‹- Kostel se prázdní

I I-v jen uoltáře P. Marie Sedmibolestné klečí ženy -v vzlykajı a chrastı
růženci. Prsty jejich včlánkované v sebe bolestí aystarostmi prosí:
Pomocnice zarmoucených, oroduj za nás! ~ ˇ s

'K

Přichází mládí. Bude hrubá.  
Děvčata vonící čistotou -_-› za nimi trousí se chlapci. Urostlí, červenı

“-- veselí a nezkažení. Děvčata staví se k oltáři Panny Marie a mnoho
jí povídají jejich plaché oči, veselé, bolestné a prosící za odpuštění.
Sv. .Iosel Z bočního oltáře pátravě zírá v chumáčky mužů a snad jim

Y/ I ' I I I I I ° 9 " _ 'Y Ívycıta, je kara, snad chvalı, neboť postoje jejich se neustale meni. A bo-
haty obraz liturgie mše sv. s ,radostným zpěvem se opakuje. z

p ,l s .

Cl2‹ 0-'^\ O4 NNCílPaprsky sluneční prolétají oknem a čekají na dal t pozehnanı
sedmého dne. V kostele jsou mladí i staří. Í

Vesnické nedělní svaté požehnání. -- .ližjste byli svědky oné krásy,
kdy vše má nádech odpočívání děkovného a radostného? Kdy pole
odpočívají a lidé v nevyslovitelné nedělní, popolední náladě -v kdy
se nechce hádat a rvát se s denním životem, kdy je tak dobře v těch
nedělních šatech a kdy loučení s nimi večer znamená spuštění opony
nad pěkným jednáním -~ klečí před Sanctissimem tolik zářícím a bí-
lým, tak svatě radostným svým uzdravujícím dechem. A sborové --
“-Smiluj se nad námi - klepe na bránu Božího Srdce. s

Klepe, aby se mu otevřelo - a večer, kdy klekáním všechno zmlká
a jen ztichlá píseň zpívající mládeže někde za vesnicí »na dřeveche
ladí melancholicky srdce - V kostele svítí věčné světlo. Jeho miho-
tavé stíny bloudí po kostelních. zdech, poskakují na pilířích, stoupají

I

Y I I

I /V I I /Y I Y Y/ Ipo stupních oltare, vystupujı po platnech na oltar sam, az .spocıvajı
na pozlacených dvířkách prostého příbytku Božího a volají, za celou
vesničku slova neděle třinácté po Svatém Duchu, neděle svaté a po-
žehnané: Ježíši, smiluj se nad námi. i

\_
-3

Otto Holúsek:

Primicie.
v 1

Na bielom, čistom lôžku leží mladý bohoslovec. Tvár má od veľké-
ho bôľu červená, oči zakalené, až strašné, tie čisté, zlaté perny zblzadľy . .

Leží pokojne, oddane do vôle Božej. Sníva . . . Hľa matka ho drží
narukách, .on samilo usmieva - užkráča do školy, vie aj čítať, rátať..Na
meniny svojho otca naučil sa krásnu básničku a nádherně ju predniesol.
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Čas ryćhle útekal . . . tiekol ani horská voda . . . Tie mladé letá sa
minuly . . . ako motyl lieta S kvetu na kvet, tak dieta poletuje sem i tam,
ažidostane sa do veku stredného. Sú to najckrajsšie časy. Každý ich prežil,
každý vie, jaké sú to blažené, bezstarostné časy, Casto sivzdycháme:
ó keby sa vrátily, tie mladé, peknéčasy. Potom nastane vek bojovný,
nastane boj medzi životom. Tie pekné časy sú zaplašené búrlivym ví-
chrom vášní, biedy, starosti. Miesto rôzných detských zábav nastane
tuhý nebezpečný zápas a ten trvá až dokonca. No najväčši boj nastane
pri volení životnej dráhy. To je najvážnejši moment v celom živote.
Beda, ak siniekto zmýli povolanie Is na celý život je nešťastný.

I náš mladík si volil a dobre stav kňazský. A či máš peknejšieho
a lepšieho stavu nad stav kňazský? Pri oltári je miesto samého Krista
postavený, vykonává tu najsvätejšiu obetu. Chlieb ra víno premení na
telo a krv samého Krista a tým kresťanov potešuje, obživuje. Na jeho
slová amodlitbu sám Kristus je donútený sostúpiť na zem. Jedine kňaz
môže držaťev posvätených rukách telo Kristovo. On rozpráva ústami
Krista, ktorý si ho vyvolil, aby bol prostredníkom medzi ľudoma Kri-
stom. Ten úřad nie je svetský, ale sám Kristus ho založil, práv než odišiel
do neba, teda je to úrad .Božský,nepochopitel”ný, lebo hriešny človek
je podvihnutý nad jednoduchý ľud, je Božským nástrojem, to nie je
ľudská ani anjelská, ale Božská moc. On je povolsaný uzdravovať choré
duše, aa-chraňovat hriešnzikov a vytrhnát ich Z bahna hriechov. Má moc
odpúšťať hriechy a každý deň obetovať nekrvavú obetu.

 s s Této moc onedlhoz. mal dostat i mladík, ktorý ležal na .posteli -
odstìalľten spokojný úsm-ev, ale i obava, že sa- mu tak veľkej moci
nedostane.“   ` . c B Ĺ o e  

Choroba bola vel°mfi váže-na, lekár pochyboval a otvorene povedal
pred.stavenému: „nebude dlho žít, zdedsenáiituherkulózaľ

I ratiaho nepúštali, vždy bol niekto pri ňom. A on tak pokojne
rožprával: „Už bu-dem skoro u svojího Spasiteľa, už mňa čaká . . hľa,
biele rúcho mi prichystal . . . už drahý“môj Spasiteľu . . v. už idem . . .

y Pohnuisa, dvihl ruky, oči mu svietily, bystrostoàu. . ihned zasa-
ticho hovoril: ofľerimus Tibi . a chvíľu bil sa v prsia . . . Agnus Dei.
zažsa sa modlil . . . A p .

Pozerali sme naňho . . . tak pobožne to všetko robil, plakali sme . . .
Ale. on obrátil oči k nám a povedal: už som odslúžil prvú sv. omšu,
roızdávajte obrázky. . . Bože, už idem . . . odpustte bratia. . . mama .
bratu . . . . J r a r

Oči vytreštil . . . ústa otvoril . . . dych sa zosilnil . . . o chvíľu dosta-
vily fsa chrup-oty. . . “ I s _ s « “

Dali sme mu do ruky kríž. Silně ho stisnul, pozrcl naň a usmial
sa. . . zažatú sviečku už nevidel. Oči zatvoril, ruky mu bezvládne klesly . . .
ešte jedeıžı pozhľad a jeho čistá, nevinná duša opustila vezenie ra vzná-
šałza sa k»nebesi“am . . Tfeìflo ztuhlo, len ťmalý usmflev na tvárizostals.
hádam dával požehnanie z. . . o a e s  B

V tiehej izbisetke Lbratia visamodlili za fzo.mrelého_, * chvíľu za-
ntili Salve . . . z 1 i  y ˇ K '
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V malej. izbietke leží v truhle mladýpı`iIniciant,kvety, svřèčky, vence
ho obklopujú . . . c c

_ Družičky, rodina a bratia V bielych Superkách odprevádzajú ho na
primicie do nebies.  v W je

I sama príroda Sa těšila . . . zvony prijemne hlaholily sviatočnú
melodiu . . . ` . A

Velebná pieseň Misercre mei . . . vznáša Sa tichým, plačlivým cinto-
rínom.. . . údery na truhlu volajú posledně S Bohom! i  

 

  Cyrilometodějská hlídka.  
c llpz obrjada Vostočnaho-LiturgiiGrečesky.

_ 2 › . .‹
_ \

Vo Cerkvi katholičeskoj Sut dva holovny obrjadi: v.ostočny-gre-
česky a zapadny-latinsky. Obrjad oboznačujet vid, formu bohosluženia.
Tuto prinadležat vsi ustanovlenia, ot .Cerkvi peredani a ustroeni boho-
služby. Tut prinadležat: jazyk. cerkovný, Spív cerkovný svjata i vsjo
čto tisno spojeno S bohoslužbaıni, vysluhovaniem tainstv-svjatostej
a blahoslovenij. .  i e í . j .

p Točny pravila vseho obrjada vostočnaho zsoderžat: 1. Liturgičny
knihy 2. Pıišenia Congregatii obrjadovsrespektive u nás Vostočnav Con-
gregatia 3. Pravo obyčnoe. Niskoľko knichvadi poznatia jichspon-
mľeme: 1. Apostol. 2. Evanhelie. 3. Liturgicon (Služebnik). 4. Minea
(bohoslužby na misjac). 5. Oktoich (Osmohlasnik). 6. Tridion (bobo-v
služby v posti i v. času ipaschi) 7..E`uch0logion (Trebnik dľa razny
vysluživanie tainstv iblahoslovenij). 8. Casoslov(Horologion).9.Typicon
(Pravila obrjada Rubrica) i pročii. . s t 1 v a t ť

Vostočny obrjad majet svojich velikych osnovatelej mužoch, majet
svoju literaturu.  4. .  i . ` z e

Taky veliky muži: Sv. Justin (Ťl 67), SV. Tertulian, Sv. Kyprian,
(Ť258), Sv. Kyril Jerusalimský (Ť386), SV. Vasilij Velikij (Ť379), SV.
Joan Zlatoustij 407), Sv. Ivan Damasan, SV. Theofan a pročii. Sii
abo opisali, abo sočiníli obrjadi. Pisali a po grečesky. Iz tych ınnoho
perevedeno na cerkovno slavjansky jazyk. Tak vsi horispomjanuti
knihy perevedeny Cyrillom a Mjethode-jom slavjanskyma apostolami
a jich naslednikami na cerkovno-Staroslavjansky jaZyk.Vo ciloj Bossii
nesojedinenny, na Ukraini i u nás Rusinov sej. jazyk upotreblajetsja
V bohoslužbach.  i e T . T _/ .

. Ne budu teper hovoriti o cilom obrjadi, viď to materia neizčerpa-.
jemaja. Ne. budu hovoritio cerkvach, O jazykach, O spívu, O Svjata atd.,
toľko samoe bohosluženie korotko spomnu a sredotočie bohoslužeřıia;
Liturgiu choču S Vami poznakomiti. T

 A Bohosluženie rozdilitsja u nas vostočnych na ročnoe,sedmìčnoe
a dnevnoe bohosluženie abo pravilo. Pravilo.tosan;1oe značitlrjad
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bohoslužby, ciloe bohosluženie, kotoroe ot svjatych otcov Vo imeni
Cerkvi i V Cerkvi soveršajetsja. e I ˇ

V Ciloročnoe pravilo sostoitiz bohosluženij ročnych svjatych.
Tyždenoe, ili sedmičnoe bohosluženie sostojit iz bohosluženij ciloho

tyždňa. Tak nediľa jest posvjaščena pamjati Voskresenia Christovaho.
Poneďilok posvjaščenjest proslavleniu bezplotnych sil anhelov. Vtorok
proslavľajet Cerkov prorokov V osobenosti SV. Joanna Predteči (Kres-
titeľa). V seredu načalisjo strasti Christa, pro to Vospominajet Cerkov
.Seho dňa strasti Christa i Prečistu Divu Marin. V četver pamjat Vsych
Apostolov ,a jich naslidnikov svjatitelej Vlici SV. O. Nikolaja čudo-
tvorca. V pjatok posvjaščen strasťam Christa. V subotu vospominajet
Cerkov soveršenie 'vseho sotvorenia, sčastlivy spokoj čto čekajet nas
»Vo Vičnosti, proto pıfedstavľajet Vsych svjatych uhodnikov Božejch.
Razom i na usopši Vospomnet Cerkov. W V

Dnevnoe bohosluženıe Sostoit ız 9 častej. Cerkovny deň s Vecerneju
počınajetsja proto tak slidu]ut siı Šasti: 1. Večerňa, 2.PqVečerie, 3. Po-
lunočnica, 4. Utreňa, 5. Cas I., 6. Cas III., 7. Čas VI., 8. Cas IX. Sover-
šenie Vsych bohosluženij jest Liturgia jesli nekončìtsja to miste liturgii
jest Obidnica. „   .

Mytoľko liturgijeju budem zaniınatisja. Slovo liturgia slovo gre-
českoe proischodit iz slov ,,Leiton” „Ergo-n” Značitjavnoe bohosluženie
av usšom smyslu bezkrovnaja žertva novaho. zavita. - Liturgia jest
holovnoe sredotočie vseho života, dviženia cerkovnaho.

Na Vostoku byli i Sut" raznia liturgii. Naš toľko grečesky obrjad
interesujet a tuti holovny liturgii 3 Sut. 1. Liturgia SV. Vasilia Veli-
kaho. 2. Liturgia SV. Joanna Zlatoustaho 3. V širším smyslu Iiturgia
Prždeosvjaščenych Darov sočinena otpapi.-rimskaho.Gı`igoria Dvoe-
sloVa.~ V ~  “ v,

Korotko o tych liturgiach. V "  A
V I. Liturgia SV. Vasilia Velikaho. Už imňa ukazujet čto sočiniteľ
SV. Vasilij Veliký. Pered siju liturgijeju končili liturgiu SV. .Iakoba ot
apoštolalakoba sostavlena byla..DuZe dolkabyla i proto SV. Vasilij
V. S nej essencialni časty i na dale ostavil a menej važny Vilišil pere-
minil i tak sostavil svoju liturgiju. Poneže eholiturgija časom dolhoju
stalasja skorotil ju SV. Joan Zlatoust. Liturgia SV. Vasilia V. teper toľko
10 raz končitsja. Imenno V navečerie roždestva Christovaho i Boho-
javlenija (Epifania), V den SV. Vasilija V. (januar 1.) V Vsinedili Veli-
kaho postasizjatiem cvitnoj neďili a V četver i V subotu strašnoj
sedmici. Poneže toľko V jerejskych molitvach raziustvujet ot liturgii
SV. Joanna Zlatoustaho proto narazrazbirajem sii liturgii.
' S ˇ (Pokrač.)  
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 A Poznámky ke statisticVe. V V  
Bfno: Do počtu bohosl. jest započítáno -7-real., nezapoč. 14 euchar.

V CesÍ€e'Budé']'oVice : V celkovém počtu nejsou započítání" 3 bohoslovci,
kteří vykonávají činnou službu vojenskou, 4 řeholníci C. F. SS. S.
a 1 bohosl. studujícív Pıímě. V 4 V z 4 V 4 I V V

Hradec Kráiověz Započítáni nejsou 4 bohoslovci čeští V a 1 Němec,
kteří 'studují V Bímě. ,  - V V  

Litoměřice: K celkovému počtu nutno připočísti 3 bohosl., kteří
jsou na vojně, 9 bohosl. studujících V cizině (Rím, Innsbruck) ia 2 ře-
holníky (0. Praem., C. S. Mich.). P “ .

Olomouc: Do počtubohosl. jsou započítání 3 realisté. Ve statistice
nejsou započítání 4 Rusíni, 3 Slováci a bohosl., kteří vykonávají službu
vojenskou. V ~ V Ă I » _ . » V

V  Pra/za: Na české fakultě kromě uvedených Studuje ještě 6 Busínů,
4 Slováci, 2 Maďaři, 5,jiných posluchačů aV224řeholníků (13 františká-
nů, 6 křížovníků, 2 benediktini al pnaemonstrát). Mimo to 2 čeští bo-
hoslovci jsou na vojně a 2 studují V Rímě. Na německéfakultě mimo
uvedené studují ještě3 jiní posluchači, 36 řeholníků (7 františkánů,
6 cisterc., 6 benedikt., 6 augustiniánů, 4 křížovníci, 3 praem., 2 re-
demptoristé, 1 Iz řádu Malt. rytířů a I kapucín)- Mimo to 2 němečtí
bohoslovci studují V Bímě. 4 I

ViđnaVa:INa ústavě studuje ještě 9 Poláků.
Bćíňská Bystrice .- Do statistiky není započítán 1 bohoslovec, který

studujev Praze. V «  V  4
 je Košice .-4 Do statistikynejsou započítání 3bohoSloVci, kteří jsou na

vojně. V I V 4 I ~
Nitra: Do celkového počtu nejsou započítání 2 bohoslovci, kteří

vykonávají službu vojenskou a 8 bohoslovců, kteří -studují V cizině.
 Trnava: V cizině studuje 10VbohosloVců. ~  V V

I Rožnava: Ve Vídni a Innsbrucku studují 4 bohoslovci. v
V Spišská Kapitola: Do statistiky nejsou započítáni 4 bohoslovci,

kteří studujívlìímč a Innsbrucku. P V ~ V V 4 .  ˇ 4 V _
Prešov .-,Mimo uvedené jsou V Olomouci 4bohosl., V Praze 3 boho-

slovci a V Bímě 1 bohosl. P V 4 I
 Užhorod .- V celkovém počtu není započítáno 12 bohoslovců, kteří

studují V Praze, ve Strassburku a V Primě. _ V f a. -

 ZprávaV o“ stjezdu bohoslovců 4 I
4 na VelehraděÁl928.  .I 4  

Jaké jiná léta, tak i letos sjeli se bohosloVVc'iz Čecha›MoraVy ve
dnech 178. -- 20. července na posvátný Velehrad, aby zde přehlédli Vy-V
konanou práci za uplynulý rok a zároveň vyprosilizsi nového požehnání
pro další práicifl ` .  V V . ~ V 4

V Sjezd lišilííse“to`de všech' předcházejících, = čistě bohosloveckých, tím,
že byl spojen S kursem O kaitol; akci a doplněnsarnostatnou pracovní
konferenci' bohoslozvců. Jako obvykle před zahájením vlastního sjezdu
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shromáždìli se účastníci u Cyrilky a odtud V průvodu, jemuž Vyšel
vstříc rektor papežské koleje T. I., za zpěvu písně „Svatý Velehrad už
září” odebrali se do basiliky. V krátké uvítací promluvě P. Bybák T. I.
zdůraznil, žebohoslovec dnešní doby musí býti vyzbrojen náležitým
vzděláním teoretickým, spojeným s pevným charakterem a s láskou
k duším V budoucnosti sobě svěřeným. K tomu se musí nezbytně ještě
družiti poslušnost k představeným adětinná oddanost ke sv. Otci.
Vzorem Všem budiž nejbl. Panna Maria a Svatí bratří solunští Cyril
a Metoděj. - Následovalo „Veni sancte” a pobožnost Zakončena sv.
požehnáním. V V

Vlastní sjezd byl zahájen Večerve Stojanověkratšímproslovempřed-
sedy literární jednoty olomoucké, ctp. Schneveisem, po kterém bylo
zvoleno čestné předsednictvo sjezdu s ndp. prelátem dr. Hejčlem V čele.
Po večeři vykonána pobožnost u hrobu arcibiskupa dr. A. C. Stojana
spromluvou dp., Vrány, novosvěcence Z Olomouce. Smuteční sbory
zazpívali olomoučtí bohoslovci. Druhého dne po kázání dp. draz K.
Zůrka O. Praem. přistoupili bohoslovci při slavné mši SV., kterou sloužil
dp. Vrána z Olomouce za asistence P. Meixnera zBrna a vlp. Mejsnara
z Hradce Králové, společně sestudenty, kteří právě dokončili exerci-
cie, ke sv. přijímání. Po celý den pak zúčastnili se bohoslovci předná-
šek 0 katol. akci, které zařazeny byly do programu sjezdu bohoslo-
Veckého. Promluvili: I. P. Al. Stork T. J. : „Obraz soustavné' práce ve
farnosti,“ II. Dr.B. Vašek :,,KQncentra"ce a propagace katol. spolkového
života Ve farnosti,” III. P. Al. Stork: ,,SoustaVný apoštolát tisku ve far-
nosti,” IV. Alfons Glos : ,,Soustavná péče o školní mládež ve farnosti,”~"
V. Dr. B. Vašek: ,,SoustaVná péče o dorost mužský iženský ve farno-
sti.” Hlavní myšlenka všech přednášek dá se V vyjádřiti slovy: Supre-
ma lex - cura animarum. -- V . 4 i

 Večer uspořádána byla pěvecko-hudební akademie, jejíž program
vyplnili bohoslovci olomoučtí a brněnští. -- Vlastní jednání bohoslov.
zahájeno V pátek 20. července kázáním a mší sv. dp. Vašicy z Olo-
mouce. Na to Ve slovanském sále zahájil ndp. prelát dr. Hejčl pracovní
konferenci čsl. bohoslovců. Po zapění chorálu Svatováclavského byly
přečteny pozdravné telegramy I. M. ndp. arcibiskupa Prečana, J. M.
ndp. biskupa Kupky, p. předsedy senátu dr. Hrubana, Vldp. spirituála
dr. Cinka a Vldp. Skoupého, regenta brněnského alumnátu, a všem
odeslány děkovné přípisy. - Za polské bohoslovce pozdravil sjezd dp.
A. Pawlovski z Varšavy, který zdůraznil Vzájemnost česko - polskou.
Ctp. Petr Mejsnar tlurnočil pozdrav bohosl. jednotyv Hradci Králové
a ctp. Beneš Vyřídil pozdrav I. M. ndp. biskupa hradeckého dr. Kašpara,
kterému poslán dělgovný telegram. Pozdrav pražské jednoty tlumočil
předseda ctp. Lad. Sinkmajer, který zároveň zdůraznil Význam a dů-
ležitost příštího bohosl. sjezdu V Praze, V rámci oslav svatováclavských.
Za brněnskou „Růži Sušilovu”pozdraVil sjezd ctp. Frant. Drábek, před-
seda a redaktor ,,Musea.” S pozdravem spojil stručný referát o činnosti
aživotěmoravského buditele Fr. Sušila, jehož 60ti leté výročí letos
připadá. ,Sušil pro svouneúnavnouflpráci na poli národním a nábožen-
ském, pro svou lásku ke Kristu, církvi a vlasti, budiž vzorem všem
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bohoslovcům. - Potom kol. O. Svojil tluınočil pozdrav K. S. a zdů-
raznil-důležitost spolupráce bohoslovců S akademiky - laiky.

o Referát Vyhražený Sväzu rim. a gr. katol. bohosl. 4 odpadl, poněvadž
Slováci delegáta na sjezd neposlali. - .Iako další bodprogramu pracovní
konference byla přednáška ctp. I. Kunovského Z Olomouce: „Student-
stvo naše naděje, ”kterou za onemocnělého referenta přečetl ctp. A. Ta-
landa,jednatel olomoucké jednoty. Osou celé přednášky byla myšlenka:
jest třeba věnovati co největšípozornost studentstvua zřizovatpomoené
kursy pro ně, poněvadž ediněz řádně vybudovaného hnutí student-
ského vyroste církvi laická inteligence, dnes jí namnoze odcizená. -
Přednáška vyyolala živou debatu, která byla přerušena pozdravem
Vldp. dra KI. Zůrka O. Praem. a Vldp. Dokoupila, faráře z Kvasic, kteří
zdůraznili důležitost radosti, Veselí a idealismu V kněžskémi životě. Po
těchto pozdravech pokračováno V debatě, do níž zasáhl dp."Vrána a mlu-
vil O důležitosti studentských exercií. Ctp. Schneweis přimlouval se
za to, aby se ve spolcích stud. pěstoval co nejvíce zpěv. Ctp. Drábek
doporučil rozšířiti mezi studenty co nejvíce české misálky. I)p.,PaW-
lovski zmínil se o tom, jak zaměstnati studenty Vkroužcích. Nato de-
bata přerušena příchodem J. M. ndp. svět. biskupa Stavěla, který byv
přivítán bouřlivým potleskem, V krátkém: pozdravu zdůraznil, že každý
bohoslovec, odcházející do života, musí býtıvyzbrojen vědecky, ale
zároveň ozdoben, hlubokou a živou vírou. Po projevu I. M. ndp. bı-
skupa Stavěla pozdravil sjezd ndp. kapitolní děkan Bařinka Z Kromě-
říže, který nabádal všechny přítomné, aby nadšení a idealismus na
Velehradě načerpaný provázel každého po celý rok do příštího sjezdu
a pak do celého kněžského života. Nato opět pokračováno V debatě.
Ctp.`Buš zdůraznil Veliký význam exercičního fondu V jednotlivých
stud. sdruženích. Brněnský spirituál P. Kopal mluvìilo naprosté nutno-
sti řádného duchovního života pro každého bohoslovce, má-li tento
jíti životem šťastně Va statečně. - Za slovenské bphoslovce, kteří se
sjezdunezúčastnili, pronesl pozdrav Vldp. kanovník Srobár Z Bratislavy.

V posledním referátě ctp. Boukala Z Prahy (,,O sjezdě slovanských
bohoslovců V mileniu svatováclavském V Praze”) byl načrtnut program
slavností svatováclavských. V debatě, která se po referátu rozpředla,
obrácena byla pozornost k tomu, zda by bylo shodnější konati sjezd
u příležitosti slavností orelských nebo při oficielních oslavách V září.
Rozhodnutí odloženo, poněvadž bue nejprve nutno informovati se
O zahraniční účasti 'bohoslovců a V případě, že by se sjezd měl konati
Y rámci Svatováclavských .orelských bude nutno požádati nejd.
episkopát o dovolení přeložiti svěcení akněžství aiukončiti dříve
škol. rok na teolog. ústaVech.4- Technickým vedením sjezdu pověřena
byla lit. jednota pražských bohoslovců ai Olomoucká lit. ,jednota vypra-
cuje rámcový program sjezdu. .  ”

Sjezdové jednání.zakončeno njdp. prelátem dr. Hejčlem a účastníci
se odebrali do kaple ve Stojanové, kde společně súčastníky kursu
.o4kat4oì.»akoi byli přítomni sv. požehnání, které měl I. I M. ndp. biskup-
Sztavěl av slavný,_TVe Deum zakončili zdařilý sje. 4 ' ` 4

 . Novinkoıu' při letošním sjezdu byla pracovní konference bohoslov-
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ců, jediná to vlastně čistě bohosloveckáčást letošního sjezdu. Doufá-
Y Y/V_ Í ' ,Y Y _ , _ /' ' ` /,me, ze do pristiho sjezdu bude opet zarazena podobna pracovni konfe-

rence, poněvadž může přinésti mnoho nových a časových námětů,
zvláště na příštímsjezdu V Praze, který bude sjezdemflvšech slovan-
ských bohoslovců. Doufám také, že pražský sjezd utuží 'dosavadní
přátelské styky mezi všemi slovanskými bohoslovci a že si zde podá-
me ruceke svorné a obětavé práci s kol. Slováky, jejichž neúčast na

, V I ° ° vv “ /V I / I . Vletosnim sjezdu jsme tezce nesli. Kez sv. Vaclav Vyprosi nam hodne
svaté lásky k další práci.   I V - a.

I Sjezd Svazu slov. a podkarp. rimsvko agre-
cko-katolických bohoslovcov V Zilině.

V V Žiiinč fløšıø øø přes 4130 Sıøvønflhýøh høhøfljøvøanhy nżvøžiii ø
postavili na .právní podklad svůj Sväz. Katolická Zilina přijala je s ote-
vřenou náručí. Byli jejími hostypo celé sněmování, technicky dobře
připravené. IV řečníci byli vhodně voleni a svým jménem ručili za
zdar nedělního dopoledne, jež bylo určeno přednáškám co nábožen-
sko-asketickém poučení. -I Program jednání (rozvržený na dva dny) byl
až příliš obsáhlý, než aby mohl býti řádně projednán, hlavně pak
otázky, týkající se ideového podkladu Sväzu, byly příliš rychle odbyty.

Sjezd počal vzýváním Ducha sv. ve farním chrámu žilinském. Nato
byl zahájen V místnostech Katolického domu dosavadním předsedou
Sväzu dp. Malošem, jenž v úvodních slovech snažil se naznačiti úkol
Svăzu a důvody, jež vedly k jeho založení. . V V

I Mezi pronesenými pozdravy sluší jmenovati pozdravné přípisy slov.
episkopátu, pozdrav p. opata Bůžičky, faráře a jzástupceměsta“ Ziliny,
dp. kvardiána františkánskéhvo kláštera, profesorů teologických ústavů
slovenských, zástupce U. K. SV. S. a předsedů jednotlivých literárních
jednot českých, kteří přijeli V čele 20ti členné delegace, bohoslovců
českýchpřímo zesjezdu Velehradského, Z místa Všem Cechůın dra-
hého a posvěceného vícenež 50letou tradicí V bohosloveckých sjezdů.
Chtěli tak naznačiti,›že žilinský sjezd nemá býtiˇpřerušenímtéto tradice.

I s V jednání bylo pokračováno V neděli 22. července po slav. boho-
službách, které sloužil ndp. biskup Vojtašák. .Iemu připadla téžvprvní
přednáška na téma ,,V jednotě síla”.«Vyjímáme několikmyšlenek.
Pan biskup mezi jiným pravil: ,,Nemohu“nevzpomenouti sjezdů vele-
hradských, kam V době, když ještě úpěladuše Slovenska pod cizí knu-
tou,.chodili jsme slovenští bohoslovci čerpati sílu, nadšení a odvahu.
Oıdjedné Cyrilky chodili jsme do druhé královské kaple Vsľhrobemo
Antonína Cyrila. Zde čerpali jsme pravénadšení apoštolátní-- Sväz
má býti takovým pramenemV unijního apoštolátu. Zárukou Vnitřní
síly. Nev rozdvojení, ale V jednotě jest síla.fKéž jest Svăz počátkem
vytVořeVníVjednotné klerikální (od klerus) fronty slovanské.” “- Toť
několik myšlenek Z řečip.biskupa,kterými dalVSväzu náplň ai odů-
vodnění. Po .ní následovaly řeči na témaI,,Eucbaristieěa,bohoslVovecV”
a „Důležitost asketické VýchovyV”, jež pronesli dpp. Dr. Simačík a Dr.
Hujsa.. Mezi jejich řečídostavilise zemský-president slovenský. dr.
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Drobný a prof. dr.. Kolísek. Oba byli uvítání srdečnýmlpotleskem. Po
společném obědě, kde se ještě blíže poznali čeští a slovenští bohoslovci,

I / .' ' _nasledovala prohlıdka Zılıny. „ .  o ~ . r  r =
Ĺ  Pondělí věnováno pracovní konferenci aprojednávání stanov. Než

zde musíme něco podotknoutı. Jakkoliv Sväz pokoušel se míti jakési
odůvodnění své existence, přece však hned-u samých vedoucích ne-
projevıla se určitá jasnost programu. Svědčılo o tom několik návrhů
názvu ,,SväZu” a okolnost, že se na sjezddostavilivplném počtu Ma-
ďaři a Němci. o “ 4 ~ P A

Bohu díky uhájil si Sväzráz čistě slovenský až slovanský. Projed-
návány pak stanovy ajiné Stavovské otázky,jednáno o poměru ke „Mu-

.77 V I ° I 0 I / V ` / ` I Vseu. a ceskym jednotam vubec. lednanı vsak uvazlo na mrtvem bode
ti- V Y „ / ˇ * 0 ˇ/“ /Ý' V / 0 0 _pro ne ostatek. casu. Svaz odmıtl ofıcıelnı spolupraci S ceskymı jed-

notamiı, jakožto pry jednotkami právně' níže postavenými. Slíbena
však součinnost neoficielní a soukromá, s čímž se prozatím česká de-
legace spokojıla. I zde byl patrný vliv U. K. S. S. a právě tento vliv
byl příčinou, proč,chtěla Růže Sušılova na valné hromadě U. K. S. CS.
V Brně dohodu S Ustrediem. „ ~ K .V f

Když kol. Sinkmajer Z Prahy Zval Slovenské kolegy do Prahy, slí-
bili hlučně účast. Přes to však zůstala řada otázek nerozřešena. - Přeje-
me Sväzu k jeho práci hojně zdaru a Božího požehnání. Kéž pracuje
k u evnění sv'ch členů a dobra celého slovenského kmene a kra'-in t.

I v EV Y ' - I Y-P Z *“ Y' ' Y V J ší.lmenem ceske delegace dekujeme za mıle prıjetı v Zılıne vsem, zvla-
ště p. opatovı Bůžičkovi. e K S V

. Všem bohoslovcům slovenským a rusínským milým klerikůmř.
_ fl 'v ` V' ' Y / I » V I ‹ 7 vv/sv. brantıska V Zılıneýposılame srdecny pozdrav a tesıme se naj po-

čatou a Slíbenou součinnost. ›   . B -- S.

 Vldp..Msgre K. Štellovia Dr.eFI`.Krus0
I'-š<<! FiojiJ., býv. představeným V are. seminá

V Praze.   
i , Letošního roku staly se dosti značné změny ve Vldp. představen-

stvu arc. Semináře V Praze. Odešel odtud dosavadní velmi oblíbený
Vldp. ředitell\/Isgre K. Stella, byv jmenován kanovníkem ve St. Bole-
slavi, a vlglp. Spirituál Dr. F. Krus S. J. s s i -S

Msgre Stella působil V pražském semináři od r. 1919 nejprve jako
spirituál, později od r. 1925 jako rektor. Byla v tom jistě vůle Boží,
že právě vldp. kan ovník stalse spirituálem V praž. semináři V bouřli-
vých sa pro ,církev nebezpečných dobách popřevratových, aby zde vzdě-
lával srdce mladých bohoslovců. Působilna ně jednak svým slovem,
mnohem více však vlastním příkladem, jsa vzorem ve zbožnosti,
skromnosti a pokoře. Svou milou a upřímnou povahou získal si srdce
všech bohoslovců, jak českých, tak německých, kteří utíkali se k němu
jako vk otci, kdykoliv něčeho potřebovali. “

I my mladší, kteří jsme měli Msgre Stellu jako ředitele, mohli by-
chom mnoho vypravovati o jeho skromnosti, dobrotě, lásçe a poroz-
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Iumění pro naše přaní asnahy. Zmíním se jen O jeho neobyčejném
zájmu o rozkvět pražské Růže Sušilovy, kteroupodporoval jak finan-
čně, tak také morálně tím, že navštěvoval rád schůze, jež pořádala B.
S., při nichž povzbuzoval, dával praktické pokyny a odstraňoval ne-
dorozumění a spory, které někdy v B. S. vznikly. Zajímal se též oi Mu-
seum a přičiňoval se O velký počet jeho odběratelů mezi pražskými
bohoslovci, ba nemajetným sám je platil. Staral se též, o to, abychom
do Musea hojně psali, a měl nesmírnou radost Z toho, bylo-li uveřej-
něno V Museu něco Z Prahy. Ý S e r í

 Prozřetelností Boží byl poslán na jiné působiště, ale ani tam ne-
zapomíná vldp. kanovník na své bývalé svěřence, jak patrno Z dopisu,
jejž nám zaslal, v němž lituje, že se nemohl s námi osobně rozloučiti,
děkuje nám za všechny důkazy lásky a důvěry, jež jsme mu prokazo-
vali as slibuje nám, že bude prositi ve svých modlitbách P. Boha, aby
všichni jeho bývalí svěřenci dosáhli vznešeného svého cíle a jednou
jako dobří a horliví dělníci na vinici Páně požehnaně působili. s   

I děkujeme vldp. kanovníku za veškeru jeho lásku, a přejeme
mu, aby Pán Bůh v novém působišti' dal mu "hojnost .zdraví a svého
požehnání, by ještě dlouhá léta mohl působiti na vinici Páně k pro-
spěchu církve a vlasti. í r r

Ř _ .

 vıáp.flpixiżná1DnFx.KxnS s. J. hyı v pxflž. Sønnináž~i na 1-. 1925.
Tyto tři roky, V nichž V semináři působil, byly -dobou úsilovné práce.
Kromě povinností, jež na něho kladl úřad spirituála a jež svědomitě
vykonával, věnoval se těžké apoštolské práci na pražské periferií. Ve-
lice často, Skoro každý den vydal se jako misionář na apoštolskou
cestu do jednotlivých míst pražské periferie, prohlédl si rychle vzrů-
stající čtvrti pražské a pohovořil si s tamnějšími obyvateli, Z jejichž
rozhovorů seznal, že by se víra V nich dala ještěˇpodchytiti, bude-li
brzy postaráno ot kostel ai kněze. Proto docházel aspoň jednou V mě-
síci do míst, kde byla nějaká kaplička, V níž se dala mše sv. sloužit.
Někdy vzal někoho Z nás s sebou, abychom poznali, jak Vypadá mo-
derní pastorace. Na veškerých místech podařilo se jeho přičiněním
zakoupiti lacino, někde ij zdarma dostati pozemek pro kostel. Též V se-
minárním kostele sv. Vojtěcha byloviděti jeho iapoštolskou práci,
V níž rádi jsme mu pomáhali. Kéž milý Bůh nyní, kdy se jen věnuje
pražské periferii, žehná jeho dílu! i j l

Novým vldp.'ředitelem byl jmenován dosavadní rektor koleje
Arnošta Z Pardubic vldp. Msgre Dr. Otto Stanovský a novým spiri-
tuálem ustanoven vldp. Antonín Stříž, farář v Novém, Strašecí, známý
literární pracovník. .  L K. N.
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sr 1 Zpravao cinnosti Osvaldovho literarne-

 ho krúžkuslov.bohoslovco„V.vTrnave.  
Cinnosť V r. 1927-28 šla V smerniciach prehľbenia vnútorného ži-

vota V krıížku.  
Krúžok má 26 činnýchčlenov. .
Schôdzez členská 1, vzdelávajúce 12, výborove 5; krúžok poriadal

i 2 slávnostné schôdzky: 28. oktébra súkromnú a tryznu na výročie
úmrtia Fr. B. Osvalda. 2 i J 1 .

1 Prednášky.: 17 oboru teologického,5 príležitostných, 2 sociologi-
cké, 2 -literárne, 1 národopisná, 1 dejepisná, 1 ľudovychovná.

s Prednesenych básní bolo 13. Spevokol krúžku dal 8 bodov.
Krůžok odoberá 20 časopisov.  V

1 Cinnost Vnútorn-ú zvýšily voľné prednášky, debaty, ktorých Sa
členstvo hojne zúčastňovalo. V i _ P J .

Program debátposlednýchr schôdz zaplňovala otázka ustanovit sa
majúceho Svăzu rím. a gr. katol. bohoslovcov. V interdiecezálnom
a internacionálnom sjednotení bohoslovcov predvída členstvo tažkosti
právne a administratívne a dáva plná moc jednania delegátom až s na-
pătím očakáva výsledok sjazdu bohoslovcov V Ziline. Ý

Stefan Vachąn. t. č. tajomník. "Vojtech Vermann, t. č. predseda. 1

Zpráva o -činnosti Spolku sv. Pavla apo-
štola V SpišskejKa.pituliza spolkový rok
1927-28.     

Ciel-2", ktorý  sme si vytýčili na začiatku roka, podarilo sa dosiahnúť
a nádeje pričinením predsedu br. Makošarsplnily sa nad očakávanie.
- Ako po iné roky, tak aj teraz prácu V spolku zahájili sme slávnost-
nou sv. Omšou- za všetkých členov spolku. Krúžok mal 11 riadných
shromaždení,1 výborové,1 záverečné a 1 akademiu vianočnú. Okruhlý
počet prednášok bol: 25. Prednášky boly rázu filozofického, teologi-
ckého a literarného. Jednotlivé prednášky sledované boly u prítom-
ných bratov s veľkým porozumením a častejšie vyvinula sa i čulá
debata. e P . o

Na Vianoce usporiadali sme slávnostnú akademiu, která horlìvosťou
br. Sedu mala veľké úspechy. V i J

Prácu V krúžku napomáhaly a osladzovaly tri jeho odbočl-;y,a to:
literárnas predsevdníctvom br. Fr. Hadri-Drevenického, hudobná s pred-
sedníctvom br. Stefana Schmidta a spevokol pod Vedenímbr. Petra
Makoša. - Literárna odbočka mala 10 členov. Prác zaslaných a uve-
rejnených V časopisoch bolo 26. -Hudobná odbočka ,,Cecília” usilo-
vala sa tiež zadostučinit svojmu cieľu. Tažkosti, ako t všade, vyskytly
sa V tento rok, ktoré ale boly premožené zručnosťoubr. Schmidta,
V druhom polroku br. Zoleša a iných horlivých pracovníkov. K roz-
kvetu ,,Cecílie” prispel peňažitou podporou náš mecén osv. pán biskup

` ıı
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Ján.Vojtaššák, ktorý týmto prejavom schválil činnost bohoslovcov
aj na hudebnom poli. - Spevokol spolku mal 23 riadných a 7 mimo-
riadnych členov. Vystupovali sme najbiskupskýchůmšiiach, pri litur-
gických výkonoch veľkonočného týždňa a na záverečnom shromaždení.
Vďakou podlžní sme br. Makošovi za jeho -neúnavnú horlivosť a vy-
trvalost vo všetkých prekážkach spevokolu. Máme nádej, že V budúcom
škol. ir. bude spev ešte lepšie organizovaný svolením diplomovaného
specialistu V o-sobe br. Jozefa Mikušku. J , 6 “ J I

A Finančný stav bol tento : Príjmu bolo 227972 Kčs, výdavkov
1765 Kčs.- . A S Ă A - . -

Knižnica sa nám zveľadila o 28 nových sväzkov. Qbjednané boly
dve knihy; ostatné darované od dobrodincov spolku. V obehu bolo
300 kníh. Zásluhou br. Slodička knižnica bola opravená, staré bro-
žúrky boly zčiastky odpredané, zčiastky darované chudobnejším, spol-
kom a nahradené novými, cennými spismi svetovýchauktorov.. Týmto
celkový stav knižnice dosiahnul 545 sväzkov. Spolok odoherá tieto
časopisy: Posol B. Srdca, Svätá Rodina, Eucharistia, Kráľ. sv. Růženca,
Serafínský Svet, Duchovný Pastier, Katolícke kázne, Katolícký Sokol,
Hlasy Z kat. Missií, Missijná príloha, Sborník prof, slovákov, Múzeum,
Rozvoj, Tatranský Orol, Jednota, Jaro, Slovák a Cech. i . 0

'Korešpondencia spolku bola čulá. Dopisovali sme s biskupskými
úradmi na Slov. ai Podk. R., S Maticou Slov., s USKS., S lit. jednotami
kat. bohoslovcov na Slov. a Morave, s farskými úradmi, Moysesom
a inými ustanovižnami. ajnovšienadviazali sme styky slit. spolkami
grécko-kat. bohoslovcov V Prešove a Užhorode.
Ĺ Konečne na záverečnom shromaždeníídňa 6. V. 1928 po vzdaní
sa starého výboru, bol zvolený tento výbor: predseda br. Anton J.
Glatz, V. roč., tajemník br. Aurel Mihaliak, IV. roč., pokladník br. Ján
Slodička, V. roč., zapisoviateľ I. br. Ján Harkabúzik, III. roč., Zapisova-
tel' II. br. Michal Faltin, II. roč., knihovník I. br. Jozef Vojtas, IV. roč.,
knìhovník II. br. Pavel Matis II. roč.,posudzoVatel' I. br. Ján Slodička,
posudzovatel' II. br. Augustín Fr. Novajovsky, IV. roč.  .

Aurel Ján Mihaliak, tajomník. I Anton J. Glatz, predseda.

_ \

Rozhledy-
Růži Sušilově vBrně.' S  

Ctihodní pánové, kdybych mlčel, mohlo by se zdát, že nemám srdce,
anebo že Vámi pohrdám. Nemohu Vás nechati V těchto domněnkách,
nechtěje býti nepravdivý a nespravedlivý. Měl jsem a mám radost
Z Vašeho blahopřání k mé padesátce. -  *

Dovolíte, abych Vám při této příležitosti řekl nějaké slovíčko? .
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.  Jenom dvě cesty má katolický kněz na vybranou: býti bud hrdi-
nou, anebo zhabělcem. . Ĺ . . K . I

“ Jste a ,budete obětování, ale má-li národ! býti zachráněn, někdo, se
obětovat musí a to je ten, kdo má lásku a kdo je tak osvícen, že na
sebe vztahuje slovo: expedit vobis, ut unus moriatur pro populo (Joan.
XI, 50).Nemá-li Sodoma zahynout, někdo musí být spravedlivý, někdo
musížíti pro chudé, nemocné, smutné, okrádané :někdo V boji a utr-
pení musí nalézati radost. I z I 2  o j 2

Jste krásní a nevíte o tom, poněvadž zápasíte a nemáte kdy se
zastavit. Ale si když se zastavíte a budete odpočívat, ať odpočíváte jako
blaničtí rytíři a ne jako obyčejní lidé. Nedejte se másti slovy a vězte,
že (na rozdíl odprotestantských pastorů) cílem Veškeré Vaší pastorace
má být :js .Vésti lidi ke stolu Páně, ik živému, přítomnému Spasiteli! Ale
to budete dělat ne tak slovy jako srdcem! Jenom skutečný oheň zapa-
luje a. stěžuje-li si kněz na své farníky, neyí chudinka, že tím kárá
a hanobí sebe. Chcete-li padnout do pasti Dáblovy, stěžujte si lidem.
Budete-lise chtít kněžstvím obohatit, hořící věnce prokletí padnou
na Vaši rakev, ale bud-ete-li stůj co stůj vyhledávat svatou chudobu,
lidé Vás zasypou dary aBůh Vám vždy pomůže tempore opportuno.
Jako květiny na slunce, tak duše čekají ve své smutné zemi na svatého
kněze. Běda, příliš vznešený, příliš veliký aitěžkýúkol jest nám uložen :-
stát se svatými. Ale nejhorší ze všeho, co nás může potkati - pama-
tujme to! - jest: státi se prostředními!  . t

Potřebuji Vašímodlitby! - j S i
-V Tasově Na Vše Svaté 1928. I

I I r .Íakub Deml.

Padesátiny Velkého unionisty.

Věhlasný učenec slovinský, prelát dr. František Grivec, jeden Z předních znalců
otázky cyrilometodějské a jeden z nejvýznačnějších pracovníků na poli unionistickém,
dožil se letos 19. října padesátin. Vztahy tohoto vědce k našemu národu, našim
dějinám a také k našemu bohosloveckému časopisu ,,Museu”-- ,-,Museum” vlastně
po prvé představilo jeho jméno světu-jsou tak úzké a tak .přátelsky posvátné, že
nemůžeme jich nevzpomenout i V den Grivcových abrahamovin. V

Dr. Františekjílrivec narodil se 19. října roku 1878 V malé obci Ajdovci na
slovinském Dolensku. Gymnasium studoval V Novém !Městě a V Lublani, bohosloví
na ,universitě V Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen r. 19,01 a r.”“1905 dosáhl
doktorátu theologie. R. 1907 začal přednášeti .filosofii a fundaIn'entální› theologii
V Lublani. Po převratě 1919 byldr. Grivec pozván do Záhřebu, aby tam převzal
na bohoslovecké. fakultě stolici východního tbohosloví. Ale už roku následujícího
byl jmenován řádným profesorem základního bohosloví na theologické. fakultě nově
zřízené university V Lublani, kde až dodnes blahodárně působí. I j

Slovanské, zejména východní otázky zajímaly jej už jako bohoslovce a proto
se také naučil všem slovanským jazykům. Pro nás je Zajímavým a jaksi historicky
památným,“ že Grivec na veřejnost debutoval V našem časopise bohosloveckém,
,,Museu”, článkenı „Idea cyri1ometodějská”. Od té doby dr. Grivec neustále. pro-
hlubovál svá studia 'křesťanského Východu a výsledky svého vědeckého bádání
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uveřejňoval jednak V článcích ve slovinských časopisech, jednak V původních pracích
vědeckých. Z jeho děl nejvýznačnější jsou „Východní církevní otázka” (mariborský
,,Voditelj” 1909), „Pravověrnost sv. Cyrila a Metoda” (,,Bogoslovni vestnik” 1921),
„Církevní prvenství a jednota podle byzantského nazírání” (téhož roku), „Prameny
Cyrill - Methodovy theologie” (,,Slavia” Il., 1923 - 24). K jubileu svatocyrilskému
vydal dr. Grivec nejlepší životopis našich věrozvěstů pod názvem: „Apoštolové
slovanští sv. Cyril a Metoděj”., jenž vyšel též V českém az německém překladě.

Mimo práci vědeckou věnoval svésíly šíř _ štolátu sv. Cyrila a Metoděje
nejen V diecési lublaňské, ale V celé Jugoslaviigjeho zásluhou také Apoštolát, který
světovou válkou mnoho utrpěl, po válce znovu byl zveleben a povznesen, takže
se vrací do stavu předválečného. Dr. Cvrivec dovedl se zdarem Apoštolát CM popu-
larisovat tiskem-vydával lidové brožury, ročenky, (,,Kraljevstvo Božje pod Jutro-
vem”_), modlitební knížky aÍ Jeho láskou k Apoštolátu a k dílu našich slovanských
apoštolů vůbec vysvětlujeme si, že dr. Crivec je jedním Z hlavních a' nejčilejších
organisátorůvelehradských Sjezdů unionistických. Jeho iniciativou také účastníci loňské
jugoslavské pouti navštívili Slovensko, Velehrad ia Prahu. .

Když jsme při letošním zájezdu k bratrským jednotám bohosloveckým na jihu
navštívili dr. Frant. Grivce V jeho pracovně, byl velmi potěšen a dojat, že může
mluviti as českými bohoslovci O milém Velehradě, o našem Apoštolátě a zvláště
velmi živě' se zajímal o příští Slavnosti Svatováclavské. v Praze. Radostné „Do
vidjenja u Prahe !” nás provázelo při loučení s tím velikým člověkem a Svatým knězem.
Byli jsme všichni dojati. _ I I . j I

V den jeho abrahamovin připojujeme se i my, j bohoslovci, k řadě jeho
přátel a ctitelů s vroucím želáním hojně zdraví, síly_a Božího požehnání k další
práci pro ideu cyrilometodějskou. Živio! Ad multos annos! I ` I Ch.

(Ď 'Ď I-I\ Q? 'UQ

O‹ CD CIJ< I-I› I-1×

Ksvatojanskému jubileu.

Rok 1929 je rokem velkých jubileí. Benedikztini celého světa budou vzpomínat
založení Monte Cassina před 1400 lety; národ československý se bude shromažďo-
vati kolem patrona a knížete svého, který před 1000 roky padl pod rukama na-
jatých vrahů za to, že moudřea spravedlivě vládl a šířil světlo evangelia; a třetí
jubileum, kterému se blížíme, týká 'se rovněž naší vlasti: bude -tomu 200 let od
té doby, kdy blahoslavený Jan Iz Nepomuku byl neomylným I úřadem církevním
slavně kanonisován. A právě na toto výročí chci alespoň krátce Iupozorniti.

Co tu bylo jásotu, když došla do Čech Zpráva, že sv. Jan N-ep. byl povýšen na
oltář. A jásot nemizel, ba' ještě vzrostl po 50, po 100 a konečně po 150 letech.
Zejména oslavy r. 1879 vyzněly mohutně. Kardinál Bedřich Schwarzenberg a vlaste-
necký biskup českobudějovický Valerian Jirsík vydali zvláštní-pastýřské listy. Na
jejich výzvu putovaly zástupy věřících ke hrobu sv. Jana do Prahy ake kolébce
téhož do Nepomuka. Tam každé, neděle v květnu a červnu byla sloužena někte-
rým církevním lıodnostářem pontifikální mše sv. Kázání převzali nejlepší čeští ka-
zatelé. Zelenohorská pamětní kniha (a její překlad Chronik von Crünberg) zmiňuje
se krátce, ale výstižně to nadšení, které panovalov kraji. A I

Příštího roku mají se konati podobné oslavy. Již dříve ustavilo se zvláštní komité
pro opravu a výzdobu nepomuckých kostelů. V jeho čele stojíneúnavný děkan
Jan Strnad. Jeho zásluhou vykonán již velikýzkus práce." Přál bych si, aby mohl
opět přivésti celý český národ k tupenému 'světci a pomocí něho k Eucharistickému

26



“‹.›

š :“ˇ‹

,5_ .-
IL '-.

àv

- >v~;{`
1 -1'

ěž
fiäüfi

»za

»L-`»`

Š

šřëää
%

Ň;
:lšf

ääfiäää
Ě._

„Š

É
'$

.ø
i

'?[_`

“

äääääfiääääfiäfiäfiäfiäääää

.r

vv \§

fišääfiä
I
"`n.„`

fax; '“
v 50- 2 , _
łtż„ø

äfiüfiäääääfl
iw

.vpg “,ve
-5:? .żžz =. N,

x,_.‹.
šäł

§%$%%ä§%fi%%%%%%%M4' L'ž 15
n ,_

že; _
=““f

„

~..,\ _:L .É
KI*
t

xx

ł

vì

Äfläääfiflä
äă

si‰.

.'22jb;

Králi. [Proto také mají býti 'slavnosti Svatojanské zakončeny eucharistickým prů-
vodˇemzpo nádherném svahu Zelené Hory na svátek Božího těla. .

Bylo by opravdu Slušno a spravedlivo, aby sv. Jana uctili všichni lidé dobré
vůle,“ aby Inu aspoň poněkud vynahradili urážky posledního desítiletí, aby (a 'to
se týká celého národa - nejen- katolíků) mu projevili vděčnost, přiměřenou jeho
národnímu významu. Chci to kratinee vysvětliti: Byl čas, jak praví básník Bole-
slav Jablonský, kdy jméno Čechů bvlo ctěno v celé Evropě, ale-tenčas minul.

_O

V D O

Čechové zamítli katolickou orientaci, vztycilı heslo odboje proti západnímu kře-
sťanství a následek? Jméno české upadlo v nenávist u cizinců a vpotupu. Na naši
vlast pohlíželi jako na zemi kacířství. Mnohým se Zdálo, že i stromy-je to Svě-
dectví --Balbínovo-ba i listí stromů volá ohavně: rebelie, rebelie! - Až najednou
povstal velikán, který našemu národu, abych tak řekl, napravil reputaci. Cechové
měli "nového psvětce. Byl jím sv. Jan cz Pomuka. Pohrdavý úsměšek zmizel se rtů

ii vıvıciziny. Ale stalo se ještě více. Jako za dnešních dnů sırı se úcta sv. Terezie Je-
žíškovy, tak před -200 lety katolickýsvět začal stavěti chrámy a Sochy našemu sv.

V OJanu. Snad to ocení mezi našimi nekatolíky J aspoň. ti, kteří vědí, co 'stojí zahra-
niční propaganda. ~ J  p
[ Jdu však- ještě dále. Zdá se mi, že nejen naše vlast, nýbrž celé moderní lidstvo
mělo by vzhlížeti k sv. Janu Nepomuckému S ůctou, nehledíme-li ani k tomu, že
je světcem, t. zvláštním přítelem božím v nebesích (coniunctus cum Deo). Mám
zde na mysli toto: sv. Jan je vzorem stálosti,xvěrnostiv v úřadě a zastáncem Svo-
body svědomí. Mnoho se 'mluví a píše O pevném charakteru a věrném plnění po-
vinností. A kdo zaslouží tak velikého obdivu V ohledu tom, jako sv. Jan, jenž
se nedal zlákatifsliby a Zastrašiti tresty! Jeho napodobení by vyvedlo svět z bídy
korupce. Přemnoho lidí oslavuje Giordana Bruna, Husa. a jiné osobnosti, ježto
v nich vidí mylně mučedníky za Svobodu svědomí. Sv. Jan, který vytrpěl mučed-
nickou Smrt také proto, že nevyzradil zpovědního tajemství, jezajisté mučedníkern
za svobodu 'svědomí par excelence. To vše jsou prvky, které ho činí blízkým Sou-
časné době. J o í e í › J  

 Končím poznámkou, týkající se specielně nás bohoslovců. Jakým způsobem
Oslavíme my S0. Jana P. Máme Sice velké povinnosti k sv. Václavu, ale sv. Jana
nemůžeme, opomenouti. J “ “ z ~ Josef G. Kebrle.

_ A 4 .

» V
« VIII. Sjezd německých bohoslovců v CSR.

:Ú WD GK N< hm
/'VJ \Na 120 německých bohoslovců Z různých Seminarů naší republiky-

též 'z Vídně a Innsbrucku - Zavítalo letošního roku O prázdninách do alumnátu
brněnského, aby se Súčastnilo ve dnech 17.-20. července společného sjezdu. Bohatý
program--spojený se značným., nákladem finančním, bezplatným zaopatřením po-
zvaných - přichystali svým hostům němečtí bohoslovci diecése brněnské. Též čestný
protektorát celého Zasedání uvo-lıl se převzítı brněnský biskup Msgr. _Dr..l.,Kupka.
První den sjezdu započat, v 6hod. večer slavnostním ,,Veni Sanctď? ve starobylém
farním chrámě sv. Jakuba; v 8 hod. po družném stolování V alumnátním refektáři
následoval ve velkém sále Německého domu prvotřídní koncert, na němž při dosti
Slabé návštěvě účinkovali komorní pěvec Z Du-isburgu K. Jung-Hoffmann a u kla-
víru Dr. J. Gorany, prof, konservatoře v Brně. . J p - .

Příštího dne ve středu řikročeno hned k vlastnímu ro ramu 'enž zahrnutA . P P Š 7 l ›
do 2 cyklů debat a přednášek, obíral se 1.-dne výlučně otázkami lıterárními, 2.
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dne problémy katolické akce. Ideovým podkladem 1. cyklu jevil se názor P. Fr.
Muckermanna, že je nutno vyrovnati jistý nepoměr mezi .vzděláním v dosavadních
všech vědách,.jež se dorostu kněžskému ve školách předkládají, a mezi znalostí
současného písemnictví, jež dnes více než kdy jindy se stává zrcadlem své doby
a nesmí bez nedozírných škod pro moderní pastoraci býti ignorováno.(Seelsorger,
IV. 11. 6). Do jaké míry si má bohoslovec literatury všímati a jak při tom postu-
povati, obšírně "vyložili V úvodní přednášce P. Gräupel,z kooper. na jižní Moravě.
Důležitost a upotřebitelnost literatury ve službách duchovní správy jednoduše
a prakticky nastínil ředitel olomoucké.,,Charity” prof. Schlössinger Praed., jenž
podal ve svém referátě i pěkný přehled orientační o katolických nakladatelích,
časopisech a nejnutnějších knihách, o nichž každý klerik má býti informován. 0d-
polední hodiny až do večera úplně zabralo téma ,,Kat. církev a moderní literatura”,
ježs oslňující vervou velkoryse probral známý P. Muckermann Z l\_/lünstru, vyda-
vatel ,,Gralu” a přední representant kat. literární ,vědy V. Německu. Jasnými a na-
mnoze i hodně originelními vývody odhalil všechny pram.eny,z nichž čerpá "dnešní
člověk své .zvrácené názory o Bohu a církvi, odpor ke všem dogmatůma antipatii
k autorům katolickým. Zvláště v sociálních a národně tendenčních spisech je církev
nejdravěji napadána, i když Zášť přímo proti osobnosti Kristově se vždy zjevného
útoku neodvažuje. V tomto druhu nevěrecké literatury odkryl referent pro posi-
tivní naše náboženství nebezpečí větší, než v ostatní záplavě knih špatných po
stránce mravní; ostatně - názory jeho o svobodě uměleckého tvoření značně se
liší od tradicí u nás vžitých., Stejně překvapoval nadšením uchvácené posluchače
dalšího dne též věhlasný berlínský farář Dr. C. Sonnenschein naprosto svérázný-
mi a původními zásadami své apoštolské činnosti mezi velkoměstským proleta-
riátem, ponejvíce socialistickým a nekatolickým, V jehož řadách získává 'svou jedi-
nečnou methodou obětavé lásky neslýchaných úspěchů. Jeho dychtivě očekávané
přednášce-nepřesněna programu nazvané ,,Der Beruf des Theologenan die mo-
derne Welt“ --předcházela jadrná promluva populárního senátora P. K. Fritschera,
gymn. prof. ze Svitav, na téma: ,,Kat. akce v'ČSB.”, která přes úmorné vedro
byla s účastí vyslechnuta. č z 2 , . 1

Pro trvalou cenu uvedených referátů zasluhuje doporučení jejich chystané vy-
dání tiskem, jež v dohledné době péčí německých kolegů v Brně bude obstaráno,
a není proto třeba zde více o jich obsahu se šířiti. V rámci popsaného sjezdu
uspořádána vkusně .i výstava kat. knih a časopisů (Z liter. krásné i odborné),k níž
většina zastoupených něm. firem přispěla též poskytnutímznačné slevy (až 25°/OI)
pro všechny účastníky. Z k 1 ~ r _ 1 ~

Zakončení sjezdu po děkovných bohoslužbáchvv kapli alumnátní zpestřeno spo-
lečným automobilovým výletem do Mor. Krasu, takže většina pozvaných boho-
slovců po prohlídce historických památností města a po návštěvě výstavy svorně
doznávala, že tento největší dosud sjezd německých theologů právem je možno
pøvflžøvflú żćž za nøjzánšiıøjšž.  e '  M. E.

Studentské katolické hnutí.

_ Načrtnouti práci a snahy ve hnutí katolického studentstva za uplynulý rok není
tak snadné. Za uplynulý rok--míním tím časový rozdíl mezi Sjezdy Pax Romana,
na nichž vlastně teprve celá vykonaná práce včleňuje se do rámce, všeobecného
hnutí katolického studentstva a přibírá tak znak mezinárodnosti. Letošní rok byl
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pro naše studentstvo velmi významný,jneboť zároveňs ostatními kulturními in-
stítucemivstupovalo do decenia národního osvobození, v němž mělo ukázati, zda
skutečně zaslouží si právo na další vývo-j,íči jako suchá, neplodná a tudíž i zby-
tečná větev má odpadnouti -S národního stromu a přenechati místo-životnější
složce národní. Ale hnutí katolického studentstva v naší republice- nejen že pro-
kázalo svou. oprávněnost k dalšímu vývoji, nýbrž směle- mohlo si přiřknouti -
a přiřklo si-jedinečné právo hlásiti se k tisícileté tradicisvatováclavské a vůbec
křesťanské, která je nejstarší naší tradicí, nejživotnější, nejkladnější a Z toho dů-

Í ' I V Y'Y/vodu take nejopravnenejsı.
č A nynírozhlédněme se po jeho vykonané práci a po snahách, které teprve
čekají na uskutečnění. Směle můžeme říci, že letošní rok byl ve znamení velkého
rozvoje a dobrého řešení různých časových problémů. Jedním takovým činem bylo

, . , O , I J

založení Studentského exercıčního fondu (S.E.F.)rádcem Ustředí P. Daňhou. Oce-
ňovati tento čin je naprosto zbytečné, neboť mluví dostatek sám za sebe. Dále
proveden byl Mikulášský dar. --Rozruch svým nekompromisním vystoupením způ-
sobil leták Ceské ligy akade_mi'cké 1; J-druhé číslo letáku vydal pak kroužek studentů,
nazvavší se Societas ideis restituendis. Svou nenáročnou, alevytrvalou a dobrou
práci oslavila dvě bohoslovecká sdružení a to: brněnská Růže Sušilova na oslavu
50letého jubilea vydala slavnostní číslo ,,Musea” a Stojanova literární jednota
bohoslovců almanach ,,Stadium”. Nejúplnějším obrazem hnutí katol.,studentstva byl
sjezd katol. studentstva čsl. v Brně, na němž mělo dojíti k spojení Ustředí student-
stva čsl. a Ustredie slovenského. Bohužel nedošlo k tomu. Velká věc ztroskotala
O malichernosti. Soudci v této věci b'ti nechceme. Máme 'edno řání: Ať naše, Y , l P t
katolické studentstvo jde vpřed, neustále vpřed, at je hrázi proti lichému pokroku,
at se nedá ímásti maličkostmi a ať pamatuje na své duchovní' poslání.

t í z ˇ i  . t V. Ska Ĺnílc.

I I `-. Z misıı.

p 1 I. Na velké výstavě ,,Pressa” V Kolíně byla uspořádána i. výstava tmisijní lite--
ratury. Byla umístěna v opatství sv. Heriberta vt Deutz-u.. Nazývala se „Katholische
Sonders-chau der Pressa”~. Podává krásný, ač neú ln' řehled misi'ní literatur dvou. . P Y P . l Y
tisíc let. Misiolog -prof. Dr. Lenz ji pěkně roztřídil a zařídil. ‹Na této až dosud
jedinečné .výstavě objevil se krásný obraz tiskové práce misionářů. .

Obsah literatury hlásánápisz ,,Katechismen, Bibeln, Lehr- und Erbauungsbücher
in 120 afrikanischen~Sprachen; Schriftlgeschaffen von Missionaren.” Jsouxto tedy
hlavně“ bible, katechismy, učebnice náboženské, modlitební knihy vrřečech národů
misijních od vynálezu tisku, až po dnešní dobu. Neschází-ani dělvědeckých. Díla
tato jsou dojemnými svědky lingíuistických překážek práce misionářů a noticky
jejich na výstavě nám mnoho vypravují O tom,s jakými 'těžkostmi musili vnikati
do skladby a ducha řečí, aby mohli domorodcům hlásat pravdu Kristovu v jejich
rodném jazyku. Vitríny 1-10 jsou inaplněny tiskovou prací afrických a indických
misionářů. .Vynikají práce jesuitské aifricko-francouzské tiskárny v Tatananarivo
(Madagaskar). Vitríny 10- 12 jsou "věnovány Americe a svědčí o pracích jesuitských
tiskáren (15. a 16. století) v Paraquay a .Vynikající knihy v obrazovém písmu

' .Starých Mexikánů a dílo v řeči kmene Mik-mak, jejichž, řeč má 11.000 konjugací.
Kander JCSSR). I tisk východu je zastoupen pracemi misijní tiskárny jesuitů

v1i“Bejrutě (arabská díla). Dojemné jsou spisy tří misíonářů, napsané naıpalmovýdı
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listech. Jsou 200 let staré. Zajímavá je síň „Čína-Japonsko“. .le dekorována malbou
čínskou, vypracovanou v jesuitském sirotčinci vs Zika-Wei v Číně. Vidíme V ní
díla jesuitů-misionářů 15. a 16. století (Aleni, Ricci, Schall, Trigaultino a Jsou
v čínské a tatarské řeči. Jedno má poznámky Z ruky císaře Kang-ki (1701). -
Vyniká Summa sv. Tomáše v řeči čínské. " .

Vedle toho podává výstava pěkný přehled misijní literatury evropské a církve
domácí. Tato misijní výstava je svědkem slov Skutků apoštolských: audivimus eos
loquentes nostris lingnis magnalia Dei. ^ .

II. Dosavadnípracovní metody misijní zdokonaleny založením organisace mi-
sijní, jež se jmenuje ,,Miva.” Byla založena v Kolíně. Jejím cílem je pomáhat misio-
nářům novodobými vymoženostmi techniky, hlavně auty, letadly.. ,Nedávno bylo
posvěceno letadlo ,,Miva”=” v Trevíru od n-untia Pacelli-ho. Byla založena pod dojmem
předčasné smrti tří horlivých misionářů v Africe. Tyto nové technické prostředky
umožňují jedinému misionáři vykonati dílo, na něž nijak nedostačí. dva nebo tři
lidé. Tím se zmenší nedostatek pracovních sil. Založení této organisace je dokla-
dem, jak možno novými technickými vymoženostmi hlásat království Ježíše Krista,
Krále všehomíra. s 1 z

„Katolíci a naše národní osvobOzení.”č

Na oslavu desetiletého trvání naší republiky pořádala Růže Sušilova akademii,
na níž na uvedené téma promluvil P. Augustin Neumann O. S. A. Jeho řeč byla
důsledným, logickým závěrem studia, které této věci věnoval a shrnul do knihy
„Katolictví a naše národní 0svobození.” Ukázal, že katolíci ,doma postupovali ve
věci našeho osvobození vždy a všude svorně s ostatními stranami českými. I“kato-
lický tisk stavěl se nesmlouvavě za českou otázku.. -“ Ponenáhlu rostla česká naděje,
až se vtělila ve známou, konfiskovanøu Tříkrálovou deklaraci". A na okraj této
napsal ,,Den” : „Jenom žebrák, který nemůže nebo nechce uhájitì existence a jenom
zločince, který ruší veřejný řád, nemají sebeurčení . -. . Národ svobody milovný,
vzdělaný, samostatného života schopný, vždy celou silou Své vůle a prostředků
bude se domáhati takového postavení, jak-é mu po zákonu Božím i lidském pří-
sluší. To platí o každém národu světa. Také o národu českém". - - .

Rovněž kněžstvo české stavělo se uvědoměle za program národní. Pozoruhodný
je .projev královéhradeckého biskupa Dr. Doubravy, jak otevřeně sympatisuje .s pro-
skribovanými národními deklaracemi. Také kněžstvo svými projevy dodávalo od-
vahy k národnímu boji. -. . z  - -

Mnoho a mnoho jiných dokladů podal P. Neumann, ale nelze se y o .nich dále
šířiti. Kdo zajímá se o tuto otázku, ten jistě“ sáhne po jeho knize .a tam se doko-
nale o této věci poučí. - 1 , - Sk -- ,-
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Jitro. 1. číslo X. ročníku ,,Jitra” je pěknou ukázkou solidní vý-
vojové práce. Z malých, těžkých začátků vyrostlo ,,Jitro” v jeden z nej-
lepšíchnašich studentských časopisů a je oprávněná naděje, že během
roku ještě svou úroveň zvýší. Obsah jeho plně odpovídá významu své
doby. Výborně Volené stati k, oslavě sv. Václava a řada krásně repro-
dukovaných ilustrací svatováclavských, jakož i příloha známého obrazu
Brandlova: Zavraždění sv. Václava, ukazují, že katolické studentstvo
plně pochopilo jeho význam a že chce jeho příkladu následovati.
V dalších částech Dr. J. Novák osvětluje vznik ,,Jitra”, kol. redaktor
O. Svozil vzpomíná padesátin spisovatele B. Bečvana-Konaříka aj in-
formuje o nálezech římského tábora u Mušova, L. Bor. vzpomíná L.
N. Tolstého a jehojasnopoljanské školy, A. Cech na okraj Březinových
šedesátin zhodnocuje jeho životní dílo a V. Skalník líčí tragické mo-
menty Z dějin prozkoumáVánífArktidy. Několik beletristických článků,
básní a řada rubrik doplňují dobře další obsah ,,Jitra”. Jsme plně spo-
kojeni s ,,Jitrem” a na další jehopout přejeme mnoho zdaru! - Sk

S t a d i u m. Jubilejní almanach Stojanovy Literární jednoty boho-
slovců. 1878 - 1928. Olomouc.  č

" Stojanova Literární jednota. bohoslovců vydala na oslavu svého
padesátiletého trvání almanach ,,Stadium”, v němž ve vzpomínkách
bývalých svých členů i V ,,kaleidoskopu zájmů” zachytila svou pade-
sátiletou činnou, vytrvalou a nezištnou práci napoli kulturním. Těch
50 roků to byl boj, tvrdý závod ,,odvážného Chtění”, úporná vůle zví-
tězit pod štítem ideálů Kristových. Překrásným způsobem vyjadřuje
to ve své vzpomínce J. M. Msgre dr. L. Prečan: „Rozorávat tvrdé líchy
na lánech Božích, sbírati hloží ja kamení na vinici Hospodinově, roz-
sévat s pláčem símě po úhorech lidských srdcí, sklízetiskrovnou žatvu
do stodol Páně.a bojovati dobrý boj někdy nad síly lidské -A V tako-
vém prostředí nerodí se literáti, nýbrž mučedníci s tvářemi větry a
dešti ošlehanými, třebas jinak se srdcem oplývajícím sladkým vědo-
mím vykonané poVinnosti.” Ty slova nechce se jen citovat, ty slova
zrovna chtějí se státi životním programem. Nemohla dostati Literární
jednota krásnějšího ocenění nad ně. A potom následují další krásné
stati vzpomínek ak nim se druží nástup nynějších sil Literární jed-
noty. Začíná nový boj, nová- generace. nastupuje, aby nesla vpřed
drahý. odkaz Stojanův a jeho poslední vzkaz:,,At neopouštějí brázdy
započatéè- -1-!” - Blahopřejeme Literární jednotě k jejich almana-
ch-u a k její dosavadní práci. A Růže Sušilova .chce ,ruku v ruce jíti
s ní a or-ati ty tvrdé líchy lánů. Božích. Nechť Pán žehná našemu dílu!

1 1 ~ - 1 1 .-- Sk.
Archa.. Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život. Ročník

XVI., svazek 1. Za redakce E. Masáka. _ j  j J
t Zjúrodných živinvyrašil letošní prvý svazek ,,Archy” a vzbudil v nás
opravdovou naději, že jaro naděje dýchlo i do moravských Iuhů, že
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,,Archa” po překonání časových nesnází opět započne svůj pravidel-
ný chod a spiní tak srdečně přání četných svých' přátel, kteří -j- bohu-
želľ- teprve pozdě si uvědomili, co „Archa“ pro katol. kulturní život
Znamená a čím jsou jí protoflpovmni. - Letošní svazek je velmi pěkně
vypraven jak obsahem, tak úpravou. Jest tu řada básní S osobitou Ze-
mitou vůní českého lidu a venkova.. Ale jsou tu také básně, které
s úplnou, jistotou můžeme přiřadit k našim nejlepším spirituelním vý-
tvˇ/orům,.BadıJ; původních prací doplňují pvřeklady jednak bás/nických
výtvorů sıanfiych, jednak studie O dílech svetovych katol. basn1ku.4Nu,
Äoljestě si prátı víìe? Jen jednuhvec -ł měsíčplí vycházení ,,z5ărchy”;

í tomu je potre ai prace -vsec , jımz není ostejny stav nesnı
doby. Těší nás,že naše kroky ve prospěch ,,Archy” tak vřele byly její
redakcípřijaty sa. slibujeme, že kde bude možno, tam budeme praco-
vati ve prospěch vítězství jejích snah. -o-Sk.

Illemo Camellı' P: S o ci a l i si t ak n ě Z e m. Přeložil P. Alberti. Nákl.
»Nového Národa‹< V Přerově. Cena 18 p P  

Illemo Camelli, kdysi socialistický agitátor, 'dnes-profesor boho-
sloví, vydal již před válkou svou konfesi, která V Italii vyšla v šesti
vydáních. _ í P s

P ` Spisovatel již v řmládíuchvácen ideou socialismu, oddalse cele
jeho rozšiřování přes persekuci a žalářování, tehdejších úřadů. Práce
se ,dařilaf a plnila pracovníky nadšením, dokud se do jejich řad nedo-
stali lidé, kteří V nich hledali pramen své obživy a ukájení svých cti-
žádostivých choutek. Tito ponenáhlu vytlačovali Zasloužilé pracovníky
starší a vedli lid tam, kam nutně Socialismus vésti musí -- do bezvěří
a mravní bídy. 4 P L í

Kniha je skvělým vylíčením obratu v přesvědčení spisovatele a vy-
psáním hledání_cest k Bohu, kterého konečně nalézá a jenž si za něho
dělá nástroj své slávy -- volaje ho ke kněžství. i  p P

Děkujeme vřele P. Albertimu za překlad tohoto zajímavého a krás-
ného díla a přejemeemu hojného rozšíření mezi dělnictvem, aby mu
ukázal; stíny social. systému amezi inteligenci, aby jí ukázal cestu

P. Antonín Králickci : Id e á le k n ě Z e . Přeložil Vojtěch Marzy. Tisk
a náklad Občanské tiskárny V Brně. i

Je todílo, které jedná o vznešeném stavu kněžském..Není to mo-
rální nebo asketický traktát, který povstal ze suchých kombinací, ale,
jak sám autor udává, je to kniha, která »Z ducha a nadšení p›ovstala‹,
Z toho, »co ho bolí‹<. .le to ideál kněžství, ideál mravní -dokonalosti
kněze, ke kterému všichni kněží všemi svými silami mají spěti,“ aby
byli pravýmislužebníky Krista Pána. Autor žádá od nás, abychom
skutečně byli »muži božími<<, abychom nejen slovy učili, nýbrž ivlast-
ním příkladem svítili lidem na cestě ctnosti, abychom se stali sku-
tečnými přátcli našeho mistra. “ P i c ~ P ˇ P *   “ P

S radostí vítáme toto dílko a těšíme se, že přispěje k ildeálníˇmu
smýšlení kněží vvdobě tak vážné a těžké. s t  i
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J. Světlý.-
/VCo mi das, syna . . ..

Tenkrát, když jitřenka naprahu žití
tobě, mě dítě, se růžově blýskla,
tenkráte na čelo Zemdlenou dlaní
první svůj křížek jsem vroucně ti vtiskla

Pověz mi, synu můj, co dáš sve' matce
v odměnu za onu blaženou chvilku,
kdy jsem ti želınala znamením kříže
ponejprv, dítě mě, na bílěm čílku . . . .Ý

„Drahá má matičko, za ten Tvůj křížek
v odměnu poželınáměhlavě Tvě zlatě,
na čelo vrásčitě křížek Ti vtisknu
ve ehrámě při první oběti svatě . . .”

Tenkrát, když poprvě, dítě mě drahé,
na svoji maminku iotevřeľs víčka,
kolika polibky - ví to jen nebe - s
sladee jsem zlíbala růžová líčka .

Rekni mi, synu můj, čím mi je splatíš,
řekni, jak odměníš teplo me' lásky,
ktere' misálalo v mateřskěm srdci,
když jsem tě líbala, lıladila vlásky . . .?

,, Za ty Tvě polibky - vlastní sve' ruce
podám Ti zulíbat, matičko milá,
až mi v niďı při první oběti svatě
spočine ponejprv Iíostiebílá . . .”

Tenkrát, když, po prve' ručky jsi vztálıl,
I 0 Y V
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ke svemu srdci jsem vroucne te stiskla,
V I I V Ido ocı, planoucıch materskym štěstím,

I O /
ŠĚ bohata slza mt radostı vtryskla .
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Za ono objetí v náručí sladkěm,  
za něžně hýčkání v mateřskěm žklínu, j

, řekni, co daruješ v odplatu vděčnou
rodné sve' mateři, drahý můj synu . . . P

,,Za Tvoje náručí, matičko Zlatá,
jině Ti objetí dítě Tvě chystá.-

 při první mši svatěpřivinu Tebe,
matičko, na Srdce saměho Krista . . .”

 

i Bohdan Chudoba:

Pohled do anglického unio-
 1'llSľ]_'lLl.

Kard. Meroier, navazuje na Newmanovu charakteristiku sv. Pavla,
pronesl tento radostný poznatekjo výhodách Společné práce: ,,Sym-
patie vede ke styku, vzbuzuje důvěru, vyvolává touhu po důvěrnosti
a po jednotě. Takto vzniká naše neochvějná víra v naše nauky, až
jsme totiž na sobě zakusili, že nás hlasatelé víry chápou, že nám rozà-
umějí, že vykládají v dobrém smyslu vše, co jim svěřujeme, že se nás
vždy V radosti zastávají a že nám odpouštějí.” (O Jednptě Církví,pro-
nesené na kongresu vv Bruselu V Září 1925. Ed. Stará Pıíše, 1927.) Po-
divuhodné, že právě Mercier, který byl po větší část Svého života
postaven na místo, kde na sebe narážely vlny několika příbojů, a kte-
rému bylovsopzeno, aby šel před zástupem,neohlížeje se po nějaké
Svetské zástıte, mohl v stáří ipronéstı takové Svědectví, dokazující, že
na konci Svého díla potkal přátelství a obětavoupomoc V práci, .věc
to, jež se Zdá nevděčnou  odměnou jen slabým lidem. Zemřelý bel-
gický primas se V posledních letech svého života věnoval co nejvíce
unionismu a Snad právě to ho posíliloiv práci, že nalezl přítele na
,,nepřátelské” straně, anglického visconnta Halifaxe. ˇ . ,

Všimněme si blíže těchto dvou lidí, Merciera a Halifaxe, neboť
osobnosti jsou nejvydatnější silou pro kteroukoliv myšlenkua také
nejpřitažlivější reklamou. První -- bojovník za vzkříšení filosofie, za
práva Své vlasti a za nové narození národů cizích, anglosaských, v duchu
a pravdě. Druhý - nástupce oxfordského hnutí,člověk, jenž šel proti
svému rodu, proti svým výhodám, proti nesprávným domněnkám
svých krajanů. Těžko říci, kdo Z nich. měl těžší úlohu. Ostatně není
ani třeba se takovými otázkami zabývati, vždyť Z obojí práce a z obo-
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jího pronásledování vyplynul výsledek, jakého nikdo ani nečekal -
sjednocení, jestliže ne vposlušnosti, tedy aspoň ve víře. Halifax nás
dnes více zajímá, poněvadž si chceme Získat aspoň letmý přehled an-
glického unionistického hnutí.

Slovanům je ovšem bližší sjednocení východní, nesmějí však při
tomppřezírat hnutí západní. Velehrad je sice blízko, ale Malines jsou
stejně důležité. A kromě toho, jak ihned uvidíme, není katolická cír-
kev osamocená v zájmu o pravoslavné; anglikáni nikdy nespouštěli
s očí velkých obcí ruských i balkánských. A tak se ještě může státi,
že obě spojení budou provedena zároveň. Na první pohled možno
však i neznalému postřehnout důležitý rozdíl mezi západem a výcho-
dem: pravoslaví evyznání církve, kdežto západní schismatická kreda
jsou právě jen vyznání. Co je pro sjednocení výhodnější, neodvažu-
jeme se zatím s jistotou tvrditi. d

Anglikánská církev, zastoupenákromě Anglie i vt Skotsku, Sever.
Irsku, Kanadě, Jižní Africe, Australii, lndii a všech ostatních zemích
rs anglickým obyvatelstvem, je svým hierarchickým zřízením katolí-
kům a pravoslavným nejbližší, ale přece je uvnitř příliš rozvrstvena,
aby se mohla považovat za církev v pravém slova smyslu. Přílišné
rozdíly jsou mezi tak zvanými Broad a High Church, stranami tíhnou-
-.cími k protestantismu nebo katolicismu, mezi Barnesem, darvinov-
cem, a Davidsonem, bojovníkem za opravení úřední modlitební knihy
(Prayer Book), kteří jsou přece oba biskupové, jeden v Birminghamu
.a druhý byl do nedávna na primasském stolci canterburském. Ale
ve všech vrstvách anglikánské církve vytryskovala časem snaha po
zsblížení S ostatním křestanstvem. A té jest nám si hlavně všímati.
1 Oxfordské hnutí nebo aspoň jeho větší zbytek po konversi New-
:manově a některých jeho druhů bylo jakousi první mimořádnou spo-
Ĺlečností, zabývající se otázkou sjednocení,jež se stala V19. století jed-
ním z hlavních podnětů časového pochodu zvaného English Revival,
~což jest obnovení církve křestanskými tradicemi. Bylo to právě Eire-
nicon, r. 1865 vydaná kniha Edwarda B. Puseye, jednoho Z nepřestou-
jpivších přátel Newmanových, která rozvířila V anglických myslích

i šrůzné myšlenky o tomto námětu, třebas poučovalave smyslu dosti
zzodlišném od učení katolického. Ještě v roce 1869 vzbuzovaly určité
naděje styky E. B. 'Puseyho a brechinského biskupa Forbese síran-
vcouzskými dogmatiky, zajímavé pro historika již Z toho důvodu, že

A jejich katoličtí účastníci, pařížský arcibiskup Darboy, biskup Dupan-
loup a snad též jesuita De Buck tvořili potom počáteční oposici na
.sněmu vatikánském a nebyli tedy nikterak zaujatými a proto vhod-
fınými konferenciéry pro Puseyho. Tyto styky však byly přerušeny
4a Pusey se v letech sedmdesátých po dokončení vatikánského koncilu
vzdal všech Svých unionistických snah. Pozoruhodné je, že známost
Halifaxova s Drem Puseyem datuje se 'právě rokem 1866, V době

~ i :zvýšené aktivní činnosti .tohoto oxfordského. horlitele. Tehdy asi na
Halifaxe nejvíce' působil a je možno, že vše by bývalo dopadlo jinak,
.kdyby se Ha-lifax dostal do jeho vlivu až po roce Sedmdesátém.  

j Počátky uınionistických Společnfostìí, které dnes* mají nejvvětší dů-
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ležitost, vyšly Z méně známých rukou. Soukromí pracovníci J. G. Spen-
cer, A. Phillips de Lisle a F. George Lee založili v r. 1857 Společnost
pro snahy o sjednocení .křestanstva (Association for Promoting the
Unity of Christendom, A. P. U. C.).` Vedle ní pak vznikla řada jiných
společností, obrácených částečně i k pravoslaví-: Home Reunion So-
ciety (1875), Sdružení pro východní církev (Eastern Church Associa-
tion), které později S English Church Union (Anglickou církevní Unii),
vedenou lordem Halifaxem, zahájilo velkou kampaň pro ritus, v an-
glikánské církvi často zanedbávaný, Society of St. Thomas of Canter-
bury (Společnost sv. TomášeBecketa) a ve Spojených Státech r. 1910
Christian Unity Foundation (asi: Matice pro křesťanskou jednotu).

Nesporný vliv na vznik všech těchtospolečností měla sama angli-
kánská církev, a to vedle práce některých svýchpředáků i prostřed-
nictvím biskupských konferencí. Záhy se objevila nutnost určiti aspoň
základní směrnice pro sjednocovacípráci a tu při konferenci anglické
hierarchie v roce 1888 zvláštní komité pro církevní jednotu vypraco-
valo čtyři směrodatné body, zvané podle místa sjezdu Lambeth Qua-
drilateral: ,,1. Písmo svaté jako základ víry, 2. apoštolské a nicejské
kredojako vyznání víry, 3. dvě Svátosti nařízené Kristem samým
(t. křest a svátost oltářní), 4. zřízení episkopální, jehož pracovní
způsoby mohou býti přizpůsobeny místním potřebám“.” Jak vidíme,
jest to omezení velmiširoké a postavené na liberálně anglikánský
základ. Zvláště pak si musíme uvědomiti, že třetí bod, pokud se týká
Svátosti oltářní, spoléhá na slova anglického katechismuo eucharistii
a jeho 28. článek, což obojí lord Halifax spojuje ve větu: ,,Tělo a krev
Kristova jsou pravdivě a skutečně dávány, brány ipřijímány v Nej-
světější Svátosti,” že však zvláště nedávno “ za sporů o modlitebnı
knihu jasněse ukázalo, jak se zde různí praxeanglikánských kněží,
Z nichž mnozí považují uctívání Svátosti oltářní za rouhání. To se
ostatně špatně vyplatilo již biskupské konferenci z r. 1908. Ta po Zá-
sluze upozornila na styky S katolickou církví, doporučila je a zároveň
doporučila vzájemnou službu V podávání svátostí S církví pravoslav-
nou všude tam,kde není na blízku kněze anglikánského nebo V opač-
ném případě pravoslavného vyznání. Vzbudilo to značnou pozornost
zvláště mezi pravoslavnými usedlými ve Spojených Státech a biskup
Rafael brooklynský dokonce vydal nařízení téhož smyslu, ale poznav
názory anglikánských kněží O eucharistii, V krátké době je spěšně
odvolal. Bylo to, pokud je mi známo, jediné praktické uskutečnění
unie mezi církví anglikánskou a pravoslavnou. i či j i

“ Všechny snahy O sjednocení byly a dosud jsou v Anglii budovány
na předpokladu platnosti svěcení anglikánských biskupů a kněží. Když
ovšem byl historicky aspoň poněkud objasněn Způsob, kterým arci-
biskup Cranmer za Jindřicha VIII. po jeho vůli světil kněžstvo, když
se vysvětlil původ svěcení anglikánských biskupů za Alžběty po novém
potvrzení 39 'ů článků, a když na základě toho papež Lev XIII. prohlásil
.anglikánskou postoupnost biskupskou za klamnou, působilo to jako
šıider hromu v kruzích příznivých sjednocení. Nic nepomohly dobré

i ìxıfımysly papeže, autora slov: „Rozkolní bratří-, atjest jakýkoli vášritus,
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naše srdce je vám oteVřeno”. (Praeclara gratulationis, ze dne 20. VI.
1894.) Halifax sám vyplnil celou knihu bojem o opravu, autoritativ-
ního výroku papežova, ale marně. Jeho posice doma byla tím otře-
sena, Vždyť nestála ani před tím pevně, poněvadž zastánce sjednocení
se starou církví platil V hlavních an lick 'ch kruzích za člověka, 'emuž
se nutnozvyhnout. Mnoho nepříjemřıostíyzpůsobil si svým rozhbdnu-
tím V rodině a později byl donucen vzdáti se svého místa u dvora.
Můžeme dokonce předpokládat, že tradiční úcta anglické veřejnosti
k biskupům jako držitelům apoštolské postoupnosti, uražená zamít-
nutím papežovým, zatlačila by asi unionistická hnutí úplně do po-
Zadí, kdyby zde nebylo dvou důležitých činitelů: Halifaxovy vytrva-
losti a Mercierovy pilnosti. „Nikdy nepohneme veřejným míněním,
budeme-li držet jazyk za zuby”, prohlasil Halifax V památné řeči r.
1895 V Bristolu. ,,Pol1nou jím jen ti, kteří bez ostychu a odvážně budou
projevovati Své mínění. Jest V zájmu celé církve Kristovy, V zájmu
politického pořádku - V zájmu lidského pokolení, aby tato odcizení
Z křesťanské rodiny zmizela. Učel je dobrý, nemáme proč bychom se
styděli. Slibme si, že si budeme věrni”.  

řvlaliııské konference spojily tohoto bojovníka, jenž zároveň S bi-
skupem Charlesem Core a bývalým arcibiskupem canterburským je-
zdil tam zastupovat an likány, s kardinálem Mercierem a řátelství
potrvalo až za hrob. Zigvotopisec velkého belgického primlasa bude
někdy mít příležitost oceniti jejich společnou práci Z Většího odstupu.
Pro anglokatolické hnutí stal se Mercier Svatým ochráncem. (Viz Ha-
lifaxz Last Days of Card. Mercier and Some Appreciations.)

Jaký je nyní stav unionismu V Anglii? Lordu Halifaxovi bude to-
 vhoto roku devadesát let, věk skutečně zralý pro odpočinek. Své od-

kazy shrnul ve dvou proslovech k členstvu Anglické církevní unie.
(Reunion and the Roman Primacy 1925, Catholic Reunion 1926.) Cte-
me-li je, nemůžeme se přes všechnu jejich příbuznost' s Výroky Merci-
erovými ubránit dojmu, že jsou pravdivá slova kritika Sidney F. Smitha:
„Viscount Halifax se ujal sjednocovací methody, která nikdy nemůže
být užitečná, poněvadž nedbá pravé povahy katolictví.” Skutečně
trochu vlastnosti zde určené má setrvání Halifaxovo na platnosti angli-
kánských svěcení ijeho pojetí unie církví, které se pravděpodobně
stane ještě předmětem delší di-sputace. Halifax totiž Vedle svéráznosti
rituálu, která ostatně ipapežem Lvem XIII. byla opětně uznána, žádá
i jakousi samosprávu spojivší se církve, ke které hledá příklady a zá-
roveň i důvody Ve svém. výkladu poměrů V církvi prvotní. Na tomto
místě nemůžeme otázku rozbírat podrobněji, poněvadž V tom Vadí
zvláště přílišná šíře podání Halifaxova, nepodávající podrobnějších
vysvětlení, jak by vypadala Zamýšlená organisace. 0

.Iinak se lord Iˇlalifax staví na úplně katolické stanovisko. Kdekoliv
mluví o rozdvojení a opětném sjednocení, můžeme čísti mezi řádky,
že tyto myšlenky nevyplynuly Z prostého zájmu, ani Z rozumového
uvažování, nýbrž Z procítěné náboženské potřeby, Z vnitřního ideál-
ního obrazu. Jest tu něco podobného tomu,›co líčí Léon Van- Der
Essen v charakteristice Mercierově. Ve svém slavném pastýřském

- ı _
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listě o Vlastenectví a Vytrvalosti,uveřejně11ém za války za německého
obsazení jeví prý se Mercier jako velký vlastenec. Byl však více. Byl
hlasatelem ideálu, který si sám vytvořil jako obhájce ,,Věčného Města
Božího,” kde vůle Boží je nejvyšším vládcem. Podobný obraz Města
Božího, pojímajícího všechny národy přešel asi do duše I-Ialifaxovy
a zapustil V jeho srdci hluboké kořeny. Hlavní důvodý pro sjedno-
cení vyplývají u něho Z Eucharistie a je rád, když ozvěny podobných
snah může najít u všech svých souvěrců, ano i u Wesleyánů a pro-
testantů. Bíınský primát je pro něho věcí nejvíce hodnou uznání od
Angličanů a to uznání primátu iure divino v první řadě, k čemuž
teprve potom přistupuje rozumová nutnost ústředního vedení. Ovšem,
jak již nahoře bylo řečeno, dvě věci zde činí nesnáze, trvání naplat-
nosti anglikánského svěcení a přílišný optimism, co se týče součas-›
ného stavu víry v anglikánské církvi. ~ B'

z Lord Halifax doufá, že dojde ke změně rozhodnutí Lva XIII. a věří,
že dnešní anglikánská církev je úplně připravena k opětnému sjedno-
cení s církví římskou. I kdyby se vše nesplnilo, platí přece slova
Smithova, že přes to vše Halifax ,,vyniká jako člověk, který pracoval
víc než kdokoliv jiný,aby pozvedl přitažlivou myšlenku Katolického
sjednocení před oči naší generace”. Nebude-li dílo dovršeno hned,
.stane se tak jistě časem. Vzpomeňme slov Mercierových:

„Jděte k našim rozkolným bratřím, ale přibližujte se k nim s ucti-
vostí. Neútočte násilím na jejich svědomí, ale čekejte, až vám je sami
otevrou. Vaším posláním jest připravovati duše na milost, která může
přijíti jen od Ducha Svatého. Neque qui plantat, est aliquid, neque
qui rigat, sed, qui incrementum dat, Deus. Qui autem plantat et qui
rigat, unum sunt; unusquisque autem propriam mercedem accipiet
secundum suum“laborem.” (I. Kor. 3, 7 -› 8.)  a

Fr. Rud0_šDiĹ0ng, 0.17. jlif.:

.Sıársıım corda!
- \

i Je vznesˇené: “  z B
_ Zbelavých Výsˇin velikého Tcg'Omna

Čuť [Jimi hudbu zvuky Ĺiaf
. V nemritu večnej harmonie Sfér,

čııť V ıšc/wate a nadšení é
Veležme trilflrćíť zaZ.mŤ8lf`.- M'ZŤer!

Sursum corda .f

~‹.
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Svet nevie zobjať pjosolstš/O,
nie - Slovo toľkýclı Oöetí,

j tu cúva na Stcí veľkých dám, r
. tisíce žhavýc/1 nezakrúži túh,

perıtte Íclesajú - až V zăpätí
Sa rıttı' It zemi - genij'-duch ,'
kým totie zvuky. nesú Sa B

e tie/ıunÍv:0, tı'.š'ÍıC0,« laılıodne, í
kým Objímtıjú o
tcžlc nežne, sťaby vćínku ciwev
cz Zaiiehajú Svetom, čo
bolestne Slaafký spev,
kýın totci Š/ýsˇin Svătořıra
utieta V diatle, V Sˇire' Íťoncˇiny
Ohnivé tvoriac Vidiny š
- Spćınilý ozaj Sen - i
O jedno prosiac Zen:

Sursum corda: .Í

Konečne, Večný as
- ıt teöa,krćíS0 Ábsolútna,
nćččz'/Zero Božstva, hudba Tćıjomnaf  
_ Káø .çú izžø čøzá,   
kde vryta',je: e .
statečnost, zdatnosť nezlonmćí .Í

` Sıırsum eoroľaf B
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V. Skalnílm

Básník Eucharistie.
K sedmdesátinám Xavera Dvořáka.

V minulých dnech nehlučně přešly sedmdesátiny Xavera Dvořáka,
básníka tichých hymnů duchovních, který Ztratil se vt tajemných Za-
hradách duchovních hodnot, aby odtud vynesl a ukázal ostatním li-
dem nejkrásnější jejich květy. -- _ ”

39.
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Směrnicová linie díla XaveraDvořákaje velmi výstižně vyjádřena
názvem jeho básnické Sbírky; Stínem k úsvitu. Ale X. Dvořák. nedošel
jen nějakého kratičkého úsvitu, záblesku ranního slunce, který v zá-
pětí pohltí černé mraky, nýbrž on se ponořil a prohřál v samé záři
pravdy, vt tichých, nekonečných zdrojích Eucharistie, V ústraní chrámů,
daleko vzdálen všedního shonu. Jeho poesie- toť hledání pravdy. Hle-
dal pravdu všude, ve všech projevech života, u všech lidí, ale marně;
nenalezl jí tam, protože tam není. t S

Aproto unaven vzpomíná: ,,. . . chtěl rozkoš žíznivý pít, Z níž proud
živý kane, a nalez° cisterny jen polo rozpukané . . .”

Roztrpčen odvrací se od shonu všednosti a volá: „Není líto života
mi, jeho žhoucích rozkoší, jsou jak bouře nad horami, která květy
pustoší.. .” B S  o š e

Marná byla zatím cesta básníkova za pravdou a proto X. Dvořák
hledá pravdu u těch nejchudších. Tu je první počátek vystopování
pravé cestičky, která vede k úplné pravdě. Dvořák cítí soustrast S chu-
dými, prostými lidmi, chápe jejich utrpení, ale zároveň itu krásu, která
tichou, prostinkou aureolou je obetkává. UX. Dvořáka snad po prvé
objevil se onen rys poesie vedoucí od pochopení prosté duše chudého
člověka k Bohu, který tak často objevil se u básníků po světové válce.
V několika básních vyzpíval Dvořák hrdinství pracujícího lidu tak
krásně a čistě, že u nemnohých básníků českých, kteří přímo se obírají
tématy sociálními, najdeme podobné motivy. Dvořák má na příklad
ve sbírce „Stínem k úsvitu” báseň ,,Západ v horách”. Slunce sklání
se do klína hor. Ticho vane krajem a rosa padá na zem. A tam kdesi
na stráni muž s ženou tahá pluh skalnatou půdou. Bohaté krůpěje potu
kanou do zoraných brázd. A básník dívá se na ně z dálky a končí:
„Co v slzách. zrak, já tak se díval, svit červánků tam s nebe proudem
splýval, amísto rosy veeskrůpějíchv rudých tam plál -,pot chudých !”

I na jiných a jiných 'místech (Zebravému děcku, Utočiště tonou-
cích) vyjádřil svůj názor na sociální otázku. s s

Jejich pomocí našel básník svou cestu pravdy. S rozdychtěnou du
jde po ní a nové a nové krásy se mu objevují. A básníkova očištěna
a zvroucněná duše propaluje se k žhavé víře a náboženskému nadšení.
Ale nezůstal jen u něho. On svými meditacemi a kontemplacemi pro-
díral se ještě hlouběji, k samým zdrojůın pravdy, ke Kristu Euchari-
stickému. Ve sbírce ,,Eucharistia” vytvořil takové krásné básně, které
musí uchvátit každou věřící duši, když Dvořák na př. zvolá: a

CD‹
\ı-ıx

,,I“Ile, hnízdo pelikánal Zde se tají,
zde bílých ňader Schránu otevřev,

lfl ` dal srdci proudem tryskati svou krev,
těm, kteří žízní cestou umírají !”

A na jiném místě S duší láskou zažehnutou vybízí všechny:

A „Strom života, ó pojďte S něho jísti!
S juž krvavý květ dozrál v bílý plod!
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Sem., včely mystické, to váš je hod,
sem, Krista blahoslavení, vy čistíľ' p

Věru tak krásných, svatou láskou prodchnutých básní nevytvořil
11 nás žádný jiný básník. A slyšte ještě na konec krásný hymnus Dvo-
řákův, když ve svém srdci uhostil Božského, Svátostného Spasitele I:

„luž kolébkou se stalo srdce Iné,
tam krásné dítě vroucně kolébám;
co Betléme kdys ty, já nyní mám, ˇ .

_ Ý ne kříž, ne smrt je víc mi odejme I"

(Jo X. Dvořák zpíval, totaké žil. Naše vděčnost bude ke Dvo -
Lkovi vždy ryzí, jako ku pěvci Eucharistie.

l"'$< Qìx

.“=

Dominik Bříza.-

Pozdrav.
(Obětovaným). e Ý

ˇ I přistoupil Ježíš a dotek se jich, pravil: ,,Vstaňte, nebojte seĚ”
(Mt. 16, 7). i  ˇ , e r Í
~ Ve chvíli, kdy šlo o náš život, přišel k nám Ježíš. - .le u nás! -

I V -j I I / ' 'I ' I vv I °Jsme zachranenı. Nam vpatach znı sıce to jızlıve a smesne: vyhnancı,
zbabělí, světem vyobcovaní, avšak jsme lv proudech paprsků, jež po-

'I ' I I ˇ V I I 0 Y' Y /' Í Izvedajı volanı naseho hlubokého dıkucınenı a adoracı - za zachra-
V' I I I I , / I ' , ' Inu . . . Hned pri prvnich raznych krocích vypovıdame boj, co není -

Bůh. .-  D  i
I

0, cítíme v šlezích duše své cosı nevyslovıtelného, velkého, pnou-
cího se jakovrcholky stříhrných Alp, znějícího jak andělských perutí
van, mocného -jak žezlo Salamouna krále, měkkého - jak hebounké
červánky svlažených jiter . . .s Tážeme se jí, kam míří svůj let v tajem-
ném doteku Slova; ve chvíli, kdy obzory myšlenekse sklánějí v záři
velkého Sionu? ě B í

“ , A v odpověd nám zní 'blankytný -- pozdrav, - jenž všechny žíly
za cévy prochází, jenž pažím dráhy gest proráží a hymnicky jako duch
se vznáší nad - folianty zaprášených velkých děl, značených sigilem
knížat mocných toho světa, nad hrůznými obludami, jež viděl Svatý
Orel z výšin visí ,Z moře vystupovat jako symboly zrůdných loktůsvěta
-až dech srdce se sráží - - -e  “

Ý že jsme sluiıy Božími! r
. e Ó sílo pozdravu!
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A Slovo tělem učiněné - nás přijalo ve svou náruč. - Toť stany
naše na hoře Tábor, toť místa naše v branách Lásky, neb jsme chtěli
- přes veškeré boje, přes propasti a skály, - neb vozatajem srdcí našich
byla--Vůle. l t ' j ~

liž víme, co tyčíš V našich duších, náš věrný Přítelil e S
-Lásku, vrchol dokonalosti Tvé Církve vyznavačů, --. jež mezí nezná.

Hoří pro všechny nesmrtelné duše a mimo ni svět víc nic nepřemáhá.
Ty pozdrave při úžasn ém tom spojení i ve dnech chladných, dešti-

vých nám znějľ i .  
i - Zlad duši iiaši v tentýž akord, jímž ode věků zn I:I--\\ CIl<

l ReginaldM.Dacík 0.P. i
4

Pohled do duše spravedlivé.
Dokončení.

.lak ubohéjsou pojmy moderního člověka-O modlitbě! Zdá se nám,
y vv / O V ı ı _ V 0 _yı O

ze cinime dost a snad 1 mnoho, venujeine-li Bohu nekolik okamžiku
dne. Nášpoměr kBohuje tak chladný, oficielní, bojíme se takřka před-
stoupit před něho. A přece jak docela jinak se musí utvářeti naše ná-
zory, pomyslíme-li, že Bůh je naším Otcem, my jeho dítkami, že mi-
lostí jsme přijati do řádu nadpřirozeného, účastní na životě Božím, že
,,ppiihá yíra, jak praví âv.vanB old Kříže,1 je llqlízký a úměrfný pšostře-
de jenz muze spojıtı usı s O em, ze pou a vıra ve svem zl aveni.
a zřeknutí se všeho unáší nás více klásce Boží než duchovní vidění,”
že život milosti je začátkem života věčného, ,,inchoatio vitae aeternae,”'
jak praví často sv.`Tomáš,2 že Bůh žije v nás a my v něm. “

Alžběta pochopila plně podstatu přátelství Božího s člověkem, jež
mu skýtá milost posvěcující a stoupala až na vrcholky lásky, odkud.
pohlížela na vše jako ,,prostým patřením.” Vystupovala od živé víry
v'přítomiiost Boží, prošla děsnými“ mukamı temné noci smyslů, Zaku-
sila nejhroznějších vypráhlostí, ale nelekala se ničeho. Její duše byla
ponořena .V Boha, odkud jí nemohla vyrušiti žádná muka tělesná ani

V / ' 0/ V - I V I ' ' / V/dusevni. Jeji duse zakotvila po hroznych zkouskach v „intimnim pra-
telství s Bohem” a odtud jí nemohla dostat žádná moc, poněvadž mi-
lovala. „Kdybys chtěl, Bože, volala, jsem ochotna žíti i vpekle, aby
Z této pekelné propasti stoupala bez ustání ek tobě modlitba srdce, jež.
tě miluje” (IV). , i t e
í Alžběta již je zakotvena v lásce, její srdce se oddalo Bohu cele ve
své křestní nevinnosti, víra ji pozvedla k Bohua onaokouší sladkých-
plodů lásky. Vystupuje den ze dne. ,,Karmelıtka, praví, klade všechno

/ Y V x / V I vv/ ° I Isve stesti ve viru v tento bozsky pramen. Veri, jak pravi sv. Jan „lasce
Boží k ní,” věří, že táž láska ho přitáhla na zemi ado její duše, nehoť
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ten, jenž se nazývá Pravda praví V Evangeliu: Zůstávejte ve mně a jáíł
I Í Y / V/ Y"' 0 Y "ve Vas. Proto posloucha proste sladkeho prikazu; zije. V duvernostižá

s Bohem, jenž přebývá V ní” I
To jsou slova, jež zaléhají k nám jako podivuhodné zvuky nebeské“

hudby, jež nejsou s to zachytit naše smysly uvyklé na věci pozemské.
Tak jsme se vžili do hmoty, že nadpřirozeno je nám cizí, nedovede-
me ho chápat, děsíme se ho, ba zda se nám i odvážlivostí a nedostat-
kem pokory uchopit se ho, žít V něm. A přece stačí jen číst kapitoly
SV. Jana, zvláště řeč Spasitelovu po poslední večeři, abychom odhodil'iz„
Všechen ostych a dali se strhnout pozváním Božím. _ r

Sestra Alžběta milovala žhavvě, vášnivě. Láska ji úplně ztrávilaf
a podala jako libou oběť Bohu. ,,Zíti láskou, psala kanovníku, svému
příbuznému, to znamená žítı jen jemu (Bohu), V něm, jím. Neznamená

/ / YYto míti již Z části svůj ráj na zemi? Rada bych se Vam sverila s něčím zť“
ó kdybyste Věděl, jak trpím někdy touhou po nebi! . . .”

Z její horoucí lásky vycházel duch apoštolátu. Pochopila, že apo-
štolem. není jen kazatel, učitel, nýbrž i ten, kdo celým svým životem
káže křesťanství, kdo přivádí Bohu duše modlitbou. „Chci býti svatou,
volala, abych oslavila svého božského Mistra.” A ke slovům: „A já
sám posvěcuji sebe za ně, aby i oni byli posvěceni V pravdě”,3 podává
komentář právě tak hluboký jako nádherný. Praví : „Přivlastněme si
Zcela ta slova svého vznešeného Mistra.“ Ano, posvěcujme se pro duše“

v Y Y- - ° I I Y V I /V IV I,“a ponevadz vsichni jsme udy tehoz tela, V te mire, V niz budeme mini;
božský, život, můžeme způsobit, aby proudil V obrovském těle církVe.”ů
(IX). „Chtěla bych se mu (Bohu) klanět V naprostém mlčení, abych;
vždy víc a více vnikala do něho a byla jím tak plna, že bych jej mohla..
rozdávat prostřednictvím modlitby těmto ubohým duším,“neznajícím
daru Božího.” (VII). s

Byla ještě dítětem, když se V Deijonu konaly misie. Ale kdo vypo-
ví její touhu po spáse duší ? „Můj Bože, psala do svého deníčku 5. března
1899, obětuji ti svůj život za úspěch těchto misií, Dej mi trpět, ale vy-
slyš mě! Viz mé slzy, mé vzdechy! Milost, milosrdenství, všemocný
Bože . . . Isem ochotna vše snášet, ale smiluj se nad světem, ve jménu
mého božského Snoubence ehož chci těšit.” III. Zá asila s Božím

' I 9 JV I I V I Pmilosrdenstvım a dobyla skveleho Vitezstvi.
 Kúplnosti karakteristiky sestryAlžběty od NejsvětějšíTrojice dlužno“

se ještě zmínit o jejím hlubokém poměru k Nejsvětější Trojici. Bęáda
-se zahloubala do hlubokého významu svého jména Alžběta -- dům
Boží. Byla si jasně vědoma nádherné nauky katolické církve. o přebý-
vání Nejsvětější Trojice V duši spravedlivého a proto se nořila s ne-
smírnou láskou do tohoto tajemství a vedena milostí a darem mou-
drosti dosáhla hlubokého poznání. V duchovním testamentu své sestře“
tak jasně určuje činnost božských osob, jako by ji byla V duši milost-
ně zakusila. „Odevzdávám ti, praví, svou pobožnost k Nejsv. Trojici
(pour les „Trois”, jak pravívala), žij uvnitř s ní V nebi své duše. Otec“
tě zahalí svým stínem, jako by položil mrak mezi tebou a věcmi .po-
zemskými, aby tě chránil celou pro sebe; sdělí s tebou svou moc, abysvè
ho milovala láskou silnou jako smrt. Slovo vtiskne ve tvou duši jakož-

43

fm/



je pod vlivem Ducha svatého i když si toho není vždy vědoma . . 4

flždo krystalu obraz své vlastní krásy, abys byla čistá jeho čistotou, svě-
tlá jeho světlem. Duch svatý tě  přetvoří V mystickou lyru. Silentium
pod jeho božským dotekem vykouzlí vznešenou píseň lásky. Pak bu-
-deš ,,chválou slávy”4 (XIII).

.Ie těžko říci, že tato slova jsou pouhou teorií, že nezakusila sama
na sobě jejich hlubokého smyslu. Tajemství Nejsvětější Trojice bylo
-milým předmětem jejích úvah, V něm hledala motivy ke své hrdinné
lásce a nalézala V hojnosti, nebot,,Bůh je Láska a kdo přebývá V lásce,
,přebývá V Bohu a Bůh V něm”.5 A proto Alžběta přebývala V lásce
as zůstávala V Bohu.

e s Nazvala se Chválou slávy a sama vykládá význam svého jména,
čímžvyjadřuje účel svého života. „Chvála slávy je duše, jež přebývá
V Bohu, jež ho miluje čistou anezištnou láskou, aniž hledá ve slad-
kosti své lásky sebe . . . Chvála slávy je duše oddaná mlčení, jež se
chová jako lyra, aby pod tajemnými údery Ducha svatého vydávala
božskéharmonie . . . je duše, jež neustále trvá-V díkůčinění . _ . V nebi
svého srdce začíná již svou službu věčnosti. Její zpěv je nepřetržitý,

Zpívá stále, klaní se stále, ztravuje se zcela ve chvále a lásce . . .” (VlII.)
Její tak nesmírně jemná“ duše se rozezvučela každým okamžikem

k chvále slávy Boží. Naučila se žít V Bohu, byla V něm stále pohrou-
.žena a odtud čerpala obrovskou sílu. A když na sklonku života byla
otázána, jak bude V nebi plnit-i svou povinnost vůči zemi, tu odpo-
vídá vzácná a hluboká slova: ,,Myslím, že mé poslání V nebi bude
.přitahovati duše k vnitřní modlitbě a usebranosti a poináhati jim,
aby vyšly ze sebe a přilnuly k Bohu zcela prostě v objetí lásky. Chci
je chrániti V tomto hlubokém mlčení, jež dovoluje Bohu, aby se vtiskl
V ně a je přetvořil V sebe.” I S ' .

1 Montée du Carmel, tr. Hoornaert, I. I. c. (8.
2 II. II. q. 24. a. 3. ad 2, De verit. q. 14. a. 2. ~
3 .Ian 17. 19. e ˇ A
4 Chvála slávy - Louange de gloire, bylo mystické jméno sestry.- Alžběty, vzato

Z epištoly sv. Pavla k Efeským hlava I. Qui praedestinavit nos . .in laudem gloriae . .
V5 I. .Ian IV. 16. “

1 _ y
VOtakar Zizka:

Moravy.Š* t\l \. 0“. Nfl š N\Băse
1

l

A › Jaroslavu Zatloukalovi..

Jen na chvilku kdybych se vrátiti molť, ˇ
i Oh, e _ e j

na chvilku se vrátit -
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` ty rodný kraji můj, 'ty sladký kraji,
jak jsem te' mohl ztratit? _ _

1 Noc tiše volala, 1
I Y 1 Inoc temna, stıtava,

a růže krvavá
mi sny -me' rvala. j

Úsměv jsem ztrácel v slzách svých,
pod plachtou bolesti jsem teskně stěnal --
na rtech jsem nesl jméno tvé, tak Sladké'

jako matčin smích,
jenž steskem mlčení me' tváře poznamenal.

Ty rodný kraji můj, ty sladký kraji,
` jak jsem tě mohl ztratit P e í

Jen na chvilku kdybych se vrátit moh°-

S jen na chvilku se vrátit . . .

“ Josef C. Kebrle:

Středověké křesťanství a tě-
lesný život.   

Studujenie-li středověké dějiny, potkáváme se nejednou u kultur-ˇ
ních historiků a spisovatelů dějin filosofieľ s názorem, že středověk
ovládan ' křesťanskími ideami zdůrazňoval řes říliš duchovou strán--P P ,
ku člověka a statky nadpřirozené na úkorživota tělesného. Někteří
dokonce tvrdí, že mnišství a askese středního věku Vypověděly boj

V- 99 ' ° ° 1 vıv- V ~ I I ev ' v,,ziVotu . .A to je jedna Z pricin, ze se tolik mluvi o temnem stredoveku.
V souvislosti s tímto předmětem je nutno se zmíniti o I. Vrchli-

ckého díle ,,Hilarion”. Tuto „píseň života a naděje” napsal Vrchlický
roku 1881. Je věnována jeho matce. Najdeme tam leckterou krásnou-
ˇ2l 'kld' ˇlk' hˇb'Kd"l'iˇ' ˇ 'vetu a e za a ni m s en a e oc ena. Z m uvı o zivote ma

3 * 0 Y-y V P y I ~ y V Y V I , Iskoro na mysli jen zivot, tela. A domnıvaje se, ze kresťanstı asketefl
viděli dokonalost V ničení tohoto života, dí, že Bůh chce život, nikoliv

Yumírání a nakonec V mohutném hymnu protestuje myslenkou: touhy“
po životě neumlčí nikdo:  
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S »Jest život velký, nešmrtelný, jeden,3
vesmíru- Iˇiadry proudí od pravěku,
jen V něm jest spása, Vykoupení, eden, ˇ
jen V životu Bůh mluví ke člověku.

A darmo člověk vz-bouřen proti němu
jej bude zapírat a ničit V sobě, 1
on pouze .dá mu hvězdy k diadému
a V posměch na jeho zas vzroste hrobě.‹<

Ale křesťanská dokonalost nespočívá V tělesných, zevnějších přís-
nostech; spočívá v lásce Boží. Kdo by neznal chvalozpěvu sv. Pavla
na lásku?_.Ie to V něm jasně řečeno: kdybych i tělo k spálení vydal
a neměl lásky, nic mi to neprospívá. Zevnější přísnost může býti

' ' Y ' 'I ' 'Y /' Y' I Y/projevem dokonalosti neb prostredkem k jejimu dosazeni.Nejake pris-
` - - Y. V I' ` V ' _ Iv Y z ° V I 'nostije ovsem kazdemu treba, neboťjsou Vasne, jez nemohou byti
spoutány, leč ,,postem a modlitbou”. Ale přísnost exagerovanou, hra-
ničící s Božím příkazem: „Nezabiješ !”, takovou nutno odmítnout.

- 5 I I z I 'Y I 0 'V'V budhismu se shledavame s naprostým znicenim chuti k zivotu.
Avšak křesťanství je takových tendencí vzdáleno na míle. Ie přiro-
zeno, že i mezi křesťany, zejména mezi liorlivými křesťany oné slavné
doby, kdy Evropa byla zemí křesťanskou, našli se ]ednotlivci,kteří
zaměnili dokonalost s prostředky, cíl s cestou; proti těmto Vrchlický
spravedlivě horlí ve svépísni života. Nikterak Však se nesrovnává se
skutečností tvrzení, že středověké křesťanství a jeho askese (úsilí o do-
sažcní křesťanské dokonalosti) směřovaly k negaci přirozeného života.
Není to jen aprioristické odmítnutí dle různosti pojmů askese a do-
konalosti, odmítnutí na podkladě křesťanské psychologie a nauky

V V 1 0 I - - I I Io cloveku (antropologie). Mame historicky dokument nesmirne ceny.
'I I. Iw V _ ˇ - I z I ' V I °Jest jim nepatrna knızecka o 73 kapıtolach, ktere jsou neprebernymı

doly moudrosti a bohatství. .Ie nadepsána: „Begula sanctipatris Be-
nedikti”.5 s _ ť ˇ

Kterak právě Z ní můžeme svá tvrzenípřesvědčivě dokázat? Věc
jest Velmi jednoduchá. Obrazem středověké touhy, námahya úsilí

'L V d ,Y/_ kl/_Y kf Y/ /ˇ I I.o O onalost jsou pre evsim astery- a e nepratelske tvrzeni zni.
mnišství Vypovědělo boj naturálnímu člověku. Převážnou většinu

` V Ioněch klášterů tvořily kláštery benediktinské nebo rady Z řehole sv.
Benedikta vzniklé. :Kdo by o tom pochyboval, nechť jen uváží, že tato
nejstarší (a dlouhou dobu jediná) řehole evropská čítala V době svého
rozkvětu přes 60.000 klášterů IÍ Iak žili všichni ti řeholníci? Pravidla
jejich života máme Ve zmíněné reguli. A pročítajíce ony vzácné před-
pisy musíme doznazti, že stálé ˇdeklamování oz zhoubném (mnišství
a askesi nezaslouží než odmítnutí do říše pohádek a pověstí. Kapi-
toly O přijímání chudých, pocestných a cizích mnichů, o pokrmu a ná-
poji, O postu, o oděvu a ouvi, oz: práci na spaní, ov nemocných as stářím
:sesláblých ukazují právě naopak značný smyslpro hmotné potřeby
za bolesti, ktere' s sebou nese denní život. - .

.Iiž V kapitole 4. mezi „nástroji dobrým skutkům” ěteme: chudé

_
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nbčerstvovati, nemocného navštěvovati, mrtvého pochovávati, v sou-
žení přispěti, bolného těšiti. . .
n Klíčník (vrátný) klášterní „O nemocné, O dítky, o hosty a chudé
se všelikou bedlivostí pečuj, věda nepochybně, že z toho všeho V den
Soudu) bude klásti účet.”

_ „O nemocné má se péče přede vším a nade všecko vynakládati,
aby se jim skutečně tak jako Kristu sloužilo, poněvadž Sám pravil:
„Nemocen jsem byl a navštívili jste m.ne.” Proto buď největší starostí
opatovou, aby nějaké nedbalosti neutrpěli. Pro tyto nemocné bratry
buď zvláštní pokoj ustanoven a ošetřovatel bojící se Boha a pilný
3 pečlivý.”9 j . p j

Na stáří as mládí se béře rovněž ohled: „Ačkoliv sama přirozenost
lidská ku milosrdenství nakloněna jest ohledně těchto věků, kmetů
totiž a dítek: nicméně i vážnost řehole o ně pečuj. Uvažuj se vždycky
u nich nestatečnost, a nebud proti nim nikterak zachovávána přísnost
:řehole vzhledem ku stravě, nýbrž buď na ně laskavý ohled jınín,
aa nechat předcházejí hodiny ustanovené.”1°

Hosté bohatí i chudí, jako Kristus přijati buďte, poněvadž sám
řekne: „Hostem jsem byl a přijali jste mne.,” ,,Přijímání Však chudých
a zvláště pocestných konej se se vší péčí Starostlivěz poněvadž V nich
Kristus více přijímá se.”11 Stejná laskavost má se zachovávati v přijí-
mání cizích mnichů.12 p ~ ' s

5 .Ale ani domácí a zdraví mniši nesmějí trpěti nedostatkem. Je dobře
postaráno o jejich oděv a obuv (kap. 55.), o pokrm (kap. 39.) a nápoj
(kap.“-10.), nesmějí se oddávati ani přílišnému jídlu (kap. 41.), ani
přílišnému postu (kap. 49.). Ti, kteří se domnívají, že hygiena je vy-Ĺ
možeností nove doby, budou prekvapeni narızenım o cistotě: „Vy-
stupující (hebdomadrius kuchyně) Z téhodne v sobotu konej čištění.
Ubrusy, jimiž si bratři ruce a nohy utírají, vyper.” „Náčiní ke službě
potřebné čisté a neporušené klíčníkovi ukaž . ..”13 Netřeba k tomu
psáti komentáře; jen tolik: tyto věty byly napsány před 1400 lety
a S nimi šli bratři ne mezi kulturní národy, ale barbarské kočovné
kmeny.  ` ě 5

Všem bratřím byl popřán dostatečný odpočinek (k. 22.); všestran-
ná tělesná práce (k. 48.,66.) nahražovala nejlepší tělocvik.“ Cestování
mimo klášter (k. 50. 51. 67.) nebylo vyloučeno. Ovšem pro vážnost
povolání za vážnýmiúčely, nikoliv pro pouhou zábavu. -v V tom všem
může, ba má býti oslavován Bůh (ben. heslo: ut in omnibus glorifi-
cetur Deus). ,_ “ - í

Sv. Benedikt neustanovuje, jak byl Slíbilv Předmluvě, nic těžkého
a obtížného. Vždyť dokonalost je pro všechny, pro Zdravé i nemocné,
silné a slabé, dospělé i mladé. On dobře ví, že záleží na lásce: „. . . co
méně má V nás přirozenost možnosti, prosme Hospodina, aby milosti
své přikázal nám pomoci poskytnouti.” e

Tím,jak doufám,podařilo se mi vyvrátiti tak častou námitku. Zá-
roveň jsme zahlédli, co krásya pedagogické moudrosti a křesťanské
lásky je obsaženo V reguli sv. otce Benedikta.“ Vědomě pravím jen
.,,Zahlédli”. Jako totiž nepřicházejí mniši do kláštera, aby si udrželi a
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zvelebili tělesný život, nýbrž život božský; také vynikají řádky, vzta-
hující se k tomuto životu milosti, nad starosti hmotné. Avšak hluboká
krása řehole a' světodějný její význam je v celkovém duchu, který -
ač tušiti počínám - Slovy bych vyjádřiti nedovedl. V duchu, jenž vane
ze všech jejích slov, počínaje otcovským napomenutím: „Ausculta,
o fili, praecepta Magistri, et inclina aurem cordis tui” až k onomu fa-
scinujícímu závěru: ,,Těm, kdo toto zachovávají, otevřeno bude krá-
lovství nebeské, regna patebunt aeterna 1"' - Ale tím se zabývati, není
úkolem přítomného článku. e

Středověký křesťan staraje se o časné blaho byl si neustále vě-
dom, že je zrozen k vyšším věcem. Gotická katedrála stojící pevně
v zemi vznáší se vysoko k nebesům." Strom je zakořeněn v půdě, ale
korunou spěje ke slunci.“ Jest to obraz : doby, již přemnozí se odva-
žují srovnati s umíráním. Ale oč temnější stíny vrhají období násle-
dující! Přepych, prostopášnost a lstivé odstraňování soupeřů byly ma-
jetkem doby rennaissanční. Doba moderní skýtá obraz ještě smutnější.
Uvolnění rodinných pout, frivolní názor na zivot, sociální bída, hro-
madění kapitálu a vzrůst proletariátu -á ukazují, žepřirozené blaho
nemělo největšího nepřítele v ideálech křest. středověku, ale naopak
v odvrácení se od zásad křesťanských. A

- h

1 Na př. Fr. Drtina ve spise „Myšlenkový vývoj evropského lidstva”.- 2Stůj
zde jen jako ukázka rada sv. Antonína k Hilariovi: „Vem ,odemne ten velký dar
a když tě schvátí tajný žár, vzlet síly, jež by chtěla bořit, co vlastně sama nepo-
chopí, tu vzchop se a jdi divy tvořit, pro duše, jež se v mlhách topí, ke světlu
nejlepší je most vždypádná, příkrá Skutečnost.” - 3.Str. 168. „- 4I. Korint. 13. k.
- 5Viz Lang: Budhismus ia křesťanství. -- 5Mám po ruce 2. vydání kongregace
kassinské z r. 1877 a český překlad Navrátilův (Brno, 1884), dle něhož cituji. -
7 Lehner: Jubileum bened. řehole, čas. Method 1880/81.- 3Kapitola 31.- 9 K. 36.
- 10 K. 37.-- 11 K. 53. =- 12 61.- 13 K. 35.- 14 Duševní práce nebyla zakázána.
Viz na př. k. o uměloích. Nemluví-li oo ní sv. Benedikt mnoho, je to jeho skrom-
ı1oStí._Nedoufal ani, že by mnoho kněží se chtělo říditi jeho pravidly. (k. 60.)
Nechtěl vyčerpat látku, má svůj lspisek za pouhou skizu (k. 73.), na př. nemluví
Skoro o čistotě a přece nikdo nebude tvrditi, že by ji zavrhoval, Pokládal to za
samozřejmě. Dějiny řádu jsou dějinami všech umění a oborů vědních! - 15 Litera-
turu o sv. Benediktu, jeho reguli a řádu uvádí P. Wintera v překrásném článku
V Čsk. slov. bohovědném, sešit 23, Praha 1913. - 15 Téhož srovnání užívá Maus-
bach o filosof. sv. Tomáše (u M. Grabmanna „Die Kulturphilosophie des hl.:Tho-4
mas von Aquin, Augsburg 1925, str. 43-55). 1 '
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Drevenický:

/VOpustený /ťrız

Pod košatými lipami
kríž čnie starý, šedý,
s neho na lúhy, údolia
ziera Kristus bleclý.  

Tvár úđeramı' Zmorená
na prsá klesá dol,
krv potôčkami stekáva
na Veľký sveta stôl.

Ramená silne rozpiate
Vábia . . . Volajú l°ud.
,,PodĹ syna, milujem teba . . .”
. . . no - Vôkol svätý Iťľuđ.

j Kríž Opustený, samotný ,-
nik naň nedoziera.
lfud zbožný zabudnul Krista,
zmizla V mnohýchj Viera.

›

Darmo má ruky vystretě,
darmo volá zpiatky ,-
neslysˇia - nechcú ho slyšiť
deti zlostnej matky. S

Pod lípy, košate' lípy
e už nik nedochoclí,

len tieň vecˇernej nemoty ů
sem kukne -- Zabrodí.

Spokojnou nehou poľúbi
zronenú tvár Krista
a sadá, klesá po/come
na dediny, mestá.
ígıqıxyiì
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Poalvecˇer V kosˇate' lípy
zve Icríž osamely - K
Naň Kristus hrozne pribitý
žehná, lašlcá, smelí.

 

 C rilometoděská hlídka.  
Iz obrj ada Vostočnaho-Liturgii Grečesky.

s Dokončení. “ -
v

II. Liturgia sv. Joanna Zlatoustaho skorotčena iz Vasilievoj. Naj-_
razprostranijša liturgia v grečeskym obrjadi to končitsja v zvyčajnych
časach.  N  

Liturgia Sv. Joanna Zlatoustaho i Sv, Vasilia Velikaho sostojit iz
3 častej :. 1. Proskomedia,“ 2. Liturgia ohlašenych . (katechumenov),-3.
Liturgia virnych. .  

ü Prežde vseho materia upotrebľajema u nas grekov jest chlib pše-
ničny kvašeny (panis fermentatus) i vino. Forma chliba okruhla na
seredini krest vytisnuty. Meždu ramenami kresta sut napisani slova
tak razdilenyz IS-CHS-NI-KA (Is. Chs. Ni Ka) grečeskyma,ili cerkov-
noslavjanskyma bukvami t. Cyrillikoju. Skorotčeny slova značat:
Isus-Christos Nika; to jest Spasiteľ pomazany (Isus Christos) pobidi-
tel' (Nika). 9 “  

Berim teper za rjadom časti liturgii. p
1. Proskomidia. To jest prihotovlenie ku služby,litur ii. Svjaščenik

odijetsja do cerkovnych odežd. Stanet pered žertvenik řoltar dľa pri-
hotovlenia) a tam rozvižet chlib (prosforu) av na diskos (patena) pri-
hotovit. Do čaši vino vlijet a malo kapli vodi. To vsjo s raznima
molitvami sovokupleno. A jesli tak prihotovit vsjo to zakrijet pokri-
valom a idet ku oltaru.  r

2. Liturgia ohlašenych. Jak prijdet ku oltaru začnet liturgiu ohla-
šenych. Počinajetsja vozhlasom (ekphonesis) „Blahosloveno carstvo
Otca i Syna a Svjataho nyni pi prisno i vo viky vikov” - Chor spivajet
Amiň. Voobsče chor v našim obrjadi mnoho učastvujet. Cily obrjad
jakby rozhovor byl meždu virnymi a svjaščenikom ,otnosjašče sja
k Bohu. Posli vozhlasu slidujet „l\/lirnaja jektenia”. Grečesky, slovo
značit (Ektenés) molitva razširennaja. Mirnaja nazivajetsja poneže
počinajetsja slovami: „Mirom Hospodu pomolimsja”. - Sostojit iz 12
prosb. Na každu spivajet chor ,,Hospodi pomiluj”. Slidujut antifo-
ni i písn hluboko dogmatičeskyma istinami napolnena ,,]edinoro-
dnij Syne iSlove. . .” Teper slidujet malij vchod. Kolo oltara idet
svjaščenik ii-diakoni s evanhelijeju čerez pobočny livi dveri vyjdut

5‹D
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a čerez carsky (serednij) hvojdut do svjatilisča nazad a skažet diakon,-
fli Svjaščenik „Preınudroıst prosti”. Na čto chor spivajet „Prijdite po-
klonımsja . . .” Slıdujut pısnı ,,Tropar” 1 ,,Kondak” vo kotorych pisňach
korotko jest opisano žitja svjataho kotoraho prazdunet cerkov, ili iz-
pobidi Christa sut_ časty. Posemu slidujet ,,Trisvjátoe”: „Svjatij Bože,
Svjatij Krıpkij, Svjatij Besmertnij pomiluj nas (po grečesky: Hagios
ho Theos, hagios Ischiros, hagios Athanatos i.t. d.). Pod Seju pisnju
Svjaščenik za oltarom stojit na hornom sidalisči. Posemu slidujet či-
tanie apostola čto diakon čitajet a jesli ňit to pivec (cantor). pered
ikonostasionom čitajet. (Ikonostasion grečeske Slovo značit podstava
obrazov. Pered oltarom nachoditsja v grečeskych cerkvach vepoky
otdil iz iskustvenych rizbarăkych i maľarskych obrazov sostojasčeje
otdilenie, na kotorom Sut 3 veri. Posemu evanhelia slidu'et. V razd-
nikach a nedilach posli evanhelii Zvyčajno propovid sřidujeíi.) Posli
toho opjat jektenii slidujut. Kohda spivajet diakon „Jelici ohlašeny
izijłdite” to skopčitsja lităıăgja ohlašenych.PodI°a staroj disciplíny ca-
tec umeni. ma 1 teper O a ıti sja. e -

v3. Liturgia virnych. Jektenia jest a posemu predloženie čestných
darov na prestol. Svjaščenik idet ku žertveniku a tam prihotovlenpu
čašu i diskos S prosforoju (predloženy chlib na liturgiu) pereneset
obchodom velikym na oltar. Pod čas perenesenija spivajet Svjaščenik
„Svjatijšaho vselenskaho archijereja papu rimskaho N. N. i. t. d. jepisko-
pa svjaščenstvo i pročii spominajet. Pered tym spivajet chor „Iže
Chepçuvimlj . .” Posli perenesenija slidujet jektenia. Posli jektenii svjaš-
čeni zna °utvi vyražajet slo-vami ,,Mir vsim”. Chor od ovit „I du-
chovi tvojemu”. Opjat Svjaščenik ,,Vozlubim druh drıi)ha” a chor
spivajet ,,Otca_ 1 Syna . . .” _Po tomu slidujet „Symbol viri” ispovidanie
vıry podľa Nıceskonštantınapolskoho sobora sostavlene. Pered tym
jesli jest sobornaja liturgia to nastojateľ i soslužiteli cilujut Sja. Na-.
Stojateľ hovorit „Christos posredi nas” otvit „Jest i budet”. Slidujet
važna čast samaja žertva presusčestvlenie (transsubstantiatio) pered
tym vozovet Svjaščenik virnikov ,,Staním dobri . . .” „Blahodat Ho-
spoda . . .” „Hori imim serdca”, chor otvitit „Imamy ko Hospodu”
,,Blahodarim Hospoda", chor spivajet ,,Dostojno i pravedno jest. . .”
Na „pobidnuju pisň . .” spivajet chor ,,Svjat, Svjat Hospod savaoft . .”
Presusčestvlenie stavajet sja. Svjaščenik holosno spivajet ,,Prijmite,
jadite, Sije jest Tilo moje. .” ,,Pijte ot neja vsi, Sija jest Krov moja. .”
Potom slidujet „Tvojaot Tvojich Tebi prinosim so vsychvi za vsja.”
Chor spivajet „Tebe pojem." Posemu veličąnie Prečístoj Divi Boho-
rodici, Dostojno jest jako voistinu blažiti Ta Bohorodicu . . .” Opjat
jektenia prositelnaja slidujet S otvitom ,,Podaj Hospodi”. Posemu
„Otče naš. . .” spivajet narod a Svjaščenik molitsja. p

Slidujet pričastie (comunio). Svjaščenik vozovet „Vonmím Svja-
taja Svjatym. Spivajut pricasten a posemu diakon vozovet „So stra
chom Božim i S viroju pristupite ., .” Pričastie u nas Grekov pod
dvoma vidami, davajetsja maloju ložiceju. Posemu blahoslovit svjaš-
čenik narod so svjatostiju ,.Spasi Bože ľudi Tvoja . . .”,„Vsehda nyňi
i prisno . . .” Idet ku žertveniku. Tam jesče pričastit čto ostalo, opolo-
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kat čašu a vyjdet na ambon (gradus pered ikonostasionom) i skažet
„S mirom izijdem . . .” Slidujet ,Zaambonna molitva. ,,Budi imja Ho-
spodňe . . .” i otpust (apolysis). . e

To jest korotko, duže obsče skazano o liturgii Sv. Vasilija Velikaho
i SV. Joanna Zlatoustaho. Holovny časty taky jak pv latinskej cerkvi,
toľko dolhi jektenii suti nachodjatsja dva obchodi u nas, čto karakte-
rizujet liturgii vostočni. Jich značenie jest iz života Christa a imenno,
malij vchod značit počatok javnaho učenija :Isusa,velkij 'vchod zna-
čit, toržestvenoe prišestoie do Jerusalima. -y j J S e i O j e

III. Treťa liturgia preždeosvjaščena. V samom sebi ne jest liturgia,
poneže transsubstantiato ne .jest toľko toržestvenoje pričastie jest to.
Poneže v pasti stroho vostočnej disciplinine jest tolko V subotu
a v nedilu liturgia, čtoby ,virniki mohli sja pritčasčati papa rimski.
Grigorij .dvojeslov (podľa obsčaho mňinia) sostavil sej obrjad. Jest to
komplikacia iz veierňi i iz liturgii. Duže krasivy, obrjad. V ciloj ka-
tholičeskoj cerkvi to jest najkrasivsy obrjad, tak na vostoku jak na
zapadie. - Jest krasivytoržestveny obchod S svjatostiju,krasivoje „solo”,
čto každoho slyšateľa tronetf Svjaščenici 3 razi cily poklon (metanie)
dilajut to jest cilym tilom rosprostnutsja ilicem ku zemli. „Ahnec“
ku liturgii už prežde jest presusčestvleny. Každu nedilu v posti svjaš-
čenik 3-Ahnci posvjatit presusčestvlit a itmenno odiu Ahnec v nedilu
odiu vtseredutia odiu vjpjatnicu, upotreblitsja. Poneže Sija liturgia
preždeosvj. V seredu fa lv pjatnicu končitsja čerezpost a v poslidnoj
sedrinci v ponedilok, utoroka v seredu. Pričastie na sej liturgii tolko
podyjodnymvidomjest. 5 O j __ e Ĺ ˇ

é To by bylo duže korotko o _n_-ašych:liturgiach.Pravdačto k tomu
čtoby dakto poznal naš obrjad to treba poznati cerkov i to treba
viditi. Slova na to mali, čtoby vyrazili to čto vyrazit naša liturgia
svojim piniem a svojim dviženiem, hluboko značitelnymi častami.
Jest to krasivoe čto v Cerkvi katholičeskoj raznija liturgii Sut, to ukra-
šujetˇ Cerkov, jak razny cviti pole, jak krasivy, raznyma kraskami u-
krašeny, odeždi na nevisti. Treba ale staratisja nam čtoby poznali
sme vzaiınno obrjadi Cerkvi a s tym stali sja oduševlenima katholi-
kami. i  s ' . V. H.  

(_ Ý“ Ahnec - četiryuhlata iz prosfory vyrizana čast, na kotorej jest vytisknuty krest
S nadpisom (Is- Chs - Ni-Ka). z « _ j p ~
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_ ŤPrelátDr.GustavDomabyl.
_ Zemřel 11. listopadu 1928. .  

Zhasl život. A je-li život realisací lásky- umřela láska. Láska
k Církvi, láska k práci, láska kl vědě, láska k dobru, láska k žákům,
láska ke všem - to byl prelát Dr. G. Domabyl. Jeho bílá hlava ne-
chtěla odpočívat. S ironií silných hleděl na zákony přírody,která si
zvykla uzavírat stáří v úzký egoismus zrajícího těla. Neopustil Církve,
v jejímž požehnaném kněžství zestaral. Ujal se jí - posmívané - ca pra-
coval pro ni a miloval ji za ty, kteří „ut canes impudentissimi nesci-
entes saturitatem”1 šli se živit k sektáml Miloval vědu. Kdykoliv jsme
jej navštívili, vítal nás náš pan profesor ve své pracovně, kterou pro-
měnil V bohatou bibliotéku rozumu a zkušeného srdce. Byl posledním
z těch, kteří tvořili družiny milých hostí vlasteneckého českého učence
profesora dra Alberta V Zamberku, k nimž patřil dr. Bieger,'Vrchlický,
Dr. Domabyl, Dr. Bráf a děkan Chotovąký. Výsledky svého historicky
právního badání ukládal V Podlahově „Casopise katol. duchovenstva”
,a v cenných Inonografiích v „Ceském Slovníku bohovědném”.2 ,Mládí

. 523,
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už zasvětil dobru bližního. Expansí a intensitou duševních mohut-
ností unikal svému okolí, alechudině zůstal věren svatou prostotou
života. A nezavíral se prosbám „1naličkých” Kristových. _

Byl profesorem -- učitelem bohoslovců a vychovatelem kněží na
biskupském theologickém učelišti v Hradci Králové. Přednášel církevní
právo a historii; znal své afznali ho jeho I. Hr-ainic, které mezi pro-
fesora a žáka položıla pedagogika - respelštive pedagogika vysokqp-
školská-nepřekročil nikdy. Tím vychovával silná, nehýčkaná ındı-
vidua, která s přísné tváře sv-élıo“ vychovatele ssála smysl pro povinnost
a učila se chápati vážnost života. V přednáškách byl nedostižně prak-
tický. Svých posluchačů; .látkou nikdy 1 nepřetěžoval, podával zrno
bez plev. My se na ìjveho přednášky vždycky těšili. Profesor Dr.
Domabyl byl správě-dlivý., nikdy nezavděčí se profesor svým
žákům tolik, jako spravedlnosti ke všem. Za! to byl ,ij milován. _ 5

. . . Dotlouklo ìnavjždy zlaté jeho srdce. 'Slova--nedoířekl - přednášky
nedokončil - brázdy, do ikteré před měsícem zarazil pluh, nedooral -

Stálí jsme otevřeným,ůh.rob:e:m,, jehož prodloužená perspektiva
zabíhá do věčnnssti. Němí a ts bolestí. A když jsme šeptali poslední
„S Bohem“ - lzaplakafk) Pane profes“ore, měl jste tu ještě S námi
zůstat... r 5 l J í A Justl.

1 Isaias 56, .3jLi:dové ,Listy Z513. fa listopadu 1928. . .
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Příštího roku ovšem čekáme větší čísla. - Nová kolej se blíží dokon-
čeníí. Slavnostní otevření je stanoveno na svátek sv. Vojtěcha 23. dubna
t. r. Naše přesídlení nastane asi o měsíc dříve. Ale už nyní jsmena
novostavbějako doma,zvláště na ejí velké terase nad třetímposchodím,
odkud je tak hezký pohled po ,,Trojím Bímě”, jak by to nazval Mons.
Gaume: Hned unohou zelené lučiny, Skrývající v sobě labyrint, ka-
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takomb sv. Kalista a sv. Sebastiana. Dále Via Appia s troskyzlíaracàl-
lových lázní až starými pomníky, s druhé strany Věčné město S ma-
jestátní kupolí sv. Petra. Bude to opravdu hezký pomníknašemu
velikému světci SV. Janu Nepomuckému ve středu křesťanstva. 9

S V č O e n í . Sobota suchých dnů - kdo vystihne taje jejích ranních
hodin, kdy po celém světě se opakuje to, co čteme ve Skutcích apo-
štolských o svěcení prvních jáhnů: „Ty představili apoštolům a oni
pomodlivše se vložili na ně ruce.“ A letos právě před vánocemi! s

Zde V našem Bímě se svěcení konají V arcibasilice lateránské,
která má nad svým portálem nápis: Omnium Ecclesiarum urbis et
orbis mater et caput. Poněvadž svěcenců z různých kolejí a seminářů
je mnoho, děje se obyčejně na třech místech.: vbasilice samé (nej-
slavnější ze všech), V postranní kapli chóru a konečně V blízké kapli
lateránského semináře. Tak letos dosáhl počet svěcenců 380 (Z toho
kněží 77) a mimo to bude podobné svěcení V postě a před koncem
školníhoroku.  - V

-Bohoslovci naší koleje V basilice. Byl to dojemný
okamžik, když kolem 8. hodiny bělostné řady Kristových mil-áčků
nastupovaly do rozsáhlé apsidy,zakončující mohutným obloukem pět
lodí basiliky a věnčené starobylou mosaikou uprostřed a hroby dvou
papežů-velikánů Innocence III. a Lva XIII. blahé paměti- po straně.
Ač byly zastoupeny všechny druhy svěcenců,přece většina (102) měla
přijmouti vyšší svěcení. Zaujali také při prostraci celou apsidu. Jako
bílé, živé oběti V amfiteatru leželi tam a nad nimi zněly prosebné
hlasy biskupa, kněží a lidu: Kyrie eleison . Světil Mons. Palica, tit.
arcibiskup filipenský, zástupce kardinála Pompiliho,který za sv. Otce
spravuje římskou diecési. Jeho postava, jeho silný a přívětivý hlas,
důstojné a ztrpělivé, opravdu arcipastýřské počínání dodávají Vždy
každému svěcení zvláštního jasu azbožné posvátnosti. Bekl jsem trpě-
livé. Vždyť to není maličkost. Jen kněží Světil on sám tentokráte 57,
takže řada jich při mazání rukou a oblékání nebrala opravdu konce.
Skončilo se vše o půl' 2. po poledni. , p

P r i mi c ie. Z naší koleje byli vysvěceni na kněze tři. J. Bäuml,
Fr. Sital, J. Gerstner, všichni z arcjdiecése pražské, a hned druhého
dne řnastaly primiční oslavy. Dp. Sital měl ráno V koleji mši SV., při
které Ostatní chovanci přistoupili k sv. přijímání, načež se celá kolej
odebrala do chrámu sv. Petra, kde ve starých kryptách Vatikánských
pod basilikou podal svou první obět Pánu Bohu nad hrobem Knížete
apoštolů dp. Gerstner. V 10 hod. potom byla slavná mše sv. našeho
prefekta dp. Bäumla V domácím kostele sv. Jana Nepomuckého. Ná-
Vštěva byla nad vše očekávání hojná. V prvních lavicích. klečeli J. E.
pan vyslanec u sv. Stolice Dr. VI. Badiflmský s chotí a sekretářenı, býv.
rektor koleje„Mons. Ottaviani, nyní podsekretář Posv. Kongregace pro
mimořádné věci* církevní, P. Jan Hudeček, C. SS. B., konsultor své
kongregace pro střední Evropu, Dr. Boh. Spáčil T. J., prof. na Vý-
chodním římském ústavě, P. Vendel. Javorka T. J., Z téhož ústavu,
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ćtihodně sestry Z ěesköslov. ůstàvu Anglických panrien na Jànikixlu
a jiní a jiní .z naší kolonie az našich italských přátel.

_ Kolejní sbor připravil pečlivě Perosi-ho mši, a tak naše milá kaple,
šnad už naposled na via Sistina, se skvěla V celé své kráse, když po
„Veni Sancte Spiı`itus” novosvěcenec po prvé na oltáři přinášel obět
Nejsvětější. 3 _ _,

, Slavnosti, která následovala po mši sv., se- zúčastnili mimo uve-
dené vzácné hpsty také J. E. pan nuncius Mons. Petr Ciriaci, přítomný
na svátky V Rímě, a J. E. pan patriarcha Mons. Pavel Huyn. Sbor
našich zpěváků uvítal hosty i šťastné primicianty jásavým: Vita, vita
felicitas, a jinými hudebními čísly, vystoupili také nadějní básníci
a na konec proneslněkolik slovi J. E. pan nuncius svým milým, přá-
telským způsobem. Mluvil latinsky. Důvod, proč tak činí, udal hned
na počátku: nuntius loquitur semper latine, slova to, která -jsou jistě
mnohem hlubší, než se na první pohled zdá, jakož ištotoz Sum civis
reipublicae Cechoslovacae. Ita repraesentant-es Apostol. Sedis soli di-
cere possunt. Vřelými slovy blahopřál „svým milým novosvěcencům,
ınøxć 1‹áyflinčiı” a h1z.nhø;›i'~á1i'ıIııııııgiıı øhøvflnøúnn, že v nam
práci bez rozdílu jazyka jsou jakýmsi předobrazem, symbolem naší
vlasti, jako on- dodal žertovně - „profesor Ciriaci” byl jím ,,nunciovi
Giriacimu” když kdysi V tétokoleji Vyučoval. 1  .

Hrst úvah Z deníku“. _

Jednej důsledně ajsi vyhlášen za zoufalce,pokrytce nebo hrabivce . _.._
Rozhodl jsem se konečně po čtyřech letech váhání a rozvažování

státi se knězem a romantikové obou rodů svorně prohlásili: ,, Chudák.
Je ho škoda! Jistě nešťaStná`láska!” Potměšilí a nedůvěřivíàse upoko-
jují : „Vyčkejme času! Však ještě není vysvěcen !” Ti, kterým začátkem
a koncem Všeho je ohled na to, kolik jim to vynese, usoudili znalecky:
„Z hmotných důvodů! Však on dobře věděl, jak to zařídit, aby ho do-
studování nie nestálo !” _

Bože, Vševědoucí a Silný, ty víš ! Ty znáš odpověd na každé ,,proč”.
Ty znáš lépe a jasněji, než kdokoli jiný i odpověd na toto ,,proč.” Bože,
Všemohoucí, dej mému rozhodnutí sílua vytrvalost křídel orlích. At
trvá nezlomené a neztenčené, odhodlané a statečné ne pouze těch 71
měsíců,ježmnedělí od okamžiku, kdy se Z Tvé svaté vůle stanu-Tvým
knězem, ale po celý život až k hrobu! j á _

.V zł- >*.-l
_  ,,

Místní patriotismus - úvaha Sentimentální. _  
_ Přestěhoval jsem se z Králova Pole, kde jsem bydlel 32 měsíců.

A protože na orelském letním cvičišti a V tělocvičně a na jevišti a na
ulici pi V bytě zůstaly pochovány mé snahy, tužby, práce, přání, radosti,
nadšení, snění, bolesti a zklamání, jezdil jsem každodenně na jejich
hroby do Králova Pole,_neboť to byly mé snahy, tužby, práce, přání,
radosti, nadšení, snění, bolesti a zklamání a stále jsem věřil a doufal,

só  
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že tam alespoii někde v koutku ve skulině rostu, raduji se a trpím dále,
jako V těch třicíti dvou měsících. '

I teď snažím se při každé vycházce, aby naše skupina šla za Krá-
lovo Pole. A raduji se, když alespoň Z dálkyvidím známé ulice a domy
a potkám známého člověka, keř nebo strom. V levsích na cestičkách,
sluncem ozářených, jsou rozsázeny mé vzpomínky. Sustí spadeným du-
bovým listím, pokrývají zlatem stráně, ukrývají se mezi zkroucené ko-
řeny stromů a veverkou poskakují se smrku na smrk. Září rudě se
šípkových keřů, voní pryskyřicí, modrají se a fialovějí na svazích řeč-
kovských vinohradů, visí na dosah ruky jako sladké hrozny se všech
keřů a stromů a poletují babím létem po polích _a lukách.,

Sázel jsem je tam skoro tři roky ia nejvíc na jaře, když kvetly ko-
čičky... “ Í - _  ,

V Ted si chodím na ně. Není V nich jednoduchá, nesložitá radost jakou
pocítíš, když se na tebe někdo milý usměje. Je to bolestná radost, ale
zatočistá radost. Je to radost posvěcená -dobrovolným a včasným od-
řeknutím, radost, kterou ti nikdo nemůže vzíti, ani ten, kdo vedle tebe
má k ní vztah nejbližší. -- Když jsem byl docela malý, sedával jsem
často nad hučícím splavem. K jeho šumotu rytmicky se připojoval
starý smrkovýles. O tom) Sfplavu se mi ještě doposud zdává a slyším
jej hučet a les s nímšumí o závod. A jindyjsem jel za letní noci na
voze k babičce. Zuby mi drkotaly zimou, ale nade mnou plála a jiskřila
tajemná hvězdná obloha. I o této ,obloze se mi zdává a je stále tak
krásná a splav stále tak velebně V mých snech šumí. j

Takové“ jsou mé vzpomínky a má radost Z nich. Je nedotknutelná
jako ty hvězdy a tajemná jako krásněvesský splav mých dětských let.
Sebe otravnější slinají nepošpiní, sebe surovější ruka nerozbije. Nikdo
ti nemůže vzít krásy, která byla a ted jižžije pouze V hrobě tvé duše.

To, že na těchže jívách, kde Z jara kvetly kočičky, takové hebké
a maloučké, že na těch jívách se třese stářím několik zvadlých listů
a že vše ostatní je pryč (není divu - byly přec takove' vichřice) - to je
tím “kráSnější ? , _ e  F. V. Havelka.

Ljubljansko pismo.
Življenje vnašem semenišču nikakov ni prazno in dolgočasno. V ča-

stitljivo mirni stavbi polje življenje mladih moči. Pa govorimo odkrito!
73 idealnih sro -- toliko je bogoslovcev -j imapač Veliko želja in

Veliko misli. In Vsaka misel hoče tudi zaživeti. Ali pri novih mislihje
kakor obvojstvu deteta, mati trpi in drugi z njo trpijo V težkem pri-
čakovanju alibo krepko in zdravo novorojeno bitje. - j

Glejte, tako je Z nami!  _
V naše Vrste je namreč zašlo moderno obnovitveno gibanje, tako-

zvano mladinsko gibanje (Jugendbewegung). Nisem poklican o tem
pisati, ali svoje ınnenje naj o tem povem. ij J ` _ J'

_ Zaupam, da boto idejno rojstvo prineslo zdrave in močne uspehe
V nas vse in po nas V Kristusovi milosti med naše ljudstvo. Samo vsi

O O O O O 'sı* moramo prısvojıtı . . . _ s B
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Odkritosrčnost značaja in prijateljsko ljubezen med seboj. In druž-
bo prenoviti V Vseh strokah in organizacijam dati poduhovljenja in
vsepovsod razlivati novo krepko življenje V bratski skupnosti invsemu
našemu življenju dati vsebine, to je pravi mladinski duh; vse to pa
mora izviratiiz -večnih krščanskih resnic.

Bazvoj je tu in prav je, da je. - I »
Imamo V semenišču svoje akademsko društvo, ki reprezentira vse

ljubljanske bogoslovce: „Cirilsko društvo”. Pa -društvo ima tudi svoje
delo. Urejevati mora čitalnico, kjer je ca 80 raznih revij znanstvene,
nabožne in mladinske vsebine in ca 30 raznih listov V različnih jezi-
kih. Svojo knjižnico, ki šteje več tis-oč del, izpopolnjuje. V raznih kro-
žkih se dela. Dopisní krožek skrbí, da se čimveč dopisuje V naše ka-
toličke liste in reči moram, da se jq to delo letos dobro poživilo. So-
cijalni krožek se je tudi vzdramil. Ce drugega še ni napravil kot to,
da je med nekaterimi vzbudil zanimanje -za socijalne problems naše
dobe, zlasti za delavski problem, je že Veliko.

Kaj več se bo že gotovo storilo. -Posebno, živabnost razvija tudi
„Cecilijansko društvo”. Kaže se velik rnapredek posebno V ljudskem
petju. -i t I

Veliko zanimanje vlada med nami za idejo ,,Slovenske Straže”, ki
ima namen moralno in materijalno podpirati naše brate Slovence
V zasužnjeni Goriški pod jarmom italijanskega fašizma. O tej bridki
rani našega narodnega telesa ne morem govoriti. Pretežko je. V Gorici,
kjer je sedež zadnjega slovenskega nadškofa, je še ca 15 slovenskih
bogoslovcev. Pa sužnji so oni in suženj je Vse njihovo ljudstvo. Pred
par dnevi so uničili fašisti zadnji Slovenski kat. list. P _

Kaj pa z „Orlom” ? Naš bogoslovski ,,Orel” nam V kratkem priredi
V semenišču vrsto predavanjo mladcih. In večina toVarišeV,ki bodo
šli 1929 že V dušno pastirstvo bo napravila izpit iz te tvarine.-Na
novi poti smo in rnišljenje o ,,Orlu” se pri Vseh obrača z-opet V bolj
pozitivno smer. K temu je pripomogla zlasti akademija „Akadem-
skega Orla” 17. nov. V Ljudskem domu. Kdor je bil zraven, je skoraj
moral čutiti, da novo in sveže življenje prihaja V vse slovensko orlovstvo.

In „Orel” je naša narodna organizacija, ki temelji na Večno živem
katolištvu. In kar je mrtvega in šuhega bo samo po sebi moralo od-
pasti, ko zajame tudi široke plasti orlovstva med slovenskim ljud-
stvom nov duh katoliške obnsovi-tve. 1

Tudi o „Kat-oliški akciji” se dosti rozpravlja. Stojimo na principu,
da se ne razdira to, kar imamo, ampak vse katoliške organizaciflje se
morajo pritegniti V delo „Katol. akcije”. In kadar bonaš vladika vo tej
stvari spregovoril zadnjo besedo, ga bomo poslušali, .kakor nas bo on
poučil. Vsak od nas bo pa že prej V tej vfeliki id-eji kolikor.toliko doma.

Pa še nekaj! Letos imarnosprvič V našem isemenišču grško-katoli-
škega tovariša. Bartenjev se piše in V Rusiji je rojen in pred par leti
je iz pravoslavja konvertiral V katoliške Cerkev. Njegov ordinarij je
škof Njaradi V Križevcih. Kobo boljše spoznal naše razmere, bo go-
tovo velik buditelj ciril-metodijske ideje med nami- 5
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V svoji sredi imamo tudi 5 hrvatskih tovarišev. Vsi co práv vneti
za katoliški preporod, ki je pri nas potreben zlasti še mod Hrvati.

f Z zunanjimi kat. akademiki živimo V prijatelskih odnosih in hvala
Bogu za to! Kadar gre za poudarjanje naše misli na univerzì, seveda
kompaktuo nastopamo. 5 i  J
j \ Vaš čehoslovaški konzulat nam je že preskrbe] tečaj za češčino. Ta
tečaj obiskuje ca 26 tovarišev, od katerih bo vsaj nekaj prihodnje leto
že na svetovaclavski proslaviv Pragi porabilo Svoje znanje.  3

Starovaščan.

Rozhledy.
 ZŘíma. J   

vv/ V I ı V/V '.Nejvyssı Veleknez, viditelný zastupce Jezıse Krista, papež Pius XI.
slaví padesáté výročí svého kněžství! 1 i i .

20. prosince 1879 zaznělo po prvé Z jeho úst: ,,Introibo ad altare
Dei !” Nevěděl tenkráte, že Bůh jej vyvolil za nástupce Petrova.
,J .Celý katolický svět 'vzdá V jubilejním roce hold svatému Otci.
Ceskoslovenský lid jistě nezůstane pozadu! - _ _

í  Zvláště na nás bohoslovce připadá svatá povinnost oslaviti vý-
ročí sv. Otce co nejskvěleji. Je to povinnost oddanosti, povinnost lásky,
povinnost vděku! . i

Ne pouhá slova,_ ale pádné skutky papežovy mluví,- jak pečuje
o příští kněze. Stačí jen vzpomenoutı nové budovy a vnitřního zno-
vuzřízení Kongrçgace pro semináře, a!university,_tolika nových ná-
rodních kolejí V Ptímě - mezi nimi i Ceskoslovenské - abychom měli
doklady péče sv. Otce o bohoslovce celého světa. ~
j Praví se, že u nás V jubilejním roce sv. Václava a sv. Jana Nepo-
muckého začíná rašiti ubitý náboženský život. Začíná prý u nás jaro
katolictví ! ! V!  l V, J

Leč nebude nikdy možno mluvit o pravěmtjaru náboženství u na-
šich katolíků, nebudou-li jejich srdce - znichž tak mnohá jsou jen
plané ratolesti - oroubována V ušlechtilou kulturu římských katolíků
V pravém slova smyslu !! A to znamená V první řadě žít celým srdcem
pro římského papeže! l 2

2 My bohosloV~ci,jimž jednou připadne zodpovědný 'úkol štěpařů
lidských srdcí, dokažme V jubilejním ro-ce, že jsme plni lásky k sva-
tému Otci a že jsme-zcela připraveni býti hlasateli této lásky duším
nám zmilosti Boží Svěřeným. j j _

 _ O-remus pro. Pornstifice nostro Pio ! T.
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Za profesorem Dr. Ignácem Klugem.
 Velebné zvuky zvonů věží staroslavného pasovského dómuvítaly

svěží jitro Nového roku do „Bavorských Benátek”. Celá příroda dý-
chala mírem, jako by na jejich nivách vanul dech Božského Dítěte.

A neuplynuly ani tři dny a poznovu zazněly tytéž 7.vony,ale Zvuk
jejich truchlivě doléhzalk Srdci poSluchačově.To smrt kráčela maje-
státním krokem touto zemí ke žni, ale tentokráte nekosila Zralé žně,
nýbrž žala nemilosrdně mladou, nadějnou a bohatou setbu.Pasoven1
se rozlétla Zpráva, že Dr. Ignác Klug, profesor morálky na bohoslo-
vecké fakultě, náhle zemřel. Tato smutná zvěsť Zachvěla profesorským
sborem, ježto prof. Klugem Ztrácel Svou nejlepší sílu. V Pánu Zesnulý
se hluboko zapsal do/»srdcí svých posluchačů jakékoliv národnosti.
Nenadálým odvoláním ze tohoto světa bylo ochuzenocelé katolické
Německo,ba katolické duchovenstvo evropské o nejlepšího moralistu
a psychologaposlední doby.  9 9 ii I . 1

Profesor Dr. Ignác Klug“ byl mužem úžasné energie a píle s ne-
obyčejnými schopnostmi. V posledních dvaceti letech nebylo plod-
nějšího spisovatele na poli morálky a sociálních poměrů nad prof.
Kluga. .Jeho knihy dobyly si věhlasu Světového, jak O tom svědčí
i překlady jeho spisů do četných jiných jazyků. Také V naší milé vlasti
nebude asi kněze a bohoslovsce, kterzývby neznal jeho spisů, anebo
aspoň neslyšel o profesoroviDr. Klugovi. Pro nás Slovany bylo dosti
místa v srdci prof. dr. Ign. Kluga. Ve svých spisech a sociálních před-
náškách rozhovořívával se tak často a často Opoměrech/slovanských,
Z nichž právě ruské problémy zaujímaly nejvíce jeho pozornost. Ne-
jednou podotkl ve svých přednáškách, že opravdový Němec nemusí
ještě nenáviděti Francouzů a nemusí býti také čeehožroutem.ę]ako
ideální kněz hledal i Dr. Klug svými pracemi cestu k slovanskému
Východu. t . j t

Myslím, že nebude .nevhodné vzpomenoutilněkolika životních dat
zesnulého. Prof. Dr. Ignác Klug narodil se 31. července 1877 V Keil-
bergu u Aschaffenburgu-, V diecési Würzburgské, jako syn váženého
nadučitele Kluga. Už v mládí jevilľmalý Ignácneobyčejné nadání
a téměř báječnou pamět. Ve Würzburgu byl posvěcen na kněze roku
1900, tamtéž byl i promován na doktora theologie. Jako kooperátor
působil V Goldbachu, odtud byl povolán za kaplana do Schweinfurtu,
kdež působil do r. 1904. V tomto roce byl jmenován prefektem na
Kilianeum. ve Würzburgu, potom ředitelem na Ferdinandeum, kde
ho poslouchalo přes půl tisíce učitelů a učitelek. Ve světové válce
r. 1916 byl povolán do Pasova jako řádný profesor morálky na zdejší
bohosloveckou vysokou školu. " s i . t j 4

Nesmírně mnoho dobrého vykonal Dr. Klug svými knihami, jež
vyplňují malou knihovnu a jež ,mu získaly tak Slavné jméno i za hra-
nicemi. V roce 1907 vydal třísvazkové dílo: Gottes Welt,Wort, Beich
V 30 tisících výtiscích. B. 1911 vyšla jeho Sonntagsbuch V 50 tisících
výtiscích a tři díly: Die ewigen Dinge, Wege, Quellen ve 30 tisících.
Všechny tyto knihy jsou obsahu apologetického. Jedinou výjimku
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-jako ohlas světové války - tvoří román: Das evvige Heimwehz roku
1916, v němž se zračí vzácná znalost lidských srdcí. Další knihy vy-
cházely rok po roce: Die Schule des Lebens (25 tis. výt.), Lebensbe-
herschung und Lebensdienst (24 tis. výt.), Einkehr (19 tis. výt.), Bin-
gende und Reife (24 tis. výt.). Korunou jeho spisů jest: Der göttliche
Heiland, vydaný r. 1923,* o rok později vyšly jeho Kămpfer und Sie-0
ger (10 tisíc Poslední jeho spis vyšel před několika týdny pod
názvem: Quellen des Lebens. V programu měl otázku Amerikanismus
a bolševismus. Průměrně počítáno má prof. Dr. Klug přes 3 miliony
čtenářů.   

Jeho velikost zračila se v .obsáhlém vědění. On zřel takřka všecky
ty problémy 'svýma očima. Jak jeho příbuzní dosvědčili, diktoval
mnohdy celé stati svých knih a neučinil jedinéopravy. Prof. Klug
byl učencem v pravém slova smyslu; vynikal v každém oboru a pro-
hlédl naši dobu jako málo kdo jiný z jeho vrstevníků. á

Konečně Vynikal prof. Klug ušlechtilým chtěním, ovládaným ne-
Zištnou láskou. Kde mohl, tam pomohl. Jeho apoštolsky Zanícená duše
chtěla vyrvati se záhuby isrdce nejzkaženějších kriminálních trestan-
ců. Nahlédl jim hluboko do nešťastné duše, cítil S nimi upřímnou sou-
strast. Poslední dobou byl předsedou městského divadla a hleděl v ko-
řenu potlačiti zlo naší doby, snažil se dobrými divadel. 'kusy povznésti
mravní úroveň divadla. Musíme se přímo diviti, kde nabral prof. Klug
tolik času ke svým pracím. Vždyť jeho hlavním úkolem, bylo denjak
den přednášeti mravouku padesáti až stu posluchačům -- příštím kně-
žím. Strhoval svou ohnivou výmluvností.

Snad mnohý díval se s nedůvěrou na tuto práciprof. Kluga a oče-
kával, že ztratí orientaci v moderních časových směrech, avšak každá
stránka jeho spisů dýše hlubokou vírou a téměř dětskou, upřímnou
láskou k církvi. Dr. Ignác Klug nebyl enommužem vědy, nýbrž i víry.
V souladnou harmonii hleděl uvésti teorii ipraksi. Prof. Dr. Klug, jest
vzorem katolického učence a nám českým bohoslovcům může býti
vzoreın neúnavně horlivosti O blaho aspásu duší. Jsa teprve 52 let
stár, mohl ještě mnoho pracovati jako vůdce katolického kněžstva.
Náhlá smrt ho však sklátila v předčasný hrob. Nedlí mezi námi těle-
sně, ale svým duchem bude nám ukazovatelem cesty na mnohá de-
sítiletí.   1p. “ R.~i. pp! _ . j I

L í as , Fr.KarelSmuteI‹;, S.D. S.

Posudky.  
JosefPekař : Ž i ž k a a e h o d O b a. Díl: Doba se zvláštním. zřetelem k :Tá-

boru. Díl II.: Jan Žižka. Vydal Vesmír, Praha. . p
V I. dílu své knihy :podstupuje Pekař odvážnou revisi názoru na' českou ná-
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boženskou revoluci a především Tábor, ustáleného autoritou Palackého. Aby při
tak zodpovědnéni podnikání prokázal objektivnost svých soudů, ,volí přiměřenou
metodu. Vyvolává z propadliště století osobu za osobou, významné svědky událostí
z Tábora ihusitské Prahy, cizího pozorovatele ikatolického mistra stiženého exi-
lem. Dává jim zobrazovati a posuzovati, Situaci, vzájemnou konfrontaci ohledává
jejich Spolehlivost a pronáší konečně svůj vlastní soud; umožňuje tak čtenáři kri-
ticky jej přeměřiti a může-li, jinak formulovati. Tak objevuje Tábor nových rysů.
Původem ne domácí, řádeın ne demokratický, jak vyvozoval Palacký. Vznik mu
dal mocný' popud viklefský, smíšený v Mikuláši Z Drážďan a jeho interpretu M.
.Iakoubkovi S mysticismem Matěje z Janova a valdenstvím, a lidové kacířství pře-
vážně valdenského původu. Toto má podle všeho těsnou spojitost s německou ko-
lonisací. Tento trojí svět vzájemným prolínáním tvoří 1. fázi táborství. Tu ozývá
se opravdu demokratické heslo rovnosti proti feudálnímu roztřídění Společnosti.
P I ° . V ' 'VI ` Y/V.rvou fazı ukoncuje pocatkem r. 1420 prıserná erupce chiliasmu, který myšlen-
ku blízkého příchodu Kristova naplnil výzvami osamotniti ohněm 'a mečem, bez
milosrdenství a pro vlastní spásu, ze zkažené země to, co je k spáse povolá-
no. Toto chiliastické království přirozeně nemělo míti rozdílů Stavovských. Po
opadnutí nadějí chiliastických vstupuje, na scénu Tábor definitivní, lze říci histo-
rický, mocenskyìorganisovaný, který k myšlence rovnosti svých předchůdců se vůbec
nezná. Důsledně a pečlivědbá středověkem nadělaných rozdílů ve vážnosti jedno-
tlivých stavů, sedláky Své udržuje-nv tuhém poddanství. Co však přejal mocenský
Tábor od svého_ chiliastického předchůdce, jehož teorii vesměs zavrhuje, byla krutá
prakse, S níž hájil Své ,,pravdy”. Prvotní enthusiasmus vojsk pohlcuje pak pone-
náhlu kořistnická brutalita, která naplňuje téměř tragickýrn zoufáním nad celým
hnutím ~i ty, kteří stáli tak blízko jeho kolébky jako M. Jakoubek. V takovésituaci
jeví se Lipany nutností, toto sjednocení Ostatní části národa za účelem zaražení
dalšího neštěstí je právě průkazem, že mravní a rozumové síly národa nebyly ještě
vyčerpány. Že byla ru Lipan poražena česká demokracie, je pro Pekaře omyl z ho-
řejšího patrný. »  .  r

V II..dílu své práce Stejnou metodou iisoluje si Pekař Z táborského prostředí
postavu Žižkovu, S větší ještě dokumentární šíří, S vášnivou pozornosti ke každé-
mu detailu, slibujícímu něco vysvětliti na jeho osobnosti. Následuje pozorně
ve půtkách jeho mladších let, konstatuje tu zrození jeho pozdější táborské taktiky.
Podrobně vysvětluje Žižkův zjev anketou svědků nejrůznějšího osobního poměru k ně-
mu. Jejím jednotným výsledkem je shoda o materiálním obsahu jeho role: O krvavě
tvrdém ničení, jímž ji naplňoval. O vnitřním světě Žižky politika a náboženského
straníka nepovídá anketa téměř ničeho. Třeba tedy přihlédnouti k obrazu, který
si o sobě v dokumentech nakreslil Žižka sám, byť ne vždy bezprostředně. Obraz
høžihø vyvøıønøø pøvøıflnćhø hvánix čtyř zn-úhnıú. Nøž xy jsøn Žžžhøvi nèčixn ji-

ÉŠÍÉ . V“. ø . , , . 9 , Qným než husitské Praze. Zızku z mch zaujíma úplně trestaní zjevných hřıchu
d V I V I I VY/a O netı svetskeho panstvıtknezım. To znamená v skutky přeloženo: zmar kde-

jakému kostelu, klášteru, kněžstvu, -mnišstvu především, ale vůbec ,,bíti i zabíjeti,
stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti a-td.” vše, co nejde za artikuly.
Tato Standarta Zižkova mohla se zrodit patrně jen v lůně chiliasmu. :Její nábožen-
Sky vznícená msta, jádro Žižkovy osobnosti, není vystižena kalichem v jeho erbu
a přídomku. 'Meč by ji lépe Symbolisoval. r

Ačkoliv Pekař odkládá rozhodující uzávěry do  III. dílu, který připravuje,
tyto dva dávají, tím více pak slibují skvělé a radostně horizonty nového poznání. - O
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F. Ha']': K áj a M a ř í k. Ilustroval Andrej Kováčik. Tiskemí a nákladem Ob-
čanské tiskárny v Brně. c V

 Hrdina této knihy získává si srdce všech, kterým se dostane kniha tato do
rukou. Ve čtyřech dílech je tu vylíčen život Kájův od doby, kdy začal chodit do
školy až do jeho svatby s milovanou Zdeňou. Kája je roztomilý chlapec z hájovny,
dítě volné přírody, milé, čiperné, jehož duše je tak čistá a krásná jako lesní stu-
dánka tam v lesích, kde vyrostl. Je otevřený, upřímný, citlivý, nechce a nedovede
nikoho zarmoutiti, svými nápady a 'Směšnými kousky zaujme a rozesměje každého.
.le velmi pobožný, živá víra ozařuje celé dětství Kájovo a je mu průvodcem a opo-
rouiv životě. Jak bedlivě se připravuje na první sv. zpověď, každého odprosí i svého
psa Peťu, sˇjakouúctou přistupuje ke stolu Páně a pak se modlí za všechny, které
má rád, neboť slyšel, že modlitby, vycházejícíz duše čisté, budou jistě vyslyšeny.
Potom vylézá na nejvyšší vrcholek stromu a- zpívá' „Matko Páně přesvatá” a tak
vylévá svou radost, která přetéká jeho srdéčko. Souběžně je tu líčen život kama-
rádky Kájovy Zdeňky, dcerky lesního, která si S Kájou hrává, -běhá po lese, le-
ze na stromy a dělá vše, co chce Kája. Kája si ji vychovává na kluka a ona ráda
uznává v něm Svého učitele ; Kája má u ní neomezenou autoritu, poslední její slovo
je vždy ,.až jak řekne Kája.” Co tyto dvě děti provedou kousků a kolik čiperných
nápadů zrodí se v jejich hlaviěkách, tomu se musí člověk podiviti a S chutí zasmáti.

Spisovatel V dalších dílech provází Káju najeho studiích na gymnasium, líčí
jeho veliké pokroky v hudbě na klavír, jeho studia na vysoké škole, kde studuje
inženýrství, provází jej na jeho cestě do Paříže, kde Kája koncertuje a vzbudí
nesmírné nadšení svou hrou a je nazýván ,,roi d' improviSation.” Při tom však zůstá-
vá stále stejným, čistým velkým dítětem, všem pokušením odolává myšlénkou ,,co
by tomu řekla maminka a pak Zdeňa”, kterou nepřestal míti rád. Ve čvrtém díle
je vylíčena láska jejich a boje, které musí tato láska prodělati, až přece věrná láska
zvítězí. f“

.leto dílo krásné, které si každý rád přečte, zvláště však mládež se nejen po-
baví, ale i poučí a čistou duši Kájovou je ztržena k napodobení. A to my potře-
bujeme. Chceme a potřebujeme mládež čistou, ideální, V jejím boji i lásce.

i , K.

Gătan Bernoville : S V a tá T e r e S i e i J e ž í š k o v a . Přeložila Běla Dlouhá.
Naklad. Lad. Kuncíře v Praze, 1928 Str.,116; Kč 10.

Způsobem zcela zvláštním a neobvyklým v líčení životopisů svatých jest podán
jmenovaný životopis. Život sv. Teresie od jejího dětství a mládí, přes plné rozvi-
nutí duše až k Smrti a slávě její-jest podán ne pouze jako život, jemuž se po-
divujeme, ale jako život možný následování. Trochu méně francouzské citové Slad-
kosti a mohl býti napsán jeden Z nejlepších životopisů světice. S prospěchem jistě
přečtou knížku ctitelé sv. Teresie i ti, kterým dosud jest málo známou. Doporučujeme.

-- Sıl.

JUDIˇ. Jan Roubík: Kam vede č eský národ č eskoslov ensk á církev.
j Ze zkušeností bývalého faráře čs. církve. Tiskem a nákladenı Československé

flı‹ø.±ifl1‹áxny v~ Pxflzø, 1928 Sa. 56; Kč 8.
Kniha není polemickou, ale kladením fakt a prakse k teorii a nauce sekty čs.

Podává částečný vhled (jest příliš lokální) do celé ubohosti organisační stavby a nauky
odbojných nespokojenců,kteří „lid osvobozením Sjednocený rozeštvali, ochudili jeho
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víru a nedali mu nic, než mnohdy trpkost.” Knížka jest vhodná k doplnění infor-
mací, které dosavad o sektě čs. vyšly. Sloh knížky jest lehký; cena poměrně vy-

P. J. Roberti: Neúhledné ctnosti. Podle P. Pl. J. Mathona O. S. B.
njn-flviıy 3 vydaly Šhøıflhêfløflżxy o.s. F.,rvnhz.n-Vinøhxnáy, Køx-nnni4,1927,S±x. 153.

Nebývá-.vše takové uvnitř, v sobě, jak se nám jeví na venek. Tot lze říci
o ,,neı'ihledných” ctnostech,,o nichž mluví naše knížka. Nazývá ,,neúhledným” to,
co je nenápadně, nepatrné. Nepatrnost`,,neúhledných” ctností způsobuje dovolená,
skromná ,,přetvářka.” Ale skutečnou cenu jejich postřehne i neevičené oko, ovšem
po delší době; uzná je a po případě i odmění. A když ne, neujde nám. odměna
velkého Odplatitele za tyto perly. 9 1 .

Tuto knížečku lze odporučiti každému, kdo se snaží pokročiti v dokonalosti.
~  ` . , _ Mil.

Robert Lais: Auf der Spur. des Urmenschen. Herder, Freiburg im
Breisgau. 1926. 1 5 .t ,

Kniha, která popularisuje, i aniž by“ zpovrchňovala, což bývá častým úskalím
podobnýchdílek. Neváhá seznámiti čtenáře dosti podrobně S metodou předhisto-
rického badání, zato ale, když ho byla provedla námahou vědecké metody, obí-
rající se každým detailem, odměňuje ho daleko hlubším, radostně chápavějším
a kritičtějším pohledem do dílny vědy prehistorické. Autor ukazuje nám v této
dílně výtvory pračlověka od nemotorně otesaného kamene přes sličnější tvar ka-
menný i kovový až k malbě a plastice. V podiv uvádí poukazy na lékařskou zdat-
nost pračlověka: šťastně zhojené zlomeniny, strašlivá rána lebeční zahojená do-
kládají. z  e

t Věnuje konečně stať i náboženství pračlověka. To právě je veliká přednost
dílka, že dovede ostře vyzvednout duševní život pračlověka. Jednoduchý a přece
zase dosti složitý, abychom mohli poznati tvora, který neodštěpil se snad od pra-
věkých ssavců čtyřrukých, ale který nám byl Sourodý. Tvora, který uprostřed kru-
tého ledu a divé zvěře, ve chvíli odpočinku u ohniska temné sluje svými dětský-
mi uměleckými Sny, svými prvními dumami o světě a záhrobí, vedoucími k božstvu,
byť jøšżê v nnıháøh zflhnıønênnn, pøčnı npıaxňøvnú flvøn hiøxflnzhii nad pnxøáøn
a vydávat svědectví, že v prsou jeho bydlí odem Boží, anima rationalis. Li-8 .

Jaroslav Zatloukal: Nebe i z emě. Verše. Edice Tvar. 4 .
Básnický debut Jaroslava Zatloukala š neproměnil se "v úplně rozkvetlý květ.

Jen několik básní (Smuteční vrba v ochozské jeskyni, Jeskyně krápníková, Květen,
Červen, Balada milenecká) ukázaly na budoucí formaci květu. Ale to naprosto
neznamená, že J. Zatloukal nepřinesl do literatury něčeho nového, svěžího, kus
cesty, po níž ,,v zaslíbenou zemi jdem po stopách hvězd”. Jaroslav Zatloukal má
schopnost vylamovat ze skály života balvany, ale jen málokdy jezformuje a zhladí
vp čistý lyrický tvar. j 9 4 s -.- Sk. -
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F. Pechríček:

Břevnov.

Park pln je Vůnè'.KVete sad c
až jitřrıí slunce květům sVítí Vdumy,
V klín barokových promenćíd, 9
jichž hebképlistí tichou píseň šumí -
i V smaragdových loubí úkryty
a V kouty steré, kde se ptáci choulí
a hlemýždi přes ulit závity _
na nitkách oči udiveněpou/lí.
Tu peˇnkava se mihne přeletcm
zz xóžvá áføó/xy, jøž ji vıžzınč hází
kýs n0:íVsˇteˇVník, jenž prchd před světem -“- ˇ
Drozd trilkuje a cupkıí V nížkěm mlćízí -
Dob dávnýchjak by Vzkříšeny stíny,
jichž kroky kdys tu V zlatém písku lpěly!
ćøzx přešel jø, xvčz vyxzřždzzı je jiný.
Dech jejich Vlčí Však V klenbćích tichem cely
chórjejich chrcímem zahlaholí 8 Výši,
'když půlnoční zvon duchů bije V lkcíní -  
a markýzově, opatı' a mniši   
jdou dlouhou řadou.při ,mši k přijímıíní. s
Jdou průvodem, jdou V s'Vate'm mlčení.
Chor opatů čte žaltář sborem tiše -
V tom Z Varhan Vichr, Skřípot, danění,
hvizd bouře zazní na-ráz Z duchů říše
a V osVeˇtlení žlutých sVeˇc,
co V hloubkdch hrobek klcísˇter sní, co stlívťí -
lkcí 8 chorem stínů mistr kostlivec,
„leč jeho gesta mírná jsou a tklivd,
až posléze, když Všichni Vyjdou Z Vfat,
než ještě orloj z Věže půlnoc bije,
on, jak kdys d‹íVno, Z bílých kláves řad
V hru teprv loudí Vlastní melodie,
jak posmrtnou by Vćísˇní žil a práh' - ,_
jak nesmrtelných rytmů spád by šumël
jen Vichru smích, jenž skuhrá po klenbách,.

 ó5  
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by lidskou řečí děl to, kdyby uměl:
Sta přešlýeh let! Tma Z dute' lebky zírd!
O mysˇlenkof ykřídla Sveˇsísˇsslwěld -

ž list Vavřínu, jenž V hrobce Sta let Stlívá
i po tajemstvích, jichž kouzlem duše mrˇela!

› 

`t.Í.D.:

Ulice.  
Stíny šedých domů ohraničují tvou moc. Nízký barák, napolo Skrytý

V Zemi,nejaSný a nepevný, majestátní stavba železobetonová S jedno-
duchosti V tvaru a V strakatosti nátěru jsou tvoje meze. Ze dvou stran
pronikají tě žhavé zraky nevinných okenních tabulí, abys jim poskytla
trochu svého hluku, Své pestrosti a neustálé změny `mihotajících se
V nejrůznější směsi tvorů lidských i zástupcůživočichů nerozumných.
Tvou útrobou procházejí změny každým okamžikem a přece Zůstáváš
klidnou, stále svou ulicí. Mír, část nad tebou se klenoucí oblohy - dnes
modré, jasné a zítra plačtivé, temné - poskytuje ti záruku neodvislosti
na shonu figurek. Ty je přijímáš, ty je propouštíš, obohacuješ je svou
výzdobou bohatou, jindy chudičkou, Vždy chvatně sestrojenou pro oko
chodcovo, vždy novou a přece starou, uklidňující i dráždící nejrozma-
nitější smysly a vášně V kolemjdoucím. Je V tobě cosi zdravého 'a cosi
chorobného. Bozčilený se V tobě uklidní, když se naň usměješ a jiný
tě chvatně opouští S pohrdlivým úsměvem nespokojenosti. Tebou jde
život a ty jsiživot. Pohlcuješ a chrlíš. Pyšníš se nad spoustou, jižijsi
schopna vést k cílům nejrůznějším.,  t e

Dovedeš se smát a radovat. Naparádit se, zalichotit inevrlému starci,
jenž denně lhostejně kráčí po stejné straně tvé útroby. Někdy voníš
a lákáš nozdry nejrůznějších tříd společenských k sobě a maličko jim
uštědříš Ze své líbeznosti. .lsou spokojeni. p

Chmuříš své čelo, temní se tvůj dech, zima jde tělem tvým. A sama
Studíš. To po úsměvu chceš klid a ten se mění až Vchlad hrobu. Jsi
zamlklou a mlhavou a chodec mimoděk se zamýšlí jda tebou. Pěješ
mu píseň aztrnulosti po pohybu,po' vyčerpání. Na chvíli přijme klid
tvůj a žije jím. Než jenom na chvíli, neboť chvat jej uchopuje mocí
svou. Spěje dál, rychle spěchá za svým cílem, předním zastavení nezná
a spokojen není. ° z ` .

Ty přijmeš kroky zbloudilce; S jistotou sobě vlastní Vedeš jej dále
na jeho cestě, uštědřujíc mu ze svého kouzla podle jeho zásluhy a nic
tě nemrzí, když chladně tě míjí a nic tě inebolí, když víc tě nenavštíví.
Ziješ vlastním životemjb0je,stínů a světel, barev a úsměvů, hry a chladu,
vědoma si minulosti i budoucnosti a důležitosti okamžiku.
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Bohdan Chudoba :  

»Obnovené umění.<< s
k I /V Y ' V Y vv V /VA ademicky malır Frantisek Petr prelozil do cestiny nektere zi-

votopisy středověkých umělců Z díla Jiřího Vasariho Le vite de” piů
eccellenti pittori, scultori e architetti. (Nakladatelství Girgalovo na
Smíchově V Cechách.) Bylo Věru záhodno, aby česká literatura měla
aspoň částečný' překlad světoznámého díla italského, které bylo po
prvé vydáno r. 1550 ve Florencii, neboť Z něho si nejlépe můžeme
sestaviti obraz čtyř Století, pro Italii tak štědrých. ,Vasarimu totiž,
třebas nepřesnému V datech a místech a opakujícímu V některých
kapitolách údaje vybájené nebo chybně přenesené, podařilo se za-
chytit bohatý rozkvět umění za svého života i několik století před ním.
Tento celistvýobrazmá své přednosti i vady, předností však jistě je
,Více.iVždyť právě Vasari dovoluje nám rozhlédnout se očima sou-
časníka po době roztrhané nakousky německými kritiky a poněkud
násilně rozdělené Johnem Ruskinem na tři epochy, jejichž obrysy je
sice možno postřehnout podle směrnic Vůdce praeraffaelitů, které
Však spolu souvisely daleko úžeji a navzájem se prolínaly vlivy, jež
ani nejučenější umělecký dějepisec nemůže dnes vypočítat a roztřídit.
Nelze upříti jistou oprávněnost Ruskinovu třídění: čtrnácté století --~
v-ěk myšlenky (Dante, Giotto), patnácté století -;~ věk kresby (Vinci,
Michael Agnolo, Lorenzo Ghiberti, Baphael) a šestnácté století ,- věk
malby (Tintoret, Paolo Veronese, Titian, Correggio), ale nikdo nám
tímto způsobem nevysvětlí na příklad přítomnosti Vznešené a' ohro-
mující myšlenky V Buonarrotiho Mojžíšovi, ani přítomnosti skryté,
ale tím více na srdce' útočící ideje V malbách Correggiových. Nespo-
lehl se tu Ruskin příliš na náhodu, že se nezachovalo tolik maleb
zsouzčasníků Giottových jako výtvorů méně geniálních vrstevníků Mi-
chzelagnolových a' Corregiových, ano, řekněme ii Sartových, když
koloršit jižčàsto vyjádřil více myšlenek než motiv? Dante a jeho bás-
nický obzor, který se tak náhle otevřel středověkým Italům a ohro-
mil jesvýmidálkami, byli podněcovateli několika generací a Giotto
nebyl sám vykořisťovatelem, snad dokonce Michael Agnolo užil více
hlubin jejich myšlenek, Sarto iCOrreggio něžnosti jejich lyriky a Luca
Si-gnorelli děsu jejich planoucích obrazů podsvětí. A upozorňuje-li se
na Vliv Saronarolův na Buonarrotiho, může se dodat pravděpodobná
domněnka, že přímý vliv Dantův, beztak odražený i ve fanatickém
kazateli florentském, jak nám svědčí spojení vlivů obou, Danta i Sa-
vonˇazržoly u Sandra Botticelliho, působil na Michael Agnolastejně 'ne-li
““v~íce než ohnivá slova dominikánského kajícníka. Ovšem kopie Božské
komedie s kresbami Buonarrotiho seztratila, marno litovat. P

Proto tedy chválíme Vasariho, že podává iv řadě jednotlivých ži-
votopisů souvislý řetěz událostí za myšlenek,«třebas poněkud zkreslený
:náchylností nebo odporem autorovým a jeho hrdostí na vlastní dobu,
jak ostatně umnoha kritiků bývá. Ani nám přílišnevadí, že Vasari
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křivdí trecentu, které přece postavilo basiliku V Assisi, .katedrály
V Pise, Lucce a Pistoji a kdy přece mezi ,,marmorarii” nebylo málo
opravdových umělců. Giotto nebyl bleskem, V-še náhle osvěcujícím
a objevujícím, nýbrž pilnýrn žákem Cimabuovým i jeho předchůdců
aa ještě pilnějším ,napodobovatelem byl Donatello. Zde naopak platí
slova Ruskinova: „Umění třináctého století je základem všeho umění,
‹- ne toliko základem, nýbrž -i jeho kořenem”. (Viz „Turner and his
Woıˇks”.) .  j

llle ego sum, per quem pictura extinta revixit, napsal Lorenzo
0 Giottovi, úplně správně kromě toho perfekta, neboť Giotto se pro-
bíjel pomalu 8" malba oživovalaponenáhlu, vymaňujíc sez tradičních
a P předepsaných 'tvarů epochy rytířů a mystiků. Vyšetřit okolnosti
a příčiny, jejichž působením se tak dálo, znamená vyšetřit povahu
erenafissančního období andoby před ním ij po něm, všech těch století,
Z nichž přes jejich postupnou findekadenci ve volení motivů můžeme
vytěži-t daleko více než se .zdát několika pesimistům jako Mutherovi,
jenž na příklad V nevšednímkoloritu Sartově viděl jen neurasthenii.

Í _› _

. Nulli ignotamea est gratia míra manus. “  
” Artifices potui digitis ammare colores,

Seprataque animos fallere V-oce diu. .
no

Pokud,toto bude platiti O mistrech italských, zůstane jim čestné
místo nejen V povznešení kresby, malby a všech technik, nýbrž i v po-
zvednutí lidské myšlenky, neboť není umění bez ideje a odmytho-
logickýchikreseb chorobného Piera di Cosimo si hlasu ani žádat ne-›
budeme, poněvadž V nich není ani duše, ani myšlenky, ani krásy,
ani síly. J “ .

Prostota a upřímnost Giottova, odlesk to chudáčkaBožího, vese-
lélio bohatýra Kvítků,svatého Františka z Assisi, stala se jednou větví
kořeneobnoveného umění, za jehož druhého průkopníka můžeme
považovati ,Fillipa Brunelleschiho, smělého stavitele kupole v chrámu
Santa Maria Delž~Fiore, ve Florencii.Pi"ed jejich uměním a podnika-
vostí se bez výhrady mohlo říci: Graeco'rum.sileat prisca admirabilis
aetas. Neboť nové tvary, nové cesty byly objeveny, a to »cesty křestan-j
ské.Vzpomeňme jen slov Giovanna Batisty Strozzihozilako kámen
na kámen, oblouk na oblouk věčně stavím, tak vystupují krok za kro-
kem do výše, ok nebi. A nebyla to dráha vzdo,ı`ná,jak;by se snad špat-
nému soudci mohlo zdáti podlezábavných svárů a sporů V soukromém
životě umělců, nýbrž posvěcování člověka, jemuž měly sloužiti všechny
látky a všechna umění, i stará“ dovednost litecká, která obživla V Lo-
renzu .Chibertim, tvůrci bronzové brány .kostela San Giovanni; No-
vému rozkvětu umění přinesl skoro každý z jeho sluhů svůj dar, ať
již to byly Donetellovya studie na antických dílech, nebo průsvitná
jemnost obličejů Fra. Lippiho, nebo vynálezy Masaccia, za života
nedoceněného, později Ípřeceněného, ale přece ,jenom muže nových
objevů. ” í ` i . P n

J Tak se střídali a pracovali jeden po druhém, často spolu soutěžili
, _ .
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k vzájemnému prospěchu nebo se i svářili ke své škodě az pozemské
závistivosti činili si překážky, jako činil nesnáze Michelagnolovi Bra-
mante, jenž sám pak nemohl dokoněiti svých předsevzatých děl. Nebo
se předstihovali ke škodě naší- tak kresby Lucy Signorelliho, učitele
Vasariova, musely ustoupit na stěnách Vatikán-ských pozdějším Výtvo-
rům Baflaelovým; vždy však se snažili o to nejlepší V umění. Obdivu-
hodný technik Antonello da Messina první přinesl do Italie tajemství
vlámské malby, což mu Snad umožnilo, aby se spolu s Pietrem Peru-i
ginem stal průkopníkem počátků krajinářství, jež do té doby V úzké
snaze o vyjádření duše zůstalo nevyužito. V této době teprve začalo
se uplatňovat, Domenico Ghirlandaio komponuje sice dosud přeplně-
né, obrazy -- kroniky, podivně odporující realistickým obličejům a od-
vážně Zachycenému podivínskému gestu .losefovu V klanění pastýřů
a podařeným podrobnostem na nádherném Narození Panny Marie,
ale Messinovi (Golgatha) a Peruginovi, (Příprava k pohřbení, Vidění
sv. Bernarda a zvláště Ukřižování) podařilo se uvésti do malby me-
lancholický kolorit krajiny a nebes, který i při své neživotnosti, tea-
trálnosti a při tom, že byl často opakován, neztrácí ničeho na svém
kouzlu kajícných barev. A tak, prohlížejíce si Peruginovo Ukřižování,
nemůžeme ani uvěřiti Vasarimu,že autor tohoto mistrného zachycení
velkopáteční lásky a smutku stal se na tvrdé své životní cestě bez-
ohledným materialistou. Rozhodně něco jiného než peníze bylo pá-
nem jeho duše, když kreslil Golgathu, nebo tesknou krajinu V pozadi
Vidění sv. Bernarda. P

Po takové přípravě byla doba hotova, aby vydala své největší
duchy: Leonarda da Vinci, Michelagnola,Buonarroti, Raffaela Santi,
Andreu del Sarto, Antonia da Correggio a Sandra Botticelli.iSnad
pro někoho zůstává spornou otázka, komu Z nich přisoudit prvenství,
ale sotva druhým ukřivdíme, prohlásíme-li za prvního Michelagnola,
na jehož náhrobek V římském kostele Santi Apostoli byla napsána
slova: Tanto inomini nullum par elogium. Máme dvě podobizny Mi-
chelagnolovy, jednu od`Bugiardina, druhou od Jacopa del Conte. Ani
na jedné z nich však není Známky nesmlouvavé síly, vyzařující Z jeho
děl; spíše jsou patrny dva jiné rysy: vtipná bystrost a stařecká ne“-
důtklivost, oba symbolisující různé, někdy proti sobě jdoucí proudy,
jež zachvacovaly Michelagnolovu duši: jasnou lehkomyslnost renais-
sančního života, jemuž rod Medici byl Vhodným vládcem, a hlubokou
vážnost genia Dantova, jehož chmurnou stránku dovedl Savonarola
Vybičovat V duších Svých posluchačůtak, aby zastínila vše ostatní.
MıŤižeme-li soudit Z výtvorů na autora, odvážíme se tvrdit, že Michel-
agnolo získal si rovnováhu nade všemiˇsklony, neboť,jak praví Vasari,
S jeho uměním ,,se sdružila pravá filosofie s ozdobou ìjemné poesie,
aby byl lidstvem ctěn a obdivován pro svůj nejprostší vzorný život,
práci, svatost mravů a všechna lidumilná podnikání.” A věnoval se
umění jako činnosti, která člověka povznáší ta upevňuje, na kamenný
základ staví dobro vjeho dLıši:“,,Milý jest mi spánek, ještě milejší být
Z kamene, dokud trvá zlo a závist,'jest mojí velkou touhou nevidět,
necítit; proto nebudf mne; mluv tiše.” Zdanej-sou tato slova, pro-v

4 fle ' _ Ĺ
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mlouvá Michelagnolo ústy Noci, odmítnutím nepravé renaissance, za
jejíž ozdobu dokonce někteří Z nás Buonarrotiho považují. Bylo tomu
patrně jinak než V našem primitivním třídění. Michelagnolo prováděl
vždy své plány, nikoliv nápady světských knížat, jejichž otroky bylr
mnozí Z jeho současníků, a zatím co svět boccacciovský se smál a hlu-
čel a pořádal slavnosti, vydralo se Z úst mlčenlivého myslitele a vý-
tvarníka, jen tiché, ale rozhodné: non-mi destar, deh parla basso lp

Leonardo da Vinci, starší Buonarrotiho, jak rozdílná to povahal
Lehkomyslný byl v životě i V umění, a mohl-li chyb vlastních litovat
V posledních okamžicích, nemohl už napraviti četné vadně provedené
malby,jejichž krása zmizela s prvním podzimem. Všestrannosti jeho
dosud:-nikdonepřekonal, co mu však prospěla, vybil-li její značnou
část na neužitečné hříčky, na chvilkové, vbrzku se rozpadávající ma-
lování fantastických zvířat, ač dovedl věci neporovnatelně vyšší, jak
svědčí na příklad jeho obraz Savonarolův, děsné, ale patrně jedině
pravdivé zachycení té vášnivé fysiognomie, kterou vymaloval Fra.
Bartolommeo asi méně kriticky. Koho však my můžeme odsuzovat?
Zda bv bez letory Leonardovy vznikla Večeře Páně, která ani V ne-
dokonalých kopiích neztrácí své svěžestí? Zda by bez ní bylo nama-
lováno krásné seskupení na kouzelném obraze Matky Boží V jeskyni,
které ani po starobylém způsobukonstruované skalní pozadí nezba-
vilo jedinečné ceny, a poskytlo tak po prvé volnou cestu novému
zpodobování Panny Marie, ve kterém italští i jiní umělci -dosáhli svého
vrcholu, každý po svém způsobu. Uplatnila se tu slavnostnost Baffae-
lova, která po jeho pracnémjvývoji zaujalatrvalé místo na všech jeho
výtvorech, snad kromě charakteristických portrétů, a určovala i kom-
posici a rozdělení .obrazů - Zasnoubení Panny Marie a Madonny Six-
tinské předstižené jen nádherným vytržením a tajemností Murillova
Neposkvrněného Početí. Do výšek tu dospěla tvorba del: Sartova,
o níž se říká, že pro barvu Zanedbávala kresbu, opakovala své typy a
stávala se chladnou. Za odpověď nevidoucím poslouží slova Vasari-
ova o Sartovi: ,, - je-li jeho kresba co nejprostší, je nicméně jeho ko-
lorit vzácný a skutečně božský. ” Dejme tomu, že Andrea del Sarto pra-
coval kresbu s chladem, možno však nazvat chladnými jeho barvy na
příklad na Madoně v uffizijské galerii? Zlatý kolorit tu odráží kon-
templaci slunného odpoledne na chodbách klášterních a pozorovatel,
když se dozví, že obraz byl původně malován pro klášter_San Fran-
cesco, vzpomene si, třebas sám mohl spatřit jen barvotiskovou kopii,
na nesčetné mazanice a tovární sochya Sošky, které dnes zdobí chodby
a pokoje našich klášterů `a domů. Po této stvránce jsou obchody devo-
-cionáliemi největšími škůdci křesťanství. Skoda  mluvit, vzpomene-
me-li si na takové mistry barev --i Sarta, VelasqueZa,a nyní? o

Po Sartovi Corregio, zvaný Vasarim ,,výtečný a překrásný duch”,
0 O ıy _ I yo ı Ž, ıı.jenž vyspěl V genıa, anız měl přılezıtost vzdělat se na antıckych 1 no-
vých dílech, jenž bez učitelů dosáhl mistrovství v seskupení i malbě
pozadí, jaké projevil na svém obraze Krista a Marie Magdaleny, a enž
svou nevýslovnou graciésnost, dílo člověka skrytého V ústraní a ostý-
chajícího se prozraditi tajemství své duše, vyjádřil ` V kouzelné Svaté

' ø _
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Noci. Něžnost světlých barev najdeme tu i zvláště u Sandra Bottice-
lliho. Jaký to protějšek proti Michelagnolově robustní síle, vyjádřený
tu V obrazích svaté rodiny a Panny se Dítětem, Z nichž Botticelliho
Magnificat má jedinečné spojení slavnostní nádhery S pokorou a láskou,
které se nedají slovy vyjádřit. Sandro sám, tento ,,muž hlubokých
myšlenekf, jak. ho nazývá Vasari, zůstává a patrně zůstane pro nás
záhadou.-Clona blouznivců Savonarolových, naříkajících bratří, jimž
Botticelli byl,_hledali bychom spíše V Lucovi Signorellim, než v autoru
Magnificat. Svědčí to, jak málo ještě známe renaissanci, reformaci
i jejich souvislost. l _ “

Velká epocha italská se skončila a můžeme O ní pronášeti své ú-
sudky nebo chvály. Johnu Buskinovi byla vyjádřením nadutosti, ma-
terialismu a lidské sebechvály. Tento soud je příliš jednostranný, ne-
musíme se jím zabývat. Ale Buskin pronesl jinou, důležitější myšlenku,
že totiž Raffaelem začíná doba úpadku náboženského umění V soukro-
mém životě. Snad bybylo lépe říci Tizzianem, neboť ten teprve V Italii
rozšířil umění portrétní, které Baffael započal, na tom však nezáleží,
náboženství skutečně přestalo provázet umění na každém kroku a stalo
se jen jeho vyjímečným (ani ne svátečním) motivem. Bůžků je plno,
říká Ruskin, Madon a Kristů nikde, jen osoby antických mythů, a V této
devise, třebas obrazné, má Ruskin pravdu. V umění se náboženství
vzdálilo denního života a provádí-li se vůbec, provádí se odděleně
v ustálených tvarech. Barokní období málo pomohlo, naopak zvýšilo
propast mezi uměním světským a církeVním,která kdysi byla spojena
V umění jedno. (Jen slepí říkají, že umění před Giottem bylo pouze
umění náboženské, bylo to pouze umění, jedno a celistvé.) To je vliv
renaissance ia reformace (které víc Í7), že se bojíme spojovat v umění
Boha jako Stvořitele a vůdce S člověkem a s přírodou V jejich všedním
životě. Ale symbolika není mrtva, poněvadž zároveň s ní by umřelo
celé umění; pouze spí. Tvůrčí síla lidstva se jen obrátila jinam, brzy
však nastane doba, kdy podle slov Vasariho bude „každý muset být
velmi tvořivý, bude-li chtít Vůbec žíti”. Í

Vlast.Ronet:i “

Vpřed!
‹ /

Výhřik nás dnes letí sveˇtem:
Stále Vpřed! A semkněme se!
Stokrcít padrıem P Zvedneme se!
S, odvahoujen Vnboj a vznětem ! «
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Letí světem naše roje. _
Aťi zví nás' blesky hněvu buši;

láska spbjı' V kruh nás užšíz'  
Vpřed musíme - Boží voje! Z

Nechceme my iv řadách sketů,
_ již se bojí V Slunce szříti,

otroky to bćízně V žití --j

_ i dobývatjdem duší květů!

Proto výš jen světa Z virů - f
svět až spneme od hor k horám, A

- ' od zdpadů k jasným. zorafm - S
ˇ spojíme se V písni _Mı'ru!

~ O skály rozbijem okovy bcízně,
V I Y /Vtlacícıch pout k zemi streseme tız,

vznícení nebeskou Lafskou,
tajemnou Vdbı' nás mocí

s vítězným Výkřikem radosti
ku Bohu "Vznesem se výš!

, ˇ _

.Miloslav Kryštof: i

Duc nželství
N< až23"'0<5E. 5 93,

s Je
Duše milující Krista touží po užším spojení s Ním, než je poměr

pána k služebníku, otce k synu, přítele k příteli, ale V nesmírné od-
vaze, dodává jí šílená láska k Miláčku svému, touží po duchovním
manželství ~ s Ním, Obléká na sebe roucho bílé a neposkvrněné křest-
ní nevinnosti, na hlavu staví si myrtový věnec panenství a tělozdobí
drahocennými šperky ctností. Tak vyzdobena kráčí vstříc Zenichovi.

Jakou cestou má však kráčeti duše, aby došla `až do domu Otce,
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kde má býti na věky spojena, se svým Ženichem nerozluěitelnýmž
svazkem ,manželství ? Musí v rouchusneposkvrněném vejíti do domu
Hospodinova, aby ěista mohla klesnouti do náruče svého nebeského
Snoubence. Pak budou dva v duchu jednom. „Neboť jestliže tělesné
manželství po-jí dva v jedno těl0,zda-ž tím spíše svazek duchovní ne-
zspojuje dva v jednom duchu Ž” (S. P. Bernardi „In Cantica” Sermo
VIII., c. 9). J _ . J ,

Ježíš sám bdí nad svou nevěstou, pomáhá jí, aby neklesla do pro-
pasti hříchu a v bahně nečistoty šinepotřísnila svého svatebního
žšatu. Ve sv. přijímání vlévá sílu a odvahu, uschopňuje k heroi-
ckým ,činům lásky až vtiskuje pečeť svého božství. V posvátné chvíli
sv. přijímání zasnubuje se Duše s Kristem, mizí jako kapka v nesmír-
ném oceánu Jeho lásky. S posvátnou úctou prožívá denně velekněž-
skou oběť Ježíšovu, liturgie stává se jejím životem a sv. přijímání
posilou k němu. „Všechno mohu v Tom, Jenž mne posiluje”, jásavě
volá Apoštol národů a není ani možno, aby člověk spojený v eucha-
ıristické hostině S Ježíšem nežil dle příkladu Krále, Jenž postavil si
'trůn,v Jeho Srdci. j t J , . a  

0 Kriste, Miláčku duše mé, při'ď a nepohrdni chud'm říbytkem
mého srdce! Vím, Pane, že nejseılı hoden, abys vešel pd)d střechu
mou, ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má a připravena
na Tvůj příchod. V přívalu Tvé lásky zmizí to staré moje ,,já” a zů-
staneš jen Ty. Pak budu mocizvolat se sv. Pavlem: „Již nežiji já, ale
Ježíšv žije ve mně.” r ,

j Zijeme uprostřed samých zázraků, nad nimiž světci upadají ve
vytržení a andělé plesají. Jen když si uvědomíme, že v hlubokém tichu
Proměňování sestupuje do rukou knězových sám Kristus,živý la osobní,
.aby byl prostředníkem mezi rozhněvaným Bohem a hřešícím lidstvem,
tu dech se tají a oči plní se slzami dojetí nad velikostí lásky a radosti,
ıže jsme spojeni S mocným Pánem světů tajemným, a nezrušitelným
svazkem duchovního manželství. Jiní blíží ses bázní a chvěním k'Jeho
'trůnu a my smíme spočívati na Jeho srdci, prožívati chvíle netuše-
ìného štěstí a blaha V Jeho náručí. To však je pouhý odlesk onoho
věčného spojení v nebesích a duše naše si musí příští blaženost vy-
,Íkoupiti bolestmi tohoto života. r  r

Ve středověku někteří mystikové zdůrazňovali kult bolesti, zaví-
çrali se v temných celách, bičovali svátěla a byli ,neúnavni ve vyhle-
›dávání nových a nových trýzní. V v

Myslím, že daleko horší než martyrium těla jemučednictví srdce.
Rány od bičů se rychle Zacelí a při tom sílí takového asketu myšlenka
na odplatu v nebesích, ale rány duše se hojí zvolna a bolestně, neboť
““-nesvítí slunce božího nadšení, jež by vysušovalo hluboké rány; Bůh
se skryl za mraky pokušení, pochybností až duševní temnoty a ubohá
,lidská duše svíjí se V bolestech a netuší, že se v těchto hrozných chví-
Ílích ne'Více řiblížila svému Ježíši v krvavénıj otu k nebi ú ícímul P  P P
na skále Getsemani. Tím krvavým potem své duše chystá si Člověk
muěednickou korunu v nebesích a duše jeho plní též povinnost ma-
teřství, noeboť se stává matkou mnoha duchovních dětí, jež V bolestech
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a temnotách porodila k životu a Ysvětlu. S mlékem jejím ssají i ne-
omezenou i nekonečnou lásku k Zenichovi. Se starostlıvou péčí po-
dává jim pokrm lásky a vede je k pramení vtékajícímu do života. l

. Ježíš tedy nežádá v oběť krve našeho těla, ale žádá častokrve-
Y/ Y 0 ' ' V I I Y 'Ynasi duse. Slastı 1 bolestı materstvı se stanou udelem duse zasnoube-

né Bohu. Bůh dlouho duši zkouší než ji přijme za nevěstu svého Jed-
norozeného Syna.   

O, milosrdný Bože, dej všem nám, kteří hříchem poskvrnili jsme
čistý šat křestní nevinnosti, nové svatební roucho milosti a dopřejž
nám, ať Svatým- a čistým životem dosáhneme Tvého Království Lásky

ı V O V O Oa věčneho spojení s Zenıchem dusí našich V nerozlučıtelném a věčně
blaženém duchovním. manželství s Ním. . l . ,  

„Nepokojné je srdce naše, dokudnespočine V Tobě, és Bože !” V

.Í.sSVeˇtl_)7'.' .

Maria- Lodice bílá...
(Věnııji p. MUDr. L. Hofinıarıııovi.)

0'

-Poslyš O Maria, Panenská Matka,
j poslyš mých nčkolik ckudicˇkých vět:

s Tebe chci přirovnat k Lodici bíle'
na níž se zachránil tonoucı' svět . . .

Z tafernnýclı pramenů zasˇlćlıo ráje
Vyjelas, Maria, na bouřný Vir- z
poclati neštastným zćíchrannoıı ruku,
vráıiti lıříšrzíløůın štěstí či mír. ..

O jak jsou překrásné bíle' Tve' plachty -
není ni skvrny ni trhliny V nich - «
Panenskći KráÍl0‹›no, -- toť je Tve' lůno,
čistějak na horách napadlý sníh . . .

Velike' tajemství! - Svatý Duch Lásky ,
declıenı svým cˇiste' ty plachty Tve' vzdal,
abys nam, Panenský Korćíbe bílý,
Záckranıćlpřinesl, na pomoc plul . . .
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Řekni _mi, Maria - Lodiçe bílćí,
koho to prˇivážíš v útrobách svých!
Poklady pokladů - Vtělene' Slovo, _
Boha, jenž na sebe všecheıı vzal hřích!

O jak jsi roZkošnaŤ, Lodice bílćí,
plující uprostřed bouřlivých vln:  
šťasten, kdo k Tobě vstříc důvěrně vzlıl

 šťasten, kdo vzývćí Tě,naděje pln . . .
NxflflQ\

Panenský Korábe --pluj též mým žitím, «
budiž má nadeje- bouří a tmou- r

e v hodině smrti pak, Lodiee bílcí,
přijeď-si -přijeď si -pro duši mou!

r , „Ranila jsi sr'dce me'/`”

 

°'°~< FI' CĎ*‹Vćícl.Novcík C. Ss.R. Oboři
v

Zásluhy sv. Řehoře Velkého.
 ochorálf p   
Jako krásná symbolika církevních obřadů rozvíjela se a Vykvétalav

V tajemný květ bohoslužby, tak vzrůstal a .zdokonaloval se s ní víc
a více i církevní zpěv, perla posvátné liturgie. Svěží prameny těchto
melodií Vytryskly na hoře Moria Z posvátného zpěvu při chrámu Ho-
spodina Boha, zmohutnělý vˇstříbropěnný tok za sv. Ambrože, a za
života geniálního papeže sv. Rehoře Vel. vzrostly ve veletok, hučící
V křesťanských chrámech Bohu chvály, díky, prosby, zatím co kněze
přináší u oltáře oběť neposkvrněného Beránka jeho velebnému Ma-
jestatu. ~ Ý ˇ J

Naše pozornost Vıne se kolem životního díla sv. Rehoře V oboru
chorálu, jehož vznešenost nám rysuje víra prostinkéhostředověku,
že Pán Bůh sám Vnukal tomuto velikému papeži posvátné melodie.
Pro plnost obrazu vzpomeneme Zasloužilých mužů Z doby pučícího
chorálu. _ V s “ _

Jak jsem se již zmínil, přijali první křesťané zpěv bohoslužebný
hlavně ze židovské liturgie. Vždyť prvotiny křesťanské vyplynuly Z lidu
Vyvoleného, který lpěl až úzkostlivě na své bohoslužbě. Písmo svaté“
praví, že věřící denně prodlévali V chrámě2 na posvátných obřadechz
a není tedy nejmenší pochybnosti, že velebıli Hospodina zpěvem se
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židy a tak jako židé. Sv.~Pavel klade kolosským křesťanům na srdce,
aby ,,ve vší moudrosti poučovali a napomínali se vespolek žalmy,
chvalozpěvy a písněmi duchovními, V milosti je zpívajíce ve svých
srdcích Bohu.”3 Ale il antické* umění hudební mělo rozhodný vliv na
nové skladby duchovních písní V mladičké církevní společnosti, pro-
tože mělo uceleně pevnou stavbu. Leč harmonie řecká byla velice
složitá..  i

Zpěv nalezl radostné přijetí a horlivé zastánce ve vynikajících
-osobnostech V Církvi, jako jsou sv. Klement Bímský, Origenes, Ter-
tullian a Poklad krásného zpěvu chovali a zvelebovali V klášterních
kostelích hlavně mniši, kterým již papež Damasus (koncem IV. stol.)
upravil zpěv žalmů. i ` _ “ J A

Nad tyto všechny vyniká biskup milánský sv. Ambrož (nar. 333,
zemř. 397 V Miláně). Tento církevní Otec zdržoval se nějaký čas na
Východě a tam se důkladně seznámil S řeckou hudbou. Odtud přinesl
ji do svého biskupského sídla4 a zjednodušili chromatiku; základem
byly mu čtyři tóny diatonické: D, E, F, G, jež jsou vlastně řecké: dor-
ský, fryžský, lydický a mixolidický. SV. Ambrož sám též komponoval,
pln něžného zanícení, mnoho krásných nápěvůa hymnů. Ušlechtilost
_a Vroucnost chorálu, jejž zavedl V Miláně, dojímala mladistvého Au-
-gustina k slzám štěstí a blaha.5 ˇ Ý o

Z dalších milovııíků zpěvu vynikají sv. Augustin (354 - 430). Na-
psal kratší pojednání o zpěvu. Boetius (zem. k. 524) zpracoval nauku
vo hudbě pro čtenáře latinské. Cassiodorus (zem. kol. 580) hudební
teorii vysvětluje. Í V L _ V l

Zlatou dobu chorálu přinesl sv. Rehoř Veliký, jenž řídil lodičku
»Církve Kristovy V letech 590-600i. Hlavní jeho zásluhu hledati dlužno
ne snadv tom, že vytvořil nový chorál, nýbrž V tom, že dřívějšízdo-
konalil, složené nápěvy protříbil a sebral V Antifonář, o teorii a pečlivý
výcvik pracoval ve školách a tento chorál rozšiřoval po celé Evropě.

Ačpřes 900 let byly mu“ tyto zásluhy skutečně přiznávány, odvá-
;žili se mnozí badatelé; šlapati po této tradici, důkazy podepřené. Leč
pokus se příliš málo zdařilfi r sp _

Veledílem, jež vyplynulo oz pera Bohem osvíceného Velekněze jest
Antifonćíř. Jest_ to Šsbírka proměnných mešních zpěvů na celý rok.
Bylo třebamravenčí píle, aby toto dílo sepsal. Vždyť V ně snesl celou
ęgpoesii hudební na západě V nejkrásnějších vzorech, jež sebral. A nejen
sebral, nýbrž zpracoval, setřel ráz světský a nahradil vzletnými me-
lodiemi církevními, takže chorál stal se důstojnou citerou, kterou
Nevěsta Kristova oslavuje svého Božského Snoubence.

Tímto dílem byla udána norma, se mají řídit V příštím věku
všichni národové riˇtu latinského. Chorál pak byl zabezpečen proti
trvalému zavedení ducha světského; vloudil-li se však přece někdy,
byl oddělen jako bezcenné pozlátko a objevila se opět sladká, čistá,
původní melodie. r i S e

Tento Antifonář byl zavěšen nad oltářem sv. Petra vr kostele sou-
sedícím js pěveckou školou, aby tím byla naznačena nedotknutelnost

.ra posvátnost církevního zpěvu, udaného V knize této.7_Ale našich věků
.` _
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se nedočkal. Zacljovaly se nám však jeho kopie; jedna V klášteře sva--
tohavelském ve Svýcaříçhs a Antifonář montpellierský ze stol. IX. "ˇ

Proti tradici, že sv. Behoř Vel. složil Antifonář, vystoupil r. 17295-Š*
Baron Georg von Eckhart a přisoudil tento Spis Rehoři II. V díle „De
rebus Franciae Orientalis, později Dominik Giorgi V knize „De litur-
gia Romani Pontificis”. Hlavním bojovníkem proti tradici byl Frant..-
Aug. Gevaert spisem „Les origines du chant liturgique”.

Proti jejichnegativním důkazům nalézáme přímá svědectví proz-
tradici, rozsetá po literatuře již nedlouho po smrti světcově. Tak píše
Egbert, biskup v Yorku (732-766): ,,Nos autem in Ecclesia Anglorum o
idem primi mensis vieiunium, ut noster didascalus Beatus Gregoriusfl e
insuo Antiphonario et Missali libro, per peadogogum nostrum bea-~
tum Augustinum transmisit ordinatum y et rescriptum . . . servasmuS.”9;ˇˇ
- Acca, -biskup v Hexachu 740) píše O Mabanovi: „Cantatorem  
quoque egregium, vocabulo Maban, qui a successoribus discipulorum_ s A
beati papae Gregor-ii in Cantia fuerat cantandi sonos edoc_tus”.1° -
Jan Diacon (kol. 872) píše vživotopise sv. Rehoře Vel.: „Antiphona-~-“
rium centonem cantorum studiosissimus nimis utiliteı' compilavit.”"
-“-Na obranu sv. Behoře Vel. se uvádí »též Putta, biskup V Rochestru,_.,_
o němž psáno: ,, -ınaxime autem modulandi in ecclesia morelìo-
manorum, quem a discipulis beati papae Gregorii didicerat, peritum."12`í~
Jinde opět čteme: ,,Sanctus Gregorius... Antiphonarium et Gradualeø
collegit, dictavit et neumavit.”13 _ _

Poslední výrok svědčí též o tom, že Antifonář (melodie) byl psán _
neumami.14 Jimi označovalo se pouze stoupání neboklesání hlasu..._
Byly to tečky a háčky, různě spojované, a podobaly se našemu těs-~
nopısu. s _ › ˇ

Tato kniha stala se jaksi posvátnou a byla rozšiřována zároveňvi
s Písmem sv. mezi na víru obrácenými pohany. Rozšíření její jestž
opět velikou zásluhou sv..Behoře. e ~ P ' t V

SV. Bchoř kdysi dojemnou rozmluvou s anglickými otroky nadchl É.
se pro tuto zemi apoštolským zápalem a poslal do Anglie opata sv...
Augustina jako Věrozvěsta ve čele velké misionářské výpı'-avy.Do jeho=
rukou vložil Antìfonář, jejž nesl S posvátnýıni knihami do nového- _
působiště. - V říši Karla Velikého založeno několik škol podle vzoru
římských ústavů gregoriánských. I na Východ dostal se Gregoriánský s'
chorál. „Huius Gregorii tempore cum Augustino Britanias adeunte,_,.
per Occidentem quoque Bomanae institutionis cantores dispersi Bar- «
baros inˇSi niter docuerunt.”15

SV. Beřıoř, muž učený a Bohem osvícený, postřehl, že si musí vy-~
chovati pevné sloupy ve zpěvu, aby se ujal, rozšířil,ale přece neutrpěl-żľ__ j
poruchy. Toho dosáhl založením dvou škol pro zpěváky. Jednu pod
schody basiliky sv. Petra ap., s druhou pod 1 palácem lare«tánským.15“`**
Podobné školy byly založeny dříve, ale pro nedostatek-životních
potřeb záhy zanikly. Pro-to prozíravý papež věnoval těmto ústavům-zż
několik dvorců, aby je zabezpečil. Přijímání byli hoši i dospělí muži;_;.
podmínkou přijetí bylo, že přijmou nějaké svěcení. Vyučoval- je sám
sv. Rehoř. Jeho horlivost O posvátný zpěv nezastrašila ani obtížnár

. `\` W jj
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żšánemoc, která jej nutila při přednáškách odpočívati na dřevěném le-
.èš:hátku.tJeho důtky, jimiž hrozíval svým žákům, chovaly se na světco-
ˇ“vě hrobě ještě za časů Jana Diakona 0 '

Tato: horlivost nesla nejbohatší ovoce. Záci, opustivše tyto školy,
_z.rozcházeli se do cizích krajů a všude zakládali nové školy, rozšiřovali
chorál_a, učili zpěvu domácí obyvatelstvo. Ještě za nástupců SV. Be-

šíhoře vynikli někteří žáci jako apoštolé gregoriánského chorálu. Jak
:vse dostal chorál do Anglie, víme. Byla tam téžzaložena škola pro pěsto-
“Vání zpěvu: ,, -J Maban. in Cantia fueratcantandi sonos edoctus.”17

Karel Vel. vyžádal si na papeži Hadrianu I. r. 787 mnichy Theo-
»zdora a Benedikta, aby vyučovali V Metách a V Soissonu, ,, - qui a. sancto
~_Gregorio eruditi fuerant, tribuitque (eis Adrianus) antiphonariosfsan-
~«“-cti Gregorii, quos ipse notaverat nota romana.”13 _ 'S

Do Francie posláni r. 790 jiní dva mniši, Petr a Bomanus; tento
'Však cestou ochuravěl ia Zůstal v klášteře svatohavelském, založil tam

-.É školu, které ponechaljako vzácnou památku Antifonář, jejž nesldo
Francie. Opatii mniši tohoto kláštera nabyli zvučného jména pro
své zásluhy a svou lásku ke gregoriánskému chorálu. O rozšíření na

“-východ jsem, se zmínil. Tam však se dlouho neudržel. ` e _
Vidíme, že takovouto činností se záhy rozšířil správný a vznešený

zfzpěv V širší vrstvy lidu a nesl jako krásné ovoce zvýšenou účast při
1'ž.zD0hOSlL1žDě. J i ˇ

Mimo tyto dokumenty, tvořící kolem sv. Behoře ideální aureolu
.nmuže učeného, duchaplného a obětavého, máme ještě jiné ukázky
jehohorlivosti. s  3

Na mezinárodním kongresu ve Strasburgu V srpnu r. 1905, kde se
pojednávalo o gregoriánském zpěvu, upozornil prof. Amédée Gast-oné

A /V Z J V I 0 V vı I V V V /Yaucastnıky na nektere dukazy, svedcıcı o tom, ze SV. Behor napsal tez
.flzzzflteoretickou knihu O hudbě a zpěvu. Udal také Známky stylu sv.. Be-
hoře, aby bvly pomůckou při hledání této práce. Důkazy zdají se býti

-či-opravdu vážné a přesvědčivě. Práce Však nezasáhla zvláště blahodár-
ně ve vývoj chorálu, mimo ni byly V oběhu již dříve knihy podobné.“

Svatý Behoř též upravil tak zvané tony plagalní odvozené od
zz.-authentických), které stojí na základech A, H, C, d; tyto jsou řeckého
žáijpůvoduz hyppdorský, hypofryžský, hypolický a hypqmirolydický. W

 Zbyva mi jestě uvésti některé hymny, které sv. Behoř sám slozıl,
,fa Z nichž některé i zmelodisoval. Nocte surgentes vigilemus omnes
zt“fš._(Dom. ad Mat. N. I.). Ecce iam noctis tenuatur umbra (Dom. ad L. 1.).
Lucis Creator optime (Dom. ad Vesp.). Audi,benigne Conditor (Dom.

„ad Vesp. temp. Quadrag). A mnohé jiné, jichž se V breviáři neužíva.
Y I V I I YO církevní hodinky a bohosluzbu staral se tım, ze zakladal V Bıme

_šìì;%.~kláštery benediktinské, kde měly býti tyto hodinky denně slavnězpí-
fevány a slouženy slavné mše sv. 7 i T  i 0

Není tedy dıvu, že přemnozí spisovatelé vydávají mu nejkrásnější
~.~ž›z.svědectVí a souhlasí S Janem Diakonem kter' 'es' zove cantorum

' ' ° 9: “ V 0 I I - V Y/ˇ 2 /' y 1 „V v 'žnstudıosıssımus. 20 Mel-lı choral nestı necı jmeno, nesporno, ze muzem
tím může býti jediný sv. Řehoř Veliký. Kdo jiný povznesl, rozšířil

.na upevnil církevní zpěv V takové míře, že trvá ve své původnosti, ač

78

~› .ex-., zvv_;r"' '._,, Q _
Ťz,_`j_

-__ı
nl
(

I

l
I

Ifl

l

ÄĹ

l
-n...vèı

vi
€_

jn
l

11
L

JŠ
4.v.„
l
ří

I
ı
I

\

l
l

žz*

1
I

l

5

š€.
i

l
Í

1%

I
1

5
x_zż›_L.;›..`~.;~hnı,

3

.nn

I

l

3!*“ž_̀
l

aszvıťa-nżıášsıvon-nn.„

'IVF'

.=^~~í-:^«` A~ zs:-1IřI'n`.= 2



X

nad ním plynou celá staletí jako vlny namoři? Gregoriánský chorál
jest čistým Zřídlem, Z něhož Vždy potekou proudy důstojných melodií,
šumící Boží velebnosti, chválící Boží krásu, hlásající Boží moudrost.

Končím vzpomínkou, na naše Emausy, kde jsem poznal chorál
V jeho jedinečné kráse. O, čím by byly bohoslužby, obřady V tomto
velebném chrámě bez do'emného chorálu? B l bv zlatem bez lesku

V I 0 J V Y/ N V fy y ˇ V / / 9onevybrousenym Ydıamantennnecım vznesenym,/ale, preee neuplny/m I
Hle, toť choral zuslechteny Velıkym papezem svatym Behorem Velıkym.

1 Prameny: Gerbert, Martinus : Scriptores ecclasiastici de musica. I. II. - 17842;
Biemann Hugo: Musiklexikon. Leipzig -19055; Migne P L 75; 32 a Morin,
(Šerm. přel. Elsässer Tom: Ursprung des gregor. Gesanges. Padeı`born-- 1892; Vivell
ˇCoelest: Musiktraktate Gregors des Crossen. Leipzig-1911 ; Nisard, Theod.: L'ar-
chéologie musicale. Paris-1890; Johner, Domin.: Neue Schule des gregor. Cho-
jralgesang- Regensburg- 1906. --2 Skut. ap. II. 46; -3 Kol. III. 16; srov. Ef. V. 19;
-4' Migne PL 32, 770; -5 Migne PL 32, 769; --5 Domněnku Vyvrátil Morin-

Elsăsser: Ursprung des greg. Gesanges; - 7 Migne PL 75, 90; -,3 Faksimile vydal
Lambillot r. 1851 ; -9 Migne PL 89,' 441; -10 Migne PL 95, 270; -11 Migne
ÍPL 75, 90; -12 Migne PL 95, 175; -13 Theod. Nisard: L'archéologie musicale.
_Pflx~iS- 1890, 23, -. 14. od řøø. včtae zz. pøhyn, _; 15 Mignø PL 75, 91 ; -_ 16
Migne PL 75, 90; -17 Migne PL 95, 270; -13 Revue, únor 1848 cituje Nisard
l. c. str. 329; -19 Kdo by se O otázku zajímal, nabude dostatećných informaci
zz knihy Coelest. Vivella: Musikatraktat Cregors des Grossen. Lipsko-1911 sir.
25 -39; -20 Migna PL 75, 90; srv. Mabillon: Veter. Analect. Paris-1723 str.
93 cituje C. Vivell, l., c. str. 15; a Gerbert: Scriptores I. 248; j A

s Otokar Žižka:

List domů.
_ (Mamince abratru Oskarovi.)

\

Ty nevíš, že poupátka se probudila k žití 1
za Z lůžka hledí tiše ven P 0
Žø zzˇøhý úxznèv Tvůj v nzýøh øčžøh xvžzž,

~ V když prchl zimní, těžký sen, c
Ty nevíš P

Ty nevíš, žefialky už rozkvetlypod tichou Strání 6
„aslunce hřeje víc a víc? j   j
.Ze každé' Tvoje teple' pousmánı'

' ı
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pohladı' bledou moji líc,
I 5 ls _ nevis?

l
V DTy' nevis, že jaro rozdává své vdeky,

když zmizely už ranní mrazy? _
Že pomněnek roj podél řeky _
po? mně Ti posílá dnes vzkazy,

4 s Ty nevíš? j j 0

nevíš, že všechno rychle změnil0_ se
e a zkrásnělfo v tak krátké době ? 1

Ze tyto verše prostićké , i --
_ píši jen Tobě, Tobě,

y ŤTynevíš? 1 j

ı

Dom.in'ikBřı'za: l
O I

`\Donanobıs pacem!   
Blíží se chvíle, kdy kněz V hluboké, uvědomělé pokoře,,p_onořen

V Boží zázračnou přítomnostčvl bělostné Hostii - volá naléhavě a od-
daně, jako kdysi heroický a Velký Předchůdce Páně: „Agnus Dei --
miserere nobis1” - Třikrát odhodlané V dojemné víře útočí na otevře-
né Srdce Kristovo V nejsvětějším Chlebě. , V j _ 0

Předcházela hluboká- genuflexe, gesto, jež je veřejným vyznáním
víry, schopné smrti i nejpotupnější, jež je hlásáním, vznešeného a jas-
ného Creda, zvýšenímvzáře, planoucí kolem hlav světců, Církví vzý-
Van 'ch. » 6 5 ' 1 A

Dkamžiky, kdy minulost táhne duší jak mrakypaprsky ozařované
a zalévá lítostí každý záhyb chVějíc_ího se nitra, vystupují s prosbou
o smilování. - Okamžiky, kdy se Všeho Vzdává kněžská duše, Všeho
nároku na něco, co by kněžská dlaň svírala, nároku na Svou čest,
dobré jméno, chválu, obdiv, lásku, úctu, přízeň. a přátelství - - - A

Momenty, kdy padají všechny mosty, jež se pnuly k zahradám u-
vadající krásy, všechny pásky, jež . se jemně připoutaly ik svět`u- -
prosí: „Agnus Dei, - miserere nobis!” uv J -J a

Výčitky zpronevěřené kněžské oběti životní, neupřímné rozmluvy
aujišťování s Bohem, Vězněm svátostným, sliby za zmírněná_ a pře-
konaná utrpení a Vysvobození z přemnoliých nebezpečí ztráty dechu
v modlitbách, na něž Církev čeká ajež :duše potřebují k obratu a ná-
vratu -'ty pročišťují tento výkřik:-- „Agnus Dei, jmiserere nobis” --
k ryzí upřímnosti. V _ 5 , é_
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o A na Kalvarii vystupuje kněziv jitřních Svých. hodinách, aby se
nadýchal a napojil čerstvým Pokrmem a Nápojem. 4- Celá budoucnost
dne a dnů má zde svůj počátek a zdroj. Ta žádá víc, neboť iv ní je
skryta vůně čistých lilií, iv ní spočívají vítěznělaury statečných hrdinů,
V níi nečekané porážky' Istivého a Zálupdného Nepřítele, v ní krásné,
smírné ukončení života, snad v rozpuku kněžského odhodlání, vní
však také Zlomení třtiny se klátící a nalomené. -

Budoucnost žádározhodnutí a vyrovnání se S úsudky, jež lichotí
tmě i světlu, smutku i radosti, utrpení i Samolibosti,,víře i nevěře. --
Uspěšná vítězství nad ponižujícími pokušeními, výhni to krásy a ry-
ziostivduše, vytékají Z tohoto volání á: „Agnus Dei, miserere nobiS.” --

Beránku tichý, který úžas budíš nepochopenou tichostí - v ıněk-
kém přítmí oltáře a V milém zápase paprsků věčného Světla S vtíravou
tmou - učiň Z kněze nyní, kdy pálí a ničí vše, co nejsi Ty, -- vtělenou
tichost a pokoru, jak žádáš Svým příkazem: „Učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný Srdcem.›” '  t č í č P

A to bude odměnou zaˇvolání: ,,A nus Dei, miserere nobis.”
Nyní už vane klid do duše. - Klidę který je vlastní Svatým pro-

Storám katakomb, mučedníkům, chvátajícím k mučidlùm, vyznava-
čům a čistým obětem Lásky následovníků Svaté Terezie Ježíškovy.

Vždyť nad „Svatým svatých” -- nadTělem Boha se .vznáší Slova,
V nichž se otáčí osa všeho štěstí lidstva: „Agnus Dei, . . . dona nobis
pacem.” ,,Dej nám pokoj, dej nám mír” a zpěv tento S-esiluje chor
andělů, adorujících Boha. Nyní nebeský svět vjásotu plesá a chválí
Pána, že země chápe vznešený Pokoj, který je křížem zjednán.

A: Stačí i vyprahlým Zrakům věřících, že mají svého zástupce
a prosebníka, rozdavatele`Božího pokoje, neboť sám je jím zalit a může
rozdávat i otvírat Písma, mír zvěstující.  

Toť vrcholné napětí v přípravě na přijetí Boha až k výzvě: „Agnus
Dei, dona nobis paeem.” í “ a .

Bůh jej dává, neboťpokora se modlí. " L i
Bůh je Pokoj a kněz Ho přijímá. Nebe v srdci. - Toť onen pokoj.

Propracujme sek tomu pojetí ranního našeho vyzískćívání Z po-
kladů Církve, že tento okamžik dneje základním kamenem naší stavby
na Kristu spočívající, je krystalisovćíní duše k Svatosti. z

 

4 ‹ ˇ

L Otokar

vvavv  

s

N< Nø N*‹ 37' Q

YI. /V V 0 'I 0 / V - - “ I.le na rozvazenouz mozno-lı jıtıtak dale, mozno-lı zıtı ze starych
I . ' Y I /V ` Í Y °zasob, jez tesknı zapraseny zlatým prachem hvezd. Je pravda: jsou

staří básníci, již k nám mluví svým srdcem, srdcem mılujícím, Zra-
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zujícím ipokorným, jsou staří básníci, jejichž verše se nám vrývají do
dušejako .slova matčina, ale na druhé Straně nelze popříti, žeınáme
mladé opravdové básníky naší doby, nám tolik blízké, již jsou skoro
zrcadlem našeho života, neboť jejich Stesky, žaly, radosti, boje my sami
žijeme. Jsme přece pıladí, plní nadějí, odvahy, plní síly -. a běda, běda
tomu, kdo dnes ,- ve svém mládí - cítí se starým a unaveným.

c Na tyto úvahy přišel jsem při čtení nových veršů tolik haněného,
vysmívaného, a přece tolik krásného básníkalaroslavà Seiferta. Nevím,
přicházím-litvhod : ,alejeho kniha „Slavík zpívá špatně” rozvířila naši
idylickou, klidnou hladinu.  , Q . či D  .Ĺ i "_

Ă „Slavík zpívá špatně” je knihou plnou poesie, plnou kouzla a svě-
tla, ale ne; světla slunečního, světla żčímsi tlumeného, světla zeleného,
jež yolpnivých vichřicích květin šumí a rozeznívá bílé ąharfy stromů,
jezesnı: jp M _ z

A pod ní- sedávaje ten,
jenž viděl snad * p p
pařížské“ noci, italská ,poledne

t i měsíc nad Kremlem,  
u j vrátil, se domů na vše vzpomínat. .

le to smutek, jenž: je dědictvím Ahasvera, je to smutek pozdního
chodce, jenž ›k_ ránu vrací se z bludnýchcest a v troskách sadu sevře
Svou hlavu do .dlaní a pláče - než radostí Z návratu, ale smutkem, že
jeho kraj je takchudý. z í z i p s s i i p

Tento smutek jdecelou knihou a jako sýčeksedí na okně .a houká.
Zasněžený kraj, stromy a lesy V stříbrných závějích zimy u nočních

ohňů pláčí -- ticho, nic, ticho: . B  t

_ ,.To jenom dřevorubec zatne do ticha sekyru
. a z hlubiny lesa ozvou se pohádky“. . z  

Slyšíte? Takové veršeinapíše jen velkýbásník. Toto nejsou verše tu-
ctové -neváhám je nazvati geniálními. j p j p .  

Hledejte ve staré poesii - vím, najdete krásná, velmi krásná místa,
ale takové verše polostínu, pološera, nekonečné, tiché, idylicky kou-
zelné melodie ne, nenajdete.,  p r

Ana konec-  i c  . P c i za s
vı ' Y -f I I k ~ / I dv I 0 j 0nelze poprıtı, ze Seı ertma ve sve nıze mista slaba, elana jaksi

se zavřenýma očima, aby vyhověl. módě (Měsíc na křídlech, Přítel-
kyně), alenezapomínejme, že často jeden verš zachraňuje básníka.
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“ Dľacudzieho: 0. Holúsektá i s ě

Voda, Voda! - Krv, krví
V: krásnom Trenčianskom hrade ešte i dnes možno vidieť '76 siah

hlboká studňu, ktorú menujú studnou lásky. 0 tejto studni medzi
ľuďom koluje následujúca povesťı' ‹ z D  t

V Tureckých zajatcov privádzali do otroctva do Zápolyského paláca.
U niekoľko dní .prišli poslovia dozámku a priniesli .veľa darov, aby
im Vymenili Vezňov. No srdce Zápolyského nemohli obmäkkčiť. L

D Silný, urastlý baša Othmar vidiac medzi vezňami svoju snúbenicu
Fatimu, sľúbil Zápolyskému mnoho drahokamov a nekonečné množ-
stvo pokladov, keď, propustí peknú, smutnú Fatimu. B

r Zápolyský vo svojej panovníckej pýche hovoril:Skôr môžeš vy-
kresať zo skal :hradu slzy, ako z mojho Srdca milost!

  ±- Ale keby som predsa mohol- dostat Z kameňa vodu .- hovoril
Othmar - propustil by si moju snúbenicui? - Bez Všetkého -V hovoril
pyšný Zápolyský. či t c

A Snúbenec Fatimin dal sa do práce, od rána do večera dlabal a
vrtal Vo skalách, aby dostal vodu. je z i

 Tri roky Sa trápil Othmar V krvopotnej práci, medzi skalamiva pod
studenou Zemou. Už -už chcel zúfať Vo svojej práci, iba ked naraz
zvolal veľkým hlasom: voda, voda! :Sláva nášmu veľkému Allahoviľ

Cerstvá voda vyvierala zo skál a mladý Othmar s Fatimoura-
dostne opustilistudenémúry hradu . . . e  

pp p *, _

-14 ' '34

Len mená treba zameniť . . .  ›
~ Keď stotník dtvoril bok' Kristov, V boku Kristovom povstala jedna
hlboká studrˇeıa a to: studňalásky. O tejto studni 2000 rokov následu-
júca udalosť sa rozprávaz V z ~ a

 Adam a jeho potomkovia upadli do ťažkého otroctva.Ke~ď to o-
troctvo už bolo nesnesiteľné, Vtedy prišiel Messiáš, aby našiel to, čo
ľudské pokolenie ztratilo, aby Vyslobodil ľudstvo z otroctva. Pre svoje
ovečky stal Sa človekom, aby ony mohly byť synami Boha. Medzi
ovečkami chodil tri roky V studenej zime a V horúcomglete, medzi
třňami atvrdými V skalami, na mori, na zemi, na zpustatinách, Všade
hľadal ovečky. Keď prišla hodina, mnoho c.er_ıých pokladov ia daroiv
zaplatil zasvoje ovečky, i«drahú` krv za ne Vylial a zomrel, aby ęza-
chránil Fatimu: svoju nevestu Církev. A -Církev sme my-! My sme
ovečky Kristove, keď .teraz rozjímáme o umučení Krista Pána, ,musí-
me zakričať: Krv, krv! Drahé poklady krvi Kristovej, Tebe môžeme
ďakovať za vyslobodenie Z rúk diabla; Buď pochválené preto ,Veľké
a nekonečné meno Ježíš! c B i Í

n _
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o xi1ønnøżøáè:“S1<á hıiáızfl.
S. S. Cruzjděvzi Busskaja Beligioznajai Ĺ

 nPoezia. V  

Praha 1928. Straně VIII.-I-158. Kčvlö'-.;AnthzıJl~og›ie bývají obyčejně
díla? nálafldyiaflosobního vkusu, ale knížka Gruzěvova Vznikla Z .potře-
byskoro naléhavé, která též .dala oríirginzievlní, výborné uspořádání.
Poznfa'rne.itťu zřejmý rozdíl mez-_i» tvořenaými V klidu a pohodlně
fa knihami, Jkterréý ssamľémzˇuz; tv“ıÍıżrci. jsou úžtěchou a lékem. Oıdborník li-
terát byl snad Věsnovfalřž větší péči výběru látky :ja byl by hledal  co
nejvýraznější seskupení fljednotlżivý částí, nikdy však by nebyl vy-
rtvořilzvknihy tak živé, jakou, Vydal-Gruzděv, ruský lékař za kdysi pro-
fesor oděsské univ.ers§i;ty,.praVý Rus, prožívající úděl i své duševní
boje si jistou vytrvalou oip1j`avd:ovos.tí, která Vždy chce vypíti kalich
svůj až do dna. Mnoho jeho rodáků šlo před: touto bolestnou ce-
stou, mnoho jich ještě půjde, bude zádumčivě číst Puškinza, číst mezi
řádky Dostojevského,prožívat nejen velké romány Tolstého, Vrhající
nezarazitelné paprsky: do duše ruské' společnosti, nýbrž i jeho zoufa-
lou filosofii, Ínuže, proč by jim nemohla posloužit malá knížka, zachv-
cu'ící vnitrné boÍez Velk'ch rusk'ch básníků. Není to ražvda dílo
I J I 0 ů I I 0 'v V V ˇ 0 V 9 03 'upzlınze,pfl=oesıe :musi bytjeste doplnena prosou, nıkdoż vsak nemuze po-
ˇd “t": sdbˇkdfi“ Í:ˇ'ˇ't k"tl'“ tˇib'za ova_ı vipe V, o ze, zvnacna .cas rus .e In e ıgence po re;/uje
pomoci uprımne, ne vyumelkovane, pomoci; vedouci a osvecujıcıf 1
posvěcující. - S. S. Gruzděvu Však náleží i náš dík, že nám poskytl
pohled dodosud málo známé hlubiny ruské duše. „

.v Dp. Vrzal, zasloužılý pracovník j, a Znalec ruské literatury, ukázaľš
V jubilejním čísle Musea na opravdovost 'a čistou, snahu ruské romá-

~ »I 0 0 Y = - 0 0 0 V . I Vnove tvozzrb va . eho soud: mzuzemef otvrdıtıı of rectem Gruzdevov V j.Y,l PR. . „Yanthologre. Autor S1 jı rozdelıl nasest casti: 1. Tıze nevery - potreb-
nost živé víry, 2. evan;geljfum jako ,pramen křesťanství -i» chrám Boží,
3., dílo as život ,Ježíše 4. modlitba, 5. víra .a její dary :; útěcha;
a nový život, 6. lidský  život a smrt - spánek, přechod- do věčnosti.
Vršesti těchto obrazech jako iv »šesti podobenstvích Zvedáøse plastický
stavba ruské duše a. její upříflmfnzos.t-1, která ani své ponížení, nudu ne-‹

I I t I AI-0' 'I /V0 4 I 'I_ _ ' 4zastıflra. a doznavajejı tızı. Jako pusta stepzvypadajı slova Fetova.:.,,Zdaż
není vše- stejné: jfledžen y či .minohogtiakých dn-í ?” Aplazící se po ní .ži›votfl?*
Jak praví “,,z -.-;i,.VIknize« :[nżulosti.: čtu sestudem, vypravov-
vání o; n~eplo:dnémJžiŠvo.tě“,^zahynuvším beze stopy vv 0- .-”. Po .ta.koflvém.
prachu všedn;ost=i zv=ednuJüse tvůrčí fla vraostné. aryruských pěvců
jako bílévěže Kremlu. Uprostřed pesztrý1ch=żmžalebŤA. Tolstéhoa Zem.-
čužneikova nalezneme "tu :velkolepé jako .Děržavinżovut odu

“n=ía.z§ Boha a tragické zjsnástinžy Spasitelova života, iz› nichž Nikitiııovo
Modlení o číši. je jistě. nejlepší. Dva překlady Sta±b.at Mater, Zítkovi-
sçkého a Mějův, doplňují tuto stránku, kde vedle chmurných veršů
Apuchtinových zaznívá u Kruglova i ozvěna temné askese' a pokání:
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,, -.jest mnohé, čeho nelze ,poznat V knihách, čeho všakmožno do-
stihnout při plaménkui svítilny slzami, mukami a jízvami kajícných
řetěZů.” Smutek asi, prosba a naděje vryjí se nejvíceiztéto knížky do
srdcí vyhnanců. _ t B - j ~ Ť  

'Hospødriirıa uslyš vroucí modlitby, V
Pomož Rusku . . .t obroď je! (Kníže Rostovský )

Ale i pro nás platí tato. slova, abychom se více Ruskem zabývali,
jeho duší a nekonečnou tvárností jeho slova, které je schopno vy-
jádřit i^ nejmenší odstíny duševních stavů. Jaká škola setu ttskrývá
vp každémpřekladě. A nejen' škola, ale hlavně vnitřní Význam, eneboť,
jak to řekl Lermontov větou, ikteroumožno přeložit jen umělci:

,i  i .lesť sila blagiođatnaja L P B I
_ v Souzvuči slov živych .

i dyšet vněpoňatnaja, B _
W svjataja prelesť V Ý p p j

i . s I B. Ch.

..:'. „_ _..... __. .„;' ..-.-_Ĺ . ,_-±.;‹~_z- \n.›'~„ ø;.-„,._ _ z. ..._ .›.-~--„~~fl-‹›

  Z našich semin 553× S:0

Milýnı hratřzím bohoslovecıìmf  
Tisíc let dělí nás od okamžiků, kdy tekla .krev svëtěhoz

knížete a mačedníka za jeho láska ke Kristu“ a ,českému
národu. 0./kíiloval vlast aza lásku byl nenávidë'n jejími neê
hodnými syny. Nad zálııdnými pohanských
temnot rozžíhal světla Spasitele a . Vykupítele své-ˇta. Stal
se obětí svého .zájoalu a nadšení, klesl na prahu  nedostavě-
něho chrámu českého křesťanství, podlehl zlobeˇ tědı, iž
odpírali Sveˇtlu . . . ť  I , 0 i ` j
 é .A dnes? Po tisíci letech? Všude straší tma nevědomosti
a neveˇry. V době bílého pohanství da.š'ehynou. Zıìstaneme
slepými ahlachými? Příklad sv. áclavavolá Z Je nás málo,
ale buďme statečnı' a Zmužzilí a vstupme do stop českého zná*
rodního sveˇtce! ť  I í B  í   

Zveme vás všechny, bratři v,Čieskoslovensku, Jugoslávii
a Polsce, na bohoslovecký sjezd: ve dnech 07. -“- IO. července
Í929 do Prahy stoveˇžatě, na hroběsv.“Václava chceme

~ 85,
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vyprositi hodné' sily a požehnání Božího kprácipro sjoásu
duší. ~ , í  J “ 0 J í

OYSjezdový výbor »Ruze Sušı'lovy‹‹' v Praze-Dejvicích,
 arcibiskupský seminar. j

se Zájezd českých bohoslovců do Jugo-J
iislavie- “ V - I c 

Účelem, bohosloveckého zájezdu do Jugoslávie, uskutečněného
V prázdninách minulého roku, bylo: upevniti staré styky písemné
a navázati nové styky osobní s bratrskými bohoslovci slovanskýıni
na jihu a vzbuditi V nich hodně zájmu pro Svatováclavské oslavy
V r. 1929, informovati je to přípravách na tyto oslavy a také je ke hrobu
národního světce českého pozvati. Tedypředevším: poznat a sezná-
mit se S“ bohoslovci jihoslovanskými, s nimiž nás spojuje jednotná
a jednotící myšlenka společenství a bratrství Slovanského, myšlenka
slovanské Vzájemnosti, kterou podporuje nemálo myšlenka nábožen-
ská. Možno zde mysleti na jakýsi panslavismus náboženský, který snad
jediný sjednotí velikou rodinu Slovanstva na východě, jihu a ve středu
Evropy V lůně jedné společné: matky Církve. Utinam! Deus adiuvetl

Zájezd do Jugoslávie byl také jakési revanche za návštěvu 5 jiho-
slovanských bohoslovců V našich vlastech V r., 1927. Cesta na jih při-
nesla každému účastníku kro'mě> zkušeností --a poznatků studijních
mnoho milých, krásných i dojemných: zážitků osobních, poznání no-
vých krajů_a zemí, .bohatých na krásy přírodní. Cestatrvalatéměř
celý měsíc, od25. července do 21.2 srpna. i  * =  l 2

L ZBrna vyjeli jsme rychlíkem Vídni, kde jsme jıčinili první za-
stávku. Prohlédli jsme si všechnyvýznačné památky :Vídně a informo-
vali jsme se o .poměrech české katolické menšiny, které jsou opravdu
dosti trudné a smutné. Duševním střediskem této menšiny je Vlastně
klášter 00. Těšıtelů, říze!_nýidp. Intpmyšlským, a český kostel při něm
na Pıennwegu. Z Vídně jsme odjelı do Lınce, kde jsme si prohlédli
vedle jiných památek avýznačných budov krásnou gotickou katedrálu,
stavěnou V fr. 1.92/ł,:a jesuitskýklášter s gymnasiem ahvězdárnou na
hoře Freienbergu. Další zastávkou byl Salzburg -Solnohrad, město
kostelů a chrámů.Je jich zde 70. Z četných klášterů největší anej-
památnější je klášter sv. Petra, patřící řeholi benediktinské, kde jsme
také byli ubytováni. Za našeho pobytu V Solnohradě bylozde právě
slaveno 300leté Výročí posvěcení krásné katedrály, která stojí na místě
starého chrámu, Vystavěného sV.Virgilem. Při prohlídce katedrály
objevili jsme na jednom nadoltářním okně V postranní kapli obraz
sv. Jana Nepomuckého. Když jsme na jiném místě V,SoInohradě uvi-
děli dokonce sochu tohoto našeho světpce, poznali jsme, že cizina zná
opravdu naše národní světce, a že na prvém místě jimi je znám národ
český za hranicemi. Po prohlídce nejstaršího hřbitova německého,
prastarých středověkých pousteven, Vytesaných ve skále, salzburského
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hradu a solných bání V nedalekém Salzbergu, jakož i nejkrásnějšího
jezera alpského, ležícího již v Německu -- Königsee -- odjeli jsme do
Jugoslávie, kde jsme první zastávku učinili V Mariboru. Po příjezdu
vlaku byla naše delegace uvítána velmi radostně a srdečně maribor-
skými bohoslovci a místopředsedou Českého klubu v Mariboru, panem
radou Knopem, jehož nadšeným přivítáním byli jsme velmidojati.
Brzo za námi přijela do Mariboru druhá část delegace, tři bohoslovci
olomoučtí, kteří jeli do Jugoslávie přímo. Z nádraží odejeli jsme autem
do biskupského semináře, kde byl vystrojen slavnostní oběd, jehož
se súčastnili také profesoři theologického ústavu. Po uvítacím proslovu
ředitele semináře, pana kanovníka dra Cukaly, který ve Své řeči
vzpomenul, pouti Jihoslovanů na Velehrad a do Prahy v r.s 1927 `a
zmínil se O velmi intensivních přípravách Slovinců na Zájezd k osla~
vám svatováclavským, promluvil předseda slovinského Apoštolátu sv;
Cyrila a Metoděje, dr. Mirt, O práci tohoto spolku ve Slovinsku a na-
značil také jimiž se musí budoucně ubírati snahy o bratr-
skou spolupráci`1ĚÄ'poštolátu Slovinskiého a našeho, Na tyto proslovy
odpověděl a všechny přítomné jménem delegace pozdravil redaktor
,,MLısea” Drábek, jenž vyzdvihl a zdůraznil účel našeho zájezdu; do
Jugoslaviee a poukázal na nutnost spolupráce mezi slovanskýini bo-
hoslovci. Při obědě byly živě přetřásány naše společné Zájmy a Směr,
jakým bude nutno říditi další s`polupráci.;Překvapilo nás velmi sdě-
lení, že Slovinci seclıystají ve velkém počtu v letoším svatováclav-
ském roce do Ceskoslovenska ; už tehdy jsme se dověděli, že Z Jugo-
slavie se chystajídvalzvláštní vlaky, aže Slovinců přijede nejméně
dva tisícen ˇ “ či i  s í i

í Druhého dne súčastnili jsme se konsekrace světícího biskupa ma-
riborského Msgra dra Ivana Tomažiče a navštívili jsme hrob maribor-
ského Stojana minulého století, arcibiskupa Slomšeka. Slomšek byl
prvním arcibiskupem~mariborSkým a již ve své době-a (`I`1862)poznal
důležitoSt“sa význam idee unionistické azaložil unionistickýspolek
„Bratovčinu (dnes Apoštolát) sv.; Gyrila a Metoděje”. Navštívili jsme
.takéekanceláře tohoto spolku, kde nám panpředsedardr. Mirt ukázal
všechny publikace, jež Apoštolát vydává. Mezi nimi je také informační
spisek o r-pouti ".lil1oslovanı°ı do Ceskoslovenska v r. 1927 a velmi Zají~
mavou je modlitební knížka „Apoštolskíi»molitvenik”,'která vyšla už
ve druhém vydání; takovou bychom potřebovali i u nás a můžeme
se zde od Slovinců učit. - Odpoledne téhož dne odjeli jsme autem,
které nám dalo k disposici město Maribor, do nedalekého města Ptuje,
kde jsme si prohlédli hrad, museum a památky iz doby římské. Ptuj
je staré římské město Poetavium, proslavené kultem boha Mitry,
přineseným sem Rímany; t p í  í t '

Večer po návratu Z Ptuje za Ptujské Gory byla Slavnostní schůze
v Seminární aule, na níž promluvil předseda literárního kroužku ma-
riborských bohoslovců ,,Slomšek” O náboženských poměrech v Jugo-
slavii, vzpomenul přátelských styků národa slovinského a českého
a-věnoval pietní vzpomínku památce velkých buditelů obou národů
- našeho milého Sušila a Slovinského arcibiskupa Slomšeka. Za české
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bohoslovec promluvšilí avpozdravil imariborské kolegy kolega Drábek
z Brna. Po těchto proslovech bylapracovní konference. e e »

s_ Rozloučivše se s milými bohoslovci mariborskými, pdešli jsme na
nádraží; sem se dostavil předseda ji místopředseda Czeského klubu
mariborského as srdečně se snámi rozloučili S přáním lmnohazdaru
na dalším putování ˇSloveuií i Ostatní Jugoslávii. - Krátkou zastávku
učinili jsme vzCeljích, kde jsme se sešli se svými krajany, kteří působí
Ve Slovinsku jako kněží už přes čtyřicet let. Odešli do Slovinska stu-
dovat bohosloví ještěza staré říše rakouské, když byly. semináře v Ce-
cháclı a na Moravě přeplněny. Dnes by“ tomu, myslím, bylo naopak.

r V Celjích ujal senás lublaňský bohoslovec Ilyja, který bylv roce
1927 s jugoslavskou delegací v Cechách a“ po celý rok se učil česky,
takže ználu-ždobře česky. IK jehož cti budiž pozna.menáno, že lublaňi-
ský sp. konsul. při návštěviězse jdomníval, že mluví s Cechem. „Brat
Ilyja”, jak jsme mu říkali, je milým, sympatickým kolegomvýborným
společníkem a Skoro nedocenitelnýmàvůdcem a průvodczem. Zasvou
péči o nás zaslouží naši vděčnost -á- vzpornínámena Tebe, drahý, často
a posíláme Ti i Tvému milému  tatíčkovi do Dolního Brníku pri
Kranjska Srdečný pozdrav „Bog živi !” › j s.  

_ Ĺ Lublaň -- bela Lublanja, pobyt v ní astyk s milými lublaňskými
bohoslovci patří“ k nejkrásnějším částernnaší cesty. Při t prohlídce pa-v
mátností a zajímavostí města navštívili jsme. vynikající osobnosti
slovinského světa: dra Grivce a biskupa dra Jegliče. Dr. Grivec~,u›nás
dobře známý vědec a unionistický pracovník, bydlí V nejstarší části
Lublaně, v t. zv. Podhradí, v tiché ulici. Badostně nás přijal a ukázal
nám v. útulné, knihami přeplııěné pracovně první tištěné stránky ně-
meckého překladu svého :díla ,,Srv. Cyril aa Metoděj”. Bozloučili jsme
ses milým Monsignorem spř'á~n~ím shledané o svatováclavských osla-
vách v Praze. Druháfnávštěva byla ujbiskupa Jegliče, po Slomšekovi
největšího zeslovinských biskupů. Vážný Stařec přijal nás v krátké,
ale milé audienci, zajímal se neobyčejně o naši cest-eu a S živým zájmem
se vyptával na svatováclavskéoslavy, jichž se pravděpodobněesúčastn í.
jako přednírepresentant n_ároda~ Slovinského. Při odchoducudělil nám
pastýřské požehnání. v - í P e

r Lublaňští bohoslovci připravili nám z Lublaně krásný výlet k per-~
lám slovinské přírody --1 kjezeru Bledskému a Bohyňskému. Nejprve

Ijsme navštıvili „Závod sv. Stanislava”, katolické slovinská-gymnasium:
s internátemve Siv.„Vidu uLublaně.l Je to dílo miláčka Slovinců -
biskupa Jegliče, který je na počátku našeho století vybudoval pomocí
aľ podporou svých diecesánů. Ustav je Z největšíchąasnejmoderněji vy-i
bavených ústavů katolic~kých ve střední Evropě a studuje na něm
asi 800 žáků. Působí na něm profesor kreslení a slavný malíř slovin-
ský Kašpar Porenta, kterýstudoval. v letech devadesátých sv Praze
a má ve svém ateliéru mnoho Oabrazˇıi s českými motivy a náměty.
Působí zde také profesor Hybášek, Cech, který seznamuje,Slovin-ce
S našimi poměry kulturními, zejména S literaturou; mezi jinými pra-š
cemi přeložil do slovinštiny Baarův román „Cestou křížovou”. (Pot
križova-) 1 .`  ˇ
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'. V _ I I ~ 'Š * 0 A 1e l\avš-t~ıvıvs“e poutní ınısta bmarozu Gora (Horu Panny Marıe), ktera
je opředena -podobnymı povzěstmıę jako náš Hostýn, apoutní marián-
zský chrámna Brezjacl`ı,kde jsme si ěeskyzazpívali - spěchali jsme
zspatřıt Světoznámý Bled. (Cesta k tomuto skvostuflslovinské země vede
kolem vodopádu Vintgaru a romantıckou sro-uìtzěskou stejného jména
podél dıvoké bystřıny Savice. Je to ,zde rozkošný koutek země, dnes
ovšem už také hodně kultivovaný. Pohled na Bled je krásný, mohutně
úchvatný a jeho obraz se hned zarýsovává hluboce do paměti. Neméně
fnádherná awpoetıcká je večerní projížďka po jezeře . . . Nad żtichýın
jezerem snası se vecer . . . Kdesı daleko za Trıglavem zapadlo slunce,
krajina se šeří, voda jezera temná. Na hladině klidné jako Spánek dí-
těte odrážejí se okolní hory: S jejíchodrazyse mísí reflexy nesčetných

y í y ,_ j nj ı ' 7 0; vy _.svetel Z pobreznıch hotelu a vıjl . .;. Vesla =dopafdzajı tıse a lehce na
hladınu, bárka blíží se k ostrůvku uprostřed jezera, odkud co chvíli
zaznívá zvuk zvenku, na .nějž zvoní pozdní výletník .či turista, aby si
evyzvonil štěstí. Komu totiž naposledy uhodí srdce zv“onk~u třikrátna
jednu stranu, splní prý se mu přání, jež právě `v prsou chová. I my
jsme vystoupili na ostrůvku na szkusıh své štěstí o štěstí. Potom pokra-
čujeme v tiché a dojemné plavbě po jezeře. Posvátná nálada se zmoc-
ňuje srdcí . . . Občas vztáhneš ruku přes okraj bárky do vody a radostně
si v ní zašploucháš, neboť [je příjemně vlahá a skoro hladí. Ani se ne-
naděješ, jede okolo nás loďka,.z níž seozve radostně ,,Nazdar, Ceši ľ”

'vv v“ V 'Y -`/' /V *za ty jeste,rados_tnejı pozdravv opfetujes . . . Vıtıchem uzasuý a obdlıvsu
a v klıdnem, snıvem. rozpolozenı duse plavıme se po jezere, mıjıme
zamlklou 'vilu jugoslavského krále, kde dlí na letním bytě královna
S dětmi . Z hotelů na břehu zaznívá vfesaelážfhudba a zflokolníchkov
stelů nese se nad hìladınu jezera klekání . . . Za mírného zkolébání bárky
pfk ' __/Y jj Y/ I P /Y _ Y): _'1-3 ja vousı zvysenou za oznostı a vroucnostı modlıs se „Ande Pane . . .
Ve evzpormínkáchnadrahou vlast sa v Inocném prohnutí zpíváme „Kde

mi v můj ~.. .  z s r r v P t o. račování.do o j” P k

~ r Vldp..Msg1re K. Tannertovfli v aricibiskupa-
“ ském“ seminářivPraze.  í

P 30. ledna t. I“. slavil náš milý p. vícerektor Msgre K. Tannert 60ti‹-›
Íleté narozeniny. Slavnostní večer, uspořádaný bohoslovci, nejlépe
svědčil olásce a oddanosti, kterou alumnovék svému představenému
chovají. Jubilanta i nás všechny dojala slavnostní řečr com. praef.
jáhna Sinkma-jera.;Děkoval jménem nás všech za všechnu práci, ná-
mahu sa starost, kterou O nás Msgre vždy měl, děkoval za všechnu
Ílásku a ochotu nám vždy projevovanoua prosìl, aby jubilantnepohrdl
našimi modlitbami, které se ponesou k nebesům za zdraví, štěstía spo-
kojenost jeho. Končil dojemnou písní: Tatíěku starý náš! Dojaztý ju-›
'bilant děkoval za všechnu lásku a pravil mezi jiným, že celých 3.2 let,
flcoiztrávil v našem semináři jako vícerektor, byl šťasten, ba mnohdy
hodně šťasten. i . ,  - u í P _ s

. Milý Msgre vícerektoreì Již dlouho pracujete na vinici Páně a Bůh
iv nevbresícíhgneejlépe ví í .o ,Vašich námahách, pracech ke cti achvále
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jména jeho vykonanýchmejlépe zná oddaného svého služebníka. Ten
odplatí Vámfljistě mnohonásobně. A čím odvděčíme se my, alumno-
vé ?s Upřímn'ou,srdečnou ınodlitbo"u,jak zdůraznil com. praefekt, mod-

I V I O ˇ V ' II I / O/ I pfilıtbou za vase zdravi, aby jeste mnoho jinych nastavajıcıch alumnu
mohlo poznati Vaše 'šlechetné Srdce a mohlo býti vedeno Vámı ke
dráze ctnosti.,,D0kud Ty si mezi náma, dotud dobře je tu s náma,
tatíčku, starý náš I” . e e . r s Fr. St/c.

V, ___
Zlìıma.  e  „ V

L Primicie. - Poslední větatohoto článku V minulém čísle správně
Zní: Vřelými slovy blahopřál „svým milýmnovosvěcencům, které
kdysi učil” a blahopřál i všem chovancům, že v taksvornépráci bez
rozdílu jazyka jsou jakýmsi předobrazerfn, symbolem .naší -vlasti, jako
on -P dodal žertovně -- „profesor (L`iriaci” byl jím „nunciovi Ciri`acimu”,
když kdysi v této koleji Vyučoval. v ` -“ ˇ (Pozn. red.) .

Rozhledy.  

Na Hromnicetu Sv.Otca. í
O Hromniciach koná sa vo Vatikáne málo síceznáma, avšaknie

menej dojímavá r slávnosť. Všetky rímske farnosti, kapituly, koleje
a kláštory vysielajú po dvoch zástupcov, ktorí as“ hromničkou, doma

V - ° I I 'V 0 I - 7 - ° ˇpozehnanou, podaju Sv. Otouz zaroven 1 znak ucty a oddanostı. Jako-
že sme nemali tiež my zastupovat časť národa Slavianskeho, SV. Otcu
tak milého! ` s , ~ , . P

Električkou sme sa teda Zaviezli až na Svätopeterskénámestie.
Sme dvaja: hlavný sacelán aja nováček akožto vicesacelán. Nesieme
dlhú, jako paškál l1rubú~,sçkvostnevyzdobenú, V papieri pečlive zaba-
lenú sviečku. r t * r a L J e I l a “

Po námestí sa. už rojí.›.,V ostrom, chladnom vetri vejúifaše červené,
modré, zelené, žlté, a aké barvy sa len môžú najsť na svete. V chod-
bách kolonády videt vysokézvýchodné turbány, tváre čierne, Oči
šikmé, brady dlhé, čierııéi, hnedé, šedivé tiež. Každýpár, každá trojica
nesie sviecu, jedna dlhšiu než druhá. s S r - ›

Na schodochiu vchodu do vatikánskeho ipaláca nás čaká Mons.
rektor. Kráčame hore. pohodlnými schody, nádhernými chodbami,
sieňami; pestrí Svajčiari nás zdravia po vojensky. Obravcisam zrak na
steny; všady veľké, krásne, iste vzácne obrazy. Hore v dlhej chodbe
rozbalujeme sviece, odkladáme klobúky aupravujeme si ša-ty.,Pomaly
nás už Sriaďujú, kolej za kolejou,kláštor za kláštorom. Pred sebú máme
Francúzov, za sebú Spanelčanov. Všímam si ľudí, porovnávam, ktorá
morálna jednotkaväčšiu, ktorá kratšiu sviecu. e z “ i e
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Vedľa nás ustavične kamsi prechádzajú tu mníšky, tam za-se laicizż
mužovia v tmavých šatoch, ženy všetky vzávojoch. Každý chce vidět
Sv. Otca a dnešný hold rímskeho kňažstva; Z cudzincov je najviac“
Angličanov, alebo aspoň anglicky hovoriacich. í

“ Za krátku štvrťhodinku ivstupujeme do prijímacieho sálu. Hlava.-
Cirkvi sedí vysokona tróne, vedľa neho stoja niekoľkí kňazia a čest-
ná stráž rímskej šľachty. Stenyi sálu sú purpurovo červené, na pravo-
visia dva veľké obrazy; jedon Z nich predstavuje ktoréhosi z prvýchf
mučeníkov kresťanských. Sme sta V divadle; v laviciach sedí plno
ľudstva. Dámy hľadia binoklom k trónu, kam úzkou chodbou medzi;
lavicami sa hýbe prúd klerikov so sviečkami. . . _

Už sme dosť blízko; slyším jednotlivé slová raz italsky, francúz-
sky, druhý raz latinsky i nemecky.Hovorí Sv. Otec? A či návštevní-
ci? ,,Si dice qualche cosa a Santo Padre ?” pýtam sa Monsignora,.
abysom si ešte včas mohol prichystať nejaké slovo, súc' si dobre ve-
domý, žepredstavujem vlastne celú kolej; Ale není toho' treba; mámfl“
si iba všímat, čo budú robit iní.. r a j 4 “ “ s

Už poslední pred nami kľakajú, bozkajú nohu Kristovmu zástup-.
covi; on im zas podáva bozkať prsteň, hovorí nieko-ľko vľúdnych Slov,
Inilo sa usmieva a žehná .. . ., tak ako Majster kedysi prituľoval dietky..

Pristupujeme; sviecu .prekladám do ľavej ruky. Kľakáme i my,
bozkáme nohu, prsten, zasa nohu . . . „Nisi Dominus aedificaverit do-
mum in vanum laboraverunt, qui aedificant -eam”, oslovuje nás Sv..
Otec slovamižalmu, zrejme narážajúc na novostavbunnašej koleje,
ktorá mu totiž tak veľmi leží na srdci. „Benedizione per voi,zper tutti,
anche per la diletta patria”. Zpytuje sa, Z ktoréhokraja sme, Z ktorej.
dıeoéze. Stiesneným, chvejúcim sa jehlasomj odpovedáme, znovu boz-
káme nohu, odchádzame. í i ' i i r _

- S ťažkým- srdcom sme sa lúčili  so Sv. Otcom, s tou milou otcov-
/_. I ~v.ı '~v' 1.' I 9 Y I/skou tvarou, ktora pre kazdeho najde prıvetıvy pohl ad, nezny usmev,

vľúdne slovo. Ešte jeden pohľad na dlhý rad klerikov a na vznošenú
“ 0 ` I - I „ 0 - V / V, ° /postavu Krıstovho Namestnıka; za namı sa este dvıha ruka zehnaju-

ceho pápeža Pia XI. i s “ i ~ v j i
' _' Y ' Y I V“ Iba na ceste pozorujem, ze Svıece uz nemam; dodnes sa vsak ne-

-môžem rozpamätat, kedy a kam sa mi podela Z ruky. Pravdepodobne
vo 'chviíli, kedy sme prikľakali k trónu, odobral ju niektorý Z prislu-
hujúcich komorníkovr. L ˇ“ . Ý č f

K

i Jubileum SV. Otca.  r   
Od 9. do 12.-februára prežívala Cirkevıdni slávne, totiž siedme-

výročie zvoleniaı a korunovania Sv. Otca Pia XI. Sviatočná nálada.
bola v Bíme dovršená dňa 12. februára. « v u

Už včas ráno sa ľudstvo riekami hrnflulo k Svätopeterskému ná-
mestiu a odtial' do baziliky. Okolo 91/2 hod. p-rešlo““do nej za jasavej
hudby pápežské vojsko. Asi O 101/2 hod. prichádzal SV. Otec nesený
na tróne S flabellami, v skvostnom bielom rúchu, S tiarou na hlave,
sprevádzaný pochodom vatikánskej hudby, Vítaný ohlušujúcim tlies-
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iłcaním obecenstva a radostným volan1ím:,,Viva il Papa Be !”“ -Zástupce
Kristov privetive dakoval kývajúc rukou a žehnal zástupu po jednej
ti po druhej strane.  . s  i *  t . ~ “

i Slávnostnú omšu slúžilkard. Locatelli; Sv. Otec po čas omše sv.
:sedel pod nádherným červeným baldachinom po pravej strane oltára.
Krásný a velebný zpev riadil skladatel' Perozzi. PO omši každý po-
zspiechal na námestie. O l h. objavil sa Sv. Otec na loggi' chrámovej
Éfasády, odkial' dal požehnanie ,,Urbi et orbi.” O  .

Náladu zvyšovalo 50roěné kňazské jubileum Sv. Otca a práve ur-
_±jednaný konkordát medzi Vatikánom a Quirinálom. .

z . J. Pıˇsıírcˇilc. z

t Pomník Benedikta;XV. si  ~
Dne 22. listopadu 1918 .odhalil papež Pius XI. vi basilice sv. Petra

j - - I v 0 j " r pv ' , 0 _ v Y' Içgıomník svemu predehudcı svate pameti Benedıktu XV. papezı míru.
Sochař Cčanonica vytvořil dílo opravdu krásné. Nad mramorovou

:rakví zříme pokornou postavu Benedikta XV. Klečí, ruce má úpěnli-
Y ° Y I /V' Y/ ' ~ i Y Ive sepjaty, v naklonene tvarı zracı se mu rysy bolestı. Jeho zavrene

floči dobře vidíhrozné výjevy z války, což vyjádřil autor ınástěnným
.›.relıefem v pozadí. Nad spustošenou krajinou vznáší se však sladký
fl-obraz Královny míru »a Ježíšek rv jejím klínu mává olivofvou ratolístć-

2 Před pomníkem tak výmluvným věru lépe cítíme, jak velikého
epapežea Bůh dal .Církvi ve smutných dobách války! t za e P s

Dr.Ka'rel Sonnenschˇein  
A A r Sonnenschein hat wie ein Bettler gelżebt und; wurde

wıe ein Fürst begraben. í p j r j
, v Dı'.,Ioseph Eberle: Bosen auf í ein Preistergrab..

- j Ă j (Schônere Zukunft, IV., 23.)

p 20. února 1929 zemřel berlínský kněz, apoštol moderní pastorace,
florganisátor německého,.katol. studentstva,.Dr. Karel Sonnenschein.
Truchlivá tato zpráva zarmoutìla celý katol. svět německý i neněmefi-

protože teprve po jeho smrti jsme siplně uvědomili, co Dr. Son-
nenschein znamenal pro naši hroznou, moderní dobu. Celý život Dr.
Sonnenscheina b 1 ohromn ' ožár lásk k bližnímu kter' mohutnělY . Y P Y v -Y
-den. ode dne, zachvacoval větší a větší prostor ai pronikal. všude abur-
flcoval,vobnovoval, obrozoval k novému, lepšímu životu. V jeho čin-
nosti zazářilo opět křesťanství novou září, osvětlilo dnešní zmateria-
lisované, zvrácejné pochopení “ života jako plamená raketa noční .tmy
za ukázalo jedinou správnou cestu -návrat lidstva k Bohu -- -- -

A Dr. Sonnenschein pocházel z chudé dělnické rodiny iv Porýní.
Již jako student jevil velký zájem co sociální otázky. Tatoláska* k lidu
roste v Dr. Sonnenscheinovi stálevíce a více, avšak nejvolnější prů-
chod a zároveň nejkrásnější usmsěrnění její dáno v jeho působení kněž-
żském-. Působení Sonnenscheinxovo neslose ve dvou směrech: student-
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stvo. a prostý dělnický lid. Působením a prací mezi studentstvfem chtěl?
vyrflvat tuto oblast, Z níž povstává inteIigence,spárům nevěry. Rovněž;
dělnictvo i jiné lidi vysvobozoval Z nesvědomitých a Zfaˇnatisov'aných~_
rukou různých agitátorů, ukazoval jim správnou cestu, pomáhal jim.
a tímje zachraňoval a vedl znovu zase k Bohu._Vypravuje Se, že k Dr..
Sonnenscheinoıvi chodilo denněfasi 40lidí S prosbou O radu a pomocf
a každému prý pomohla poskytl specielní radu a pomoc. - --

.Ieho činnost před světovou válkou byla veliká, ale po válce“
ještě se zvětšuje a prohlubuje, když Dr. Sonnenschein začíná V Berlí--
ně prováděti vobrovském měřítku moderní pastoraci. Němci říkaliž
mu berlínský sv. František, protože jeho činnost velmi mnoho upo-~
mínala napůsobení sv. Františka Z Assisi. - - - v

Dr. Sonnenschein uprostřed své rozsáhléípráce zemřel. Aleiuká-«
zal cestu, po níže musí kráčeti kněžstvo- dneška. Proto budiž čest jehož
památce! , c Ý s ` i - SI: -í-e o

 Posudk .
Jakub Deml: Dílo Felixe .leneweina -í-B nákladem Výtvarného Odborus

Umělecké Besedy v Praze V říjnu 1928-cena I60'‹“- Kč. ˇ
'Umělecká Beseda k 'desátému roku republiky vydala dílo Felixe Jeneweina,

.z

který „celým svým dílem pomáhal „Z nitra” osvobodit čeSký;národ”, s výkladem-n
a doprovodemalakuba Demla. Vydala dílo umělce hledajícíhoza milujícího PravÍdu,,.
umělce, který „bolestně se cítil synem doby, která pro všechno- mystickéa. měla;
jen pohrdlivý ıísměv”. " . _,

p .Jakub Deml pozorně“ se dívá do obrazů elixeJeneˇWeina a myšlenky, jež“.
vyčetl. za díla, měly by býti .čteny celým národem, jeho- inteligenci, všemi jeho-.
vůdci. A jest jen málo lidí S tak hlubokým pohledem v umělecké dílo, kteří by
dovedli Z něho tolik vyčíst jako Jakub Deml. Nevidíi tam jen linie, plastiky, tvaru,
pohybu, barev-vidí tam Zachycenou povrchnost dnešníispolečnosti, její bolestnou
bídui stav i osud našeho národa. “ B j

Svým osobitým slohem, mohutnou dikcí, větami, které jsou zkratkami celýchx
odstavců, dává Strašlivou lekci-všem „vůdcům náı`oda”', všem, kteří národuslhali,
kteří. národ odcizili Bohu, Autoritě a_ Řádu, kteří přivedli národ napokraj du-=
'chovní záhuby- (Národy. jen z nitra odumírají-Tyrš.) „Neďıtělí jste věřit' v Boha
živělıo, v Boha Dudzar-a-teď jdete s ohnłutým.. hřbetem ^jaIco,.otroci .ke kamenné sošef
na sloupu, který jste sil sami postavili. . . Musíteoajse Ícorieci Icľonců. ohvtits“něčeho pří-
mého, něčeho- pevného, něčeho. čistého a pravdivého, fıeboť; nepůjdežte-,łi~ ht absolutnı',._.
na va's naprosto nezcífvijslés Pravdě, padnete zas morem svého rozumuna -svép_ýchy.”'
,,. . .iže jest Bů/"ı,. že jest vyšší světa řád a kdo se ma podrobzøje, že roste a kdo

A

9

opouští, že nezbytně a spravedlivě hyne . . .”, a dokazuje, jaký jest smysl našicbxè-›
dě'inz=a “kde` a. V. ěern 'est Ťedině naše záchrana. - v r ” . í, l

Knězj Jakub Deml, „kněz nepotřebný”, kněz; pasivní, dokazuje vz celém díleż
nejen vzácnou schopnost výrazovou, ale jeho .dílo -může .býti nejlepším příklademzz.
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jzjak prospívati katolické věci u nás. Jisto jest, že „dílo o tak vysoce umělecké formě
dostalo at dostane se jistě do rukou vážným lidem, kteří by jinak snad- podobnou
věc ignorovali, kdyby byla podána způsobem čistě propagačním. o

9 Čteme-li po_ druhé, po třetí, objevíme v díle“ Stránky, kde Jakub Deml našel
_v sobě síly' dosud neupotřebené a možno klidııě říci, že Deml zde, překonal stím
sębe. Kniha nejen- poučí o podstatě Jeneweinova umění, ale naučí též, jak nutno
se dívat na umělecké dílo, neboť jest jisto, že po přečtení doprovodu uvidíme na
obraze to, co před tím jsme přehjlédli a najdeme plný význam zdánlivých detailů.
Bibliofilskouúpravou, krásnou reprodukcí obrazů důstojně uctěna jest památka
velikého umělce a ,nelze lépe napravit křivdu 'na„JeneWeinovi páchanou, než vře-

. lým doporučením tohoto díla všem, kteří ještě pravé umění i národ celým srdcem
żıžmilují. Í v 'Ý J , __ . ..Í.K.

»_ .V Karel Lutislav : E u c h a r i st ie a ml á d e ž . Nákladem Sdružení venkovské
Omladiny. Brno 1928. Cena 8 Kč. .j V . „

Kniha tato, pojednávající O ranném a častém sv. přijímání měla by býti co
vfv /Y V i Ynejvíce rozsırena zvlaste mezi mládezí a vespolcích mládeže.tObSahuje dekret sv.

Kongregace de sacramentis z r. 1910, dále předpisy, které stanoví církevní zá-
konník O ranném sv. přijímání, vysvětluje“ obtíže a vyvrací námitky proti časté-

/ /' V V Vmu sv. přijímání, pojednava O ranné a casté sv. zpovedi a pěkne referuje o vý-
sledcích které řinesločasté sv. ři'ímání V zemích ve kter'ch rovedli dekreta ] a t
Pia X.--Neměli jsme dosud knihy, která by se tak Stručně a přehledně obírala

-votázkou častého sv. přijímání, dnešní době tolik potřebného, jako právěvtoto dílko
..Lutislavovo. -Vřele doporučujeme. . t “ Alfa.

Dr. Josef Kratochvilł DM ed ita cze V ěk ů. Díl II. .Filosofie Středního věku.
è,4.Brno 1929. Nakl. Barvič a Novotný. J “ ı -

Dílo »toto je trilogií, ve které autor zachycuje dějinný vývoj filosofického my-
' šlení. Úkolem celého díla, jak napsal autor V předmluvě k I. dílu ,,Meditací Věků”,
řffkterý obsahuje filosofii staroV,ěkou,«je „vybrati Z filosofie všech věků bohaté po-
sklady smoudrosti za; krásy as ukázati tak nádhernou synthesu pravdy”.› Totéž platí
;.:*Ste'ně ba. možno říci 'eště více O filosofii věku Středního která 'e .nám VII. díle› _ ] 4 8 ]
szpředložena, neboť ve středním, věku byl tento pokuso synthesu, pravdy nejzda-
zžzrilejsi. Ú I 9 V

Duchovní život středověku nelze pochopiti bez důkladného studia filosofických
z...~a theologických ideí, jež dávaly středověku zvláštní ráz. Zjevení dalo lidstvu nové
pojmyO Bohu a poněvadž člověk chce, aby víra jeho bylarationabile obsequi-

“-“um,.musili se tedy první theologové křesťanští pokusiti, aby zdůvodnili filosoficky
“~to, co jim hlásala víra. V prvních dobách pěstuje seafilosofie příležitostně, pokud
toho vyžadovala nějaká otázka theologická. O vybudování ucelené soustavy .filo-

;-vsosfické usilovali myslitelésdoby“ pozdější, vlastního středověku -scholastikové. Je
torozkvět středověké filosofie a autor jí věnuje největší část Své“ knihy. V

` Je to kniha ro Oznání m šlenkové ráce středověku 'edinečná saná S láskouP P Y v 1 v
probíranému předmětu. , V K.

Raoul Plus I. J.: B ůh v n ás. Volně přeložily a vydaly sestry Neposkvrně-
jného Početí Panny Marie .V Přerově. Stran 274 a 24. Cena 2,0 Kč. Tisk Spole-
eščeııské knihtiskárny vž Přerově 1929. j 9 V 1
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, Božský život v nás uskutečněný stavem milosti pos.věcující,1íčast .naší přiro-
zenosti konečné V přirozenosti nekonečné, stálé uskutečňování vnitřního důvěrného
spojení a vztahu k Bohu Otci, Synu, Duchu' sv.- toť náplň života křesťana, toť
tajemství života Božího v nás, toť Vnitřní poklady duší. Vezměte 3 čtěte, zahlou-
bejte se .do čteného, uvažujte a uvědomujte si to a zařidte životisvůj podle toho!
Knihu netřeba ani doporučovati. Y . Y-sˇíl.

B i b I e m a li č k ý c h. I. Knížka oi Pánu Ježíši. Podává Josef Hronek, obra-
zem doprovází K. Schwetz. Vydalo Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustav Francl
V Praze 1928. Cena 16'50 Kč. í

9 Vydání této knihy bylo očekáváno Sradostí, poněvadžneměli jsme .dosud
V českém rouchu stručného, dětsky psaného -života Krista Pána. Když se kniha
objevila na knihkupeckém trhu, překvapila krásným a stručným vypravováním
života Pána Ježíše, ale nutno přiznati, že přinesla zároveň určité zklamání. Obrázky
doprovázející velmi krásně psaný text nemohou uspokojiti. Děj vlastní ,zachycují
sice dobře, ale provedení odpuzuje. Předností obrazů jest živost barev, která však
velmi trpí drsným zpracováním, patrným hlavně na obrazech S postavou Kristo-
Vou.--- Nepopíratelné jest, že kniha tíınvelmi ztrácí. na ceně a asi ani u dětí o-
brázky text doprovázející nedojdou zvláštní obliby. ---a.

. František Kyselý : M a t k a B O Legendy. V Praze 1927. ,Nákladem a tis-
kem Českoslovanské akciové tiskárny V Praze., Stran 107. Cena 27 Kč. fl.

Do své nové básnické sbírky vložil bílý ípěvec ze Sionu všechnu svou odda-
nou lásku a .pokornou úctu k Panně Marii. Jeho, legendy jsou zpracovány V po-
stupu chronologickém na základě lidového podání anaivních idealisujících představ
o Matce Spasitelově s přiměřenou šíří epickou a upřímným zanícením: vylíčiti
krásu a život Panny Marie. Přes některé vady slohové va kazy jazykové zaslouží
kniha doporučení všem vroucím a .nadšeným ctitelům Neposkvrněné. - Ch.

N< h-4× O

v Aáøıfjchnıønphn .- Č ø S h ê á i v zz á 1 ø 1 918.- 19 2 8. vyáflı Mflsnxyhúv 11-
dovýchovný ústav r. 1928. Stran 110 s 13 reprodukcemi. .  

V Má to býti studie O vývoji českého divadelnictví za první desetiletí naší samo-
statnosti. Podkladem spisu byla přednáška autorova, konaná V r. 1928 V Bratislavě.

Pojednáno zde jednak o problému administrativněhospodářském, ale hlavně
o vnitřním uměleckém vývoji a poměru naší tvorby k zahraničnímu světu diva-
delnímu. Autor Seznamu'e nás S oválečn'mi oměr v našem. divadelnictví líčíl P Y Y 7
převraty a nový jeho život. Poukazuje na vliv a přízeň obecenstva, na vývojto-
hoto odvětví umění. Pak podává, přehled našich autorů dramatických, výtvarných
umělců, novýchproudů v režii, herců. a tak postupně probírá všechny složky na-
šeho divadelnictví. _ Y

. Kniha jest i seznamem literatury dramatické sa Stává-»Se taktím cennějšífl.
Ilustrace moderní technické Výpravy jeviště zdobí pěkně celou výpravu této kri-
tické studie. V La. -

E. Faure.: Dějiny umění., í , V
Faurovy dějiny umění nepodávají jen historie a fakt vývoje uměleckého tvo-

ření národů. Líčí sám lidský život V .celé jeho šíři abohatosti dějů,~s nímž umění
jest těsně spjato. Od kolébky lidstva provází člověka a proto silně na .ně působí
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vnější ismyšlenkový svět lidský. Z těsného splynutí vznikají ohromné a úchvatná.
ilustrace lidského života a lidské duše, jež stále bojuje o uskutečnění své touhy
po dokonalém projevu výtvarném. Živými barvami líčí Faure všechny ty .zápasy
a úsilí jako velkolepýromán, jehož hlavním hrdinou jest umění. Sláva jeho ji ú-
padek střídá se za sebou stále a stále, nikdy' není umění ubito za jeho životní.
schopnost vyčerpána. A Faure dovede je živě -vylíčitia ukazuje nám je z nových
stránek a my vidíme jeho dosud neznámou a novou tvář. Nevadí, že při tom píše
dějiny značně se stanoviska filosofického, neboť tím se stávají ještě zajímavějšími_
Filosofie Faurova projevuje se celým rozdělením díla i zahrnutím v dějiny umění
uměleckou tvorbu národů tropických a jiných. Toto lze však jen počítati k před-
nostem Faurova díla. Grafická úprava ,,Dějin, umění” jest velmi pěkná, tisk a re-
produkce obrazů ajsoch jsou bezvadně. 1 “  ˇ -Z-

x*

Franz Leinberger : C h r i s t u S o de r A n t i c hri S t ? Vydal Franz Leinberger,
Vídeň“ XIX., Pyrkengasse. i  , 9

p Kniha vyrovnává se se stanoviska křesťanství S tím, který v jeho negaci do-
spěl snad nejdále a který je mezi novými kazateli nepravdy jednímíz nejvýmluv-
nějšíchrs F. Nitzschem.“Vášní rozežhavené šípy jeho útoků, svítící duchaplností
a vtipem zapalovaly vášeň a jí oslepovaly rozum. V tom je tajemství jeho úspě-
chů. Ale pevná logika mu chybí. Postavíme-li proti V paralelu názory křesťanských
myslitelů O Bohu, posmrtném životě, mravnosti atd., jak autor právě činí, vidíme
jak Se Nitzscheovy argumenty tříští, lámou, jak si odporují. J P -O- 9

_,„Dr. Paul Wilhem v. Kepplerj.-i Die Armenseel'enpr`”e'digt. Nákladeın
Herder u. Co. Freiburg i. Br. 80 (VIII a 210 str.) brož. Mk 4'-.

,Naléhavými Slovy“ obrací se rottenburský biskupna -kazatele, aby memento
mortuorum neodbývali V jediném ročním“ kázání. Vždyť dušičková kázáníjsoufl.
tak zanedbávána. Stala se zkornatělými a Stereotypními. Proč se opakuje pouze
úzký kruh biblických textů? `

V knížečce podává nám autor krátkou sbírku překrásných myšlenek Z dog-
matiky, morálky a apologetiky O očistci. Četné poukazy na Písmo svaté a církevní
otce, disposice a vzorná kázání dávají kazateli příležitost nejen na Dušičky, ale
ii V církevním roce býti výmluvným zastáncem ubohých duší. K. M.

Katechetische Einführung in das erste Kinder-Messbůchleinz Das Kind bei
der 'heiligen Messe” von SL`hot_t-Bihlmeyer bearbeitet“ von Thaddăus Hoch,
Herder, Freiburg in Breisgauv 1928, 1'50 M. í z . Y A

Vítáme S povděkem tuto na výsost praktickou knížku a cennou pomůcku ka-
tcchetickou, podávající návod, jak uváděti školní dítky, a to zejména maličké, do
hlubokého tajemství nejsvětějšíi oběti. Spisovatel ukazuje, jak možno , Seznámiti
školníxdrobotinus nejzákladnějšími úkony křesťanské zbožnosti, s liturgickými místy
sa předměty a pak pomocí zmíněného ,,Kinder-Messbüchleiď' v katechesích zasvě-
cuje dítky do třech hlavních částí mše sv. Podobně děti 93. a 4, školního roku
učí vnikati S láskou a pochopením do smyslu a krásy mešní liturgie. Slovem i o-
brazem snaží se V těchto katechetických výkladech co nejnázorněji podati základní
dogmatické, prvky oběti mše-sv. Spisek, dosud jediný-Svého druhu, znamená nový
krok na cestě zauskutečněním ušlechtilých snah lfiturgickéhohnutí. Všem kate-
øhøżúnn vřøıø áøpøxnčúiøxnø. 1 V      V “ V Z  N. V;
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Zvláštním řízením Božím oslavuje Jednota p a d e s á t é vý r o
s v éh o tr v á ni v letošním lt rojná s o b jubilejním roce J-`Duch na
zalétá nejen kposvátným Hradčanům chovajícím drahocennýpoklad-
ostatky sv. Václava, umučeného p řed t is íci ro ky a sv. Ja na
Ne p., prohlášenéhop ře d d v ěm a s ty le ty za svatého, - ale ipřes

/ V

azpxhč nøhøżyčnć vøıiıøány áø vèˇčnćhø Řžnzøz, ,,,zøzzvn, Iøziø .vznnž ožz-Iflvøz
týmě”, ke kmetu na stolci sv. Petra, p ap eži P i u XI., oslavujícímu
zlatékněžskéjubileum. P

Toto troíjubileum mimoděkpřipomíná milé naší literárníJedno-
tě, abypovždypıžsobila V ~e s my slu s v. Vá cla v a, a řídíc se takto
zářným příkladem Sv. Otce Pia XI., těšila se ochraně
sv.Jana Nepomuckéhlo. c '

S v. Vá cl a v miloval svůj národ celým srdcem, pro jeho blaho
časné i věčnépracoval bez oddechu, u vědomí, že jen v církvi katolické
jemu kyne šťastná a slavná budoucnost, šířil v národu učení Krista
Pána, budoval chrámy a pěstovallásku k bližnímu. Sílu pak čerpal-
nenalézaje času za dne -- v noci na modlitbách a před svatostánkem.

S v. Ja n nespokojil se všeobecným vzděláním, nýbrž putoval za
hranice, aby vědomosti své prohloubil, byl knězem podle Srdce Páne
čistým, neúnavným, ačkoli pak povolán k nejvyšším úřadům, nepře-
stával býti skromným, ke každému laskavým, útěchu největší nachá-
zeje ve zpovědnici. Věrnost k Bohu a Církvi svaté zachoval do posled-
ního výdechu i za cenu vlastního života. a P " P

Jaký krásný příklad skýtápak nynější Sv. Otec P iu s XI. .Í Po celý
téměř život ztrávený mezi knihami používal každé chvilky nejen ku
vlastnímu posvěcení, ale i k práci na věčné spáse svých krajanů. Boha“.-
tého ovocejeho neúmorného studia,prací literámích, života apoštolsky
kněžského dostalo pak se nejen Církvi svaté, ale i celému světu od té
chvíle, kdy jemu velel Pán: „Pasiž beránky mé, pasiž ovce mé./” ' P

Nuže, po příkladu s v.  Vá cla v a pracujte i V,na národa roli
dědičné! Vzdělávejte se, jako es v. Ja n Nep. i papež P i u s XI. a roz-
šiřujte zdravé učení mezi naším dobrým českým lidem, aby udržel
sobě čestné místo mezi národy kulturními. Pracujte na jeho věčné
spáse, šíříce láskuk církvi katolické, dle vzoru s v. Vá cl a vi a, buďte kně-
žími bezúhonnými, apoštolsky horlivými, jako sv. Jan Nepomucký
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a setrvejte do posledního výdechu jako živé ratolesti révy, kterou je
Kristus Pán, žijící ve Svém Náměstku Pi u XI. .Í O ' s

Vaším heslem budižpovždy : s e n t ire c u m Ee c l es i a! Radost
Oírkve sv. budiž Vaší radostí,její bol Vaším bolem! Žijte tak, aby
Církev sv. mohla býti na Vás vždy hrdou a nedopusťte, aby svědomí
kdy Vám vyčítalo, že jste jí způsobili, byť nejmenší zármutek! Tak
budetejednati ažíti vesmyslu sv. Václava, těšiti se stálé
ochraně sv. Jana.Nepomuc,kého, kráčeti cestou, kte-
rou Vám ukazuje Sv. Otec Pius XI., národ bude Vám
žehnatianebez Vás se radovati! O Iz;tšŠ4' ıI_ıııfiıí_

/

 

Josefłšeneš-' V

 Půl století.
4

O Literárněřečnickéjednotě k padesát. trvání).

Rudými máky vzplálo prvníjitro, Ă
červánků zář líbala zem ,-s í

N láska se usmála v sšeřelých síních, ' V
_ O spojila ruce jedněch i jiných
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v pratelstvı velike, O a
v přátelství krásné,

O slabých i silných,
všech. O

„ Před zraky světa sukzyta O .
 _ vyrostla naše Jednota. O _

Půl století./r s
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Pluh zastav a na brázdu pohlédnizpět!
Rozhoď své pohledy, ~ .
rozhod'je zv svět! X “
Pohlédni do vinic Páně,
pohlédni na ně,  
jimž na čele perlí se pot, O

Y .

na ne, O
kteří s heslem Sušila
odešli do širého světa,  
aby své ideály I
Vlastı' a Církvı' dali.

Ti všichnisi ruce podali .
spojili .v pevný a svatý kruh,
v nerozbornou Jednotu.

Půl století!

Jdou duší vzpomínky,
VI/ ˇ_jdou srdcem pranı . . .

.Jednoto .Í

Myvdechli nový život do tvých údů,  
zalívali krví vradostii trudu, “ .
my probudili tebe ze spánku a snění!
.Jdeš v smavějitro druhého půlstoletí. -
V tvounovou dráhu růže sypem”  "
a v hradba živou A .
.kol jsme seskupení V
-v živém  přesvědčení, ,
že matkou bylas' na - my tvé děti;*`ł=‹Nx

My přisaháme! O X V
dokud síly stačí
padnout tě nenecháme .fi
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J. Doležal: Q

OdkolébkyLiterárn -
nické jednotybohoslovců

('D< V-$‹ CD ('3<

V Hradci Kralove.  
Literárně řečnická jednota bohoslovců dožila se 12. února 1929 svého

padesátiletého jubilea. Padesát let trvá již toto Sdružení, jež bylo na-
Zváno „matkou vlasteneckých kněží katolických”. Padesát let ideálů,
nadšeného snažení po dokonalém rozvinutí všech schopností boho-
slovců, ale také úpadku a únavy, padesát let života tak jednoduché-
ho a na úzký úsek vymezeného a přece při všem tom mnohotvárné-
ho; padesát prvních let vyzývá k prozkoumání dějin našeho sdružení,
jak se jeví V Zachovanýchj spolkových záznamech. ~

. Brzy po vánočních svátcích 1879, a to 26. ledna sešlase komise,
která si vytkla za úkol vypracovati stanovy Literárně řečnické jednoty
bohoslovců v Hradci Králové. Komise pracovala švižným tempem,
takže již 29. ledna mohla předložiti svůj elaborát a 2. února 1879 byla
Svolána ustavující valná hromada, při níž se přihlásilo k práci 37 bo-
hoslovců. První předsednictvo tvořili: Václav Dvořáček (předseda),
Frant. Kamarýt (jednatel a knihovník) a Jan Vaněk (pokladník).

Tak přízní vldp. pánů představených se uskutečnil ideál, který již
před tím žil v mladých hlavách bohosloveckých. Od té doby rozvíjí
se čilý život, který však dusí těžká atmosféra válečná,až 28. květnem
1918 přestává, aby znovu byl probuzen V říjnu 1924, takže tato šesti-
letá přestávka rozděluje dobu trvání Literárně řečnické jednoty na
dvě období. e r _

Na venek se projevovala činnost Lit. řeč. jednoty různými oslavami
vynikajících mužů, iz nichž mnohé snesly i přísné měřítko a budily po-
zornost ı za prostoramı semináře. 8 . a

Hned v roce založení byla uspořádána oslava Otce národa Frant.
Palackého. V podobných oslavách se poˇk~račo'vaI9. V roce 1879-80
bylo vzpomenuto Chocholouška, Erbena, Skody a Celakovského. Nej-
většího počtu oslav bylovdosaženo v. r. 1883-4, kdy biskup Jirsík, čtyři
jiní kněží sa spisovatel Smilovský dali podnět k oslavné: vzpomínce.
Značná řada katolických vůdců a českých spisovatelů byla za dobu
trvání Lıt. řeč. jednoty oslavena. Jsou to: Svatý Otec Lev XIII.,ˇ njdp.
biskupové: Brynych, Doubrava, Jirsík a Strossmayer; kněží: Skoda,
Vinařický, Fr. Sušil, B. Jablonský, Eljrenberger, J. L. Ziegler, J. Stárek,
Třebízský, Doucha, V. Kosmák, V. Stulc, B. M. Kulda,__Balbín, Frant.
Pravda, J. Vlad. Kamarýt; ze spisovatelů bylo vzpomenuto: Fr. Pialac-›
kého, Chocholouška, Kaliny, lłrbena, Celakovského, Máchy, Jungman-
na, Hálka, Smilovského a Cecha. Na počest mnoha Z nich byla po
letech znovu pořádána -oslavná akademie. Zvláštní akademie .byly po-
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řádányv roce 1881-82 na oslavu Rukopisů, vzpomenuto oslavou i de-
setiletého a dvacetiletého jubilea Lit. řeč. jednoty a 8. června 1912
bylo slavnostní eueharistické shromáždění.. "

Příležitost k projevení rozmarného veselí dávala cecilská zábava,
která byla pořádána od r. 1883 až do r. 1913, kdy byla naposled. Od
té doby záznamy o ní mlčí. I V oné době (30 let) devětkrát bylo od
ní upuštěno, nebo aspoň zpráv o ní není dochováno. Příčiny byly
někdy vnější (na př. úmrtí), nebo také byl topříznak ochablejšího
života. Jednou byla uspořádána vedle cecilské také zábava masopust-
ní. Celkemi v I. období bylo uspořádáno 66 oslavnýeh nebo zábavních
akademií. i z .

e V r. 1924-25 byla zahájena činnost oslavou 28. října, po níž vy-
konána byla novéna k vyprošení většího počtu kněžských povolání
mezi českými studenty. Tento den byl oslaven i vletech následujících,
a to nejen akademiemi, ale i dobrovolnou adorací za blaho republiky.
Jen v r. 1928 pro pozdější začátek přednášek nemohla býti akade-
mie pořádána. i O c '

lVIimo tyto oslavy byla konána 18.111. 1925 misijní akademie spo-
lečně S kol. Němci a 1 akademie na rozloučení s novosvěcenci. Pa-
mátka 25. výročí smrti nejdp. biskupa Brynycha byla uctěna pietní
vzpojnínkou 21. XII. 1927. .

. Ukol zábavy cecilské převzala Zábava mikulášská, která od roku
1924 každoročně shromažďuje nás společně S německými kolegy k druž-
nému veselí. .

Při těchto oslavách bylo pronešeno vždy více proslovů a řečí o vý-
znamu oslavencově, ale touha po cvičení se v projevování myšlenek
ve formě přednášky vedla k pořádání samostatných přednášek, jichž
počet nebyl vždy stejný a je dobrým barometrem smyslu provnitřní
činnost. Hned v 1. roce bylo jich do prázdnin 5. Počítáme-li i činnost
V kroužeích, pak se nejvíce přednášelo v r. 1903/4, kdy mimo 3 před-
nášky vdlp. profesorů uvádí jednatelská zpráva 33 přednášek v krouž-
cích : apologetickém,historickém, exegetickém a sociologickém.V prvém
období bylo prosloveno celkem 179 přednášek, průměrně 4 až 5 ročně.
V období druhém od r. 1924-25 do 20. března 1929 bylo 54 přednášek,
takže jich připadá na rok 10 až 11.  O

Přednášky konali většinou bohoslovci sami, ač často přicházeli
k ni=m promluvit i vldp. profesoři a občas i jiní kněží. Z profesorské-
ho sboru nejvícepřízně věnoval Lit. řeč. jednotě bývalý její předseda,
senátor dr. F. Reyl, který často přednášíval svým bohpslovcům. Zá-
znamy mluví dále o přednáškách vldp. profesorů dra Sulce, dra Do-
mabyla, dra Hejčla, msgra Cerného, dra Konečného, dra Kutala, dra
Buryška, redaktora vldp. Sahuly, dra F. X. Nováka, redaktora Supky,
faráře dp. Fil. Konečného a amer. faráře rv. Hradeekéh-_o. i  

r Pramenem sebevzdělání i osvěžení byla knihovna, kte1ˇá byla vždy
hojně vyhledávána i těmi, kteří se vyhýbali přednáškám. Začátek byl
velice skrovný; 13: svazků, jež měla knihovna v roce založení, bylo
základem, který rychle rostl. Po s desetií .letech ;čítá.. .knihov'na- ,v„r1oc-ce
.1888-89 již 810 svazků. Po 25 Ietéın trvání stoupl počet svazků na
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1740,jejichž přibližná cena byla 5480 K. V následujících letech bylo
mnoho knih ˇzařaděno do venkovských knihoven, takže na začátku
2. období bylo všech svazků 1568. V posledních letech byl počet svaz-
ků zvýšen na 1729. V roce 1903-4 byla vykázána Lit. řeč. jednotě
zvláštní místnost ,,Michlovna”, která se stala společnou čítárnou pro
české i německé bohoslovce. " s

Lit. řeč. jednotajako interní spolek, který sdružuje české chovance
jednoho ústavu, měla celkem rozsah působnosti proti jiným spolkům
úzce vymezen. Přes to vnitřní vývoj je poměrně dosti pestrý. Vždyť
stanovy byly za 50 let více než desetkrát měněny. Správu jednoty
vedl výbor širší a užší, který se skládal s počátku ze 3 členů. V roce
1880-81 byla rozdělena funkce knihovníka a jednatele, v r. 1895-96
byli již ustanovení 3 knihovníci. Když počet bohoslovců klesal, byl
1908-9 zřízen jenom 1 výbor. Na začátku byly konány řádné valné
hromady čtvrtletně, a to do r. 1910-11, kdy byly zavedeny měsíční
schůze a řádné valné hromady byly na začátku a na konci roku. Po-
slední změna stanov byla provedena v r. 1927-28, kdy přizpůsobeny
byly novým poměrům, neboť počet bohoslovců klesl až pod jednu
desetinu předválečného počtu. Původní název byl ,,Literárně řečnická
jednota bohoslovců v Hradci Králové”.R.1884-85 byl změněn V „Li-
terárně řečnické sdružení Třebízský”, kteréžto jméno trvá až do roku
1893-94, kdy byl obnoven název původní, jenž byl ponechán již trvale.

»Ulohou Lit. řeč. jednoty bylo poskytnouti příležitost k sebevzdě-
lárží jejich členů. Velký počet členstva vedl nutně k tomu, že vytvá-
řeny byly kroužky, sv nichž se pilně práci scházeli ti, kteří měli stejné
zájmy. Z nich velkou činnost rozvinuly zvláště kroužky literární a so-
ciologický. Literární kroužek byl založen r. 1893-94, a soustředil
v prvém roce svého trvání na sebe -19 ze 119 členů. Konáno bylo 10
schůzí a vydáno 9 čísel Sborníku, v němž 'byly ukládány at posuzo-
vány literární práce. Svému pastýři njdp. biskupovi Brynychovi po-
dali jako výsledek své činnosti Almanach, v němž shrnuto bylo 47
prací na více než 350 psaných stránkách. V následujících letech bylo
pokračováno ve vydávání Sborníku, jenž vycházel měsíčně. V roce
1894-95 byly mimo to vykonány 4 přednášky. V r. 1896-97 vyšlo
jenom 6 čísel Sborníku, zato však bylo podáno njdp. biskupovi Album
s 27 články na 150 stranách a vykonánal přednáška. Téhož roku
vypsal njdp. biskup konkurs na práci: „Dějiny kompaktát”. Odměnu
obdržel J. Sahula, který se později často vracelve svých pojednáních
k tomuto úseku českých dějin.1 V r. 1896-98 byly vypracovány dvě
přednášky. Cinnost kroužkustoupla ihned v roce příštím, kdy před-
nášek bylo 11 a pro Sborník odevzdáno 53 prací. V tomtoroce vy-
dávají, bohoslovci samostatný. Almanach, knihu O 218 stránkách,
podnik to, na němž se účastnili nejen bohoslovci, ale i' ti, kteří vyšli
-Z Lit. řeč. jednoty za 20let jejího trvání. Po ročním odpočinku znova
začínásčinnost kroužku; r. 1901-02, kdy vydána byla 3 čísla Sborníku,
avšak patrno, že přílišný kriticismus těch, kteří sami se neúčastnili,
odnímal ostatním chuť k další práci. Aby byla literární činnost oži-
vena, byly vypsány dva konkursy. V re. 1903-04 bylo odevzdánodeset

 102   ˇ

_ _ Í '_;›§_f-”Ž"W'5"* 25

' ˇflfľìë

äl

.W

Í
l
'z

1

1
vs
Í

1

É

ì
v
v

l

'l
Ž

-Q



prací, Z nichž pět odměněno a v r. 1904-05 dosáhly tři práce odměny.
Více o literárním kroužku dochované zprávy nepovídají. Ale literární
činnostbohoslovců tím není vyčerpána, mnohé práce uveřejněny
byly i jinde, hlavně ovšem V Museu. . - 8 “

Značnou činnost rozvinul kroužek Sociologický, který byl založen
13. října 1895 a probíral ve svých schůzích, které se konaly .dvakrát
týdně, encykliku Berum novarum. Zájem o činnost kroužku byl znač-
ný, jak patrno z počtu členů, který tvořil v r. 1896-97 269/O a v roce
1897-98 37°/O všech členů. V roce následujícím byla zřízena samo-
statná stolice pro sociologii a proto kroužek splynul S kroužkem lite-
rárním. Po pětileté přestávce byl však znovu uveden v činnost dne
3. února 1904 a od té doby trval až do r. 1911-12. V této druhé fázi
svélıo trvání těšil se kroužek přízni vldp. dra Reyla a dosáhl značného
počtu členstva,-neboť na př. r. 1908-09 přihlásilo se do něho 68°/O
všech členů.Přednášek bylo pronešeno 32 a mimo to dr. Pıeyl konal
v r. 1910-11 sám cyklus přednášek o poměru českéhočlověka k Rímu.
V r. 1911-12 konána byla jedna přednáška a tou činnost Sociologické-
ho kroužku končí. .

- Z ostatních byl. nejstarší kroužek slovanský, který byl založen r.
1893-94 a činnost svou rozvíjel až do roku 1901-02. S počátku scházel
se třikrát týdně a pěstoval studium slovanských jazyků, zvláště pol-
štiny a ruštiny.  

- V r. 1903-04 vznikl 28. ledna kroužek apologetický, z něhož v tém-
že roce vznikly dvaodbory. Kroužek tento trval jenom jeden rok,
během kterěhož bylo prosloveno 12 přednášek; členů přihlásilo se 30.

š Historický kroužek vznikl 1. února 1904 a čítal 16 členů. Do konce
roku uspořádal 9 přednášek a 1 akademii. Vroce 1904-05 zájem po-
klesl, přihlásilo se jen 7 členů a vykonána byla 1 přednáška. O další
činnosti záznamy mlčí. s O í

.Menšího významu i trvání byly kroužky: těsnopisný (1897-98),
francouzský a šachový (1909-10). s

V období druhém, kdy počet členů byl menší než dříve v mno-
hém kroužku, nebylo možno děliti činnost v odbory. .len tělocvičný
odbor byl zřízen V r. 1924-25 a trval tři roky.

Od začátku Lit. řeč. jednoty se udržoval kroužek pěvecko-hudební,
který si“ získával vždy největších zásluh O úspěchakademií ja oživoval
svými produkcemi i pravˇidelné schůze. I při nepatrném počtu pová-
lečném byl tento odbor obnoven a vystoupil při několika podnicích.

Největšího porozumění a úspěchů se dopracoval odbor venkov-
ských knihoven. Odbor tento vznikl r. 1883. Toho roku došla totiž
Lit. řeč. jednotě žádost akademického spolku ,,Krakonoš” o příspěvek
na založení knihovny v osadě národnostně ohrožené. S nadšením
přijata myšlenka zakládati samostatně knihovny v osadách nábožen-
sky a národnostně ohrožených. Zvláštní komise byla pověřena dne
14. ledna 1883 úkolem vypracovati jednací řád pro tento odbor. Obě-
tavostí bohoslovců a kněží bylo umožněno, že se mohlo přikročiti
k čilému zakládání knihoven. Na konci prvého svého desetiletí měla
již založeno 15 knihoven se 1727 svazky. Za 25 let bylo již založeno
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79 knihoven. Počet ten stále stoupal, až dosáhl výše 130. Každá kni-
hovna obsahovala kolem sta knih, které přišly do rukou těch, kteří
by jinak snad se k dobré české knize nedostali. Kdyby nebyla Liter.
řeč. jednota vykonala nic jiného, provedla tvěrnito venkovskými knihov-
nami velký čin náboženský i vlastenecký. Ze nepřátelé katolicismu nez-
libě pozorovali tuto činnost, kterou bohoslovci prakticky prováděli
heslo „proti knize knihu,” to patrno Z toho, že r.1892 liberální Ná-
rodnílisty si činily posměch Z venkovských knihoven. Tím ovšem
bohoslovci jen poznali,.že zasáhli účinně v boj vedený o české duše
a proto činnost svou jen zvýšili. "  . I

 Za války a po válce mnoho knihoven zaniklo, mnoho jich přešlo do
vlastnictví katol. spolků, takže potřeba těchto farních knihoven ne-
byla již tak akutní. Poslední Venkovská knihovna byla odeslána v r.
1925/26. .  

y Obětavý duch bohoslovců se nespokojil tím, že zakládali knihovny,
ale podporovali různé náboženské a vlastenecké podniky. Z nich vý-
značnémísto zaujímá U. S., které byly odesílány dary hned od
začátku Lit. řeč. jednoty. Rada diplomů skutečného izakládajícího
členstyí jengěřítkem obětavosti bohoslovců. B. 1903/4 dosáhl počet
darůiU. M. S. za 25 let 3400 K, kterýžto obnos ”na konci třicetiletí se
blížíí/±00O K. o 1

 Z církevních podniků byly zasílány příspěvky na chrám svatovít-A
ský, svatyni velehradskou, kostelík v Brůdkuiu Všerub, misie a český
kostel ve Vídni. Aby podporovala vydávání českých katol. knih,stala
se Lit. řeč. jednota zakládajícím členemí družstva Vlasti. Zakládající
členství získala rovněž v Matici české, Opavské a srbskolužické. V r.
1892 byl Zaslán značný příspěvek na vdovy a sirotky po příbramských
hornících. Od r. 1887 byla konána dlouhou řadu let sbírka na vánoční
stromek matiční školy v Trutnově. Podobné dary byly zasílány -i jinam.
Podpory dali bohoslovci na pomníky : Jablonského, Třebízského, Pa-
lackého, Erbenův V/Miletíně a Václava Hanky v Hořiněvsi.

Zmínky zasluhuje také sbírka na znovuzřízení Národního divadla
a pak značný obnos upsaný v r. 1894 na garanční fond Národníčeské
výstavy.íNa této výstavě se královéhradeětí bohoslovci činněúčastnili,
nebot 30. dubna byli zvoleni Ĺldůvěrníci, aby vypracovali plán pro
sbírání příspěvků. Ke sbírání pak se přihlásilo 81 členů, z nichž ovšem
mnozí později 1 ustali. Na výstavu byly zaslány hlavně věci z oboru
slovesného a diagramy. Odměnou byl idiplomiod Výboru N. C. V.
a bronzová medaile. c  W

Když Lit. řeč. jednota r. 1924/25 byla obnovena, začalo se sice
S finančním sehodkem, ale přes to, jakmile se zlepšil finanční Stav,
byly odevzdány příspěvky na .loaneun“ı, české Salesiány a „Spolek pro
podporování kněžského. dorostu” na uctění památky zesnulého pro-c
fesora, preláta dra G. Doınabyla. ø p e

- Celkem možno říci, že Lit. řeč. jednota, ikdyž nezapoınínala na
své povinnosti k náboženským a národním podnikům, přece kladla
vždy hlavní důraz na vnitřní práci Sebevzdělávací. Aby oheň nadšení
neulıasl, živili jej bohoslovci styky s bratřími ze seminářů ostatních.
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1 Hned. prvního roku byly navázány styky se ,,Sušilovkou” a hradečtí
bohoslovci podávají návrhy, jak by se mohlo pomoci bratřím Slová-
kům proti maďarisaci. Stalo se pravidlem, že delegáti zastupovali Lit.
řeč. jednotu na poutíeh velehradských; od r. 1888/89 jest to povin-
ností předsedy a jednatele. Ale mimo delegáty účastnili se i jiní. Tak
r. 1893 bylo na Velehradě z Hradce 29 bohoslovců (Z Prahy 2, Lito-
měřic 1), v r. 1898 se účastnilo pouti 9 členů a v r. 1904 bylo pijí-
tomno 6 hradeckých bohoslovců. Na těchto poutích se utužovala a
rostla láska k bratřím, a třeba někdy vzniklo nedorozumění, bylo
rychle odstraněno osobním stykem. Vděčně vzpomínají tehdy hra-
dečtí Světlé postavy tehdejšího probošta A. C. Stojana. ›

Nejen S Moravou, ale i s českými semináři byly udržovány
styky písemné i osobní. V Praze r. 1898 se účastnili neoficielní schůze
bohoslovců při sjezdu katol. a v r. 1905 navštívilo sjezd v Praze 42
členů. Rovněž Sjezdy na Svaté Hoře nebyly pomíjeny. V r. 1901 zaví-
talo tam 5 bohoslovců a V r. 1903 vzrostl počet ten asi na 52 účast-
níků. I do vzdálených Budějovic se dostavilo v r. 1905/06 z Hradce
asi 16 členů. Když pak byla 30. srpna 1909 při 5. všeobecném sjezdu
katolíků českoslov. V Hradci Králové pořádána schůze bohoslovců,
mohli hradečtí uvítati u sebe zástupce všech ostatních seminářů.

2 Po obnovení Lit. řeč. jednoty dostavili se na Velehrad o prázdni-
nách 1925 Z Hradce 2 účastníci. Roku následujícího 3, tv roku 1926/27
se účastnilo unionistického sjezdu 10 členů S prof. drem J. Buryškem
a na pouti O prázdninách 1928 se dostavilo 5 hradeckýcb bohoslovců.
Zpajíınavˇépjest vyjádřiti počet účastníků v procentech: 1925: 25°/O,
1926: 23°/8, 1927: 83°/o, 1928: 30°/0.

Kdyby se měl zn ázorniti život v Lit. řeč. jednotě graficky, získali
bychom vlnovku, která za těch 50 let několikráte stoupala a klesala,
aby po 6 letém přerušení pomalu stoupala úměrně s přibýváním čes-
kých bohoslovců v semináři. Když vyprchalo počáteční nadšení, do-
stavila se krise, kterou prodělává každý spolek a sdružení. Lit. řeč.
jednota vyšla iz ní posílena a při svém desetiletém jubileu stála tu svěží
a silná. Po krátkém oddechu na začátku druhého decennia stoupá čin-
nost Lit. řeč. jednoty, aby vyvrcholila v dvacetiletém jubileu, kdy jak
činnost přednášková, tak literární dosahuje značné výše. Tehdy vydán
byl knižně almanach, největší to podnik za 50 let.

Toto vypětí sil mělo za následek, že následovalo několik let únavy,
kdy jenom kroužky se hlásily k práci. Zpráv z tohoto období jest méně,
ale jest Z nich patrno, že v duši mnohých se chvěla obava, aby se
nerozešla Lit. řeč. jednota úplně. Avšak začátkem r. 1903/4 nastal opět
čilejší ruch, který se celkem udržel až do války, kdy se uplatnila si zde
zásada: lnter arma Silent Musae. Zájmy bylyobráceny jinam, takže
činnost klesala, až koncem r`. 1917/18 přestává úplně.

-Vzruš-ení doby poválečné a nepatrný počet českých bohtosloxfců
zavinil téměř úplné přerušení veškerés činnosti.Není aspoň. z to-hoto
ob;dobízachováno žádných zpráv mimo referát v Bočence~ čeeszkoslovv.
bohoslovců z r. 1921, z něhož je patrno, že v činnosti,.byl-je.n odbor
venkovských knihoven. Vedle obzčasných svých schůzek vyplněnýeli
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debatami účastnili se bohoslovci též schůzí místního S. S. S. ~
Teprve Začátkem r. 1924/25 se rozhodlo 8 českych“ bohoslovcu,

kteří byli V celém semináři, že uvedou opět v činnost Lit. řeč. jedno-
tu, což také rovedli. Jaká b la činnost v tomto druhém ~obdebí?

ı PI; 0 ı ı y y O V 0 I /Y "Pozorujeme-lı jı objektıvne, nutno vyznatı, ze nedosahuje te vyse jako
činnost V období prvém, ale vezme-lıse zřetel k počtu členstva, pak

V Y/ 0 v' ' 0 ' ' ` /'m,ozno rıcı, ze jest Zde duvod ke spokojenosti S vykonanou praci.
Jsme si při tom dobře vědomi 1 svych slabın, vidím e, že bylo mozno

n ø ø vn 1 ø 0 I Vpracovati ıntensıvnějı, abychom byli lépe připraveni, az budeme po-.
sláni na vinici Páně. Proto náš pohled do uplynulých 50 let nám nemá
b 'ti důvodem k nečinnosti ale e chvílí ve které za tu eine své svě-
y 9 Í 9 Í' Í ' I Vdomı klademe S1 uct Zv konanehoanev konaneho abvchomvstou-. . ” Y, , Y Y a ° . 4 ,pılı do dalsi padesatky s pokornou odvahou pracovati dale a praco-

vati vícea lépe. než dosud. Zrak náš se obrací ke Svatostánku a ve
vroucí modlitbě rosí o ožehnání. Neboť marna a bludná b bVla~ˇ , ,W P o ,,_, _ , .v
veskera nase cinnost kd b oslednı e 1 nıtkv nev chazelv Z tohotov Y Y P l 1 Y 4A /1' V I YY I . 0' O Ipevneno Centra veskereho knezskeho pusobenı. .

1Srov. Dr. J. Novotný: Biskup Brynych. Hradec Kr. 1923. Str. 33.

Vcitclav Kubát.-

Bohoslovci českým menši-
 Ham.

Není v českém národě tak mnoho korporací, jež by se mohly vy-v
kázati záslužnější a nezištnější. činností, jako na příklad „Ústřední
matice školskáfı O vykonané práci této organisace mohou vpravdě
platiti slova Fr. Celakovského: ,,Práce tichá a společná získá vlasti osla-
vu,” neboť to, co pro národ vykonala, vzbuzuje opravdovou úctu a
vděčnost. Povstala z potřeb doby, kdynárodu českému znova a znova
bylo saháno na kořeny jeho bytí a kdy v tomto boji musel spoléhati
sám na Sebe. Na podporu a posilu těch svých dětí, jež musely zápasiti
nejen o chléb, ale i o svou mateřskou jfnljuvu, zřídil si národ český
V letech osmdesátých minulého století ,,Ustřední matici školskou”, aby
jim pomáhala na poli duševním i hnıotném. U kolébky její stáli tehdy
Václav Kudba, Josef Barák, František Suhrt, dr. Fr. Ladislav Rieger,
známí národní pracovníci, kteří postavili své síly do jejích služeb. Po
ustavující schůzi dne. 5. prosince 1880 vydáno provolání k národu,
aby podporoval účely ,,Mati'cí” vytknuté, 'jež nalezlosluchu lu všech
upřímně cítícíchCechů. Bohatí i chudískládali národní daňna ,,U. M. S.,”í
aby mohla zdárně splniti své šlechetné úkoly. Mezi přispěvateli byli
i ti Z měst ia dědin východníclı Cech, kteří přicházeli do králové-
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hradeckého semináře, aby svůj život zasvětili službě Boží a bližního,
synové prostých českých rodičů, kteří is sebou nesli. do nového povo-
lání také zápal a nadšení pro, svou, druhou matku - vlast. Hned roku
1 881, nedlouho po ustavení ,,U. M. S.,” přišla ve sdružení českých boho--
slovců ,.'l`řebízský” na přetřes otázka poskytovati příspěvky na účely“
.„Ú. M. Š.” Tehdy předseda sdružení ctp. Fr. Košťál ve svém proslovu
ukázal, že doba, ač má heslo, „cuique suum”, nedává každému, co mu
po právu přirozeném patří, a vybídl kpodporování ,,U. M. S.” Vel-mi
horlivě zastávali se této myšlenky bohoslovci prvého ročníku. Věc byla
také uskutečněna. Již před tím sbírali na Národní divadlo, jež mělofl
býti „skvělým pomníkem vlastenectví, jehož lesk měl oslňovati všech-
ny, kdož českému národu nepřejí.” Poněvadž však potřebný obnos-è
pro znovuzřízení divadla byl S neočekávaným pochopením brzy seh-
nán, poslán byl tehdy přebytek ze sbírky na Národní divadlo - 18z
zlatých - rozmnožený dobrovolnýrni dary na ,,U. M. S.”é V Praze. Tím
zahájeno pravidelné podporování ,,U.M. S.” bohoslovci královéhradec-
kými. Příspěvky na ,,Matici” vybírány zároveň se členskými poplatky..
Každý podle své možnosti věnoyal ročně nějaký ten zlatý k tomu účelu
Tak hned roku 1882 zaslali ,,U. M. S.” 100 zlatých, za čeždostalo se“

I ' Y I ' I , ˇ I VVjım prvního diplomu Skutecneho členství „U M. S.,” ktery zavesen do“
druhého ročníku, jenž právě roku 1881 za toto členstvíyse nejvíce při-v
mlouval. Jak píše jednatelská kniha té doby, patřilo sdružení boho-
slovců ,,Třebízský” l mezi první české spolky, které poskytly účinnou
finanční pomoc podle svých sil menšinám. V době osmi, let Splacena.
byla částka 500 zlatých na zakládající členství ,,U. M. S.” Z té doby
(1882 - 1889) pochází ještě několik diplomů skutečného členství,
Z nichž dva nesou podpisy Dra Františka Ladislava Biegra, jakožto
dlouholetého předsedy ,,Matice.”e Po splacení základního členství při-
spíváno na ,,Matici” dále. Každým rokem odesláno 100 zlatých. Roku,
1894 obdržela již „Literárně řečnická jednota” českých bohoslovců.
přípis, podepsaný předsedou dr. J. Qelakoyským a jednatelem Jos-
Libockým, V němž vyslovuje výbor ,,U. M. S. své potěšení nad tím,že~
může jméno bohoslovců královéhradeckých Zaznamenati mezi přátele
0 ,,Matici” nejzasloužilejší, a spolu připojuje prosbu, aby i nadále za-~›
chovali přízeň ,,Matici,” což tehdy výbor ,,]ednoty”Znovu doporučil..
Na ,,Matici” sbíráno 'dále i v následujících letech devadesátých a po-›
čátkem tohoto století, takže suma příspěvků vzrostla do tisíců._,ledna-.
telská zpráva Z valné hromady roku 1909 oznamuje, že ,,U. M. SŠ' bylo
až dosud věnováno čtyři tisíce korun. „Literárně řečnická jednota“
bohoslovců stala se nevymírajícím členem ,,Ustřední Inatice školské”
aa obdrželaroku 1910 veliký diplom S obrazem sv. Jiří. Ale i jinak
jevila se V královéhradeckém semináři snaha pro úkoly ,,Matice.” Od
roku 1885 sbíraly se také upotřebené poštovní známky pro ,,Matici.”
Při ,,Jednotě” vznikl časem kuřácký spolek ,,Stourák,” v jehož veselé“-
společnosti nezapomínalo se také na národní potřeby, jak svědčí za-
chované dva diplomy skutečného členství ,,Ustřední matice školské”
tohoto spolku, což representovalo věnování 200 zlatých.  V

V I ' /ˇ'Nebyloto ovšem jen ,,Ú. M. Š.” jakožto ústředí prazske - ale 1 jeji;
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pobočky ve smíšeném území a instituce jim podobné, které nalezly
v bohoslovcích královéhradeckých své příznivce. Roku 1882 stali se
členy ,,Matice srbskolužické” S ročním příspěvkem 2 zlaté 40 kr. Roku
1897 přistoupila ,,Jednota” za zakládajícího člena „Matice opavské”
za splácela 240 korun na toto členství. Na zakládání venkovských kniho-
ven ve.vSlezku věnovala roku 1889 50 zlatých, Trutnovskémuodboru

-,,U. M. S.” zasílány od téhož roku příspěvky na vánoční stromek českých
dětí (35 zl.), pamatováno na český menšinový spolek ,,Komenský” ve
Vídni (43 zl.), na české děti v Bilině (14 ZL), na vydržování menšinolvých
,gymnasiı na Severni Morave v Místku a Zábřehuy roce 1913 a 1914
byla „lednota” zvána na valné hromady ,,U. S.”Od té doby mizí
zprávy v jednatelské knize O ,,Matici.” Mysl všech zaujaly jiné události,
jichž výsledkem byly nové evropsképoměry. Vznikem československého
státu přešla většina úkolů, které ,,Matice” v dobáchiìnaší politické od-
vislosti dobrovolně a nezištně plnila,v povinnosti mladé české republiky.

“ Toť jen krátký součet zpráv u příležitosti padesátiletého trvání
„Literárně řečnické jednoty,” jež osvětlují činnost bohoslovců na poli
pro národ nejpotřebnějším - pro české menšinové školství. .le to jen
úsek jejich vlastenecké práce, nebot bylo vedle ,,MĹatice”~ mnoho jiných
národních spolků a účelů, jež našly v bohoslovcích Své účinné pod-
porovatele. Uvážíme-li, že přece jenom i V dobách minulýchvětšina
bohoslovců vyšla Z chudých chat a že chudý student, pokud není sa-
mostatným, nikdy přebytkem neoplývá, pak jistě podporování ,,U. M. Sl"
ajiných národních účelů vyžadovalo určitých obětí, ovšem obětí ra-
dostně přinesených pro vlast. Vřelé vlastenecké cítění českých boho-
slovců V letech 80 tých minulého století, jímž provanuty jsou zprávy
jednatel ské Z té doby, nebylo pouze ve slovech,nýbrž takévpříkladných
činech. Ceský kněz, český bohoslovec méně. o vlasti mluvil, ale více
konal. Kolik srdcí bylo jeho pomocí českému národu zachráněnol Jak
mnohý z těch Cechů, kteří prožili svůj život na půdě Sopečné, musí děko-
vati za to,,že posˇud mluví rodným jazykem, české menšinové škole,kterou
„zřídila ,,U. M. S.,”-S a na kterou přispělii bohoslovci katolické církve.
Vzpomíná-li dnes osvobozená vlast s vděčností těch, kdož pracovali

' 'I 1 - / v/Y I -V S ' I _ c v- I I ° Vna jejim velıkem“ vzkrısenı, budız vzdana zaslouzıla vzpomınka 1 tem
drobným pracovníkům, kteří. podle svých sil pracovali,,na národaroli
=dědičné” v dobách, kdy ku pomoci volala své děti, mezi něž patřili
Ja patří bohoslovci královéhradečtí. \

9 Josef Beneš:
` \v 'Predvečen

Slunce zapadá jak ohnivá koule za továrnu Teerag. Naposled ještě
-zlatí drobné lístky panenských bříz a naposled ještě líbá hrozny kaš-
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tanových květů seminářské zahrady -- - -- r
Příroda zarnávát svýma neviditelnýma rukama, zahalí své tělo pa-~

vučinovýmizávoji a ukolébána těžkým tempem horkého dne odpo--
číváŇvydechujíc svékpísně máje, písně lásky. o -

astava soumra . j
l Soumrak květnověho dne. t 1 o S
A do tohoto velebného ticha a tlumeného zpěvu jarem probuze-

ných zahrad vrývá se hluboká oktáva zvonů, zaznívá vzdálený zpěv :if
l .Když mile máj zavítá, tu jásá věrný Cech . . . ” je 1 l

Svatojanští poutníci přicházejí v předvečer svátku, aby uctili našehofl
českého patrona, jemuž jest zasvěcen Seminářský kostel. Po májovéfl
pobožnosti Z kostela Panny Marie vychází průvod a jedině vlající ko--
rouhve aprapory různých spolků ukazují směr, kterým se nesčetný
dav ubírá - - - 9 c R  R

První zastavení u pomníku. sv. Jana. .
A znovu uvedena jest celá lavina do pohybu., aby úzkou ulici na--›

plnila a vnesla do jejich omšelých zdí nadšení a radost.
Kostel seminářský nemá již prázdného místečka, nádvoří vyplněno-

a radostně rejstříky varhan doprovázejí nadšený zpěv, kterým se za-~~
končuje pontifikální požehnání.

A zvuk varhan slábne -- - '
t Na nádvoří řine se otevřenými dveřmi chrámovými mocný proud
Světla -přerušovaný odcházejícími a tvoří svatozář na jejich hlavách...
Hloučky bohoslovců tiše stojí pod podloubím a bledé hvězdy líbajíf
jejich skráně. 9 , 9

Je ti tak teple, je ti tak smutno -- - - 1
S Poslední hlouček věřících odnáší si v srdci posilu a světlo .

Zvon k modlitbám večerním dozněl. 9
Na bílé měkké dlani hořící srdce . . ., . . .jež dosud krvácí ze starýchffl;

ran, přinášíš k Bohu -- -- .- l r l
lesu Tibi vivo, Tibi morior -- -- - Amen. - - Amen.
Ticho ě- -- S - as

-íš

Knězem..?  
„Byla“ noc smutná a beze hvězd. Těžké mraky jen, jako černý dýmè

pod obrovským kotlem . ., . . . válely se pod černým bezhvězdným ne--
bem.” (J. S. Baar: Cestou křížovou, 7. vyd. str. 10.)  p
, Abiturient přemýšlí o svém příštím povolání. Chce ,býti právní-
kem. Bude pilně Studovati, aby byl brzy hotov, zabezpečí ve stáří svév
rodiče, odp-latí jim všechny starosti, které kdysi pro něho vyryly jim,
ve vysoká čela ty křivé, hluboké vrásky. Budou šťastni, že vychovaliłfz
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andělemøv lidském těle, Jehochrámem, svatostánkem, nechce pokra-

x
\ø'

hodného syna, bude šťasten i on, protože ho bude hřáti teplo domá-
cího krbu, láska «bytoStí._nejdražšícl,ı._ Rodiče a rodina budou; sluncem,
které bude stále. svítiti a -blažiti. O, jak neskonalea bude šťasten, jak
bude spokojen! Krásný jarní-.den bude celý jeho život-!-`- v

Náhle se zablesklo, oslňující světlo, chvíle hrobového ticha, ohlu-
šující rána. Křivý šíp elektřiny projel vzduchem a zarazil svůj hrot
hluboko do chvějící se země. Strašný-úder probudil snícího mladého
muže k životu. -- Jest to možné ?9To že byl jen Sen? Srdce přestalo
bíti, nebyl schopen myšlenky. Pomalu si uvědomuje, že ne právníkem,
.ale knězem, knězem že má býti! ,,Noc, smutná noc a beze hvězd
v nitru jeho. Těžké mraky jen, jako ,černý dým pod obrovským kot-
lem, válely se. jeho duší. -- -- --t Jako přišlápnutý červ chvílifopět se
svíjí a kroutí, hledě vypoulenými zraky do hlubiny. - - - Cítil, že
Se teď odehrává strašná tragédie. Ztroskotala se, - (tak se mu alespoň
V té chvíli zdálo,) - jeho pyšná loď S celým vzácným nákladem dřív
ještě, než S. ní vyjel na vysoké moře. Z divokého víru tryskla slaná
voda do výše - až do očí. . . Plakal pro tu loď svou dál a víc . . . Sly-
.šelpraskati ráhna, lámati stěžně a trhati plachty - - -9- ”l-- Ráno ,,zlesů
se kouřilo jako ze Spáleniště, mokrá země syrově voněla jako čerstvě
vykopaný hrob a po nebi plula na kusy roztrhaná mračna.” (str. 13. n.)

Tak -- Pane Bože, estto možné ? - tak se rozhodl abiturient jíti do
semináře, tak začal svou přípravu ke službě u oltáře Páně!

9 Jak se vlastně rozhodoval? Co ho tak vyděsilo, co učinilo Z. mladé,
ideální duše devatenáctiletého muže spáleniště, co hluboký a prázdný
hrob, co zničilo jeho lásku k životu? Proč praskala ráhna, lámaly se
stěžně lodi jeho života? Proč těžké mraky válely se jeho duší a u-
dusily v něm život? Proč byl rozerván,.zni9čen ? -Bože, slyš, odpověz
na to veliké ,,pI`oč”. _ - Ă .

Myšlenka, že má býti knězem,, ho zdrtila. ‹
Abiturient nechce býti knězem! Nechce býti vyvoleným mezi syny

lidskými, nechce býti. mostem, který spojuje zemi S nebem, člověka
s Bohem, nechce míti moc denně snášeti na oltář všemohoucího Boha,
svého budoucího soudce, nechce býti Jeho důvěrným přítelem, .lebo

čovati ve spásném díle Kristově, nechce, ach za nic na světě nechce
býti Pomazaným Páně! L  9 L « .z

s Příčiny? - Už jako chlapec měl své plány, čím se stane, až vyroste,
jak krásně si zařídí život, aby byl šťasten. Dospíval, odkládal zvyky
i názory chlapecké a nové, vábnější obrazy kreslilo mládí před jasný-
ma očima dozrávajícího studenta. Byly krásné ty jeho naděje do bu-
doucnosti, byly dovolené, ale --! byly jen a jen v zorném úhlu přiro-
zených tužeb lidských. Cožčlověk má míti také snahy a cíle vyšší,
nadpřiroz-ené?9A9no, vzpomíná si. Už od dětství, tu a tam i později
slýchával dojemná vypravovvání oa lidech, kteří zcelé duše milovali
-Boha a obětavě mu sloužili. Zili kdysi takoví lidé. Ale že by dn es ,
on, plný mladé, nezkrocené síly a odvahy-bíti se o slavné jméno
a .postavení vesvětě, že by měl upustiti od svých plánů a nadně
ještě vyvýšiti snahy jiné, ideální aplné zapírání? Měl by býti knězem?
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Země je mubližší než nebe. Jak málo pěstovali v něm všichni lásku
k Bohu, jak důkladně připravovali, jeho duši pro lásku lidskouz! .Divíte
se potom, že býti knězem jest pro něho totéž, bahorší, než ponořiti
se pod hladinu tůní a řek?-- . L  

. .Ale, bratře, vštěpovali Ti, že jsi tvorem rozumným, Zdůrazňovali,
aby ses v životě řídilvždy hlavně rozumem a potom teprve citem.
Nuže, užij tohoto svého vychování a klidně uvažuj! Neutíkej před
kněžstvím proto, že jest Ti neznámé, dle pověsti světa hrozné! Po-
Znávej sám, sud sám, jednej sám !; v L

Mladý člověk jest a má býti idealistou. Chce šířiti láskua štěstí,
touží po srdcích stejně tlukoucícb, aby jim mohl věnovati všechny
své schopnosti i snahy. Jak krásný cíl! Ale jeho uskutečnění? - Což
musíme vždy mysliti jen na ty obvyklé cesty, po nichž doufají lidé
dojíti této mety svého života? Fantasie kreslí tak růžové představy
a obrazy, ale život.-- co život Z nich udělá! Kolik jich uskuteční? Tak
málo, že žalno pomysliti! - -- A proč? Leží na nich prach ulic! Jsou
lidmi vytvořeny, proto jsou jen lidské! ,

Jak jistější a blaživější jest štěstí, které člověku í skýtá vědomí, že
Z pramenů čistých, jasných rozdával kolem sebe tu. pravou, čistou
lásku! Ta nemůže nikdy býti bouřemi života ohrožena či seslabena.
Naopak, čím oheň světa palčivější, tím duše štastnější, tím více roste
láska duše Bohu oddané. Může někdy zhasnouti radost, kterou cítí
srdce Bohu zasvěcené, když v bezprostřední osobní přítomnosti svého
Spasitele rozjímá o jeho neskonalé dobrotě, kterou plnýma ruka-
ma rozdává všem lidem dobré vůle? Může býti někdo šťastnější než
ten, který kamkoliv přijde, tam přináší hlubokou radost čistého srdce
a šíří vůni, jež se zachytila na jeho bytosti, vůni svatyně Páně? Jako-.
průhledná ranní rosa jest ze země vytažena a vyhřáta sluncem, tak
jeho srdce i mysl jsou sžehnuty nejpalčivějším plamenem ukřižované
Lásky, jež sálá ze švatostánku. To jest ten nevyčerpatelnýpramen
životní energie a zdroj nových myšlenek, jak obklopiti láskou duše
drahé, duše nesmrtelné, jak jim ıyısnadniti těžký život a alespoň vy-
tříbiti cesty k zlaté záři nebes. Stěstí a blaho nesmírné, jehož ani
samo srdce lidské všechno neobsáhne, není-li spojeno s bezedným
Srdcem Spasitele! Může takovou radostí býti proniknuta duše za-
hnědlá kouřem komínů, Sazemi ulic či dokonce sšeřelých uliček? -

j ~Muž chce býti milován.Bozum žízní po měkkém citu. Kroužek
duší spřízněných, toť zřídlo, jež napájí sprahlé nitro. - Bratře, ty my-
slíš, že jen lidé. mohou obklopiti a zahrnouti Tvou duši láskou? Snad
na čas, ale navždy -.7 Kdyby jejich láska aa Tvé štěstí byly jako svět
veliké, Zajdou jako svět! “ “ i  

. .l est však jiná láska, která nikdy nepomine: láska samého Ježíše!
Svatí-Boží Z ní žili, jen po ní toužili. Ztělesněná láska. -- Eucharistie -
byla jejich jediným štěstím. A jak byli šťastni! Lidé ani nechápali
jejich radostí, stejně jako dnes nemohou uvěřiti, že jedině láska Boží
může člověka učiniti dokonale a trvale šťastným. O jak jisté věci
pochybují! Nelze si ani mysliti větší radosti nad tu, jež vlévá vědomí,
že žijivflpřátelství S Pánem nebe i Země, se svým Stvořitelem a Cílem,
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že pro něho pracuji a on mne za to miluje svou nezměrnou láskou.
Pomáhá vítěziti nad andělem hříchu, povzrıáší rozurn i vůli nad meze
lidskýełı snah. Která lidská láska se vyrovná lásce Boží ? nv-  

Královna andělů i Svatých zve Tě k sobě! Panna čistá, neposkvr-
něná touží po Tobě, po Tvé čistotě, poenadpřirozené kráse duše Synu
věrné. Bytost po Bohu nejkrásnější a nejìhodnsější Ti nabízí svou věč-
nou lásku a Ty váháš.- - s e L 4 e ` . ~  

Nebe izemě milují dobrého kněze, touží, volají po něm. Se sva-
tými bude chváliti Boha ve svatyni Páně i ve své pastýřské činnosti.
Hlas kněžské duše se bude spojovati u trůnuBožího s hymny andělů
ve velebné písni díků, s nimibude vyprošovat světu lásku, milosti
Boží.“ Ale kněz může více ! Svatí prosí, kněz jménem Nejvyššího dává!
Anděl nemůže proměniti chléb ve svého Boha na oltáři; tobylo vy-
hraženo knězi! Svatí nemohou svátostné milosti dávati. Tu moc má
kněz! Legie svatých nemůže jediný hřích odpustiti. .len kněz! On jest
branou, kterou musí projíti duše katolíka na své cestě k věčné radosti
v Zivém Bohu. Spása duše teče řekou kněžského svěcení! Může proto
člověk opravdu věřící nemilovati kněze? Reflex lásky, kterou lidé mi-
lují Boha odráží se a padá na kněze, vyslance a zástupce Božího na
zemi. Kněz žije z Lásky, žije pro Lásku,_žije v Lásce. «

Kněžství prozářeno vírou. Může býti rozhodnutí věnovati se kněž-
ství tak těžké, hrozné, ba zoufalé ? Nikdy! Ne smutná a bezhvězdná
noc, ne těžké mraky, ne černý dým! .Takové myšlenky nikdy neovlád-
nou duši Bohu zasvěcenou! Pıadostjako vesmír široká, štěstí jako sám
Bůh hluboké žije a sálá Z 'takové duše. e K ,

Bratře, budeš se ještě báti a děsiti služby oltáře?
* ˇ v.

_ V.HradzecÍcy': i

Sacerdos - Angelus Domini.
Mám před sebou vzácnou památku, sežloutlý rukopis kázání Ťbi-ę

skupa vzácné paměti Eduarda .lana Nep. Brynycha, které ještě jako
profesor pastorálkyzdejšího theologického ústavu přednesl dne 8. pro-
since 1884 v katedrále sv. Ducha .při slavnostní Éinstalaci bývalého
spirituála kněžského semináře na kanonikát a děkanství u jmenované
katedrály. Za téma svého kázání vzal si Slova připadajícího sv. evan-
gelia: ,,Za onoho času poslán jest anděl Gabriel do města”. (Luk. 1,
27.) V kázání tom mistrným Způsobernpředvádí, že i nový duchovní
správce jest poslán jako anděl od Boha do tohoto města, aby Zvěsto-
val věříeímu lidu vzácné evangelium, zprostředkoval milosti od Boha.
a byl svěřenému lidu průvodcem i vůdcem na cestě k spáse.

Tento motiv poskytl mi příležitost,abych blíže sledoval ono pří-
padné srovnání, a nalezl jsem k němu mnohé doklady v vsamotnémf

‰
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Písmě sv. i v ústním podání. .  › ~ _
z Na mnohých místech mluví Písmo sv. o andělích. Líčí je jako řisté,
nesmrtelné bytosti duchové. (Hebr. 1, 14, Apoc. 4, 5.), které jsou sice
nižší než Bůh, avšak obdařpııy jsou vzáenějšími dary přirozenýmzi
i nadpřirozenými než lidé (Zalm. 8, 6.), vynikají nad ně .dokonalejšíın
poznáním, moudrostí a silou (2 Reg, 14, 20.). Ohdařeni jsou blaženým
patřením na Boha (Mt. 18, 10.vApoc. 1, 5. Tob. 12,415. Dan. 7, 10.),
milosti posvěcující (Deut. 33,' 2.Z,alm 67, 18), a všemi vlitými ctnostmi,
především láskou boží. Stvořeni jsou“ od Boha k tomu, aby jejchvá-
lili a lomu Sl.oužili (Ezeeh. 1, 12., 20, 9., Zalm. 96, 7., 20. Luk. 2,
13., 22. 43.), zvláště pak, aby byli posly Jeho vůle k lidem; odtud jejich
jméno ,,aggeloi” andělé (Gen. 16, 7.,19,1., 22,11.,28,12.,Dan. 9, 21.,
Luk. 1,11., 26., Mt. 1, 20., 2, 13.). Někteří Z andělů stvoření jsou od Boha
proto, aby lidi chránili, byli jejich vůdci a strážci a přímluvčími jejich
u Boha. (Gen. 24, 40., 48, 16., Ex. 33, 2., Judith 13, 20. Kniha Tobiá-
šova, Dan. 3, 49,., Act. Ap. 12, 15.) Klasiekými doklady toho jsou zvlá-
ště tato pozoruhodná slova: ,,Hle, já pošlu anděla svého, který bude
kráčeti předutebou, střežiti tě na cestě, a uvede tě na místo, které jsem
ti připravil; poslouclıej hlasu jeho a nemyslí, že jím Smíše pohrdati;
neboť nepromine ti, když budeš proti němu se pohřešovati: a jméno
mé jest V něm.Budeš-»li však poslouchati hlasu jeho, a budeš-li činiti
vše, což pravím, budu nepřítelem nepřátel tvých a sužovati budu ty,
kteří sužujíì tebe, a půjde před tebou anděl můj”. (Ex. 23, 20.) „Andě-
lům svým přikázal O tobě,aby tě ostříhali na všech tvých cestách?
(Zalm. 90, 1 1.) „Nejsou-liž tito .všichni služební duchové, posílání? jsouce
ke službě pro ty, kteří dědictvímiobdržíispásu ?” (Hebr. 1, 14.) . 4

A mluví-.-li Písmo sv. o podstatě ta úkolu kněžství,-nemůže »lépe
vyjádřiti podobnost než tím, když) přirovnává kněze k andělům a na-
zývá je anděly. Tak starozákonníz proľ,ok«Malachiáš dí.: „Rty kněze
mají dbáti-vědy a Z úst jeho má býti. hledána nauka, jeťon anděl
(posel) Hospodina zástupů”. (Mal. 2, 7.) Jako anděl vyniká dokonalęjším
poznáním Boha a věcí božských, tak se má vjyznamenávati i kněz,
posel Hospodinův k lidstvu a prostředník mezi Bohem La lidmi, velię-
kými vědomostmi, aby mohl zdárně poučovati a vésti svěřený lid,
k němuž byl poslán; případně to vysvětluje sv. Jeroným: „Sacerdos
.Dei verissime angelus, id est nuntius Dei dieitur,quia Dei et horninum
sequester est, eiusque ad populum nuntiat vol,untatem; et ideo in sa-
eerdotis pectore rationale est, et in ratìonali“ doctrina et veritas,ut
diseamus“ Sacerdotem doctum essei debere et praeconem dominieae
veritatis” (in Malach. proph. opp. T. V. 280.) a velikýchvalořečník
kněžství sv. Jan Zlatoústý podobně srovnává: „An ignoras, quid sit
saeerdos? Angelus. utiquefDomini est, id est eius legatus; nee ex se
ipso loquiturysi illuın despicis, non illuın despicis, sed Deum, qui eum
oıˇdinavit”. (Hom 2. sup. 2. ad Timotlı), 9 9 p  7

Jsousice andělé ohdařeni velikou hystrostí rozumu, a kromě .toho
blaženým patřením na tvář boží. mohou poznati Boha tak dokonale,
jakjen bytost st-tvořená poznati Jej může, což knězi zde na světě přiro-
zeným Způsobem naprosto není možno, přes to však ikněz má denně
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patřiti na tvář boží, kdy studiem, meditaci, ěetbou uvažuje o yěěných
pravdách ukrytých ve sv. evangeliu, ,,doněhož nahlédnouti andělé
touží” (I Petri 1,12.) a zvláště jemu dopřáno jest denně patřitina tvář
boží, kdy slaví nejvznešenější tajemství mše sv., co není dopřáno ani
andělům._ ,,V srdci kněze, jako v arše úmluvy má býti uložena znalost
zákona b_ožího°7 (sv. Rehoř Vel. inregistr. epist.). Tot patří k podstatě
jeho kněžství”. Qui sacerdos est, sciat legem Domini;~si enim ignorat
legem, ipse se arguit, non eSse.Domini sacerdotem, quia ad sacerdo-
tem pertinet non solum scire legem, Sedadinterrogata respondere de
lego. Legem enim, ut Scriptum est, requirent ex ore eiuS”, dí sv. Jero-
nym na jinde opět: „Ad sace-rdotem pertinet disciplinam ad interro-
gantem respondere. de lege; si autem sacerdos ignorentiam sacrarum
scripturarum ostenderit, frustra iactat dignitatem, cuius opera non
exhibet, et ideo Paulus scribit ad Titum, ut potens sit exhortari in doc-
trina sana et coiitradicentes arguere” (super Aggaei2). Kniha Písma
sv. toť „liber proprie sacerdotalis” (sv. Ambrož), kněz dle sv. Augusti-
na emá býti „divinarum "Scripturarum tractator et doctor”, nebot ten,
kdo nezná Písma sv., nezná boží moc a moudrost”. (sv. Jeroným.)-

Kněz se má podobati andělům čistotou, které dosáhne sebemrtve-
ním těla. Spasitel sám pozoruje asketický život sv. Jana Křt., nazývá
jej andělem. „Neboť tento jest, o němž jestpsáno: Aj já posílám andě-
la svého před tváří tvou,kterýž připraví cestu tvoupřed tebou”. (Mt.
11, 11.) Kněze, kteří odříkáním. a sebezáporem umrtvovali své vášně
a náruživosti, přeje si míti Hospodin Bůh ve Starém Zákoně, kdy'
nařizuje svým kněžím :ř ,,Vinum et ornne, quod inebriare potestnon
bibetis, e. . . ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et propha-v
num, 'inter pollutum et mundum, doceatisque filios Israel Omnia legi-
tima mea”. (Lev. 10, 9.) Cim více tento příkaz sebemrtvení má .platiti
o kněžích Nového Zákona, kteří mají býti „jako andělé bzoží”, ,,světlo
světa”, ,,solí t země", kteří i když žijí na tomto světě, nemají býti ze
světa, čistý jejich duch má vítězitinade vším nízkým, aby byli .vpravdě
,,duçhovními”, vždyť jedině Boha sivzali za svůj úděl. Takovým byl
sv. Stěpán jáhen, ,,jehož zjev působil jako zjev anděla". (A-ct. 6, 13.)
Nejen pro hlubokou učenost, nýbrž i pro vzácnou ctnost čistoty ozdo-
bila církevskráně sv. Tomáše Aquin. vavřínem ›>andělského iučitele<<
a k sv. Aloisi případně se modlí: „Coelestium donorum distributor
Deus, qui in angelico iuvene Aloisio miram vitae innocentiam pari
cum poenitentia sociasti,concede, ut innocentem non secuti, poeni-
tentem imitemur.” Z toho důvodunapomínáordinandy při svěcení
nadiakonát: „Estote assumpti a carnalibus desideriis, quae militant
adversus animamgestote nitidi, mundi, puri, casti, sicut decet“ Dei
ministros et. dispensatores mysteriorum Dei. Et quia comministri et
cooperatores estis Corporis et Sanguinis Domini, estoteab omni ille-
cebra carnis alieni, sicut ait Scriptura: ,,Mundamini, qui fertis vasa
ÍD,ornini”. A při svěcení na kněžství podobně : ,,Agnoscite, quodagi-
tis; imitamini, quod tractatis: quatenus mortis Dominicae mysterium
celebrantes, mortificare. membra 9 vestřa avitiis et concupiscentiis pro-
curetis”. (Pontif. Rom.) o  » . . ' Ĺ ' u
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e Dle bl.Dionysia Karth. (Spec. Sacred.) mají se kněží podobati an-
dělům horlivostí, S jakou oznamují tito nebeští duchové lidem vůli
boží. Tak. i kněz, ať na kazatelně,nebo ve škole, ve zpovědnici,“ve spol--
cích, všude má býti andělem, který jest poslán od Boha, abypřipra-~
voval cestu Páně a snažil Se, aby ke všem přišlo království boží. Zdaž
nejsou i kněží ,,služební duchové, kteří poslání jsou ke službě těch,
kteří dědictvim obdrží spásu ?” (Hebr.1, 14.)

. A konečně se má kněz podobati andělům bdělosti nad svěřeným
stádcem -~ kněží mají býti lidu anděli strážnými. „Bůh přikázalandě-A
lům svým, aby střežili člověka na všech cestách jeho". (Zalm.90,11.)
-- A kdy této .bdělosti více třeba, než V dobách našich, kdy tolik nepřá-
telství a nebezpečí hrozí se všech stran, zvláště dětemi a dospívající
mládeži! Těm zvláštěmá býti kněz andělem strážným, těch zvláštězse
má ujímati a je chrániti. Především ke kněžím volá božský Přítel dí-
tek: „Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim, neboť jejich jest
království nebeské 17' (Mt. 10, 14.) ,,Vizte, abyste nepohrdali některým
Z těchto maličkých ; .neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích
stále patří na tvář Otce mého, jenž jest v nebesích”.(Mt. 18,10.)Iv No-
vém Zákoně nazývají se kněží anděli. Jest to hlavně Apokalypse, v níž
ukládá Spasitel miláěkovi svému, apoštolu sv. Janovi, aby napsal sedm
listů; ja to andělu církve efesské, smyrnenské, pergamské, tyatirské;
sardské, filadelfské a laodicijské, 2, 3. A těmito anděli dle výkladu sv.
Otců není nikdo jiný, než představení jmenovaných církví, biskupové
nebo kněží. A také text nepřipouští výkladu jiného, než tohoto,neboť
věci, které tam Spasitel andělům přikazuje, mohou se týkati jedině
andělů pozemských, t. kněží, a ani jedinýnetýká se andělů nebes. Proto
sv. Jan Zlatoústý, když vysvětluje citát sv. apoštolan Pavla vepištole
ke Galatsk'm: ,,I kdyby anděl s nebe kázal vám proti tomu, co my
jsme vám k/ázali, ,bud prokletI” (1, 8)., praví, že proto užívá sv. Pavel
výrazu „anděl S nebe”, aby činil rozdíl od ,,anděla nazemi”, to jest
kněze, jak mluví Bůh k sv. Janovi: „Napiš andělu vEfesu, ve Smyrně
atd. . . .” A sv. apoštol Pavel, když chválí Galatské, užívá opět tohoto
výrazu: „Jako anděla božího jste mne přijali” (4, 14).A v epištole k Zi-
dům napomíná křesťany obráceně ze židovství: ,,aby si vážili církve
.a svých kněží, andělů”: „Accessistis ad montem Sion, civitatem Dei
viventis, .et multorum millium angelorum frequentiam” (12,22), a jinde“
opět chlubí se: ,,Nescitis, quoniam angelos iudicabimus ?” .

Kněží musí se podobati andělům svatostí; jejich duše musí se stále
stkvíti milosti posvěcující; vždyť zastává na zemi kněz službu anděl-
skou,kdy má jménem všech tvorů, jako bytost rozumem obdařená,
'Hospodina s anděli chváliti,s anděli se mu klanět a zpívat: „Gloria in
excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis”,s anděli se
mu kořit: ,,SanctuS, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaothľ' „ln
zconspectu angelorum psallam tibi, Deus meus, adorabo ad templum
žsanctum tuum et confitebor nomini tuo” (Zalm. 137,11), a s anděli
všecko tvorstvo vyzývat k oslavě Boha: Laudate Deum omnes angeli
-eius o laudate eum omnes virtutes eius. (Zalm 148.) Se svatostínłusí

I I Í
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mu, především pak láskaelt Bohu; tou nejvíce=se`připodobní andělům.
Se sv. apoštolem: Pavlem musí volati: „Kdybych jazyky lidskými mluv-
vil i andělskými, lásky. pak kdybychneměl, byl bych jako měď zvu-
ěící a zvonec  znějící”. (1 Kor. 13, 1.) Vyvolen jsa od Boha do počtu
těch, které nebude nazývati sluhy, ale přáteli svými, má ohnivou
láskou. Serafů vážiti sitohoìpřátelství a sám hořeti láskou ke Kristu,
Mistru a Spasiteli svému ai se sv. Janem spoěívati na:Srdciz Páně, od
něhož jej nemá odlouěiti nicna světě. Co nás odlouěí od lásky Kri-
stovy?.. . Ani' smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani mo-cnosti,
ani věci přítomné, ani budoucí, ani síla, ani výška, ani hloubka, ani
které stvoření jiné nebude nás moci odlouěiti od lásky boží. (Rím. 8,
35.) Takemusí S apoštolem národů volati ikaždýkněz.

7 A "kde ěerpati má kněz tohoto ducha lásky Serafů, než u výhně té
lásky nejvyšší,vNejsv. Eucharistii,,skryté ve Svatoıstánku. Tamťjest věru
,,panis angelorum, factus :eibus viatorum”, toť vzácnější flpokrngn než
manna, kterounazývá sám žalmistaboží pokrmem,andělským: (Zalm.
77, 24.) Andělé pokrmu toho přijzímati nemohou,zatím co jej přijímá
denně člověk -z kněz. (Avšak nejen, že jej přijímá, on jej sám připravuje.
To, conení diopřáno andělům, dopřáno jest člověku --knzězi. -Arehanděl
Gabriel byl pouze poslán, aby: zvěstoval tajemstvaí vtělení Syna boží-›
eho přesvaté Panně a budoucí<Matee, a přijal od ni onoposlušné: „Staniž
se ,mio podle slovatvého”: Kněz však-ne~ní pouze “poslem“nové inkar-,
nace, nýbrž nástrojem přepodstatnění, kdy najeho,slova›sestupuje na
oltář sám Boží Syn, aby vzalna sebe způsoby chleba a vína, jakoby
sám na jeho slova volal: -,,Sta-niž se mi* podle slova Tvého 1”_ Andělé
v úžase nad tímto divem provázejí Spasitenle na oltář as knězem klaní
se vadoraci přítomnému Bohu 've způsobáeh svátostnýclm“ ›

- 1 I ' ˇ vn \ 7 “ . ' ,Í
_ - - x ` . '

,,Serafín› se vprachukoří, cherub padá na svou v tvář,
h 7* Y Y V; I /Y ,_/V 59.ne ot ten, jenz svety tvorı, k nam se snrzil na oltar.

Tak volá zbožně zanícený lid .vi krásné písni po proměňováni. - V úžase.
nad atímtoedivem žasne sv. Augustin: ,,0% veneranda sacerdotum ditgni-4
tasl In .quorum manibusvelut in ,utero virginis íilius D‹eiin~car~natur.„
Q sacrum et coeleste mysterium, quod per vos Pater, et Filius et Spiritus
Sanetus operatur; uno jeodernque momento idemDeus, qui praesidet in-_
zeoelis, inmanibus vestris est in Sacramento altaris.“O venerabilissane-›
tivtudomanuum! O felix exercirtifumzíľ O vere mundi gaudizum!.zChris--
tus tractat Christum, id est sacerdos Dei fiłiuın,Ýcuius sunt deliciae
inter esse inter filios hominum; etquod datum“ nonestangelis, con-v
cessum est homini! Sacerdos enim hoc ineffabíile, coníicit mysterium
-,et angeli conficienti sibi qzuasi famuli azssis±tun.t;'super hoc tam insigni
privilegio stupet caelum, miratur terra, veretur bomo, stupet infernus,
zeontremıscit diabolus, et veneratur quam plurimum aienzgelica celsitudo.
Sermosuper Psal.) A sv. Vavřinec .lustinián podobně: ,,Magna“pror...

sos et adm-iranda sacerdotum estdignitas, maxima illis; est colilata
potestas; sua namque prolatione et ad eorum .pene libitum corpus..
Christitde panis transsubstantìatur~ materia : descendit de caelo in carnezz
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Verbum et altatris reperitur in mensag hoc illis praerogatum est gra-a
tia, quod numquarn datum est angelis. Assistant Deo,`illuIn contractant
nıanibus, tribuunt populis, in seque suscipiunt. Verum angelorum
Sive astantium, sive ministrantium, quoniam dvere funguntur, potius
angelicam, quam humanfam debent conveřsationeın habere. Aceedat
igitur sacerdos ad altaris tribunai ut Christus, assistat ut angelusjmini-
stret ut sanctus, populorum offerat vota ut pontifex, interpellet pro
pace ut mediator, pro se autem exoret ut homo.” (Sermo de“ cor-
pore Chıˇisti). A veliký kazatel sv. Jan Zlatoústýø uvažuje O významu
mse sv.a sv.přijímaní, vybízí kněze k andělské Svatosti: „Quo igıtuıˇ i
non oportet esse purioremtali fruentem Sacrificio, quo solari radio
non splendidioremt manum carnemnhanc dividentem, os quod igne
spirituali repletur, linguam, quae tremendo nimis sanguine rubescit Í/
Cogita, quali sis insignitus honore, quali mensa fruaris 1 Quod angeli
videntes horrescunt, neque libere eundem intueri propter emicantem
inde Splendorem: hoc nos pascimur, huic unimur, et facti sumus unum
Christi corpus. et una caro.” (Hom. 83, in Math. et hom. 60 nad pop.
Antioch.) t V ` i q

Avšak nejen nejužší Styk kněze S eucharistickým Tělem Páně po-'-›
vznáší jej mezi keůryandělskć a vybízí k andělské svatosti, nýbrž iúzký
styk S tělem Jeho Inystickýmq ve Svátosti pokání. Zde zastává kněz úkol
anděla, který po slavném vzkříšení Páně, sestoupil S nebe, aby odva-fa
lil kámen od hrobu Spasitelova a oznamoval radostnou zvěst vzkří-
šení; „Byl pak obličej jeho jako blesk a roucho jeho bílé jako sníh".
(Mt. 27, 3.) Podobně i kněz,i Sebe mladší, když Sedí ve zpovědnici, odva-
luje kameny hříchů od hrobu srdcí lidských a křísí duchovně mrtvé,
slovy, jež svěřil Bůh jedině kněžím: fláKomukoliv odpustíte hříchy,
odpouštěji se jim, a komukoliv zadržíte, zadržány jsou !” (Jan 20, 23,)
SV. Chrysostom V nádherném spise „De saceı`dotio” velebí tuto vzácfl
nou moc případnými slovy: .,,Sacerdotium ipsum in terra quidem per-›
agitur, sed in rerum coelestium claissemrordinemque referendum est,
atque id quidem Inerito; quippe non ınortalis quispiarn, non angelus,
non alia quaevis potentia, sed Deus ipse, ordinem huiusmodi dispo-
suit: idcireo necesse est 'sacerdoteın sic esse puruın, ut si in caelis
ipsìs collocatus inter caelestes illas virtutes medius staret. Terribilia
namque et atque honoľifica Sunt, quae adm-inistrat. Si quis conside-
ret, quantum id sit mysterium, is pıˇobe intelliget, quanto honore, quan-›
taque dignitate sacerdotes Spiritus sancti gratia dignati fuerint; et-›
enim iis, qui terram incolunt, atque in ea versantur eommissum est,
ut ea quae in caelis sunt dispensent; iis datum est, ut potestatem
habeant, quam Deus optimus nee angelis, nee archangelis, datam esse
voluit, neque enim ad illos dietum est: „Quaecumque ligaveritis super“
terram, erunt ligata et in eaelis,__ et quaecumque solveritis super terram
eľčunt soluta et in caelis.” s ~ q .

„Etenim quidnam hoc aliud dicas esse, nisi omnem zrerum caele-
estium potestatem illis a Deo esse conc-essarn ? Quid cum hoc łıonore
conferri potest ? A tefra iudieandi pi`incipal'en“ı 'auetoritatem surnit
eaelum : servus sedet index in terra etDomin“us sequitur eius Senten-e

z
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tiam atque confirmat, ut quidquid hic in inferioribus iudicaverit,
hoc ille in supernis comprobet. Quaenam obsecro potestas hac una
maior esse queat? Pater omnem potestatem dedit Filio : ceterum vi-
deo eandem potestatem ipsam a Deo Filio sacerdotibus traditam :
nam quasi iam in caelum translati 'ac Supra humanam naturam po-›
siti, sic illi ad principatum istum perducti sunt.” (De sacerdotio lib.

Volá-li Zalmista O každém člověku slova údivu: „Paulo minus
ab angelis minuisti eum, gloria et honore coronasti eum, et consti-
tuisti cum super opera manuum Tuarum I” (8, 6), co by teprve volati
musil, kdyby znal přednost a moc, jakou Bůh svěřil kněžím! (Nový
"Zákon 1) , D 7 e p

Za nedlouho iseřídlé řady bohoslovců uslyší slova Páně: ,,Ite et
vos in vineam meam !” a poslání budou jako andělé, vyslancì Kristovi
od Boha do měst a dědin, aby tam zvěstovali vzácné evangelium
spásy, kteréjedině může obroditi svět, aby přiváděli s anděly lidstvo
ke Kristu radostnými slovy andělskými: „ldětedo Betlema, narodil
se vám. Spasitel' Kristus Íležíš 1" - Vyjdeme ze semináře, abychom rea-
lisovaliandělsský program a cíl činnosti kněžské: „Gloria in excelsis
Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. Unášeni na anděl-
ských křídlech vzácných ideálů nebudeme se báti. žádných bojů a ne-
»dáme senıásti žádným nepřátelstvím, abychom vší 'mocí program
'ten uskutečnili a byli vpravdě anděly. s „ A .

.Buďme tedy Gabrieli - anděly síly. Jestli kdy, zpak věru dnes po-›
třebuje svět, kněží silných. V době, kdy svět, bloudící ve zmatku a la-
byrintu různých ideí a bezmyšlenkovitých frází hledá, kdo bymohl
upokojiti neklidné jeho srdce, posíliti jeho slabost, ukázatì na bezpeč-
nýcíl jeho života,.má tu státi kněz neodstrašen ani nenávisti Světa,
ani zneuznáním práce, ani neúspěchy, ani malomyslností aa kráčeti
vpřed jako vůdce, neochabovati v horlivosti. a používativšech pro-
středků, abypřišlo i duším Bohuodcizeným království Boží. S mod,-c
litbou na rtech : „Dominus illuminatio mea, quem timebo ? Dominus
protector vitae meae, a quo trepidabo? Fortitudo me-a et laus mea
Dominus, et factus est mihi Dominus _ in salutem”, nebudeme seˇbáti
žádných obětí, které budeme musiti, ze svého. vlastního ,,já” přinášeti
naf oltář Páně, jen jediného se bátibudeme, abychom bílou řízu svého
andělského kněžství neposkvrnili hříchem a zradou. A tu sílu Hospo-
dinovu čerpejme V Nejsv. Eucharistii, která se nazývá ,,panis fortium`”,
na jí posilujme i duše věřící! s    “ P s c s

Buďme Rafaeli! -Lékem Hospodinovýml Kdy více třebazdoved-.~
ného lékaře a kdy spíše 'potřeboval svět léku, jak za dnů našich. „Omne
caput languidum et omne core ınoerens.” Toto smutné Slovo proroka
Isaiáše (12, 5.) platí i dnes. Stůně lidstvo chudobou duchovní, chudo-
bou Slabé a vlažné víry, chudoboučistých. ideálů, zaslepeno' nevěrou
a mravním úpadkem pozoruje, že bloudí a ohlíží sespo bezpečném
vůdci, který by vyhojil a vyléčil jeho rány a vrátil mu, opět onovzácné
světlo a bohatství víry, zvláště pak, aby se ujal mládeže, budoucnosti
a naděje národa. A Bůh posílá mu svého anděla -~ kněze. ,,Hle ápošlu
anděla Svého, který bude kráčeti před tebou, střežiti tě na cestě, a uvede
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tě na místo, které jsem ti připravil; poslouchej hlasu jeho a nemy-
sli, že jím smíš pohrdati; neboť nepromine ti, když budeš proti němu
se prohřešovati: ja jméno mé jest v něm. Budeš-li však poslouchati
hlasu jeho, a budeš-li činiti vše, což pravím, budu nepřítelem nepřá-
tel tvych a sužovati budu ty, kteří sužují tebe a půjde před tebou
anděl můj.” 23, 2-0.). Nuže, budme bloudícímu lidstvu a zvláště
mládeži anděly-Bafaeliľ K ní předem posílá nás Bůh, abychom ji
vedli po bezpečných cestách života, chránili ji od mravní smrti a bez-
pečně ji převedli v náruč boží. Jako kdysijTobiáš, tak i dnes moderní
společnost a Zvláště mládež hledá spolehlivého vůdce. Pojďme jí vstříc
a nabídněme jí služby své! I sebe mladší kněz může zde konati divy.
- ,,Tunc egressus Tobias invenit juvenem splendidum et praecinctum
et quasi paratum ad ambulandum. - Unde te habemus bone juvenis?
- Numquid potes ducere filium meum ? Et dixit ei angelus : Ego du-
-cam et reducam cum ad te.” (Tob. 5,5 a násl.) - Zachráníme-li mlá-
dež a vrátíme-li zaslepenému lidstvu Opět světlo víry, získáme si zá-
sluhy největší! ,,Pater, quam mercedem dabimus ei?”Me duxit et
reduxit sanum, me a devoratione piscis eripuit, te quoque videre fe-
cit lumen caeli, et bonis omnibus per eum repleti suInus”. Až toto
vykonáme, to bude radost “a zásluha největší. Tehdy budeme moci
volati s andělem : „Benedicite Deumcaeli et coram omnibus Viven-
tibus confitemini illi, quia fecit nobiscum misericordiam suam.”

Buďme Michaeli, služebníky a vojíny Boha pravého, ochránci cír-
kve, bojovníky proti mocnostem pekla, jak zřel ve Zjevení sv. Jan:
„Et factum est proelium magnum in coelo: Michael et angeli eius
proeliabantur cum dracone, et draco pugnabat et angeli eius: et non
valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in coelo. Et pro-
iectus est draco ille magnus, qui vocatur diabolus et Satanas, qui se-
ducit universum orbem; et audivi vocem magnam in coelo dicen-
tem: Nunc facta es salus, et virtus, et regnum Dei nostri et potestas
Christi eius, quia proiectus est accusator fratrumsnostrorum, et ipsi
vicerunt eumpropter sanguinem Agni. Propterea laetamini caeli, et
qui habitatis in eis”. (Apoc. 12, 7 a násl.) A v tomto boji našem proti
mocím pekla nechť pomáhá nám k vítězství sama „královna andělů”,
jak ji v témž vidění zřel Miláček Páně: „Et Signum magnum apparuit
in caelo: Mulier amicta Sole et luna sub pedibus eius et in capite
eius corona stellarum duodecim”.

Budou-li kněží ,,andělé” vycházcti Z našich seminářů do duchovní
správy vyzbrojeni všemi dary andělskými a budou-li si vždy vědomi
svého andělského poslání, pak jistě „obnoví všecko v Kristu”.
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Josef Beneš:

 Bohosloš/ec.

Jsem žebrtíkem ui dveří chrcížnových - - - .
Na schodech světla vesele Stínujíf
tmy a dosud je milııji -- - --

Kolemı moje tvrdá jsou _ s
a Přece života dosud nezteťjsem horu;
jen duši jsem chránil, W ` j `

K Ýsvé' srdce branil, í j
kdy ve naruc kletemu podalo moru.

A rukou jestě nemám.

Á o lásku prosím, almužnıı, dar,š‹
I ı'O laska proSırn-- -- --

š
\ I-O(nehled-'te na mne pohledem kosym./) . ě

J
` I IO laslcu prosım ,- -

il
Vsa tu az dostanu, ů

krćílemse stanu
li či Ia budu cely- -- I

Vyroçstou race
\ a “
` V

Stçweti s ˇ
š budu hostely- -- --of _

j _ Březen 1928
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John, Henry Newman:

Neviditelný svět.
(The Invisible Wo1`ld*)

c Přeložil Vladimír Lvovslcý.

L Vytvořte si, bratří, v duši obraz té zvláštní roční doby, doby jarní,
kdy příroda se obléká v nádherný, překrásný šat. Jen jednou do roka --
ale to jednou je tu vždy - viditelný svět hýbe utajenými silami a jeví
se našim zrakům. Poupata a květy ovocných stromů se rozvíjejí, listí
raší, tráva a obilí vzchází ze země; utajený život, který Bůh vložil do
světové hmoty, náhle tlačí sevší mocí ven. . ,

Zde Vizte příklad toho, co se může díti Z Božího rozkazu. Z téže
země, Z které se nyní rodí zeleň a květy, zrodí sejednou svět nový,
svět světla a slávy, dům andělů asvatých. Mohl by tušiti ten, kdo ve
svém žití neviděl nikdy probouzeti se jara, mohl by si vůbec předsta-
viti dva nebo tři měsíce předem, že povrch Země dosud na pohled
úplně mrtvý zastkví se tolikerým leskem? Jak různý pohled skýtá
strom nebo krajina zelení ošacena a zeleně zbavena! Jak se zdá ne-
možné, aby se suché a nahé haluze oděly náhle takovým jasem a svě-
žestí! Avšak, když přichází Bohem určený čas, listí pučí na stromech.
Boční doby mohou se někdy opozditi, nakonec přece jen se vracejí.

Podobně přijde jednou to Věčné jaro, na které čekají všichni křes-
tané. Dosud někde mešká, ale přijde, čekejme na ně, byt bylo někde
daleko, neboť přijde jistě! Proto opakujeme každý den: „Přijď krá-
lovství Tvé!”a vyjadřujeme těmi slovy touhu: Pane, ukaž se, zjev
se! Ty, který trůníš mezi cherubíny, ukaž se! schyl mocné rámě své
a pomoz nám!.Svět, jejž vidí naše oči, nemůže nám dáti štěstí; ten
svět je pouze počátkem a přislíbením toho, co jej neskonale převyšu-
je; i když jej ozdobí nejčistší krása a zasınějísevna něm všecky květy,
i když rozhrne roušku nejskrytěších tajemství Zivota, ten svět nemů-
že nám ídáti štěstí a pokoje srdce . . . Víme, že pod* jeho zevnějškem
skrývá se mnohem více, než můžeme viděti: světandtělů a svatých,
svět slávy, dům Páně, pahorky zástupů Božíeh, Jerusalem nebeský,
trůn Boží a Kristův, všecka ta tajemství věčná a nejvýš svatá, ty ne-
pochopitelné zázraky ukryté ve viditelném světě. Zde vidíme jenze-
vnějšek věčného království a na to království hledíme zrakem své víry.
Pane, kéž světlo Tvé svítí nám jako ve dni Tvého narození, když se
žjevili andělé pastýřům! Kéž sláva Tvá vzkvete jako květy na stro-
mech! Změň svou všemohoucí vůlí tento svět viditelný v svět jiný,
svatý, dosud nám neznámý. Znič to, co vidímea zaměňv to, po čem
prahne naše víra. Byť slunce sebe jasněji svítilo a oblaka a nebesa se
sebe krásněji stkvěla, a kdyby pole odívala se ještě krásnějšími
květy a zelení a ptáci ještě líbezaněji zpívali, víme dobře, že je to jen
částka Nekonečna -- a ta částka nám nestačí . _ . Una pramení Z pod-
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staty Boží lásky a dobroty. Není .leho plností; mluví O nebi a není ne-
bem. Jest jen zbloudilým paprskem, temným odleskem Jeho obrazu.
.l estvjen drobtern, který se stolu spadl na zemi. ~ e

Cekáme příchod dne Páně,kdy se celý vnější svět se“ vší svojí krá-
sou zřítí, kdy nebesa vzplanou a svět pomine. Ten příští světový pře-
vrat nás nikterak neděsí, poněvadž víme, že odstraní hustou clonu.
Víme, že odstranění viditelného světa objeví nám svět neviditelný.
Víme, že to, co vidíme, je záclonou,-za kterou se skrývá Bůh a Kris-
tus, andělé a Svatí. Z našich srdcí plyne jen modlitba a vroucí přání,
abys nás, Bože, vyvedl ze světa viditelného, neboť duše naše touží po
světě duševním . s t s  . a

 * Překlad z díla: Paroďıial and Plain Sermons, vol. I, ,Kardinál J. H.S. XIII.
Newman (1801,-1890), velký anglický konvertita, přál si (1881,), aby na jehofná-
hrobním 'kamení byla vytesána slova: „EX umhris et imaginibus in veritatem.”'
Jeho sestra praví O něm ve svém důvěrném dopise (Z .6. října 1874): „Jeho velkou
silou jest živé uskutečnění Neviditelna.” Tato síla jest-tak velká, že viditelný re-
elní svět zdá se mu ,,stínem,” ,,obrazem,” průhledným ,,závojem,” něčím téměř
,,neskutečným”~ ve srovnání se skutečností Toho, který „nad vším ía ve všem jsa,
je nám vzdálený' a› blízký `zároveň~,” kterého „se máme báti iillej milovati,” po-Ó
něvadž je mocí a dohrotou, ,,nepochopitelný"a přec „osobně milující, přítomný.“

 ._ ˇ. -I _

i,.Í. Doležal:

Chór.
eNěkolik kroků a místo v hlučné ulici stojíme před vchodem do

emauzské svatyně, zpníž se na nás usmívá ticho a sladký klid, který
láká alzve dál. Oddáváme sejehokouzlu celou duší, hlava se noří
v ruce a. sluch zachycuje jen ztlumené vzdálené zvukygto ulice odde-
chuje svým životem, který proudí kolem těchto zdí. Slabě, slabounce
sem dorážejíjeho vlny, které se spojují s tichem kontemplacemi pro-
vanutého ovzduší, jež nás objímá ve svou náruč, jako bychom uklá-
dali hlavu na mateřský klín. V ` s

Přicházejí po dvou řeholníci, nastupují na svá místa V chóru. Chví-
le čekání, chvíle tiché přípravné modlitby a o strop Svatyně se tříští
volání: „Deus in adjutorium meum intendel”Nášs sluch laěně zachy-
cuje rytmickou odpověd chóru, která mluví O síle a důvěrné lásce záv
roveň. Doxologie vrhne v duši jedenze svých paprsků, jimiž po každé
jinak září a pak se nesou prostorou chrámovou verše hymnu Tercie.
Nunc, nunc, Sancte Spiritus - pomoz, neodkládej, přijď -- ted, nyní l
Vždyť ty 'žalmy pěny budou k Tvé slávě. .leden verš za druhým' s la-
hodným rytmemvystupuje volně Z chóru řeholníků jako bílý obláček
vonného kadidla, lehce se vznáší vzhůru a dav svou vůni V oběť
Bohu, rozplývá Se před oltářem obětním, aby byl nahrazen ,novou
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V I I I V/ V ,obetnı pisni dalsiho verse. ,
Z živého thuribula chéru stoupají k nebi obláčky modlitby a vzdá-“

'I / V 'I . ÝV '-/ ,I _. I -V ~ I -vaji Bohu chvalu, dekuji, usmirujı a prosi, prosı. Oc prosı? ,,Fratres,.,
sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mystev
rıorum Dei. Hic jam quaerıtur inter dispensatores, ut fıdelis quis in-v
venıatur.” Jest hledán věrný inte1` dispensatores mysteriorum Dei.-
Kde ho nalezneme. když nebudeme prositi Ducha svatého? A již jest

I "V I :V IV/ ‹ Y Y Yhledan, jiz se po nem ohlizıme, touha ponem roste. Myslenka na ver-
ného správce mysteriorum Dei se zabodává v duši a trvá tam i při
nejsvětější Oběti novozákonní, při níž vážný chorál vypráví o tajem-»

_ Í I , I V Y ` V/ ' I I I Ístvich iiepochopitelnych a zhave touzi po realısovani kralovstvi Bo-
žíhov nás i v našich bratřích. A opět se nese k nebi rytmus žalmů,,
který důvěru vlévá v duši a pak se ticho rozhovoří. Vykládá nám

.Y _ Í ° I I ' I Y Io ceske zemi, ktera se odvracı od Pravdy, ukazuje na zastupy delni-
ků i boháčů, kteří .zdvihli svou ruku proti církvi, opustili svou mat-v
ku. Tichem zní lkání o pomoc s nebe. Prosí o seslání světce, který je“.
očekáván, který znovu rozsejekolem sebe lásku. Hic jam quaeritur...
Kdy přijde? Zrak se vrací k responsoriu :i ,,Veni` ad liberandurn nos,
Domine Deus virtutum”. Jsme slabí, Pane, a toužíme po světci, který
by byl silný a čistý, který by S sebou strhl i nás. . l l

Panfe, Ty jsi řekl: ,,Proste Pána žní l” A ii nás nebude dělníků, kteří;
by sváželi žeň do Tvých stodol. Ostende faciem Tuam - sešli nám
světce Božího --.et salvi erimus. Lıd Tvůj se k Tobě vrátí a podá oběti

I .smırnou. s
Hic jam quaeritur inter dispensatores, ut íidelis quis inveniatur.-

V touze se ohlíží naše oko zda shlédne toho 'enž bude nalezen věr-~
I _ 0 I' I I, v v-v/ I 3/) 0 I V/.nym. Touha vzrusta, stava se zhavejsi a utocı na milosrdenství Bozı...

Bude marna `? Nezasloužilsi ještě národ náš světce, bez něhož slábne
a hyne? . j

Výěitkou bodne do svědomí vzpomínka na život náš i celého návr-
roda, pociťujeme nedostateěnost svých modliteb a malomyslnost za-
číná hlodat v nitru, aby vyssála všechnu jeho sílu a pak se vysmála.
všem našim touhám. Smutek mrazí V srdci. y r

Hned však jakooslňující blesk rozráží a zapuzuje tmu 'Z duše my-~
V 0 V f, I ' ° Y 0 Y/ 0 ' . Yslenka na tu duvernou chorovou modlitbu muzu, kterıvopustılı hluc.-
né ulice a nabídli svůj život Spravedlivému jako smírnou oběť. A zno-~›
vu se vrací V duši velká slova: „Hic jam quaeritur . . .” Cítíme vděč-

' '~ ' I 'Y 'I Y V/ , 'I ,_nost za jejich modlitby, ktere usmıruji hnev Bozı a odvracejı tresty
Spravedlivého i od nás. s _ 4 .

ˇ duši vychází 'slunpe důvěry v_Milosrdného, kteréizahřívá nitro=
hrejivyré/ixiikpčłprsky nžìdejćìı a zapaàilìje v ılìein plâmen àasky llÍlBohlu a.-
dusim. o em je ta tıc o a s a y po .Oj v a ne v usia as u ıcev
je tak vzdálený. . . s j . j .  B , .Ä
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P Zájezd českých bohoslovců do Jugoslávie.

  (II. část).   c

Nñdšeni, dojati a také trochu smutně loučili jsme se S Bledem v pevném pře-›
=svědčení,že na jeho krásu do smrti nezapomeneme . . . Ještě poslední pohled nača-
rovné, pohádkové jezero a pak odjíždíme dále do hor do Bohyňské Bystrice, odkud
nás autobus zaveze k jednomu méně známému, ale také krásnému jezeru alpské-
inu-Bohyni." Do Bohyně jsmepřijeli pozdě v noci a zažili jsme i trochu skautské
romantiky. Poněvadž bohyňské hotely na „katolické basi”, ,,Sv. Jan” a,,Sv. Dub",
fbyli obsazeny stálými letními hosty, vyjednal nám náš vůdce skoro přírodní no-
volech - Spali jsme u kostelníka na seně. Na ,,mrvě"-- tak totiž Slovinci senu říkají-
fspalo se nám dobře,.i když první noc zuřila ve okolních horách divoká, prudká bouře;

l Ráno celebiˇovali naši dp. novokněží v malém filiálnímkostelíku mši svatou,
na niž přišli i hosté 2 hotelu. Dopoledne jsme se vozili po jezeře. Bolıyň je tvo-
řena řekou Savicí, leží uprostřed vysokých a skalnatýcli hor; tvarů má protáhlý,
je větší, přírodnější, tišší a skoro milejší nežli příliš eivilisovaný a boháči vyhle-
,dăvaný Bled. Líbilo se náin zde . . . Projíždka po jezeře je krásným a vzácným
požitkem, zvláště ráno a po .noční bouři. - Z okolních hor vystupují celé oblaky
par, modrá hladina se třpytí ranním sluncem a v ní se zrcadlí alpští velikáni . . . Na
uvolněné' straně, kde hory ustoupily kamsi do dálky, bělají se domky a vily. . .
IS druhé strany, S příkrých Strání, porostlých chudou lesní travloˇuí, do posvátného
klidu a ticha nad jezerem, zaznívají lalíodnějzvonlce pasoucích se stád . . . Lodka
pluje tiše, sotva slyšitelně . . .ˇ vesla klesnou a bárkaçs námi balancuje na mírně
sčeřené _, hladině, zatím co duši nám kolébají čistotné zvuky zvonců . . . Pro tu krá-
su jsme vydrželi na jezeře celé tidopoledne. j j

V poledne nás 'čekalo překvapení. Stra-vovali jsme se v hotelu ,,Sv. Duh”. Jakmile
zazněl zvonek S kostelíku, hosté se sešli k obědu, správce hotelu přišel, dal rukama
znamení k modlitbě a všichni: hosté, hotelieflsgovspodíčna a celý personál hotelu
se modlil-hlasitě „Angelus Domini .. .” Dojalo násto a také trochu zahanbilo,
když jsme si uvědomili, často bývá naše, lıatolictví, naše víra slabá, lbáżlivá
~a studená, seversky studená . . . P Z ` j  

j Odpoledne -jsme cestovali dále do hor hlubokým údolím Saviee. Za válkybyly
ızde polní lazarety a ještě dnes lze poznati cestu kolejí, po nichž jezdily vozíky
-zs mrtvými a raněnými. Smutná ta truchlivá. byla prohlídka vojenského ,,pokopa-
liště“ (hřbitova), kde leží většinou Italové; také několik Čechů je zdepochováno
.a čeká na den vzkříšení daleko od vlasti, uprostřed lesů, kde jenom „břízy šele-
,stí a šum obtékajíeí Saviee hraje posıiirtnou píseň". Pohled naspoustu jednodufl
flchých dřevěných křížů prohlubuje jenom smutek nálady a vyzývá k modlitbě za
,jejich duše. Asi po dvouhodinové cestě údolím podél Savice jsme se ocitli u vodo-
pádu této řeky která se zde vrhá s výše 60 m v krásných kaskádách a .posky-_ 9

` I`tuje nádhernou podívanou. --j Obohaceni novými dojmy vrátili jsme se do Bohyně. --
;Druhého dne ři mši svaté na níž ministroval sám S rávce hotelu, 'sme Z ívali. 3

i ˇ Y Y-na přání hostů České písně. Dopoledne jsme se vykoupali v jezere a jeste jednou
i
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se projeli na locľkáclı, při čemž jsme si pzazpívali dojemně aľ vážně krásnou;
„Pod Triglavem na jeZeru” a teprve nyní jsme elıápali krásu této slovinské písně,
která se hodí spíše Bohyni nežli Bledu, poněvadž Bohyň je mnohem blíže Triglavu
nežli Bled. V poledne jsme odjížděli autobusem. a pak vlakem k Lublanis nejkrás-
nějšími a nejčistšími dojmy vp srdci.. j l e

Ý ' Po návratu do Lublaně jsme měli s bohoslovci lublaiiskými a několika zá-
hřebskými konferenci, na níž se projednávaly různé otázky, týkající se ,,Musea”,
svatováclavskýeh oslav v Praze a zájezdu bohoslovců jugoslavských k nám, potom
bylo také debatováno o -vytvoření Svazu slovanských bohoslovců. Boho-slovci lu-
blaňští uvítali S velikou radostí návrh českého konsula v Lublani, že jim opa-tří
učitele češtiny. -- Bozloučivše se Srdečně S milými bratry bohoslovci na přátel-
ském večírku, opouštěli jsme milou Slovenii, která nám poskytla tak veliké a krásné
přátelské pohoštění. e  e  

Z Lublaně jsme odjížděli nočním rychlíkem, který měl čtyřhodinové zpoždění-
věc na jihu ne mimořádná - do Záhřeba, kam jsme přijeli 8. srpna ráno. Uby-
továni jsme byli v semináři-jeho ředitelem je Čech. Dopoledne i odpoledne jsme
věnovali prohlídce města a jeho památností. Krásná gotická katedrála, kostel Panny
Marie si hrobem slavného biskupa v Langa, kostel františkánský, Starý hrad na Griču
a kostel sv. Marka v tak Zv. Starém městě jsou krásnoucozdobou města a vzác-
nými. památkami stavitelskými. Prolılédli jsme si také novostavbu katolického gym-t
nasia asemináře ya navštívili krásný hřbitov száhřebský ,,l\/lirogoj” se Slavínem.
Večer jsme chtěli konati schůzi ap projednávati se záhřebskýmí bohoslovci své záj-
my, ale to nebylo možno, poněvadž se roznesla rychle městem zpráva, že zemřelvůdce
chorvatské Selské strany Štěpánlìadič. Město vzalo na Sebe smuteční ráz, celý“
skoro národ chorvatský slavil smutek, Zah takto sevvyvinuvší Situace nebyly vů~=
bec možny důkladnější porady O vzájemné spolupráci S chorvatskými bolıosloevci;
proto jsme druhého dne odjeli do Sušaku. Unavná cesta do Sušaku byla skvěle
odměněna, neboť jsme spatřili moře, tu velebnou krásu přírodní, spatřit touží
každý obyvatel vnitrozemského státu. Spatřili jsme z‹ oken vlaku velkou Zátoku.
rjeekou po Západufslunce. Dojem ovšem nebyl největší a nejhlubší, poněvadž nejmaje~~
státněji působí na diváka moře; když Slunce svítí, zapadá nebo vychází. Aleje to-
přece jen dojem nový a mohutný. Pomalu sjížděl vlak S hor a v dlouhých
serpentinách se blížil k městu. Z nádraží jsme se dostali drožkami “ na kopec nad
Sušakem, kde je krásný kostel Panny Marie S efrantiškánským klášterem; U 0.0.
františkánů jsme se ubytovali. Druhéhzo dne jsme viděli moře V plné kráse, zalité
sluncem. Sestoupili jsme do města a přešli po .mostě na italskou půdu do Rjeky
(ital._Fiume). Odpoledne jsme Sevkoupaìi v moři, kde jsme všichni svou bledou
pleti ostře kontrastovali se smavou, opálenou pleti ohyvatelů jižních. Večer rożlovu-~
čivše se S Matkou Boží“ Trsatskou a S O0- františkány, odpluli jsme lodí do Si-
beniku a Splitu. Delší zástavky ve Šibenikue využily někteří k- tozmu, aby vyhledalic
bohoslovce ve semináři S úmyslem získati i tyto k bratrské spolupráci. Zas stej-›
ným ıíčfelem jsme vystoupili ve Splitu, Starém městě římskéme, někdejším sídle
císaře Diokleciána. Zde jsme se Setkali S českou orelskou; delegací; která jela na
ostrov Hvar, kde měl býti v polovici srpna ovrelský slet, ale tento byl pro Smrt
Badičovu oflvolán. “ s či p a “

" Split je město starobylé a zajímavé četnými památkami Z doby Diokleciáno-
vfv. Nejvíce nás upoutaly v okolí Splitu vykopávky v městečku Solinu, kde lze“
spatřiti obrysy Starého města římského stejného jména. Pro nás nejzajímavějšímı
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ˇpamátkami Z těchto vykopaných svědků staré doby byly dvě starokřesťanské basiliky,
které byly odkryty neúnavnou prací a ıísilím Msgra Buliče-věnoval těmto arche-
-ologìckým vykopávkám a jejich studiu ,celý život. První basilika, dosti dobře za-
zchovaná, pochází ze 4. stol.; není to Stavba původní, nýbrž je vystavěna na místě
basiliky starší, jejíž základy možno též rozeznati. Na půdorysu dobře poznáváte
“'vchod, lodě, apsidy i staré hroby imučedníků. Vedle zřícenin stojí Buličova vila,
'v níž je také umístěno museum solinských vykopávek. Na menším prostranství
»před troskami basiliky stojí náhrobek, který nese nápis : i „Hic iacet Franciscus
Bulič, magnus peccator et indignus presbyter.” Zde bude ležeti, na blízku pom-
žníku svého životního díla, podle svého přání Msgr. Buliě. Náhrobek tento je opra-
vený sarkofág starý, jediný, jenž zůstal, neporušen zloěinnou rukou barbarů . . .
Na těchto místech sıımaně vzpomínáš na slova ,,Stůj, noho, posvátná místa jsou,
kamkoli kráčíš. ..” Jsou to místa posvátná, tím posvátnější pro křesťana, jehož

èdávní bratří kladli v nedaleko odtud položené aréně životy za svou víru.. . A
fldovedeš-li si ve své obrazotvornosti představiti, jak před šestnácti sty. lety zbylé
blouěky křesťanů zde pochovávali své itvé bratry- mučedníky, zmocní se tě bez-
zděky posvátná bázeň a zbožná úcta k nim a duše tvá se ladí v tichou, tklivou
żımodlitbu . . ˇ. “ « ” c “ v

t r O něco níže ukazuje nám průvodce druhou basiliku, také dosud základy zře-
telně.zpatrnou a nedaleko ní baptisteriurn.7V blízkosti se nachází též místo, kde
je zřícenina římských lázní. Konečně se zastavíš v posvátném údivu u úplně od-
krytého cirku Diokleciánova, kde kolem prostranné arény vine se půlkruh velié-
tkých otvorů v silných zdích, Odkud byla pouštěna dravá zvěř na bezbranné a nevin-
né křestany, jenom pro zábavu zhovadilých rozkošníků s ukrutnýme císařem v čele.

.Jsou to místa, jež se ti hluboko zarysovávají do paměti a ty je opouštíš s dojem-

.nou a zbožnou vážností Naprosto jsme nelitovali, že jsme se ve Splitu zdrželi.
 Ze Splitu jsme odjeli parníkem do Dubrovníka, kde jsme se zdrželi den. Volný

=čas jsme věnovali prohlídce Dubrovníka, bývalé pevnosti, a 'poslednímu koupání
v moři. Z] Dubrovníku už jsme pospíchali domů, poněvadž jsme už všichni cítili
citelnou únavou. Menší zástavky jsme učinili ještě v Sarajevě, Bělehradě a potom
'též v Budapešti. V Sarajevě jsme si prohlédli největší mešitu, turecký bazar V tu-
:recké čtvrti, františkánský kostel, krásnou radnici a místo, kde byl v roce 1914
'żzavražděn následník rakouského trůnu Ferdinand d'Este s chotí Zofií. Na cestě
vzdo Bělehradu se od nás oddělili bohoslovci olomoučtí, poněvadžneměli pasových
vis maďarských. V Bělehradě nás 'přijali opět - již po třetí na cestě - OO. fran«-
tiškáni ve svém klášteře. Z výstavnějších budov, jichž je v Bělehradě málo (V Zá-
hřebě říkajíBělehradu „trochu větší dědina”), prohlédli jsme si královský palác
,a budovu nového parlamentu; také československéŤvelvyslanectví, kde jsme se též
~‹ohlásili, je umístěno ve velmi pěknémáa rozsáhlém paláci. Do Budapešti jsme
epřijelil právě před Svátkem sv. Stěpána, národním svátkem madarským, takže jsme
mohli následujícího dne býti svědky nádherných slavností národně-církevních, které

,slaví Maďaři S velkou okázalostí, a které vyznívají jako projevy touhy po králi
.za po obnovení království. Unaveni cestou radostně jsme se blížili k hranicím naší
vlasti, jsouce rádi, že již budeme doma, a že budeme moci pomýšleti na nutný
Odpočinek. Přesto únava nemohla nám vzítiˇmilý a příjemný pocit, že ta cesta
byla krásná . . .  e B Ch,

/N
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Posudky.
Cvuillelmus Schlössinger 0. P., Magister Novitiorum :t M e d i t a t i o n e s d e

s a n c t i s O r d i n i b u s. Taurini (Italia), M. Marietti 1929. K dostání v dominikán-
skem klastere v Űlomouci, Slovenska 14. Cena 9`- Kc. Ă s

Praesens libellus destinatus inıprimis exereitiis spiritualibusproordinandis officai
et dignitatem clericorum exponit et sensum Sirnul ac vitam in sacris ritibus recon-
ditam revelat. Praeparat revera optime animos alumnoruın ad officia subeunda' sed
simul manuale est pro sacerdotibus ipsis, qui spiritum primum let unctionem sacram
animae renovare et vivificare vellent. Meditationcs de sanctis“ ordinibus in sublimitate
et pulchritudine juxta ordinis gradum ascendentes optimam praestant occasionem
se renovandi et spiritu principali confirmandi. Considerationes praecipue ad munera
clericorum generalia ordinantur, quae etìam sacerdotio accepto in perpetuum cum
charactere durant ideoque libellus meditationum omnibus sacerdotibus convenit et
utilitateın animae comparat.  Dr. M. Habcíň O. P.“

'Josef Pekař: S m y sl Č e s k ý c h d ě i n. 0, nový názor na České dějiny.
Nákladem vlastním. V komisi klubu historického.

V prvé části knihy Smysl českých dějin reprodukuje Pekař svou přednášku,
kterou měl o tomto tematu v serii přednášek, pořádaných Masarykovým lidový-
chovným ústavem. Smysl našich dějin, ne snad nějakou teleologickou veličinu, ex-

erimentální historií ne ostižitelnou n'brž s olečnou h bnou děinotvornou síluP 7 Y P v ,
společnou účinnou ideu jejich, Shledává v národním vědomí. .len ono je spojujícím
pásem mezi jednotlivými jejich etapami, nejrůznějšího duchovního obsahu, vytvá-
řeného soudobou západní Evropou. Tuto ,filiaci naší kultury vzhledem ke kultuře
západní, prostředkované po většině Německem, silně zdůrazňuje proti romantické
starší představě O jedinečnosti a původnosti našich dějinø- V druhé, části knihy:
O nový názor na České dějiny, podán je soubor polemických statí časopiseckých,
jimiž Pekař v kontroversi s dr. Slavíkem hájil důležité body svého pojetí husitsví,
jak je předložil ve svém díle: Tábor a jeho doba a Žižka a jeho doba, O nichž tu
již referováno, jakož i své pojetí dějinné práce vůbec.  ů' t-0-

Jnx-nj Šnjflnz Hınflini øhć č 1 ánh y M. R. Šxøfánihn. Nnhıflá.-.na L. Mnzá“č,
Praha. Cena 10 Kč.  

Hnutíhlasistické, které hluboko rozvířilo hladinu Slovenska kol let 1900, mělo
za úkol pracovati pro národní jednotu Čechů a Slováků. Orgánem se stal časopis
,,Hlas”, od něhož celé hnutí přijalo jméno. Byl řízen a vydáván vysokoškolskými
Studenty slovanskými, sdruženými ve spolku Detvan. V době jeho 'počátků přišel
do Prahy i M. B. Štefánik, který začal v jeho směru pracovat v Herbenově ,,Čøase”-,
řídě, tam Slovenskou rubriku. V době této činnosti přinášel ,,Čas” 'týdně jeden článek,
který informoval Čechy o slovenském životě kulturním i národním až budil tak
zájem O jednotu až do doby, kdy autor článků odchází do Paříže na další Studia.

 J. Šnjfln, ıaøxý øhyaá vøıšhøn xnønøgxnfii ø -Šxøfánikøvš, øøhx-rnı żynżø čıánızy zn
vydal je samostatně, aby hlavní dílo příliš nevzrostlo. Sebrání článků nebylo lehké,
nøhøť -Šżøfánih se nøpøápifløvnı, fl»vyžááz1ø si vøıiıflć .px-áfzø pøšnáflfløıøvyy. Články
samy jsou začáteční prací, která dává tušiti budoucího velikána svým výstižným
uspořádáními látky, kterou bere jak je přirozeno z prostředí vlastnílıolidu tak utla-
čovaného a deptaného. i J. G.
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Jindřich Šimon Baar Z V Z p om í n k y S z e d r é h o v e č e r a. Vydaly Cesko-
moravské podniky tiskařské a vydavatelské. V Praze 1928.. Stran 46. Cena 30 Kč;

Ý Űhledná knížečka, již pro tisk upravila Hana Štěpánková, choť JU`Dra Jaroslava,
Štěpánka, přítele Baarova ja vykonavatele jeho poslední vůle, obsahuje vlastně- útrž-
kovité zápisky Z Baarova ,deníku z posledních let gymnasijnícb, Z let bohosloveckých
a kaplanských, takže název „Vzpomínky Štědrélio večera" je spíše subjektivnínł
vzhledem k čtenářům. .lako kaplan trávívallìaar Stědrý večer zpravidla sám; vzpo-
mínal na domov, na otce, na matku a při těchto vzpomínkách pocitoval hlouběji.
a bolestnějistesk a smutek osamělosti. ,Když zavítala k němu do kaplánky jeho
„zlatá máma”,padala S něho ihned tíha osamocení a on se radostně dal peskovati,
od čistoty a úhledu milovné matky, která [viděla nepořádek v jeho knihách a
v celé kaplánce. Vážil si neobyčejně modlitební knihy.: „Odřena troˇˇchu, sbalenaı
v šátek vzácné jak zboží, Sevřena sponou, vázána vy koži, vždyť, znám tu knihu.
To je přec svatý matičky mojí -. Nebeklíč Zlatý !” Deníkové, záznamy štědrove-
černí končí se rokeml_900, kdy se "stal Baar farářem v Klobukách, a kdy si vzal k sobě
svou „zlatou mámu,°,°-aby mu činila snesitelnějším a šťastnějším těžký život a také
radostnější vánoce. Knížka je velmi sličněvypravena, je tištěna na křídovém papíře
a vyzdobena pestrými obrázky kašparovskými 'od malíře Ri'charda“L'audy. a

,,Vzpomínky” přes to, že jsou dosti drahé, budou jistě Ťmile přijaty těm-i,'již
milují Baara a jeho knihy, a přispějí nesporně k dokreslení portrétů velkéko Spi-

4
Q- 4 Q

sovatele; = “ ~ * T á I “ á e Ch."

e lfudo Isák: Taj ný sp olo k „M o r h 0l” _Nakladatel. L. Mazáč, Praha. II.
vydání. Cena 24 Kč. ,M j i S Ý .W S

Krutý a raí'i~nOvaný útisk slovenského lidu .stmelil několik chlapců, .Z nichž
nejstarší 17. letý stává se vůdcem, rádcem a zakladatelem tajného Spolku „Mor ho !”
na obranu potlačované Slovenštiny.. Student. obchodní akademie Filipča, ideálně.
zaiožený, se Svým druhemi .lančpu šíří zájem "O4 novou mluvu“ nejen ve svém
městě, ale i jinde, v Kežmarku, Soproni a Studenti se shromažďují, čtou sloven-
ská hnihyt, píši n .pžøáčiznji si háønč, vydávají zvúj čflfløpifl „Púč1ny”.Tøóy.xnnøhø.
činů vlastizrádných, nebot vlastizrádou bylo tehdyi mluvení rodnou řečí., Ý “

Leč činnost netrvá dlouho. Anonymní dopis. a slídivost madaronskéh.o profe-z
sora Banzsika _proz_radí celé hnutí a začíná pracovat maďarská justicefkterá přes
xnıá‹1iczz nznıšønžáhøøhú svá øáfløonáiıfl dn žflıái-ø zz 17 vyıønčiın zø šınøı.  

Leč jejich odvážn sny se uskutečnily. Přichází převrat a již ve svobodné
xfšasti scházejí se izbytí členové v Báňské Bystrici, nad hrobem předčasně zesnu-
lého Filipčc, aby vzpomněiii na své boje i utrpení, na své vůdce Filipču ja lanču,

ČD“.

který padl na italské frontě," proživ napřed hrozná muka pod vojenskou knutou.
Dílo je velice zajímavé, čte se jako román. Oblíbenost dokazuje i to, že první

vydání se rozešlo během necelého roku. S S ” t J. G.

 Svatba V Káni gzalilcjské v prosjtonárodním podání. Náro-Í
dopisný granátek. Napsal a u příležitosti svého sňatku svým milým přátelům věnuje-
Antonín Šorm s chotí. Praha-Střešovice. 1928. i '

Co říci o tomto rozkošném bibelotu, který má tak roztomile krásný. a čistý
vzhled? Ukazuje lašjıodnou čistotu duše lidu, v níž jsou skryty až nepoehopitelnéfl
tvůrčí schopnosti, a Z níž vytrysklo nám tolik pokladů jemného, nejpravdivějšího
umění . Upomíná na edici Bablerových,,Hlasů,” která je dobře zapsáná _v srd-
cích přátel a milovníků prostoty i svrchovanosti lidového umění. % Ch.
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Meditace 0 kapli Svatováclavské.
aa

ze aleiaíra-ezaiěale že saaiíżałe, ale kžáë 2 živého
všírsa flo jako my. století že šžolèıíaı ażíjeío

týž, aesmëaitelný, svatý, doebrotˇivý.  ,

Otec naší vlasti KarelI à sv sñísžjëtil před üdd
vroucí etiłći, patro-a saäš, kníže a semě

naší, sa zł i Ť  
On cele Tobě žil a ve vroucí -Tož svátosłný dt

prožíaaí ap-fostřed starostl a -flútrlap slo-stí' fıevýsflovně.
-Oa -Tobě ivlestaíma rukama připravoval -na

obezi ~flaejsvët‹zj*;é'í, se -Qtci .zsvěmu -nebe:-“ke'ma nekfˇvávým způso-
*oëm oběluješ. A vfoueím żoúícením bý'va“l sTvé-aejseě“
tejší a přıjímal Teˇ za pokrm duše sve' k životu věčněmu. A V tíáíné
noční näsvštěvova«i Té ve sváıyaíełı aa irozpàlývol se zoožnosľtí p~ředv‹eleb-

Apjęj, věrněho služebního Svého, dal Jsi nám skvělý vzor,-nđm,.
kteří jsme se službě Tvé ›ża=Svë'tili.

On, øı statečný, pa při tom ve s‹›è*t›è' bez poskrvmy,
ušlechtilý a. dobrotivý, 8 něžně Jdeˇtifıftosu ”l€ísIťt-oil aoddaný 'TofI7eˇ, svému.
Sp-a8iteli,- on, jenž za několik fıuílo let svého živem -tolik flvykonal!

Dràhý Spasitelí nćžš, po-moz lnćím,bychom jeho příkladu věrně
inćísledmžali! - _ « `

jl/Iilosrdný Pane míč, my víme předobře, jak slabý a nestălý jest

\Ňx
ščlověkive sve'-m počí í a ve svých přcdsevzeteíceh. Pohlížírneedo života.

Svého zpět o. rozipomeıncíme se, že nejednou i my jsme 8 upvřímnou lá-
skou spěchali Tobě v.střı'c-   

S teskným dojctím rozprosfi~'ı“ínăm“e se na -takovéto kvrčísně, dávno mi-
ıııılé' oícamžilcy : zna hlažlenoru ftu cshťžíli prvního Svartáhflo pzřıjímăní, na
do“'b_'y, kdy V kajících Slzcích rrozplývałsa se duše našej V -upřímné .Zpo-
Veˇdi, na chvíle tê'.ši've', kdy Zaícloeušełi jsme ='l,ěčı'-ee' moci vroucí -modlitby
O dobách těžkého utrpení, na chvíle dobrých joře`dscvzetí, jež v zćípétí
mívaltı činy u.šlccchtıŤle'. i P j  
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Ale ach, milosrdný Spasitelináš, byly to jen ojediněle' světle' oka-
mžiky v kalněm rmutu našeho žití a v bouřích vášní, iimž Ísmepodlěhali.
Povstávali jsme a vznášeli jsme se k výšinám dokonalosti, ale klesali
jsme zas a zas!  . T í T li  

A my víme, drahý Vykupiteli náš, že jediný jen jest prostředek,
jímž člověk slabý a nestálý může v dobrém obstát a setrvat.ěMy chá-
peme, že může se tak státi jen vroucím, hluboce uvědomělým zasvěce-
ním se myšlence vznešeně. Dals nám, dobrotivý Pane, skvělý příklad
flfvpatronu našem, sv. Václavu. Na něm vidíme, že jen ten, kdo cele zasvě-
„til se vznešeněmu ideálu, bývá vítězem nade vším, co by od cíle vytknu-
,těho jej mohlo odvrátit. Na něm vidíme, že jen muž takový dovede
pohrdnouti všemi požitky, jež mu poskytnouti může, svět, že dovede
.bez váhání pro Tebe, Kriste, trpět a umírat. .  .

Dobrotivý Pane náš, tolik vznešených ideálů nám vytyčil, tolik
prostředků a pomůcek nám nabízíš, abychom ideálům těm věrni zů-
stali .- jak pošetilo bylo by jimi pohrdnout! T «

Drahý Spasiteli náš, s vděcˇnou myslí soběpřipomínáme, jak mno-
.hými Způsoby hledíš duši naši k Soběpřivábit a co nejtěsneji k Sobě
připoutat! Na srdce Sve' žárem lásky hárající chceš každého Z nás
přivinout v objetí nejvroucnějším, tělo ikrev Svou chceš s bytostí naší
sdílet! as ~ -

S Sladký Spasiteli náš, jest možno lásce ,Tvé odpírat, jest možno
váhat ještě a v náručí Tvoje se nevrhnout a na srdci Tvém,po příkladu
sv. Václava nespočinoutf P j  

Nuže, chceme opět cele Tobě se zasvětit, jako se Ti Zasvětil sv.
Václav. Zasvěcujeme a odevzdáváme Ti celou naši bytost, život náš
i skutky naše, naše radosti, strasti i utrpení. š ,

Pevně a neodvolatelně slibujeme, že tak, jake světec náš, i my Tobě
a jen Tobě zcela chcemenáležet, vše Z lásky k Tobě konat, a že všeho
se odřekneme, co by se Ti nelíbilo a Tebe uráželo. S 1

Slibujeme tak slavně v tomto krásněm posvátněrn okamžiku.
Na oltáři v prosticˇke' způsobě chleba Jsi tu ztajen, náš živý, sku-

tečný a pravý Bůh a Pán. Vroucí láskou jati aspoň duchovněnyní
Tě přijímáme. Racˇiž vejíti do našich duší se vší Svou láskou a svá-
tostí, a změn. srdce naše ve Svůj svatostánek a ve .Svůj trůn.
S . r Kéž tato dnešní chvíle přimkne nás k Toběpro všechnu budoucnost,
abychom vždy více a plneji poznávali,jaký sladký Jsi, Pane, abychom
znovu a znovu přicházeli k Tobě, zdroji všeho nadšení, všech ctností
a všelıìo sebezapření.

. Dejž, ,abychom-tak jako sv. Václav ničeho na světě se tolik nebáli
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a tolik nehrozili, jako hříchem -- vědomým a dobrovolným hřícheın
'Tebe urazit a ztratit. . - š

Se vší horoucností našich duší předn Ti v této posvátné chvíli
toužebnou prosbu: Náš Jsi, óPane, dejž, abychom i my se svatým
,Václavem Tvými byli a zůstali až doposledního vzdechu našeho. Amen.

§32š

V

1*

Vlast. Ronet:

‰Ň ĚÉÄZ WwĚø 3 ('°-Ď sv. Václava.

Od hvozdů Šumavy temných
letí hlas tajemný v dáli,
za štíty Tater až bílé S
-.ozvěnou zapadá v skály:

“ Rytíři Václava,
vstante, je cas,
.volá vás svatého
knížete hlas!

Volá nás radostnějunáků družina,
národ, ostříkal ve hrůzách běd,

“ v pamět by vtiskli si ochranu skýtanou
nám i všem praáětlům po tisíc let.

Volá nás ke hrobu svatému _
v Matiěku vězˇatou Prahu,
vírou chce, láskou a svorností j
na pravou národ vést ráráhu.

..Nad námi zdvíhá se korouhev s orlicí,
srazme se v řacly, vykročme v ráz 1'
Vzhůru, dnes, ke hrobu, vzdáti mu holá,

.slavně at zazní dnes proseb náš hlas .-

ì3ł  
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pro zemøj .v .dědictví 0€.lI€€i€~'-511°-fr fıáfnz
vypros nám víru svou -.Svornost dá Pán!

- A

7 obě chcem láskou lnout,  
rwđej nám ˇčzàhynšo.at  
Svatý náš Václave I
Kriste eleison .Í ! !

vv
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D. B.

 VS V e tl O .
l (Z glorioly sv. Václava. - lłratjřími)

j Nemáme. celkem žádných ZkiuŠŤèł1'oStí, jejichž vážnost by stačila.
zk zdůvodnění mnohých a mnohých sˇmělých tvrzení a nepříznivých
úsudků o věci-plné stínů s 2h'ledi`Ska; aspoň ne takových

v / ' Y ` I °/ V- _ . -e V /V ı / VZkusenostı, jez vyplyvajı ze Zıvot-al, tak hrozıve vazneho, Zaklıne-~
ného mnohdy do smutných poměrů a povážlivýchokolností. Jsme

yø 0 I 0 I _ Í y / O T O ı 1 _ Dvsichni mladı, plnı radostneho nasem a horlıvostı, hotovı pronestı.
Smělá předsevzetí, oclıotnı uěınıt množství Slibů ą- as právem. Než.
dosud jsme se všech stran`opř`enı, podporováni, přímo neseni pev-
ným vedením našich dobrých sářtavitelů. V síních drahého Semináře
žehná námppřı dobré 'snraze a vůli-na každém kroku náš Spasitel.
a je tedy tím, milejší vzpomínka na seminář a podiv mnohých kněží
k nám promlouvajícím s jakousš.,n11“loıı povzbuzující Závistíz „Važte
si každé Vteřıny v SemınářıI'” 0, kolik kněží S novou, živelnější
chutí by se ponoř-ılo do posvátných kmh Boží nauky a nejen to,
ale kolık by jich Znovu Začalo živě pěstovat askesi a hlavně tuto
ve všech jejích rozměrech. š

Neznámo života V jeho mrazıvém chladu, propastném nebezpeÓ‹ *-“\.~
za lstněm úskokuv Se Stranv Božíchsnepřátel. s T M

To, čím minulost znašenás vybavila, nemožno Zváti zkušeností
-ve smyslu s .počátku naznačeném. Toť toliko šťastné či méně
Štastnéinebo nešťastné vyklouznutí. Z hrozícího nebo domněle hro-
.Zícího neštěstí, proti nám, Zaostřeným. Nemůže'mŤe jí ani konečněz
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míti- ee Heefl - - ieke čelšele bratry Před námi- A Přiiđże
iedeeıı. Snad již eee Iıeđ    o

Ale jedno známe, o jednom víme, že je potřebné.-- -Nábo;.žen+
eký živeľ ie V 1š0iÍ`eI„1ee.h Qelehee-eľreti Cíflžvi
kde V
Z Veeeiee. ve které Pemëľy tak PÍQŠ1*
vrátil Zhoubný Spiritismus a S ruku v ruce pracující
0 iieýeb živleeh eeľřebze mluvit- Smíšené Sňefky đýevršflií eheeb“

že vždy kefelieká Stefana evľhá Qeđeeđe-   
Je jisto, jak pravil velký moderní apoštol S,Q.nI,1en,S.chciI,1,

em eedáveli zprávy Q nıfevní keteefľefě. §10 ee Berlín. říżešë-
že Pán Bůh ieivšemeheeeí e eei S BeľIíaemk0.e1PI'Qmieůe
nebude, tím iméně S našimi S, rozfhledern.-7
Vleetflě ďábel Všude eteieá. Hsáhenčí-ž více měně ľefieevefiëlz
tedy T   S  

MYSIÍIH Přeeez že Přes ľe YŠeel1I!.0) Y Se
OZÝVÉ beleeetflě které Seeeifieľ Pteeeel ZáeÉePY= vžLí'=0
je nám záeweùľ-. itenfe e aeveđeeh eeľee
pak přátelé, ishléˇídl na nás nám_~ Své Svaté
.legium Sluhů Božích. e

Nemáme pravé životní zkušenosti, ale připravujeme se na niżzz
hroznou Sice, ale pro věc Božíradostnou, poučnou. v

`(-Ř

Nemáme tedy práva rozhodovat, jak má něco být tak anebo
jinak, jak by to mělo být, zvláště ne tą,ıp,, te nedovvolu-
je ani láska blíženská ani poslušnost ani autorita. i

Poněvadž nám dobrý Pán dal privilegium sluhů Božíçlı, zá-
leží n ní, ab chom 'imií skutečně bj-.li,. í V  

Aťy už seymluvílo jakýchkolivypříčinách budoucího rozkvětu
efleđ

lift ti. které uváđěí ale b l Zůstane
 T Ĺ

e  veeeledaí ëøhě eeeľy k eıvýšení Prebeeení

neˇše!”   T       .
- ieee i

=-a     „
ˇ

„ e
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Co nad to jest, je na nakloněné rovině, přípravou ke katastrofě
v ø ˇ 0 I I V . I I ' I /V VA prostredku k _sVatosti ma pro nas nase svata Matı Cirkev uzasne

mnoho. i  s T
Význačným znamením hlubokého pochopení přípravy na kněž-

ství, velké udatnosti, velké lásky k duším nesmrtelným- je Znamení --
ztravující úctyk Eucharistii, jež učinilatsv. Václava Základem našeho
státu. Kdo Z ní a pro nižije, je světlem.

Máme povinnost státi se světly V nynějších temnotách. Buď bu-
deme světlem, sVící_-- jasně planoucí a přijdeme za sv. Václavem,
anebo budeme doutnat.,  

Tato povinnostje u nás tím Větší, poněvadž dobrotivý Bůh si
vyvolil V poměrech mravní bídy právě nás. Nechce tedy nic jiné-
ho, než aby V nás oheň .ležíšův hořel. t s ˇ  

Ríkává jeden vzácný' profesor obrazně: „Kolik jinochůby S ra-
dostí štěrk u cest Božích tlouklo, kdyby je milost Boží osvítila!”"

Všechno záleží na dobré naší vůli... . j ”
A1 konečně -život jednoho' každého z nás-musí v každém sloveW

a činu - vydávat svědectví o tom, že jsme světlem, svící, stravující
se pro Boha jako oběť- pro chorobné lidstvo... .

Bohdan Chudoba. i

Dny jubilejní.
/ Í I ' / / V I I_ Jasne poznani, spojene S radosti ,a nadsenim, tu a tam prohlédne.

ve dni sváteční, jichž je tak málo a jež tak zřídka přicházejí a V ně-
kľk k Y'/h -/“b' V /V 1I vd/h V' 'o 1 sa o amzicic miz1,- yvse zastineny S es ostı Vse ni o zivota..
Jen V nich spatříme nepromeěnnou, velıkou spojitost všech myšle-
nek a skutků, jen V nich je člověku dovoleno poodstoupit poně-
kud dozadu a pokusit se přehlédnout nezměrné sochařské dílo,
k“ jehož obyčejnému a jednotvárnému otesávání je odsouzen po
neporovnatelnou většinu Svého života. Na ,několik vteřin zavlají
nad městem vlajky a náplň chvíle není ani tak široká, nekonečná
jako hluboká a pronikající srdce i ledví. Podle požadavků tohoto
světa vyznívají podobné okamžiky obyčejně jen V jednu melodii,
pouze geniům bylo dáno slyšeti hudbu několika sfér- Zároveň, ale
i hloubka jediného odstínu je téměř nedostupnálidskému zraku
a sluchu. Poslyšte několik tónů jednoduchých,kterým jsem naslouchal.

Chorál Svatováclavský! Hymna České doby románské, píseň
istateěnost.iři pokory, ale hlavně jednoduché přísnosti. ,,Usta praved-
nago poučet T se premudrosti ijazyk jego vzglagoljet sud zakon Boga.
jego V srdci`jego”, praví introit na den SV. Prokopa. A na počátku
mše sv. na den sv. Václava: „Siloju tvojeju, Gospodi, rozveselit se
pravednik”.` Jaké to veselí? Neúsměv rtů, ani jásavá radost' oka-

. " ké“ v ,
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mžiku, nýbrž Vážné nadšení,jež dlouho neochabuje a neopouští člově-
ka bez jeho vlastní viny. Nadšení čestného rytíře, prostota legend
Rehořových V rouše pozdějšího středověku. Zrcadlí se to v půso-
bení sv. Václava na zemi i po smrti. V životě nefantastickém, účel-
ném a oddaném. ,,Blažen muž bojej se Gospoda, V Zapovedecli jego
želajet zelo”. Laborare et orareľ Nic není nadarmo. Síla, nashro-
mážděná pro slabé, neprchá smrtí. Jak psáno jest: ,,Silno na zemlji
budet some jego, rod pravich blagoslovit se. .lako predvaril ji jesi
blagoslovljenyjem blagostinnym: položil jesi na glave jego vence ot
kamene draga”. s “ .

Tak krátké působení světcovo, několik činů statečných bud vidi.-
telně nebo skrytě a síla, jež V sobě soustředilo toto zrno nvároda
českého, odměněna pa rozmnoženabyla mnohonásobně: „Zivota
prosi Li Tebe i dal jemu jesi dlgotu dniji vo veki vo vek veka”.
K skrytému působení, k tajnému objetí národa, jež zůstávalo přísné
a chladné jako objetí románské apsidy, jejíž jednoduché fresky dáv-
no otřel déšť a znetvořil ještě rysy jejich postav, jež se již před tím
zdály groteskními lidem postrádajícím nadšení a víry. .len ve zlých
dobách se tato ochranná síla, vycházející ze zasmušilých blanických
lesů, stala potřebnou a tehdy byl národ znovu uváděn V úžas její-
mi zásahy a vždy vz-nícen k nové naději a nové pevnosti, když
viděl ze svého ponížení sílu a' krásu světcovu. Můžeme si dobře
představiti, jak na ni patřil Balbín Z pout nepřítele vnějšího, vždyť
na ni stejně pohlížímez pout nepřítele vnitřního. Za tisíc let milo-
vání jsme Ti vděčni do skonání, abys nám přál tisíc let dál, SV.
Václavel Krista eleisonl _ e i

Moc alegorie vystupuje, jak se zdá, V každém jubileu silně a nevy-
vratelně. Svatojanské výročí je dosud napomenutím laskavým, ale
Svatováclavské milenium je již přísným momentem. Mluví seo ná-
rodním charakteru, zvláště o povaze Cechů. Mohli se chlubit ro-
mánskou statečností a přísností, udělali z ní vychloubačnost a odpor
proti všemu dobrému, mohli rozdávat barokní poesii a eleganci,
znetvořili ji V deklamace a choulostivost. Praví graduál na sv. lana:
,,Blažen, jiže nepoplzne jezykom svojim i jiže ne rabota nedostoj-
ným sebe. .lezyk lukavych pogibnet: jezyk že premudrych jest zdra-
Vije”. Kdo by se nebál, žekletba tu stihne český národ. Množství
jeho členů se rve se životem animálním a v kruzích tak zvaných
věrných vládne jen nízká úroveň. Oninemají života a tito si hou-
ževnatě myslí, že ho mají. Svatováclavské milenium se slaví kdesi
V nedozírné výši mezi bílými oblaky a dole se kdosi rve okousky
této ubohé země. .lak snadno bychom se oddali historismu,pak
bychom však ztratili i pravé poznání minulosti. A tak myslí proží-
váme okamžiky jubilejní, ponořeni V horku dne, abychom pomohli
sobě ijiným. Bábě sv. Václava se zpívá při introit_u:",,Mene ždaše
grešnyčipogubity me; svedenyjä tvoje, Gospody, rozumoch,ivsja-
koje končiny ,videch konec, široka zapovedtvoja zelo”. A jestliže jsi
nás, Svatý Václave, tisíc let“ chránil, zatisíc letinás, prosíme,“ po-
zdvihni. „Blaženy neporočeny vo puty' chodece v zákone Gospobln-«y”.

135  
I



či

íM02dlı'tba k svatému Vfíclavu.
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Šv- Václaw., buď našou hvìęıđou, buď naším Hıajákom, uoka-mi
nám cestu, vlievaj do našich vsřdc novej sily, ktore] tak velmi po-ˇ
trebujeme. o o o ”

nb 0Iz 77

Drahý Slavianľsky boraľz príimi niokol”ko myš1ionok,“2fož,ui o nich
ža uskutočňuj ich! í W

ø

#4 Ý

„ Náš Svätofi „nžolal Sí jedinému Bohu úprimnýın Sľđoom Slúžiť”-
vodio a viosiì, kažcłéhoo ìdoălno Smýšlaiúooho bohoslowťoël do

tichého Somonišťą? Ci oláskčı k svetu a ioho rozkošiam? Nio, akifito
nie- Veď mu; je Svet otvoľonýz So So Svoiimi Vábivýıni

Svoìím loskom, pohodlím - -- Nie, on proıňôžo pokušonia
oo., povnýzm, istým ido za svojim oio1'0II1`onopozerá nazad-
IŤrípravu1Ío Sa na kňozské povoląnie svodomite,,pì1no„ noˇúnavııę a mo-
dlí  Sa za mrıohýchz ba ol oo Svoıich Voriooıoh- Jo
ooolzkom Pánovi. Hľa nžoelá si jedinému Boohu úpıˇim-
ným srdcom sIúžiť”'.  H

u ,Q

„Vo voręinosti mnich..-'ˇ Nosıniome So ani
na vonok nıkdy tak chovaíš, ąby to škodiło dobrému męnu Lçnąg-
stva-., io ìutęligomžorn, ą mna prvom - - To Sa musí
oıšıvıť ąı na vouokfl V ręčıaoh V, Qolom ohovaomf, . . Ale

vysoké nároky! sobe prísnyn má So Vođoť
zaporioť- noprąjo to1_u,, duši; Sopásuię ale to oolou

menciou . . . . o ‰
,-34 _

Václav pšoołıovával V duši naiväčšiu úctu ao lásku k Svia-
fitožêtnému Spa§itol”oYi- Zšlá pravdou, ŽB Vzrast ëılobo
I- ” 'Ý . /-I, /ˇ ˇ“ /' " '°knaoê Zavısı noty, ktorom ohova ku Svıą-

utostıê Qłtárfloıą to Johoodušovného života- C1
mu Smie Eučháristia zoifšednieť ?› Nąopąłg, jřęłio úçtą Ixflıusçí ıjásflť, Iębo

ı /-ya Ova) _ O „yy O “ G- ` ~“ O yo `”xnıeto ucınne]Sıeho`pıfostrıedku, vaosej posıly v bo]och Zıvota. V Eucha-
çrìstii ]e naša Sila! A

.-34

Naše knieža je tešitęlłım Zargnútęnýclı . .. A ty, k čomu
:Si poslaný? Sanare conťritos corde . .. Byť láskavým otcom chu-
dobných, vdôv a sirôt, tešiteľom opusteııých, podporou klesajúcich,

ìf ktorom Sa naoháđza SpêSitel*ą, po
Sta so Svojímì učeníkami a uzdràvuje chorých. Pod" ním kraťučký,
ale týmovýstižnejší text: _TI`anSiit benefaciendo. -Kedykoľyek Jvi-
dím tento obıšáêoko, są nad łılbokuo - z -, Zìootný

 A VJ.,



program Zemskej púti nášho Spasiteľa: transiit benefaciendo . . .
Nasleduj Ho! o  

Náš vojvoda staviav chrámy, opravuje porušené . .. vZelus domus
tuae comedit me . . . Ci kňaz .nemá činit podobne? Ci budeš dbat,
aby tebe sverený chrám Pána bol čistý, ozdobený a hlavne aby
bol veriacimi naplnený? “ _

-34 _ ˇ

Šíri kresťanské mravy, Zošľachťuje svoj národ. Ano, lebo však
lıo miluje a chce ho povzniest. Miluje ho nie slovami, ale prácou,
námahou, starostou po Bohu jedine národu Zasvätenou. Národ mi-
lovat, Znamená pracovat zaň. Nosme národ V srdci a nie iba na
jazyku. Tu sa žjada láska, nie prázdneslova . . . Láska, O ktorej sv.
Pavel lfıovoríz Co by som mluvil jazykami ľudskýrni i anjelskými,
a nemal by som lásky, bol by som ako Zvučná med a jako cven-
džiaci cygiıbal. Takáto láska sa ale preukazuje eprácou, námahou,
obetou. Ci cítíš V srdci takúto lásku k národu? Miluješ národ opravdu ?
Alebo len prijírnať chceš a dávat nie? B t B  B

; Celá sláva Václavova zakládá sa na jeho svätom živote, na jeho
činnej Viere, však pre ňu bol aj Zabitý . .. j _

Ci ty nehľadáš slávu V inom? Svatý, bohabojný, kajúcny ži-
vot je základom a predzvesťou tvojej slávy. Tak čiň a konaj, aby
ta tvoji nepriatelia mohli' nenávidiet iba pre tvoju lásku, miernosť,
čistotu; aby ti nemohli iné vytýkať, iba tvoj Zbožný život, ako to
činili nášmu mučeníkovi. ž z

'24

.Václav oložil život za ovznesenie národa a -ž- ri skoro ho
Y- I P ' ' Zp / ' ~ Ppolozıl. Nam ozdanıe je sudene vzplanuť a dohorıet . . . ale ako

I . 0 ` I , ' / /_v .'/ ' /Yoltarna svıeca pomaly horı a dohara, tak nech sa mınaju dnı nasho
života v práci, námahe, V obetách Za Boha, za národ ... Akože to
h / /V / / Ý 'ovorı nas sladkousty basnı .

' Veky nám uchytia tie svitania žiare.
Zmiznú - ako V dyme obet na oltáre.,
Ako obet stlejú - bodaj by len stlely!
Aby sme svet nový, vek slávy videli...

,_ e

i Obráťme Zrak k nebu, často majme na mysli nebeskú našu vlasť,
.kde sa naše Knieža už tisíc rokov raduje.  

“ Pyosuisti incapite eius coronam de lapide pretioso . .
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L.B.ROj:  

Řøızh mi nač . ..
- Y ı ı O O O . , OBeklı mi lidé V zemı, kde cıtrony zrají, že cesta ma jest marná,
že k cílům nedojdu! Smálı se mládí mému i jeho ideálům, trhali
nıtro mé a zpovědı mé nevěřılı . . . Vyštvali Z klidu duši mou, po-
třísnili čest a šlapali po vzpomínkách 4- a modlitbu za hříšníka za-“
kazovali . . . . , p

To řekli a učinili mi lidé V dálné zemi, kde azur se směje, ia já se
Vracel psanec, vyděděnec, Zoufalec, neznalý toho, co mi dá zítřek . . .

e Kdo podá útěchy raněné duši, nitru rozbouřenému, srdci bez sil
a bez opor? Vždyť i to nebe tehdy jako by mlčelo a V duši jen se
ozývala kletá slova, žesvých cílů nedojdu. .A na lidi se obrátit...?

Vždyť mi to lidé řekli V dálné zemi a já jsem slyšel opět tato
slova, když jsem se ubíral ulicemi periferie velkoměsta, Z hlouěku
dělníků s pohledem nenávisti Zalétl hlas k sluchu bohoslovců, po-
supný hlas, děsný a plný žhavého přání: ,,Vy nebudete existovat l”
Aitak se spojili lidé otěiny s lidmi V dálné Zemi společnou nená-
Vistí a řekli mi, že k svým cílům nedojdu...

Přece se však našel člověk, jenž tvrdil opak, jenž věřil alespoň
Zpovědi mého nitra, šeptané ve stínu chrámu, a chápal Velké moje
zklamání. V cizí zemi 'na stráni Subazia V Umbrii po prvé jsem jejž
uviděl V rouše Chudoby - ai V rodné zemi opět jsme se shledaliľ
Avšak jaké shledáníl Slyšel jsem slova útěchy, slyšel jsem povzbu-
zení a naději -- a naděje zazářila -- ruka se Vzchopila - leč klesla
opět . . . Vždyť mi řekli lidé V dálné zemi, které jsem ctil a miloval,
a jimž jsem věřil, že marná jest má snaha, a opakovali mi to lidé,
jimž jsem chtěl zasvětit život- a opak tvrdil mi člověk jediný: a já
poznal, že lidem nevěřím... _ s

V .Coělověk zničil, marně se člověk snažil obnoviti. V moři pochyb
a V bouři zklamání Zazářily věže pnoucí se směle nad vřavu lid-
ských slOV` a snah, jimiž zmítáno město Libušino. Jak často nim
do výše nad Prahu se nesl můj zrak a Viděl jsem za nimi proble-
skovati první záchvěvy nového dne! A hmota V těch chvílích mlu-
vila,taéhmota po staletí národem budovaná jako pomník knížeti
a světci, oběti vlastního bratra -; mluvila tiše, vábila a ukazovala!
Ne, ta se umlčet nedala--a po dlouhých letech --z .dálné zemi Vy-
hnanec-přicházím do stínu fiál, oblouků .a gotických sloupů, pod
nimjž Bůh- Láska vládne národu. A co tady mi řekli lidé?

Rekli mi lidé* Z dálné země, kteří tam kdys snili O chrámu Boha-
Stvořitele, řekli mi, že nebyla* marná jejich snaha, -že po Staletích do-
jdou svého cíle a budehotovo,“ O čem snili, a novým leskem se Za-
skvěly jejich hroby. Rekli mi tam lidé, kteréjsem viděl V halenách
Zaprášených S dláty a kla_diVydokončo,__vati jemnou sít žeber a růžic,
že u nás dojdeme cílů, vždyť chrám tu buduje národ pro Boha ve
Svátosti Nejsvětější a - pro své kněze,bez nichž nemá smyslu dílov

139 B



V KI I I I Y V V /'ıtiSıcilet1.Bekli mi lide, ktere jsem videl V iiseru kaple, opıżeııęeąo o chlad-
drahokam, klanět se Kristu a prosit jej, aby Se smiloval nad bí-

lou Žní, že dojdem Svého cíle. Řekl mi prach Tvůj, kníže náš, sva-
tý Václave, že nebyla marná _nadflěj*el;idLLç, žiš nedáši zalıyıfˇıouti niko-
mu nikdy, kdo k Tobě volá, zbitý na zničený vlastními bratryg...

 A tu se vrátila V nitra mé iistota b0ž_í a Lásky flkłiëł Za“
Planul ëvětlfim Přéê který bL1dQVą1PIf0
Slavné příštıí' Krále Y iSzI=‹żi0i tehdy 'fifim
iásal Yzdqry kteří 40 Qčí lásku ivrheli
ný Vztek na má bedra-a šťastný ve Své rodné zemi u hıàąbů ęy.
Vádflvfl aJ Y kde Qirmny đ0_» Stí-
nu i lidem na ıàęšiffišìíęhl ' Svžıfýfih Qí1ů~--

* Petr Parleř 24 Z Ar2SS“~ (PQzn» š_ešì-)-  _ „_ ._ ,_ `c__›

› "_ _ . _ ._ ...... _, - _ _ _. . . _ _.. _ L __ „A _z„ _ _ _

fl-\ - =* /_*-za flżˇ ˇ»:“ 8“ ťfš.“ - v P2- ž- - _ ~ :;=_-'-“r_~$-:^ .Qfıˇ .Hra _ _.›z~` _ , ›‹_. _“ v_z_ ˇ;`;~ _

len
- _ z..__ hn, __~. _, __ _- __. _

n

4Zž:,_~

. _k§25`

fiıžzvmvážımmmıšà

› .‹;.'à

:n
Ě?7
fâ
'v44
5!

ix_

Š
Í

›

`ı~\
4

..ˇ...h...ø‹ıø...‹ˇ›.›-.-`x›u~“.z‹.v`ø`=L;-“.„.-ø-

52

z

š

..-.nn.„«.›_.._._~__„'.„

zê

T4

x
x

/ /

Stółeči Přęšła tziøhým -
do vląęıži svějměnø“.

_/ ˇ Y 4 0 I I YVıfiezzrw ěšyez
Slily

p_r*é.šly› na lid nęfflłęrší ëěęně
8 vćšniøkýřøh vžžek hłøzlżøtił
hląholil ıfiišęz úżvčl kvilełz
if êe Sžfýš/€ı,l_ jêhg

0
łŤ?aflne,L ıwđej uxëì ném!

  
,Š - -w' _ 2 _

Bľüöřjëž 34'? Vi

 
 

\

\.

Ĺ4
7.

51

i



` -J v ~ “ .L 7“. z - - ' 

__ ._› `: -_, _ ę v _,

 

'L "- i ' `V“ _ ĚŤ _. _13ľıšLšı;,žz“š_In_ı_zęęly $
 

z

-
 

-frg zemi iekŽìŽIl. ÝP _ _ _

 Svflzťflèáøıflzøxhý šćø-nn zšáz
%  ž!

:ˇI ›` _' _: -.,,' _` L-“ flv, _‹` ~. ž_› '‹'.'~ LT. ˇ* ˇ _*_>x; _~'_ 3;..-1 -ıfaz I -_ .-` _ .'.- -“: “‹v v- L “._v_ __- 5 › _-: '_ -;;, _- ,-7-v :`:_ -_,v_~___,- `_: ›, - , '_ ›

Fizz A niz. Kż- čøz R., O bø řez'%Í <5‹

đlçz SV. Václava nárđu
Česlšěnıuf

Ĺšestlˇiže náš enľárcoil neazýivá se 'p*řáve`n1 ,,żıCír0đem mvá*rián8Ícým””, peak
přední żáslııhiu jo líto mávelllčý Světec a >slaŤ\fný n1učeđnfk”n“a“š'eho ná-‹
Žı`ođ_a`-“-Sv. Vá_cilżı\f. Na našem národě věìrně S“e_vyplnilo, co prastará
legenda *.f`ypì`avu}e O ìbl. łPo'điıv'enu, pc:-ıne‹`)“š`ı sv. Václavea? Když totiž
'tento věrný sluha za Zimní mr”a7íivé noci dopjroivázoel sv. ìknížeteipři
jeleıo "nočních návš*těvăclà nemocných, _ClIu“dých a ko'sitelů„ Stávalo Se,_

lëífll
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iže pro sníh az mráz dále jíti nemohl a všecek Znaven a zkřehlý již
klesal do bělouěkýchi podušek sněhových. A tu sv. Václav roz-

kázal mu, aby kráěel V jeho šlépějích. A hle! Sotva bl. Podiven počal
kráčeti po stopách světcových, ihned pominuly únava ta zima, ustou-
pivše příjemnému teplu, jakoby samo smavé“-jaro nadešlo. A tak dálo
se i našemu národu. Pokud kráěel světlou. Stopou svého muěedníka
a knížete sv. Václava, mrazivý chlad nevěry nedotekl se srdce jeho.
A když přece roztržky náboženské V naší vlasti nabývaly vrchu, byla
to vroucí úcta mariánská, vzácný odkaz sv. Václava, zlatými a ne-
smazatelnými písmeny vrytý do srdcí všech věrných, Cechů, která
zachovala lid náš pravé Gírkvi katolické. A ifz těch, kteří poblou-
fldili, většina brzy opět dobrovolně se navracela do lůna samospa-

/V V/sitelné naší drahé Církve.“ Zde- nezvıtezilo násilí, jak mnozínepra-
telé naší víry tvrdívají, zde zvítězila moc jiná --láska k Matce Boží.
Ta slavila vždy Své 'nejskvělejší triumfy v srdcích všech věrných Ce-
chů, pronikala celý jejich náboženský život a byla tmelem života ná-
rodního a společenského. p P i _

Ucta marićinskcí stála- u kolébky českého křesťanství, jak do-
kazuje historické faktum, že Bořivoj zbudoval na hradě pražském
kostel ke cti P. Marie.3 Proto sv. Václav byl k ní veden anabádán

od nejútlejšího mládí svou sv. vychovatelkou a babiěkou sv. Lud-
milou, která sama byla vroucí ctitelkou mariánskou.4 Krásně praví
zo tom Dr. Fr. Stejskal: „Mimo „vroucí lásku A k Bohu, laskavému a do-
.brotivé-mu Otci veškerenstva rozněcováná b la v útlém srdci mla-V a Y _
»dého kněžice i láska k bližnímu, zvláště strádajícímu, úcta k rodičce
Boží P. Marii a svatým”.5 Velkou zásluhu na Zmohutnění marián-
ské úcty ve srdci sv. Václava měl 1 jeho učitel Pavel Kaicha, kněz
.při kostele P. Marie na Buděiö. Když v tak útlém mládí bylo vě-
nováno tolik péče vzácné květince úcty mariánské vzahrádce Srdce
mladého kněžice,_nelze se diviti, že se rozvila v nejkrásnější květ
zároveň S úctou nejsvětější Svátosti Oltářní, když sv. Václav' dospěl

V 0 /V / ' Y Y/ /Y 'V muze a dosedl na trun knizeci. .levila se predevsim v peci o_ stavbu
krásných kostelů, které stavěl na všech hradech, mezi nimiž nechy-
byl co I O O I / h V I ııv e y zajıste ,ani kostely mariánské. Bo P uzel jejich seznamu a podrob-
nýchgzpráv o nich se nám neZachovalo.7 Máme zprávu pouze O jednom
'kostele--a to sv. Víta.-Boh. Balbín o tom píše: „Divus Vencesla-a
vus non solo eo honore contentus fuit, quem Matri Dei in hac ima-
gine, in sua ducali domo seu, sacello Vetero Boleslaviae exhibebat,
sed eandem Pragae in alıa Princıpe Ecclesia, quam nunc Divi Viti,
--ob depositum in ca ab eodem sanctissimo duce brachium insinuati
Martyris appellamus, vehementer lionoravit.eTitulus cjuippe huius
ipsius, quam Divus Venceslaus fundavit, praeprior est Maximae Dei
Cenitricis. Unde posterioribus saeculis, bina minimum vice, prae-
.cipue autem sub Carollo IV. cum haec eadem ecclesia restaurare-
tur, ac etiam totaliter innovaretur, semper primo in honorem bea-
atissimae Matris et fundabatur et consecrabatur,”3 Urěitěji o úctě
mariánské uasv. Václava rozepisuje se Balbín na četných místech
sv jiném svém spise. Praví též mimo jiné: ,,.loannes, Olomucensis epi-
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scopus autor est: Sanctum. Venceslaum quoties inpublicum, cum ducis
insignibus, aut in aciem cum“ exercitu, aut ad curiam imperialem
cum proceribus,aliisque eiusmodi temporibus. quae pompam aula-
rum requirerent, procederet, toties orientalium regum exemplo, Sig-
num Dei Matris hastae aflixum ante se sublime ferrı' iussisse ,* idque
signum a -beato Podivino portatum”.9 y _ j

Zvláště však památná je legenda vztahující se k smrti sv. Vá-
flclava, která ukazuje nám, jak vroucí a opravdová byla láska svět-
covą k P. Marii. Vypráví, že když sv. Václav pod ranami najatých
vrahů klesl, i tu nalezen byl kovový obraz mariánský podjeho
šatem, který stále na prsou svých nosil. Dle jedněch legendárních
zpráv vzali prý vrahové krví potřísněný obraz ten a zakopali jej
na skrytém místě v podhradí, dle druhých učinil prý tak bl. Podi-
ven před, svou inučednickou smrtí.1° Jiná stará pověst dodává k tomu,
že tento obraz P. Marie dala ulíti sv. Ludmila návodem sv. Meto-
děje zp roztavených model poh_anských.,()pět jiné podání dí, že sv.
Cyril a Metoděj přinesli obraz tento Z Becka a darovali jej sv. Lud-
mile, která jej věnovala sv. Václavu“. j Z `

Po smrti sv. knížete, odpočíval tento idrahocenný klenot dlouhou
.řadu let pod zemí, až asi r. 1160 za krále Vladislava ll. byl jedním
rolníkem vyorán.12 Zprávu o tom podává nám Kašpar Arsenius
z Kadbuzy, děkan chrámu svatovítského, ve svém spise: „Pobožná
knížka o bl. P. Marii a přečisté Bodičce Syna Božího a O divích, kteří
se dějí před jejím obrazem v Staré Boleslavi°_”. (Praha, 1629). Současní
spisovatelé i Pešina Z Cechorodu chválí jej jako učence na slovo
vzatého a ve starých spisech zběhlélio.

Dr. Stejskala to vše popírají, opírajíce se hlavně o důvod
historický, že totiž se nám O tom žádné zmínky ze starých dob neza-
cbovaly as kladou původ milostného obrazu teprve do 2. polovice
XV. stol.13 Naproti tomu však praví Julius Košnář O zprávě Arseniově
toto: „Tato zpráva je velice důležitá a to tím více, ježto aspon Z části
nahrazuje námstarší zprávy, které se asi v dobách liusitskýcli válek
,S mnohými listinami kapitoly staroboleslavské ztratily. Proto ne na-
darmo uvedli jsme ji doslova a to z toho duvodu, že se předně
vdovídáme, že milostný obraz dávno před r. 1629 znám byl a že
mnozí pouti k němu ikonali, za druhé, že v prvních dobách Xll.
věku kaple mariánská v Boleslavi stávala a O něco větším kostelem
.nahrazena byla v dobách pozdějších. Kdyby úcta k milostnému o-
brazu vznikla teprve krátce před r. 1629, nemohl by Arsenius jistě
svým vrstevníkům psáti o dávném uctívání, protože by bo usvěd-
.čili ze lži. a Z

V Tím vyvrací se i tvrzení některých historiků, kteří vznik pou-
.tí kladou teprve mezi r. P1554-P-1616. Právě tyto doby byly velmi
málo příznivé, nebot, jak ze spolehlivých zpráv se dovídáme, bylo
v nejbližším okolí staroboleslavském a brandýsském rozšířeno v těchto
dobách husitství, které Z počátku v bratrskou jednotu, později V pro-
testantismus se změnilo. Ze náboženské války k rozkvětu poutních
míst nijak nepřispěly, jest jisto a proto také jest to vedle pohromy
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uáäitiae, zvfêtu-as ;eađ“iee;s, eeuflsia B-oraz
slaviensis paulo ante ultinia řs*e*r'v`ì\ł)àÍ_,j
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pclaya. Vo,j`tě_çh a Prokop, TV. Otec `vìr”žiÍŤs`t'i;,i` Äiéä-ro-št

:oflkirä všem jak vvážili èäiově úetìy
, A

a jjsšfiěiec aiafiľířův, jí perganien, psa J řperø “vp*ìsuj:e
v“hađ:š;en:ë její chˇVáty na ,Prey :suıví Cecah chrámy i órťáì'-e,

yěnuje se i posvátný jzpěv. uin=ě*Íní, snteıní fprojevu lidu, Ťnfení
vědy, by nenčiiiilfl v ÉCe'ehá~«eh “srěŤžaj svým mari-

Nelże jse :tedy driaviti, že taková ,horlivost ˇv úcíťě arariă“nské
zaS10uženì“ě získala našemu nárìordu tak č“eSuıý název „národa mžari-áfinazêihø     

'huséiétskié a reformace velmi í'ntebilaże působily na rozvoj úcty:
niariánské u nás, ano, způsobily vttom íoìliledfup. nenafhrfaditeŤln“é ítztréásty.
Neboť mnoho *krásn,ýc”"h obrazů, soch i“ko“st_elů bylo íz'n=ič*:e:no, a `ú`cta_
rnariánská }přiroze“nŤě V =taŤk 'nepříznivých dobách jotcliabla, avšak
nezanikla. SV. Václav držel nad naším národem svůjt`:ochra:'nii“ý štít
ta nedopustil, aby jeho drahocenný odkaz přišel ek zaˇhynutí a :proto
se postaral, aby úcta mariánská opět u nás rozkvetla: Stalo se to
hlatvnéě `půso'bením různých řádů, na prvním místě jesuitů.1'3* tom
však tnetřetbazsej dále šířiti. Končím proto prosbou nezapomenu-
telného, často již zmíněného Balbína k sv. Václavu: „Tu O indi-
getum Bohemiae Princeps maxime Venceslael ln eum nos repone
locum, unde téignaavvia nostra et scelerata aliorum vindicta, aut adu-
latiìone multorum immerentes, Tibique ac religifoni sanctissimae: ac
regibus ad exitium usquefidissime servientes decidimus! Tu gentis
nostrae tutela et c'oilumenl”19 Sv. Václave, ipečuj 2,1 starej se o svůj
drahý odkaz úcty Inai`iánéské pv našem nároději dále, jak jsi se až
dosudstaral, aby opět se vrátily dobyjejího nrejkrásněíjšaího rozkvětu,
doby Karla lV.“a Arnošta Z Pardubic!
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1 Použitá literatura: “ .. 1
Almanach mariánský, Praha, 1905.
Boh. Balbín S. J.: „Epitome rerum bohemicarum”, Praha 1677. _

V ,,HiStOriae h. Virginia in S. Monte”, Praha 1665.
„Dissertatio apologetica pro lingua slav. praecipue bob.“

j Praha 1775. -
7

Julius Košnářz „Poutnická místa a památ. Svatyně v Čechách, Praha 1903.
Kříštanova legenda (ed. Ant. L. Stříž.), Praha 1921.
Fr. Palacký: „Dějiny národu čeSkého”, Praha 1907 (ed Kočí).
Dr. Fr. Stejskal: „Svatý Václav”, Praha 1925.
„Ve službách královny” 1 (1908) 42 -45. 1

2 Košnář, Pout. místa a pam. svatyně- vČechách, str. 25-2.6; Stejskal, SV.
Václav, str. 102. . '

3 Kříšťanova legenda (ed. Stříž) str. 11.
4 Stejskal, Sv. Václav, str. 285.1. Vávra, „Vývoj kultu mar. v Koruně čeSké”.

Alman. mar. str. 149. .
“5 Sv. Václav, str. 28.1 . `

5 Balbżín, Epitome rez“. hoh. lib.'VI, cap. 5; l. VII c. 3;-Stejskal o. c. str. 32.
7 Palacký, Dějiny nár. čes. k. III čl. 1. (ed- Kcčí, 1907 str. 57) , Stejskal, O. c. 60.
3 Balbín, I-Iistoriae S. Montis lib I. cap. 9 § 2 n. 2. A  
9 Balbín, Epitome rer hoh. VII, 3.

10 Stejskal, O. c. 139-140; Košnář, G. c, 26.
11 ihiá.  V
12 Košnář,“ O. c. 28-29; Balbín, Epitome, VII,
13 Stejskal, O. c. 139-141. V
14 Košnář, O. c. 29-30.
15 Balhín, Epitome VII 1. `

.15 Důkladný článek o vývoji mar. kultu v Čechách napsal výše již citovaný
J. Vávra: Alm. mar. 149-160. Viz ijiné články v témže Almanachu, jako: „Jak
se jevila a jeví úcta mar. v životě prostonárodním lidu čes. Procházka) 53-70;
,,P. Maria V starším čes. umění výtvarnem (od Dr. Ant. Podlahy) 78 - 110. „O kultu
P. Marie v čes. hudbě.” (Od O. Horníka) 176-182, Cfr. též ,,Ve službách králov-
ny“ 1 (1908) 42-45.» V .

17 Hist. S. Montis I, 9, § 2, n. 13. I
13 Ahn. mar. 151 -8; Cfr. iičlánek ,,Ucta P. Marie V čes. klášteřích a řehol-

ních družinách”: ihid. 204-230. 5
19 Dissertalio apol. XVIII 130 -21. .

145



v
vn

Jozo Daraj - PavliS.ta:

Nedaj lzahynút nám i Öadúcim .Í

lVejedna Zora v azúre zmrela. .
nejedna daša Svetlo zazrela '
nejeden národ Strasťami brodil . _ .
nejeden Z rudej krve Sa zrodil . . .
nejedno Srdce zblčalo v plame . . .
nejedno žitie vytuchlo v klaıne . _ .
.nejedny lúče Zlćítily paží ' " 1“
chvíle od bôľneji. . ., /'ted' nćímS° prestal zˇiť , . ., Svatý Vćíelave . . . .Í . . ..Í
. . . Aj/ıl”a . .. _/ . . dokvitá tisíce rokov ._ . Í
. . . čo nie si S nami . . .. . a Tvojich kro/'ťov V
.šľaky démantu vyprely tíško . . ., opřclılykvetom . . . .Í Í .
. . . A my . . . Synovia Tvoji, . . . Zsirale' dietlty“ vľúdnelıo Srdea
Sľziť by mali . i žialiť . . . trúelılit So šírym Svetom
i Smrtne rmútit . . .- i clivo kvíliť. . . Sväte . . . jorenikave -
za Tebov.. . ., Svätcu . . . .Í. .. svatý Vćiolave . . .! - - - .
- - - - - T)/S” nám-oslnil zlatiste Žitie .lıviezdoa v ”Z‹:íŠ'eri .. .
T)/s” nám majćílcom v dňoeh mrákav. .., temna... Smrteľných strasti
Ty8” všetlťým všetko . . . la našej vlasti j .

1
Ižiaril Si vatrou Striebvistej luny pevnymi .smery .. .

a keďnám život LL rovu vädol. . . dıımno . . .pomaly j
` _ _

vtedy . . . Zacˇreli v Tvoja Sme dušu . . . A Smepovstali . ; ..Í - - -
Z bied. . . Z trudov . .. útrap . . ..Í .Í -Í - - Tvoja brat' milá ~
v Svatých tých přtiach čo si Ty brodil . . . srašala ,Strelva
v dialne diaľavy . . . - - v Ďlanlcytný azúr. .. Í
- - a - - rozdrúzgala ltatanstva pazúř- - - .Í .Í - - - - .-.- Ý _

D _ .
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- - - - - A v e v Iťrútňa-ve žitia rujne lflapreda. . . P ”
Ten národ žije . . ., ten národ vzlťvitčí . . .,
kterému v Srdci chmúra nesvitá . . . .Í .Í . . .

9 Y/ 5- - - Hl a . . ., S5/edcı ml”/cvo život Slávenca . . . .Í
TO srdce citně bahna neznalo . . ., ni Jeho dušce nelpela lv hrade
však v nebies azúr týčila vozvýsˇ. . 1.0.7. . . očaj . . . l”ude . . .Í . P  
to Srdce Svätea blčalo plamom trblietnej lásk;/..., žhavej SvornoSti...,
to srdce Svätca jagalo dúlıou zlatistýclı cností . . ., j
to Srdce mrelo za mravom skvele, Í

ž
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»zt-o srdce zbožne vzdýchalo vrele,
to Srdce smaragd _ . ., v ňom viera Žhavá . . .I

7

.tamjniet svetokosti . . ., tam svátost pravá . . . .Í . . _
.„ .. . Inu. . . vďaky obsypať 1. . . olťvietiť páčky to srdce Lásky  

chlúbou je ve-cˇnou pre svojske' rody. . .
ipre lcvitnúce šíre národy. . . .Í. . Však . . . ako hold vzdať. . _ ?f

Vari so spevným slávi/ca hlasom zšveholiť hymny ladne ? P .Í Í
Co chvil”Í€ove'je v srdci národa... to... páč/:om

5 . 'vsparnezvädne-...Í
zl/'ari zalietnuť v Zpomienkach It Tebe kvetnými slovy ?. P
.Len zbožnosť srdca . . . len svátost duše . . . láme olťovy .Í . . z
. . . . Horže sa, Detvo .Í _ . budovať chrámy . . . staväť svćityne . . .Í . .
.Lom P . ?.Í . Pácˇ .Í v žitie Svćitca .Í a vlast nezhyne . . .Í . .; .
ale všetci slťvelě chrámy . . svätyne. . Z samých vylcrešeme. .
Ty nám pomôžćý' . . svatý Václave .Í . . a nezhynieme . ..Í
. Keď srdcia štátu a duše vlasti
.budú lcrášlene' zápalom vrúcim . . .

ÁYzmozeme búrky . . . zdoláme strasti . .
va mľhvym tichom vzlyltneme llcave: „Nedej
zahynouti nám, ni budoucím. . . svatý Václave” .Í. . .

c j svatý Václave .Í . . .
~ 

Josef C. Kebrle:

Sociální obsah vlády a úcty
svatého Václava.  

5 „Jednou Z velmi pozoruhodných koncepcí sv. Václava bylo to,
»vo čem legenda praví, že byla křesťanská dobrotivost k chudým. Dnes
bychom tomu řekli smysl sociálně politický. . .”1 „Netoliko knihám
rozuměl, ale i víru plně, všem chudým dobře činil, a chudé krmil
a pocestné přijímal, dle slova evangelia, boží Sluhy krmil dosyta
.a vdov nedal urážegšj nikomu, lidem všem, chudým i bohatým,
všems bvl milostiv, achrámy všecky zlatem ozdobil, a věřil V Boha
celým srdcem a všedobré činil v životě Svém”.2 „Zaláře a šibenice
za Starodávna postavené a až do jeho doby stojící bořil, sirotků,
vdov, chudých, lkajících a raněných neúnavným byl těšitelem, hla-
-dovénasycoval, žíznivé občerstvoval, mrtvé pochovával, hosty a pout-
.níky jako své nejbližší příbuzné přijímal, kněze a klerikyj a. mnichy

z
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jako Pána ctil, bloudícím cestu pravdy otvíral, pokoru, trpělivost,
tichost, lásku, která všecko převyšuje, zachovával, násilím a lstí ni-
komu nic neodňal, vojsko svénetoliko nejlepšími zbraněmi, ale také
oděvem tělo ozdoboval”3. .

Nádherný příklad těm, kterým byla dána moc, majetek a vláda I;
Kníže hledící si nejen mocných a bohatých, nýbrž přející si, aby
všem vrstvám -národa, všem složkám obyvatelstva se dobře vedlo..
Sv. Václav pochopil, že stát není on a několik vyvolených, že úko-
lem státu je blaho všech poddaných, všehoobčanstva. Pochopil a ne-
přestal uskutečňovati tento program. Tyto "Zásady se nám dnes zdají
samozřejmými. Ale uvědorněme si, že od vlády Václavovy uplynulo
dlouhé tisíciletí. Do oné doby bezpráví, násilí, krevní msty, a bar-
barských vpádů, zasadme Václavův program. Potom. pochopíme, že-
sv. Václav nebyl všedním zjevem. Vzrcadle moderního věku se vý-
znam sv. knížete neseslabí, naopak více vyniká. Zástupy dělníků s ne-
jistou existencí, chudé dělnické ženy, děti, které chodily žebrotou,
lidé, jež se nemohou sdovolati práva a spravedlnosti, celkový stav
Sociální otázky vůbec-všechny tyto stíny sesilují dojem, jejž vy-
volává obraz historie světlé postavy sv. Václava.4
/Ale našli se lidé, kteří se snaží seslabiti sociálně - charitativní

význam sv. Václava námitkou opírající se o některé zprávy legend..
Námitka ta zní : Kníže Václav .pomáhal hromaditi kapitál V jedněch
rukou, V rukou kněžských tím, že pamatoval štědře na mnohé cír-
kevní instituce. Krátce řečeno: .lsa Velmi odclán církvi (kat), obo-
hatil ji příliš. Jest Z těch, kteří se stali původci kněžských latifun-
dií a bohatství katolické církve u nás. Co na to řekneme?

Jestliže sv. Václav dary Zakládal a rozmnožoval církevní maje-
tek, činil tak proto, že mu to diktovala velká snaha po silném státu.
Na šlechtu spoléhati nemohl. Ta naproti tomu se snažila uplatniti
své partikularistické, feudální a prospěchářské plány. O duchoven-~
stvu věděl, že bude podporovati jeho státotvorné zájmy. A aby mohl.
od kleru očekávati- nejenom morální, nýbrž ihmotnou podporu, musil
se postarati, aby byl klerus této hmotné podpory schopen.-Drufl
hým důvodem jeho štědrosti bylo jistě vědomí, že klade majetek
do dobrých rukou, do rukou, V nichž nebude účelem ani prostřed-
kem k špatnému cíli. A církev skutečně nezklamala jeho naděje...
Ona používala majetku k šíření křesťanství, k podporování věd, umě-
ní, ke Stavbě škol, kostelů a nemocnic-plníc tak příkaz Spasite-
lův, jenž dokončiv .podobenství O milosrdném ,Samaritánu dodal :ıž
„Jdi a pčiň i ty podobně !”5 ~

"`~ ' Sociální význam sv. Václava Zůstává námitkou neotřesen. Ale
'dˇ d'l -S “V'l ˇ 'l ˇ ˇ ' h' ' ˇ' '] eme a e. v.. ac av zasvetı temto vznesenym sna am cely zıvot.. É
Na tom však nebylo dosti. Nakonec stal se jejich obětí, podstoupilf;
pro ně mučednickou Smrt. Stal se obětí snahy nábožensko-kulturní,
státně-politické a tudíž i sociální. Zemřel za náboženství a za své-
vynikající křesťanské ctnosti. Palacký vypočítávaje důvody odporu,
který se zvedl proti Václavovi a nezanikl, dokud svatého panovní-
ka neodstranil, praví mezi jiným, že sobečtí páni čeští neradi zřeli,
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jak Václav disponuje S majetkem, neradi viděli, jak (i V nočním čase)
šnepřestává konati skutky křesťanské nábožnosti. Jaké to byly skutky,
zaznamenávají legendy, dochovaly fresky a obrazy. Dle nich byl sv.
Václav dobrodincem chudých, dle nich vysvobozoval vězně, pomá-
hal vdovám a těšil sirotky. Co Z toho následuje? Byl-li sv. Václav
zavražděn, byl zavražděn mezi jiným, protože praktikoval křesťan-
skou lásku k bližnímu. .lest tedy také mučedníkem lásky k chudým,
xmučedníkemrnenávisti třídy bohaté. Kapitalismus se spojil s ma-
terialismem, aby ubil nejlepšího vládce, který kdy panoval nad čes-
kým státem. V “ l `

Hned po své smrti byl sv. Václav uctíván jako zbožný, statečný
fa moudrý panovník. A po tom všem, co bylo řečeno, nebudou nás
překvapovati projevy úcty, které nám předvádějí Václava-dobro-
dince. Setkáváme se s nimi v tradici a psaných legendách, v pís-
ních a obrazecb, V umění výtvarném ijinde. Setkáváme“ se S nimi
-domai v daleké cizině. Kdo by si zde nevzpomněl na anglickou
píseň ,,o dobrém králi Václavu” á legendu s ní spojenou, jež nám
představuje našeho sv. Václava jako láskyplného starce, otce chu-
dých, ubohých a potřebnýchfi

“ Hledáme-li klíč k Václavovujednání, není těžko nalézti jej. Shora
-citovaná legenda dí, že jednal „dle evangelia”. Sociální a charita-
tivní program sv. Václava je tedy pouze projevem a důsledkem ná-
boženského přesvědčení, jeho světového a životního názoru. Jeho
láska k bližnímuje eminentně křesťanská a konkrétně mluveno-ka-
tolická. A volá-li se dnes po zlepšení sociálních poměrů, nezbude
nic jiného,,než se obmýti učením Kristovým. Ano, je možná nápra-
va ai věříme, že nastanou lepší časy! Ale nestane se tak dříve, dokud
zaměstnavatelé, zákonodárci as Státníci nebudou dobrými křesťany,
dokud se národ nevrátí ke studnici živé vody, Z níž čerpal blaže-
.né paměti svatý kníže Václav.7

Pomoci my Tvé žádáme,
smiluj se nad námi,

utěš smutné,
zažeň vše zlé,
Svatý Václave, 2
Kyrie elejson.

Poznámky: 1. Dr. Milan Hodža V řečiproslovené 4. září 1927 při otevření
Rašínoya gymnasia V Hradci Králové. - 2. Prameny dějin českýchl. str. 128, 129.
-A 3. Zivot a umučení sv. Václava a jeho báby svaté Ludmily dle sepsání Křišta-
nova (přeložil L. Stříž), Praha, 1921; str. 29. - 4. Tento článek jest obsahem
přednášky konané na členské schůzi Růže Sušilovy V Praze (v lednu ti r.). -- 5.
Lnkášt X. 37. _ ó. Ann Šønnz Svnżøváøıflvøhý hflıønaáž 1929; sn-.17ó n násı. -
ˇ7. Nejnovější díla to sv. Václavu: Stejskal: Svatý Václav, jeho život a úcta, Praha
11925; Podlaha: studie o úctě aj památkách Svatováclavských uveřejňované od roku
"1927 v K. D.; Dr. Dvorník: Život svatého Václava, Praha 1929.  
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 Smrt Sv. Václava. 929-Í929.,
49

Ý A Znovu Svitnul deň! r í v
ì í i í í í ìı ıàı í í í i ì í Iìıı É Ĺ!! lid“

› Deň nových túžob vzpial liace žhavej lásky,
ktorá /znala v boží dom Svatého Václava . . . l
márnenia Svátěho vábílý jemně Iıláslcy

á hoc Z álťrytu cˇíhala zálcernýclı Záplava.
Odolat už navic! - -- - -L »

V í On musí v Svatý cřırárnžà
ísrdcatúžby, taje š- tam vábia pred oltár. í
On cíti, že Slabýje, že nutný mu je Pán . . .
on Spoje zaspievať vd'aI‹; nebu - Dávidov žoltár.
Deň nových nádejí li)/nie rnubllažene v ústretý,
nebesá volajú- on cítí vecˇnú pieseň . .. Ă í
-Z ďalelca, Zdá Sa, že vidí nebeských portréty › “
a zabúcla - on, mucˇenílt za lťrátlco, na Strach a tíesená..

A rázne Spoje v chrám! , z , V
Z arkádov Ziera tieň večitej nemoty,  

Ý no, nebadá, že v šero mihá Sa blýslťot helm,
na Schody vedúce v velechrám, Stúpa obraz dobroty

l kým v úkryte cˇíkajú besne' zástupy šelm.
Nebadaný úder . . . a telo vál”a Sa v lcrvavej lcaluži.
život mlaďucˇ/tý pod rukou zmrel Icata.

o On dospel v pústav už, kde Orol večný krúži
a v jemná náruč jíma, v lôno šťastia, blaha

í lcvet mucˇeníkov vlasti- Svatého Václava.

V Y I Y ł_ A zastrel neznosť dna ohýzdny cín vraha. r

 

D.8z~ˇžzvz.- í í
/ zVarhanyđvou kateđrał.

(BI`atřím.) E í A í z ~ . `

Ý Nad prací a snahami, přáním i modlitbou V dějinných oslavách-
Jubılea, spínčqících mravenčí píli S nıyšlenkovou velikostí, ústící V Skvě-
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lém triumfu světci Božírni - vanou jako Vzrušený obdiv zpěvyvarhan
dvou dómů - ve znamení pokrevního příbuzenství.

Vanou Z kolébky Církve v Ptímě - Z dómu sv. Petra azapadají ve
výlevy varhan sv. Víta, jehož stíny zahalují V posvátném tichu hrob
sv. Václava. i  

Křišťálové tóny výsostných souzvukií bijí V rozletu po vzdušných
katedrálách a staletých dómech do vzepjatých a výše ubíhajících žeber
prosebné klenby. - Narážejí v rozechvělé touze, rozechvět i výmluvné
kameny k sepjetí rukou, kì vypravování slávy celé Země. A vypravují.

O skryté kráse světa. O svazích a horách, jichž vrcholy a stráně se
ornývají V koupeli průsvitných mračen a par. O tichých cestičkách
praménkůfi-fo zpěněných bystřinkách v doprovodu blýskavých ryb.
O šumu, povzdechu a dojemném smutku .zapadlých a vonných lesů,
se zázračnou samotou, navracející duši klid a štěstí V Bohu. O říši
mrtvých, ve stínu snivých osik. - Sesiluje se výlev a síla výpovědi
srážejících tónů, když se zvyšují a přecházejí Z klidného vypravování
do rnohutných protestů, označujících. zneuznání všemoñoucího Tvůrce
od přemnohých tvorů. Letí totiž přes vísky - kdys věrné, až se ve
spěchu vyplétají ze stísněných a Zapuchlých bran velkorněst.

A Zase trilkují lehoučkým zpěvem jásavého skřivánka aj hned se
spojují s hlubinným, vážnýmspádem bílých Vodopádů.s i '

V hromovìých oktávách v rozsáhlé šíři vyvolávají děs uvolněných
živlů. V největším rozpětí svém jsou jen chladným a slabým stínem
tvůrčího slova Boha Stvořitele.

Odhalují jasnou noc se vší krásou Boží, jež rozhazuje do lidské. duše
tisíce myšlenek O minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

r A tunový proud vzduchu se Vhání v rozvyprávěné píšťaly a sil-
nější rejstříky rozvírají majestátně jiný díl chval na Stvořitele.

V tichých preludiích, barvenýcht Zaraženě vlídným smutkem-
i údivem nad heroismem obětí a krvavých vyznání vtělenému Bohu
- před královským purpurem a mečem římských vládců, jehož zved-
nutí jindy znamenalo němé, zbabělé uznání vrtochů a slabošské vůle
césarů. -- Do duše vhánějí svaté ovzduší Výmluvných katakomb, ko-
lébky Církve Boží, zpověd to odvah knížatapoštolských a jejich stádce,
obětujících poslední krůpěj krve i za jedinké písmenko Spasitelovy
nauky. Ve výpovědech o vítězící Církvi, opouštějící katakornby s či-
stým štítem absolutní pravdy Krista Ježíše .- bázlivě a S údivem šeptají
O nadšení prvotních vyznavačů, modliteba prvotní denní Slavnosti
u stolu Páně, Z něhož vyzvedali své duše k oslavě Boží na oltáře.

Laškovně ovívají v pianisimu epicky malebný a klidný styl vděč-
ného baroku a provázejí liturgii Církve od oltářů k oltářům, až se
ztrácejí V rozpjatých klenbách vznosné gotiky. č

Tak .plynou Z Výmluvných, bohatých tónů dějiny Církvei prosto-
rami našich chrámů, V nichž je Centrum veškerého života, Zivot sám,
jehož přítomnost hlásá Světlo. j . W _, _

í Když burácejí Slavné intrády k Introitu mše svaté a rozechvívají
vše od Skloněného klasu v zlatých lánech, přes rozložené duby, švižné
topoly, Sady a háje, až do mocnosti prudkých vichorů -Ň vtahují duši
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V mluvící němotu, V úžas a vzlykot, pv chválu, díky, smír a prosbu.
Ta klečí ve vytržení před nebes Pánem, V Eucharistii dlícím a nalézá
ve .zvucích těch skrytou spirála, vyzvedající Z umdlenosti a uvadající

vv ø ,v, v -- _ V V/v ‹ Y/ - / ~svezestı. - A ohlızı se na vsechny, jımz Jezıs dopral u nohou jeho dlıtı
a spatřuje tajemné kouzlo, jež oko všech slzou zrcadlí. Vrhá pak do
hladiny souzvuků, zvedajících se k Pánu našemu jako díky, - své
schopnosti a sílu srdce, jež proň,,cele vyprazdňuje. l Ý

0, známe i slavnostní hymny varhan, ať už hlásají slávu velkého
Hostýna, té čočky naší vroucí zbožnosti, a drahého nám Velehradu
anebo prostotu tichých kostelíčků rodných našich vísek. j

A také nám budou vší intensitou rozprávět radostné zvuky varhan
velechrám-u sv. Víta v Praze, V okamžicích, kdy .spočine náš zvlhlý
zrak v živené kdys a uskutečněné touze na gloriolách našich světců.

Rozvyprávějí se varhany u sv. Víta o dějinách naší milé vlasti,
o zemi, krví sv. Václava pokřtěné, o bídě a trýzni, jež V mračnech
zahalila její skráň. -- Než smuteční mezihrou prˇorazíůizáře, linoucı
se z postav světců Česke' zemeˇ.  i j

Víme, že nám budou rozpravy a variace tónů, rysující děje a cesty
drahé vlasti, známy. To proto, že jsou Svatí její našemu srdci tak
blízko. Spojí nás V jedné a jedinečnéjradosti všechny, drazí bratři, neboť
si jdeme zostřit meče pro své obrany a boje, jdemese podrobit ko-
nečnému krystalisačnímu procesu své duše a srdce, jež provane duch
sv. Václava a jeho víra a úcta vNejsv. Eucharistii pro práci kněžskou.
3 SV; Václave, k nohám Tvým se sejdeme - veřejné dokázat, čí krve
jsme, ze chceme bojovat za blaho našeho národa, to tím více, že nás
nazývají ,,příznivci” jeho ů- zrádciľ Tvá krev je nejskvčlejším testa-
mentem pro naše rozhodnutí a věnem všech pokladů mile' země české.

Y - V / ' I /Y T v “ -- Y /Az budeme V nemem dojetı a uzasu klecet u Tebe, pak jiste zaznı
pozdrav varhan svatovítských, jež bude slavnou explikací nevýslov-
ných citů a díků. , j „ j v č .  

Naše srdce budou ozvěnou slavného svědectví vítězných dějin,
O nıchž nám budou mluvit. Budou novýmipochodněmi v temnu a mrav-
ní smrti - všech a všem. W ~

Pojedeme si všichni pro Své sebevědomí a Sílu!
, Proto vzhůru k prahům mučedníka!

Vladimír Radovan.-

Ůroduj za nás .Í
 t flzøzižčúnz.)  

Svatý Václave,
. ~ staviteli dırámů, f  

. doporuč Bohu modlitbu“ naši! . Z ˇ
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S Podivenem sluhou ve Tvých chceme šlěpejích kráčet.
Doporuč Bohu vznčty upřímně modlitby srdce: z

„Z chorálíì srdcí stavme Pánu chrámy!
Hyfnen plesáním jak plameny svící Z

Tobe' chceme planout, Bože, na oltáři
vesmírem vládnoucí lásky.

_/ldodliteb vůni učiň Sobč libou,
Ty, v jehož rukou vesmír spočív

B Dovol, ať kadidla dýmem
modliteb vůně k Tobeˇ se vz

č Žárem dej dýchatijsrdcím V
planoucím vroucnč u a úctou.

Sluchu popřej modlithám Svých dítek!
Űtevři nám vččný nebes chrám .7”

' Svatý Václave,
č č staviteli chrámů,

e doporuč Bohu .modlitbu nasˇi .f
v Uved” nás, Světem k smrti znaveně,

přímluvou svatého mučednictví Svého
v blažene' brány vččného nebes .Íerusalema . . .
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ĹPrograni  
Svatováclavského sjezdu bohoslovců

`  V Praze.  

7. července 1929: Večer krátká adorace se sv. požehnáním v kapli
, sv. Václava ve velechrámu svtatovítském. Po nípřátelský

večer s uvítacím proslovem a pozdravy.
48. července: Ráno mše sv. v kapli svatováclavská Dopoledne referáty

hostů ž ČSR. Odpoledne referáty hostů z ciziny. Večer
slavnostnı akademie. Z t

'=9. července: Společná pouť k místu mučednickěsmrti sv. .Václava do
Stare' Boleslavč, mše sv., ideové referáty ,- odpoledne pro-.-v
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hlídka památek staroboleslavských, pak kázání sesv.
i požehnáním a odjezd zpét do Prahy.

10. července: Výlety do okolí pražského (Karlův Týn) neb prohlídka
9 i Prahy. 9

Veškeré dotazy stran sjezdu řiďte na adresu: Růže Sušilova, lit.
jednota čes. bohoslovců, Praha-Dejvice, Arcibiskupský seminář č. 676..
- Změna programu sjezdu není vyloučena. . j

smrtiC'ì< 1-4×.

sa5
S C'J< CD

4Qfl CD<53Ej..x_.
"O5z“

Cl>\Tisícileté výro
sv. Václava uctěno osta velechrárnu
svatovítského. 1   í

Blíží-li se jubileum nějaké události, která má velký význam bud
pro Církev, neb stát, neb promenší společenskou složku, konají se
rozsáhlé přípravy, zřizují se přípravné výbory, dějí se četné porady,
jen aby to neb ono jubileum bylo důstojně oslaveno. Atyto pří-
pravy bývají tím 'větší a oslava tím velkolepější ai důstojnější, čím
Větší doba uplynula od události, jejíž jubileum se oslavuje. Casto sla-
vívají se jubilea desítiletá, méně již bývá stoletých a velmi málo
je významných jubileí tisíciletých. A jedno Z těchto posledních připa-
dá právě letos. .le to tisícileté výročí mučednické smrti sv. Václava.

1“ Takové vzácné jubileum si právem zasluhuje, aby bylo důstojně
oslaveno. Proto již V r. 1923 ustanoven Přípravný výbor svatovác-
lavský za předsednictví .l. l\/l.Dra Ant. Podlahy, světícího biskupa
V Praze, který si vzal za ~~ úkol připraviti a provésti oslavu svato-
václavského milenia. - Dlouho se rokovalo o tom,jakým Způso-
bem nejlépe by se oslavilo tisícileté jubileum mučednické smrti sv.
Václava, který si získal nesmírné zásluhy o upevnění českého státu
a rozkvět Církve katolické u nás. Vše .zdálo se nepatrné vůči tak
významnému jubileu. Až konečně J. M. Dr. A. Podlaha pronesl od-Z
vážnou myšlenku: uctíti milenium Svatováclavské vysvěceníma ode-
vzdáním dobudovaného velechrámu svatovítského osvobozené vlasti.
Odvážné přání, na pohled nesplnitelné, když uvážíme, kolik století
budovalo již na tomto chrámě, kolik bylo již pokusů dostavěti chrám.

K objasnění podám krátce historii chrámu. 1 V
Základní kámen k nynějšímu dómu položen r. 1344 a stavba

svěřena tehdy staviteli Matyáši Z Arrasu a po jeho smrti Petru Par-
léři. Těmto však podařilo Se vystavěti jen presbytář S ochozem a ra-
diálními kaplemi, mezi nimiž byla i kaple svatováclavská; hlavní
loď zůstala nedokončena. Za Vladislava II. děly se sice pokusy do-
stavěti chrám, ale záhy Z nich sešlo. Za Leopolda I.`r. 1673 přikro-
čenoznova k výstavbě hlavní lodi, vystavěny pilíře, s valenou klen-
hou, válka S Turkv r. 1683 zamezila však další stavbu. Tato neho-
tová 9 část trvala až do r. 1842, kdy byla odstraněna. V polovině 19.
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stol., když šířila se snaha dostavěti všechny nedobudované kostely,
založena rv Praze kanovníkem metropolitní kapitoly drem V. Peši-
nou Z Cechorodu Jednota svatovítská, jejímž úkolem bylo opraviti dů-
kladně chrám sv. Víta a postarati, se též o jeho úplné dokončení.
První část svého programu provedla Jednota do r. 1873, kdy sla-
vena 900 letá památka založení pražského biskupstvı. Tehoz roku
položen základní kámen k nové ,části chrámu sv. Víta, jejíž stavba
svěřena staviteli J. Mockerovia po jeho smrti r. 1899 dosavadní-
mu řediteli slavby p. architektu Kamilu Hilbertovi. Stavba prová-
děna dosti pomalu, poněvadž nebylo peněz a ve světové válce za-
stavena úplně. Teprve po válce, Z níž náš národ vyšel svoboden,
nastávají opět lepší časy i pro chrám sv. Víta., P.. l923 přijímá p.
architekt Hilbert od Přípravného výboru Svatováclavského obtížný
úkol dobudovati do r. 1929 velechrám.

Od tédoby pracovalo se rychlým tempem a do nynějšího roku
chrám tak dobudován, že již l2. května mohlo dojíti k význam-
nému historickému okamžiku, k svěcení úplně dostavěného' vele-
chrámu svatovítského. P ˇ ˇ

j j0Éhromné dílo, které stálo mnoho starostí, peněz aznamahavé
lidské práce, je hotovo. Mnoho lidí přijde letos do Prahy uctíti sv.
Václava a sv. Jana Nepomuckého, jejichž ostatky jsou uloženy ve
velechrámu, a yšichni budou obdivovati překrásnou perlu Prahy,
vzácný poklad Cech - velechrám svatovíjtský, jehož dějiny jsou těsné
spjaty s dějinami Církve' katolické V Cechách, ar jenž je krásným
symbolem Síly, vznešenosti a významu katolicismu u nás. Neboť jako
velechrám vévodí Hradčanům a dodává takové krásy a malebnosti-
Praze, že náleží do počtu nejkrásnějších měst světa, tak katolicis-
mus to byl, který nám zjednal spojení s vyspělou kulturou západ-
ní, který nám učinil vlast naši slavnou a rozhlásil jméno naší vlasti
a národa po daleké cizině. Bez životodárného vlivu katolicismu byly
by dějiny našeho národa neúplné, prázdné, právě tak jako V Praze
Hradčany bez velechrámu byly by pouhými kasárnami, jež by se
zvedaly nad městem. P j , i

Za obojí, jak za založení kostela sv. Víta, tak za pevné zakot-
vení katolicismuve vlasti naší děkujeme světci, jehož milenium prá-
vě letos oslavujeme. Kostel, založený sv. Václavem, byl malý, ale
ponenáhlu byl přestavován a zvětšován. Podobným způsobem rostla
i síla českého katolicismu. Přišly ovšem též V dějinách doby, kdy
katolicismus u nás byl V úpadku, tehdy též zpustošen a oloupen
byl chrám svatovítský. Nyní však dostavěný velechrám, stkvějící se
v plné své slávě a' mohutnosti, je nám dobrou předzvěstí do bu-
doucna, že katolická víra v našem státě nezanikne, ale zmohutní.
a pronikne opět mezi dobrý, ale zanedbaný český lid; a o to bu-
deme hlavně my, čeští bohoslovci, kteří se máme státi. hlasateli této
víry, prositi sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a os-
tatní české patrony, jejichž ostatky odpočívají ve velechrámu, až
se do Prahy sjedeme na sjezd. l , .

j _ . K. Nykođym.
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ganizáciu, ktorá chce hájit záujmysvojich členov. Ze do akej miery
Y / Y I I I

 BohosloVec a „Fax llomana.”

i V dnešných společenských a medzinárodných stykoch sa všetko
odbavuje na kongresoch. Každýistav a každý smer má svoju or-

to cim, o tom by vedel kazdy rozpravať zo zkusenosti. ldea or-
ganizovania nie je na odhodenie, S tou sa načim zaoberať a ju u-
skutočňovať. Zvlášť katolíkom sa vytýka, že sú neteční a ľahostajní,
čo sa týka spolčovania - organizácie a nie neprávom. Katastrofy
na poli ľudskej mentality, revolucie, V kterých utrpela najväčšiu
škodu cirkev katolícka, sú neblahýrn následkem nečinnosti katolíkov
V životě ofrganizačnom. lšatolíci si neuvedomili princip polarity -
proti zlému- --ě dobré, proti nemoci - liek - až ked j pocítili na
sebe rozvratnú činnost svojich protivníkov. `

Tieto zkúsenosti primäly vodcov ,katol. inteligiencie a Vysoko-
školskej mládeže, že založili pre nich V Piíme organizáciu ,,PaX Ro-
manu.” .lej Vznik sa datuje od r. l920. Za účel má ,uskutečňovat
pokoj Kristov medzi národami, ktorý menovite svetová vojna tak
citeľne porušila. V tomto spolku sú organizované sdruženia katol.
mládeže stredo a Vysokoškolskej a to skoro celej Europy. Uspešné
kongresy v Ríme, v Bologni, V Ämsterodame, vfiudapešti, vo War-
šave a naposledy Cambridge -Londýn svedčia, že ,,PaX lÉlomana”~ z vpracuje uspesne. ~ s 5

Posledný kongres V Cambridge av Londýne bol zastúpený do-
siaľ nevídané, asi štvrť slovanských delegátov, preto dali nášmu
štátu podpredsedu V osobe univ. prof. Dra Dvorníka. Tam sme sa
na súkromnej porade dohodli, že budeme agitovať, aby sa kongresu
zúčastnilo čím viac delegátov z”našej Republiky.

Mojím úkolem je teda informovat vás o pomere bohoslovca k ,,PaX
Romane.” j í í P

Neobyčajnemnoho bohoslovcov a kňazov prišlo na kongres z Fran-
cie a čo je zaujímavé - aj sopárzafrického seminára Lyonskéhoj.
Zivo sa dozvedali o študentských pomerov vrozličných krajinách.
Zdá sa, že Francia chce byt ústredím snáh, ktoré majú za, účel
získat a udržať katolícku akad. mládež církvi katolíckej. Z ich Ustre-
-dia V Paríži rozchádzajú sa nitky, ktorými stoja V kontakte s kaž-
dou katol. organizáciou euv. štátov. Ich časopisy prinášajú najbo-
hatšie referáty o štud. hnutí a O organizačných podmienkach V tom
_ onom štáte. Týmto veľminapomáhajú saınotnu „Pax Pıomanu”.

i Na kongrese Vedú Zväčša Francúzi, najlepšie návrhy pochádzajú
od nich., V debatách sú Vždy nejčulejší. Veľa sa V ,,PaX Romane”
upravilo podľa ich návrhov a na blahodárnomsučinkovaní tohoto
sdruženia majú ľví podieľ. r j P

Po Ceskoslovensku přišlo najviacslovanských delegátov z Pol-
ska, medzi nimi aj dvaja bohoslovci. Beferovali na slovanskej schôdzi
O svojich pomeroch existenčných a Organizačných. Neboli iniciatívni,
ale svoje si obstáli. . ‹

Len Z českých bohoslovcov nebolo tam videť nikoho. Slováci po-
I
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slali dvoch. Prečo opústajú čes. bohoslovci takú příležitost, kde sa
dá oboznámit s prednými činiteľmi štud. hnutia a. dá sp nazriet
do organizačného života tejto tak dôležitej ustanovizne? Ceská de-
legácia nemá byt bez bohoslovca. Aj ten ıná reprezentovat aka-
demika svojej vlasti. Olomucká Stojanova lit. Jednota Vysiela toho
roku dvoch delegátov na kongres do Barcelony, kde bude zároveň.
svetochýrna výstava. Treba šírit obzor vlastný a oboznamovat cudzích
o nás. To sú dva hlavné účely takejto Výpravy. Myslím Sa najdu
medzi českými bohoslovcami ešte aspoň dvaja, ktorí by hodlali Vy-
stúpit na fóru, ktoré je povedzme-medzinárodné. Dovidenia!

Andrej Paldan, predseda lit. krúž. Stoj. Jednoty.

Niekoľko myšlienok z oslavyM. Bastislava
Štefánika.

(4 mája 1929 v literár. kruhu bohoslov. V Košiciach.)

Na celorn území republiky oslavujú desiaté výročie smrti Milána.
Bastislava Steíánika. . j

My tiež- skromné síce - ho oslavujeme. Naše opravdiveoslavo-
vanie vyvrcholí až neskoršie, ked -totiž budeme pracovat na povzne-
sení toho ľudu, za ktorý on tak neúnavnepracoval. Neberieme si
za vzor tých, ktorí veľkými oslavami,rečami ho oslavujú, a nehľadia
na ten l°ud, pre ktorý Stefánik pracoval, nevidia nesvornost, nenávist,
nevidia Vzmáhanie sa najväčšieho nebezpečia - nevery - ktorá kope
hrob tomutonárodu. P i

Veru, kde upadne Viera, tam upadne i národ. Viera je tá sila,
ktorá spojí ľud, národ do jedného šiku, ktorá povznesie blahobyt
tak na strane náboženskej, ako aj sociálnej a vlastenćeckej.z , , , A v- - , z vv zPrave pretu vel ku vec, pre dolezıtost vıery nuka sva nam sıroke
pole pôsobnosti, aby smechránili a povznášali ľud. Stefánik nám
dal príklad, a my to od neho odpozoruje-me. -

Jestli my budeme rozširovat, upevňovat Vieru V našom sloven-
skom ľude, rozširovat lásku, povznášat mravnost, tým oslávime naj-
lepšie Stefánika. Lebo Veď kto môže lepšie urobit pre slovenský ľud
než ten, ktorý duše tohoto ľudu privádza k Pánu Bohu.

. ' „ Carolus Cirbus.

Posudky.   
Doc. ThD“r. Frant. Cinelť: Podstata kněžské ordinace..

Str. 113. Cena 16 Kč. V . j v
Kniha vyšla jako -druhé číslo spisů Cyrìlometodějské fakulty vi O-

lomouci. Dogmatická tato monografie V lásce věnovaná bohoslovcum
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olomouckým a tamější nejmladší kněžské generaci, autor vycho-
Vával a připravoval ke službě oltáře, byla přijata radostně od Všech,
nebot opět zapl“řiu'je 'jednu mezeru V naší literatuře. Autor co nejpřes-
něji postřehl obtíže při řešení otázky podstaty kněžské ordinace, člení
splet. názorů, ukazuje způsob, jež vede k rozluštění. Posuzuje různé
argumentace, své vlastní plně rozvijí atd. - Kniha tato jistě bude
plně využita ode všech, kdož mají co činiti s těmito problémy i od
našich laiků, nebot je to též apologie šesté svátosti; apologie psaná
srdcem, V toužebné naději na plné ocenění veliké milosti kněžského
povolání a kněžského stavu. '

Jean Suberville: H V ě z d a za L is i e u X. Mysterium V sedmi obra-
zech. Přel. Dr. Fr. Odvalil. Edice Smíru. (Ses. Nep. Poč. P. M. V Pře-
rově, Sířava 7.) 1929. Stran 134. Cena 12 Kč. .

Vzal jsem tuto knížku do rukou s jistou nedůvěrou; dnes jsme
už přímo zaplaveni literaturou, obírající se ,,něžnou královnou růží“
Z Lisieux ve francouzštině, němčině i češtině, že skoro raději sá-
ihneme po jejích ,,Dějinách duše” než po jiném životopise. Toto
krásné mysterium se přece jenom od běžných knih s podobným
obsahem liší. Snad je to právě nové roucho, do něhož oblékl autor
předmět známý a možno říci populární: roucho dramatické a tím
nám ukázal duši dnes tak ctěné světice V novém světle. Obyva-
telstvo Paříže se před několika roky obdivovalo půvabné a čisté
světici ve filmu „Bose e1'feuillée” (Opadaná růže) a stejně uvítalo
tuto divadelní hru, plnou Vznešenévelebnosti, něhy i delikátnosti.
Stačí jenom uvésti několik slov z dopisu, jenž byl autorovi poslán,
a jenž stojí V čele knihy místo předmluvyz ,,Bylo třeba duše bás-
nické, duše velikého básníka, aby se nám ukázalo, že ze vší krásy
nejvíc uchvacuje krása svtaosti... Jakou to velepíseň zpívá Sula-
mitka Z Lisieux Miláčkovi těmito veršíl... Mysterium způsobí, že
lidé více poznají, více si zamilují víc budou uctívati růžovou
světici, mladičkou a již tak populárnı, a růžový keř nebeský, otřásán
jsa četnějšími modlitbami, sesype na zem nové květy...” Dobrý pře-
klad zaručuje čtenářům jméno známého tlumočitele z francouzštiny
Dra Pr. Odvalila; překlad je až na několik málo chyb (Však bude
mi snad říci dovoleno, s Johanou Z Arku) bezvadný. Doporučuji
všem, již milují úsměvavou ,,malou královnu velkého Srdce” s rů-
žemi V náručí... . iCÍZ.

\:ı=

Jacinto Veroľćıguer: l§ÍVěty Mariiny. Sebrané spisy Sigismunda
Boušky sv. Il. Vydala Ceskoslovenská ako. tiskárna V Praze 19229.
Stran 188. Cena 18 Kč.

„Květiny milují Matku Toho, Jenž je stVořil”. Tak začíná vstup
do květnice Mariiny, jejímž pokorným zahradníkem je katalánský
básník Jacinto Verdaguer, nadšený křísitel a obnovitel katalánského
jazyka 1 písemnictví, velıky syn ,,C1rkve zpıVaj1cí”, knez, trpıtel a svě-
tec. Jeho duše se zrodila a vyrostla V kouzelném ovzduší dávných
tradic středověkých mystiků jeho země, sv. Terezie Ježíšovy a sv. Jana
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I z.

zz Kříže; Verdaguer je dočasně poslední postavou V řadě svatých
svého národa. Můžeme býti vděčni Sigismundu Bouškovi, že vydává
toto vzácné a krásné dílo Verdaguerovo V druhém vydání. - Ver-
daguer je duše eucharistická a mariánská zároveň.. Matku Spasitelovu
miluje láskou vpravdě světeckou; a svou úctu i lásku k Ní vyzpíval

J ' I I' /V krásných písních a hymnech přitomne knihy, ktera ma velky vyznam
i V životě básníkovězi dokončil ji na sinrtelném lůžku jako poslední
odkaz svým nemnoha přátelům. Verdaguer miluje, květiny, „malé
Zázraky božské krásy”, protože jejich krása eodleskem veleby a nád-
hery Ívlatky Boží. ,, . . . O květiny, hříčky andělské, radosti země,

I I / /:zaslíbení nebes, vzpomínko na ztracený ráj, záruko raje, ktery nas
očekáváÍ...” Nejkrásnější je oddíl prostřední, ,,Písně” (Marie květ
vije, Panně Marii, Boží pastýřka, Dívka Mariina a -

Jak růži
tě druží
nebe V čelo své,
Bůh míru _
vesmíru
Královnou tě zve. -

Na konec připojen je životopis Verdagperův a pro čtenáře cenné,
poučné i zaímavé vysvětlivk botanické. Skoda 'enom, že ro nemoc
překladatelbvu nemohly býtiy,,l{věty Mariiny” ujiraveny dľěfinitivněg
dílo mohlo býti úplně bezvadnýml Přes to však „Květy Mariiny”
jsou knihou vzácné krásy a knihou velkých hodnot uměleckých, ne-
hledíme-li k tomu, že byly poctěny Výsadou a vyznamenáním v Církvi
ojedinělým, nebot barcelonský biskup a kardinál Casaňas udělil sto
dní odpustků svým diecesanům při každé jednotlivé básni této knihy,
kterou četli nebo slyšeli čísti. „Květy Mariiny” bych dal do ruky
každému ctiteli Neposkvrněné jako dobrou rozjímavou i modlitební
knihu pro měsíc .květen.... J Ch.

illi/tuláš Mišík.“ Husiti na Slovensku. Tlačou Ondreja Žabku
V Banskej Bystrici. 1928. “

Kniha je odvážným pohledem do dějin Husitů na Slovensku.
Učiniti si věrný obraz o Husitech na Slovensku je velmi nesnadno.
.Madarští historikové zastávají se Jiskry a české kolonisace, chtějíce
vysvětliti dodatečné kolonisování Slovenska živlem slovanským a tím
popřít historické právo Slováků. Ceští historikové však Bratříky od-
suzuji. . .

Doba vlivu na slovenské dějiny rozdělena na dvě části. Doba
výprav Zižkových a Holého a doba Jiskry Z Brandýsa. Války „Bra-
`tříků“, ničení památek a všeho, co mělo spojení s církví katol. Vše,
co nesou ssebou nábož. boje. - Autor podává ucelený obraz těchto
bojů na Slovensku a práce skýtá pěkný dojem. Jest zajímavé, že sym-
patisuje s Hunyadem, omlouvá jeho zradu vůči domu Albrechtovu
a ukrutenství k zajatcům V Moldavě.
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Vel i k ot n o č n í p o V í d k y. Z ruštiny vybral a přeložil A. Vrzal.
Díl I. Nákladem Ceskoslovenská akc. tiskárny V Praze, str. 284,
cena 20 Kč.

Autor, výborný Znalec ruské literatury, podává nám výběr povídek
starších i novýchvynikajících ruských autorů, které svým obsahem
vztahují se bud přímo k tragédii kalvarské, nebo k slavení Velikonoc
u pravoslavných bratrů Busů. Vezměte knihu tuto do ruky a čtěte,
aby i zvás ovanulo kouzlo zmrtvýchvstání Kristova, a aby i Vy jste se
přidali k jásotu té měkké duše ruské a s ní abyste V naději na život
věčný volali: ,,Kristus vstal z mrtvýchl”. E. V.

P o c h o d e ři. Almanach katol. studentstva V Uh. Hradišti. Hedi-
goval Oldřich Svozil. s `

V letošním jubilejním roce i mnohé SSS. vstupuje do jubilea
svého 10 letého trvání. Nejkrásněji to oslavilo katol. studentstvo
V Uh. Hradišti almanachem ,,Pochodní”. Zračí se V něm veškeré
úsilí, které katol. studentstvo po válce vyvinulo V boji proti ne-
Věreckému náporu. Až se jedenkráte bude psáti a hodnotiti historie
těchto bojů, bude almanach „Pochodeři“ důležitým pramenem. Sk.

 Z našich seminářů.
J Zpráva o činnosti „Růže Sušilovy” V Brně

za správní rok 1928-29.

I. S pomocí Boží jsme měli V uplynulém správním roce 25 schůzí, a to 17:
výborových, 4 členské, 1 přednáškovou, 2 akademie a valnou hromadu. Započítáme-li.
činnost kroužků tiskového a sociologického do činnosti Růže Sušilovy tedy pořá-
dali jsme celkem 37 schůzí. Na přednáškové schůzi 27. března 1929 promluvil dp.
J. Pospíchal, říšský vzdělavatel Orla čs. o svatováclavských dnech Orelstva V Praze“

Y/ I Va o prıpravach na ne. «
II. Slavnostní akademie bvly letos pořádány dvě. První na oslavu desítiletéhofl

trvání republiky čs. 28. října 1928 s tímto programem: 1. Proslov kol. Drábka.
2. B. Smetana: Věno. Sbor. 3. Katolicismus a naše národní osvobození. Přednáška
dp. Aug. Neumanna O. S. A. 4. Zdeněk Fibich: Poem. Houslové sólo S doprovo-
dem klavíru. 5. B. Smetana: Bohové Věční. Sólo S doprovodem klavíru. Zpíval kol.
Chlup. 6. Petr Křicka: Medynja Glogowska. 'Recitace kol. V. Skalníka. 7. K1. Mi-
nářík: Vězeň. Legenda Svatováclavská. Sólo S doprovodem klavíru. Zpíval kol.
Chlup. 8. Bud. Medek: Zborov. Recitace kol. Lanče. 9. Fr. Liszt: U Slavu sv. ap..
Cirila i Metoda. Slovinský sbor. 10. Národní hymny. Z
. Sbory nacvičil a řídil kol. Florián. Solový zpěv a hudební čísla doprovázel
kol. Fojtík a Chlup.

Druhá akademie byla veřejná a pořádala se ve dvoraně Nového Domova na
oslavu dvousetletého Výročí svatořečení sv. Jana Nepom.uckého~ dne 16. května 1929
s tímto programem. 1. Proslov ndp. regenta Dra. Skoupého. 2. Karel Bendl: Chorálv
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národa českého. Sbor. 3. Ant. Dvořák: F-dur kvarteto Opus 96. 3. Fr. Musil: SV.
.lene . .. Sbor. 4. SV. Jan Nep.-jeho obrana a význam. Přednáška kol. Hübnera.

Ant. Dvořák: Sonatina. Houslové Sólo S. doprovodem klavíru. Zahrál p. učitel
Palát z Třebíče za doprovodu sl. Sojové z Brna. 6. Paul Claudel: SV. lan Nep.
Recitace kol. Drábka.“ 7. K1. Minařík: Vězeň. Sólo s doprovodem klavíru. Zazpí-
val kol. Chlup za doprovodu dp. prof. Martínka. 8. Klemens Mariánský: Pouť ke
sv. Janu. Recitace kol. Lanče. 9. los. Nešver-az Slavnostní sbor. - Sbory nacvičil
a dirigoval za výpomoci pěveckého kroužku ,,Moi`avana” dp. prof. Martínek. Aka-
demie zúčastnilse J. M. ndp. biskup Dr. Jos. Kupka a řada duchovních i svět-
ských hodnostářů. . .

III. Mimo schůzi přednáškovou a slavnostní akademie byly konány také Ai člen-
ské schůze, na kterých kol. předseda referoval o_ práci Výboru a o „li/luseu”. Do
programu 3. členské schůze byla zařazeiia přednáška kol._Chrousta O zájezdu bohosl.
delegace do Jugoslavie. í

IV. Jinak veškerou agendu vyřizovalvýbor, který se sešel celkem l7krát. .led-
nací protokol vykazuje 373 jednacích čísel. Z toho odesláno l64 dopisů a přijato
209.' I letošího roku byl udržován přátelský poměr se všemi bratrskými: jednotami
domácími i zahraničními. Zvlášť srdečně styky, byly s bohoslovci jugoslávskými,
které slibně byly zahájeny prázdninovým zájezdem 5ti členné delegace do Jugo-
slávie. Přátelské styky s kol. Slováky byly utuženy zájezdem bohosl. delegace do
Žiliny. I s bohoslovci polskými byli jsme ve styku a doufáme, že při příležitosti
letošního pražského sjezdu stanou se tyto ještě srdečnějšími. .

Letošího roku uskutečněna myšlenka zříditi kurs slovanských jazyků. Pozornost
věnována na prvém místě ruštině. V kursu přednášel p. Dr. Vilinský, známý pra-
covník unionistický, syn lektora ruštiny na brněnské universitě.

S' katol. studentstvem pěstovány přátelské styky. Kol. Drábek přednesl na Zem.
é pracovní konferenci V Olomouci referát o unionisniu, který byl také uveřej-

nen V 9. čísle ,,Jitra”. V brněnském mužskéni S. S. S. přednášel dvakráte kol.
Chroust o zájezdu bohosl. delegace do Jugoslavie. Mimo to čtyřčlenná delegace R.
S. zúčastnila se první pouti katol. studenstva brněnského na Vranov.

Čítárně a knihovně věnována zvláštní péče. Knihovna rozšířena o 204 svazky
a do včítárny docházelo 79 časopisů a revuí.

›-1«‹ 1-~\
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9 Clenové „Růže Sušilovy” Vypomáhali také při podnicích nespadajících dorčin-
nosti „Růže Sušilovy”. Pěvecký sbor zpíval na Svatováclavské akademii, pořádané
svatováclavským výborem brněnským, při přednášce ].`l`»/l. ndp. biskupa Čárského
o cestě do SV; Země a při přednášce o pronásledování katolíků V Mexiku.-Tím
by byla stručně činnost R. S. V uplynulém roce naznačena.

Na 53. valné hromadě konané dne 30. května 1929 zvolen byl nový výbor:
losef Buš, předsedou a redaktorem ,,Musea”, Alois Fiala knihovníkem, Emanuel
Valoušek, jednatelem, Antonín Chroust, pokladníkem, Bohumil Švec, administráto-
rem ,,Musea”, Václav Skalník, archivářem. ˇ ~

h-ı\I-JÍI'I|\ x.ıZnázorřiujíce tuto zprávu nemáme jiného přa než aby letošní pout, kterou
Vykonáme ke hrobu sv. Václava přinesla nám hodně nadšení a chuti k další práci
a zároveň roznítila V srdcích našich velikou lásku k duším, k církvi a vlasti.

_ V .Alois Fiala, odstupující jednatel.
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V' - V V 0 /` ø » øC1-nnost Lit.-recnıcke Jednoty bohoslovcu V Hradci
Královévroce 50tiletého jubilea jejího založení
(1928_29)  

V okamžiku, kdy uplynulo půl století jest jistě dobře se zastaviti, pohlédnouti
zpět-ke kolébce- pohlédnouti do budoucna a změřiti své síly . . . A tak uply-
nul rok v naší Jednotě, rok bohatý na práci, rok, V němž Jednota rozvíjela se
všemi směry a vyplnila všecky účely stanov. Ť

Padesátiletí oslaveno bylo akademií a Jubilejním číslem ,,Musea”. Akademiev
pořádaná na oslavu 50tiletého trvání Jednoty, vyzněla ve vděčný dík Bohu za pomoc
a V nadšené tužby: neustati v práci a položiti dobré základy k padesátiletí dru-
hému. Velké myšlenky a velké okamžiky tak lehko přenesou nás Z všedního la-
dění k nadšení. Ač studia V letním semestru skýtají pramálo volného času, přec
i ten, co byl, rádi jsme věnovali přípravám na tuto akademii. .A nelitovali jsme
námahy. Vždyť ti, co odpoledne V neděli 28. dubna vcházeli do fortny semináře
šli tam k vůli nám a k nám! Mnoho vzácných hostí Z kruhů duchovních i lai-
ckých naplnilo slavnostně vyzdobený sál do posledního místa.

Program: 1. J. Paukner: Vlasti. Mužský sbor. 2. Přednáška vldp. Thdra Fr.
REYLA. 3. J. Bønøšz Púı Sxøıøfl. Báseň. 4. W. A. Møzanz zz) Z ızv.-n-fløta xIIA11ø-
gro vivace ássai. b) Z kvarteta XII Menuetto. 5. F. Schubert: Ave Maria. Solo
zpěv. 6. K. Dostál-Lutinov: Co je království Boží? Báseň. 7. P. J. Čajkovskij:
Barcarole. Housle, piano. 8. Dr. A. Dvořák: Písně biblické VII. 9. R. Suchý: V mlče-
ní mém žaloba má pláče . ._ Báseň. 10. Dr. A. Dvořák: Písně biblické X. 11.
W. A. Mozart: a) Z kvarteta II Presto. b) Z kvarteta II Menuetto. 12. J . K. Knahl:
Slovan. Mužský sbor. 13. Národní hymny. `

. Desítileté trvání našeho státujbylo oslaveno slavnostní schůzí 28. října 1928.
Na' pamět tisíciletého jubilea Svatováclavského a dvěstěletého svatořečení sv. Jana
Nepomuckého uspořádána byla akademie s programem: 1. B. Smetana: Věno.
Mužský Sbor. 2. Řeč předsedy J. Doležala: Kníže Eucharistie. 3. Zavěšení obrazu
sv. Václava. 4. J. Vrchlický: Balada Svatováclavská. Báseň. 5. P. J. Čajkovskij:
Canzonetta. Housle, piano. K. Bendl: Cavatina. Housle, piano. 6. V. J. Novotný:
Dumy Z poroby a Svobody. Solo zpěv. 7. W. A. Mozart: Z kvarteta VIII allegro.
8. M. S. Černý: Svatý Václave. Báseň. 9. W. A. Mozart: a) Z kvarteta XIX Sere-
náda. b) Z kvarteta VI Allegro. 10. V. J. Novotný: Dumy Z poroby a svobody.
Solo Zpěv VII. 11. Chorál Svatováclavský.  e

Slavnosti naší zúčastnil se i náš nejdůstojnější arcipastýř, kterýłke konci Slav-
nosti promluvil o hlubokém vnitřním významu jubilejních oslav svatováclavských.
Bohoslovci tak zahájili oslavy Svatováclavské V Hradci Králové.

Všech schůzí bylo 24. Z nich přednáškových 10, výborových 6, organisačních
6, jedna slavnostní a jeden literární „Březinův večer“. Měl ráz pietní, propagační,
informační. Mnoho večerů bylo věnováno cvičení zpěvu a hudby. _

Témata přednášek: 1. Dp. V. Hradecký, americký farář: Mexické pronásle-
dování a pastorační principy V poměrech amerických. 2. J. Doležal (V): Des-et let
čsl. státu. 3. J. Varhánek (IV): Vznik za hygienický význam oděvu. 4. J. Beneš:
(V) Putování po Krkonoších. (Feuilleton.) H5. Univ. prof. Dr. B. Kutal: Palestinou.
6. B. Ťok: Slovensko po převratě. 7. V. Kubát: (IV) Obrození katolicismuvAn-
glii. 8. J. Doležal: (V) Význam a“`dějiny pouti. 9. L. Honsnejman (V): Význam
Eucharistie v kulture lidstva. 10. P. Mejsnar (V): O církevním zpevu a hudbě.

e ~  1ó2 
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11. J. Beneš: Otokar Březina, básník vysokých horizontů S ukázkami.
Pavelka: (III) Učinnost modlitby a zákony přírodní. P

V Referát O sjezdu Ústředí kat. studentstva v Brně podal J. Beneš, o sjezdu vele-
hradském P. Mejsnar. - y I

Spolkoifou knihovnu rozšířili jsme zase o 60 svazků. V čítárně bylo vysta-
veno 20 různých časopisů. A členové Jednoty jich skutečně užívali. Za rok bylo
půjčeno 371 knih. .

Hudebně- pěvecký kroužek stupňoval svou :činnost z. roku minulého. Účin-
koval při všech akademiích a spolkových zábavách. Zvláštní zmínky zasluhuje kvar-
teto, které pěkně se uvedlo V akademii Svatováclavské a jubilejní. Hrály se Skladby
Smetanovy, 'Dvořákovy, Bethovenovy, Mozartovy. Pěvecký kroužek vypomáhal též
na choru katedrálním. Škoda, že S novosvěcenci odejde nám řada dobrých sil zpěv-
ných a hudebních. .

Korespondence za letošní rok obsahuje 56 čísel. Členů bylo 21. Obrat činil
v tomto roce 5500 Kč.

Milovali jsme Jednotu prací; tichou, skrytou, nenáročnou prací. Nadšení pro
ni, aby žila, nenechali jsme vyhasnout-uchováme je těm, co přijdou po nás!

Nové práci v roce příštím: (Bože zdař ! j
Josef Doležal, předseda. I Just Jan, jednatel.

. Zpráva o činnosti Stojanovy Liter. Jednoty boho-
slovců V Olomouci ve správním roce 1928-29.

Ještě za zvuků fanfár a když nezmlkla ještě Slova slavnostních řečí, jimiž bylo
oslavováno padesátiletí Jednoty-přebíral vládu nový výbor. Byly mnohé obavy
o jeho úspěších-ale všechny jako jarní mlhy zmizely hned v prvních týdnech.
Ukázalo se, že dobrá vůle a sebedůvěra dovedou konat divy. I

Činnost zahájena poutí na posv. Hostýn 3. května. Pouti se zúčastnilo 36 čle-
nů za vůdcovství vdp. P. Superiora. Hned do prvého měsíce činnosti spadá zda-4
řilý zájezd do Klášterce Is P. Aloisu Viceníkovi, který z vděčnosti za jmenování
čestným členem Jednoty-pozval Starý i nový výbor Jednoty k návštěvě svého
>›probošství‹‹. Zápis jednatelské knihy O tomto zájezdu zaznamenává- - >›po vese-

slovech rozloučení P. Viceníka na kláštereckém nádražíčku - odjíždíme se vzpo-
mínkou na krásnou Stojanovskou duši buditelského faráře - zapadlého vlastence
--kněze-který dovede milovat až do krve svůj národ a církev‹‹. Větší část předě-
prázdninové činnosti zaplnily přípravy le velehraclskému sjezdu., Konán péčí naší
Jednoty ve dnech 18.-I-20. VII. 1928.. Podrobný referát O něm přineslo ›>Museum‹‹
č. 2.--Sjezd slovenských bohoslovců 0 Žilině obeslala Jednota trojčlennou delegací
-celá výprava bohoslovců olomouckých čítala devět členů. - Tři členové Jednoty
zúčastnili se propagačního zájezdu do Jugoslćwie - o němž podrobný referát přineslo
3. a 4. ČÍSIO >›MuS68«. I

Konáno 18 řádných výborových schůzí-2 mimořádné. Členských schůzí s re-
feráty konánopět. Na schůzích přednáškových vystřídalo se 7 řečníků: Dr. Va-
Sˇica Z Olomouce: Náb. poměry na Podkarp. Rusi (I, II), p. J. Kuncek, uč. ZˇOlo-
mouce: Vzdělavatelské zásady V Orlıi, Dr, U. Habáň, O, P.: Skutečnost či iluse;
Psychologie mládí (I, Il), P. Jan Zakopal ze Stropkova : O misijních plánech redem-
ptoristů na Podkarp. Rusi, P. Daňha, vzdčlavatel U. K. S. Praha: Náboženství kat.
spolků mládeže -Msgn Fr. Jemelka: Mé misie v Belgii (I, II), Dr. Jaroslav Duıych:
Mé dojmy ze Spanelska. - t P I 9
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j j Různé příležitosti daly podnět k oslavám a akademiím. Podobných slavnostních
podniků bylo 8. I _ J

“ Jsou to : 1. 15. října : oslava šedesátin příznivce Jednoty a velehrad. .sjezdu J. M.
preláta, univ. prof. Dr. Jana Nep. Hejčla. 2. 15. října: tradiční vzpomínka Ť arci-
biskupa Dr. A., C. Stojana- blalıe' paměti. 3. 28. října: oslavováno společně s Br-
nem desítilete' trvání naší republiky. - Při té příležitosti obnoveno zasvěcení Jedno-
ty Božskému Srdci Pán 4. 25. listopadu: Společně s ASSS. Olomouc -- oslava
šedesátin básníka Otakara Březiny-mluvil spisovatel Jaroslav Durych. 5. 5. prosin-
ce: Mikulášský večírek. 6. Jednota též vyplnila program oslavy desítiletěho trvání sjed-
nocené Polsky, která -konána v aule C. M.b'ohoslov. fakulty. 7. 9. prosince: pořá-
dala l Jednota oslavu desítiletého trváníjihoslovanskéiıo státu s přednáškou spisovatele
Dr. Bohuše _l/ˇybírala. 8. 24. února: Domácí slavnost na počest podjáhnůf I

SZ další činnosti jen glosy : Rozšířeııa čítárna t. získáno 24 nových slovanských
časopisů. Odebíráse nyní pro čítárnu 21 novin, 43 časopisů -kromě zmíněných
24 nových. .Finanční náklad na čítárnu 173950 Kč. -- >> Slovanská knihovna‹ slavila
letospětadevadesátiny svého trvání. Čítá k valné. hromadě 4700 čísel. Finanční
náklad během roku 917 Kč - ,mimo vazbu knih-dosud neukončenou. - V uspo-

ní „Stojanova 1Wusea” pokročeno hodně ku předu.-Velká pozornost věno-

ç'D‹
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.Vana rozšíření časopisů mezi bohoslovci - tak odebíráno 8 časopisů V 456 číslech úhr-
nem. Rozšířený též knihy -- 1050 svatováclavských pohledů, 200 obětin, 60 knižních
kalendářů p. Šorma, 10 nástěnných_ ››M'usea‹ odebíráno 104 eótempl, (Do počtu dříve
uvedených časopisů nečítáno).--Cilé styky udržovány s bohosloveckými jednotami
u nás a v~JugOslavii, 8 Apoštolátem Sv. C. a M., 8 polskou jednotou ,,Kol” ve Lvově,
8 U. S. v Praze (na S. E. F. zasláno 260 Kč). - Korespondence'velká.- Celkem 431,
čísel,-Stav členstva kekonci správ. Období 105 členů. O Jednotu se V tomto r, velmi
starali: Pan senátor Valoušek, kanovník Dr. Kachník, spisovatel Dr. Musil, Dr. Al.
Kolísek z Bratislavy, P. Štork S. J." Praha," Dr. Mořic Hruban, předseda senátu RČS.
4- Zvláště nutno vzpomenouti vzácné přízně J. M. olomouckého arcibiskupa Dr. Leo-
polda Prečana - jehož jména bude vždy vdeˇcˇně vzpomínáno. - Vřelý zájem O Jednotu
projevovali vdp. představení: Msgr. Fr. Kutal, Superior, Dr.. Cinek, spirituál a lektor, Dr.
Procházka, protektorlednoty. Všem zmíněným dobrodincům - a celé řadě duší - za
pomoc, rady a modlitby - vroucí »Zaplatí P. Bůhť a slib opeˇtovaných modliteb. - 12,
března konána valná hromada. Předsedou ctp. Dolanský, místopř. ctp. Talanda,
jednatelem ctp. Míša), pokl. ctp. Dubský, knihovníkem ctp. ,Hamrala - členy vý-
boru ctpp. Kubíček, Husek. -Nový výbor zahájil ihned slibnou činnost.

p .VS Božím požehnáním do nové práce ! ,
Al. Talanda, odstup. jednatel, Stanislav Schneešzveis, odstup, předseda.

Zprávykroužků: , , .S

. K r o u ž e k s o c i o lo g i ck Kroužek stal se letos nejsilnějším útvarem Jed-
noty po :kroužku tělocvičném; čítalz 30 členů, což jest vzrůst oproti minulým
›hubeným‹‹ letům, velmi potěšující. Schůzí nebylo pořádáno příliš mnoho, ale látka
na_,nich probíraná byla důkladně avšestranně prodebatována. Dvěma aktuelním

V V Y/ Y I Y V' ' . I .V Ivecem byla predevsim venovana pozornost: strukture, cınnostı a vadam dnesnıch
katol., spolků a pak katol. tisku. Těmto .otázkám věnováno 7 schůzí členských;
mimo to konaly se 3 'schůze debatní za vedení vldp. Dr..Vaška,. kde pojednáváno
o současných kulturních událostech. J A e

j . . V

. 164 .



-.zá . ' v. v z ..'- .-".'-."'"`"-'- '""'*_~;›. “' " ' ˇ' - " ' ` ' ˇ` ' I " ˇ“ '- “ ` ` - ˇ ˇ ` ˇ' - ` v ' -3"' ' '

V

..x. ~ . „nn

2 Z kroužku vyšel popud k provedení tiskové akce rámci Jednoty, k založení
jubilejního Svatováclavského fondu tiskového a k vydání informačního letáku o boho-
sloveckém studiu V semináři pro abiturienty. Možno oprávněně říci, že Sociologický
kroužek se snažil povznésti se na úroveň nejčilejšího kroužku Jednoty, Kéž dá Bůh,
aby tohoto cíle dosáhl V příštím správním období! I

j Ignác Stodůlka, odstup. předseda.

K ro už e k apo logeticko-unionistický. Členů bylo letos 32. Schůzí
10 a 2 uspořádány zásluhou kroužku pro celou Jednotu I.-O hnutí unionistickém měli
přednášky: ctp. Dolanský (III. roč.) „Roztržka západu a východu a její následky”
a ctp. Paldan (IV. roč.) ,,Pax Romana ve světle unionismu”. O nejnovějších snahách
protestantských nás poučil ctp. Tureček (III. roč_) »Mírové snahy pojítkem protestan-
tismu‹‹. Liturgickým životem se obíral ctp. Dubina (IV. roč.) v přednášce »Liturgic-
ké Zvláštnosti v -Německu a liturgické hnutí u nás«. Referát o vývoji adventu připo“-ˇ*
jil ctp. Šigut (I. roč.). S exercičním hnutím obeznámil nás ctp. Krist (III. roč,);››Exer-
øiøiø Různá nánúżıfly px-øżi øxøxčnixnn hnnżi vyvváúı ap. Tniıøh (I. x~øč_)  

Po Vánocích přednášel ctp, Schneeweis (IV. roč.) „Stojan v nekatolickém' tisku”
2. øqz>_Šnø1<(III,xøč.) „o vývøgi zx pš~s1<áž1<áøh xnisirn Vıáp. xnflgx-ø Jønnøıhfl xnınviı
zásluhou kroužku celé Jednotě ve dvou přednáškách O misiíchgmezi krajany v Ně-
mecku a Belgii. V semináři rozšiřoval kroužek časopisy, brožury, (hlavně Zivotem
1500 ex., O Mexiku 154 ex.) A í 4 I

Práce mimo seminář: Zásluhou kroužku uspořádána Výstavka nábož. knih na
euchar. krajinském sjezdu v Opavě, při níž bylo prodáno knih za 450 Kč. - Kroužek
rozesílal časopisy a brožury do různých vesnic. Do šesti rodin byl předplacen ročník
1929 i»Životem‹‹. - Byla podniknuta sbírka různých knih mezi kněžími pro rodem-
ptoristy na Podkarp. Rusi,-Z různých peněžních sbírek bylo zasláno: Stud. Exerciční
Fond. 110 Kč, Zahraniční apoštolát asi 200 Kč, Druž. Petra Klavera 162, zemská ne-
mocnice v Olomouci na náb, brož. 125 Kč, Pro dědictví sv. Prokopa získáno 67, pro
Děd. sv. Jana 40 nových členů. Členských příspěvků zasláno: Děd. sv. Prokopa 3475
Kč zz as-.S5 Kč, Dčá. sv. Jana 2160 Kč a ánz- 170 Kč,   

Členové uveřejňovali své články v »Apoštolátě sv. Cyrila a Met.‹‹ a pomáhali
redakci V překládání a opravách. Měli také přednášky ve Spolcích O prázdninách. Na
valné hromadě kroužku 1, III. 1929 zvolen předsedou ctp. Ant. Fabík (II. roč.) zapi-
sovatelem ctp. Frant, Hamrala_ r „ Dolanský Jos., odstup. předseda.

Zpráva pěvecko-hudebníhokrou žku, Pěvecko-hudební kroužek uplat-
ňoval se velmi činně téměř při všech podnicích Jednoty. Zvláště pěvecký sbor vyvi-
nulse během posledních dvou roků, hlavně zásluhou tehdejšího dirig. vlp. Rygala
V těleso jednotné al silné, jak co do počtu členů tak i co do schopnosti reprodukční,
Činnost tohoto kroužku neoınezovala sejen na seminář, ale uplatňovala se i příleži-
tostně v jiných spolcích katolických. e e e  

Kroužek dosáhlpočtu 32 ,činných členů a zpíval sbory různých skladatelů, hlav-
něž Bendla, Křížkovského, Smetany, Foerstra, Janáčka. Z jiných byly provedeny
sbor Tovačovskěho, Vašáka, Jelena, Prause,Picky, Spilky, Jindřicha a Rovněž
orchestr stal se významným činitelem při akademiích. .Isa dobře secvičený .zahrál
skladby Beethovena, Dvořáka, Mozarta, Haydna, Čajkovského, Schuberta a jiných.
Při slavnostnějších příležitostech“vypomáhali i kol. Němci. Jest si přáti, aby úroveň
tohoto kroužku stoupala stále výše.  _ Fr, Pitrun, t. č. dirigent. .

nn
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T ě l o vých o vný k r o u ž e k . Kroužek mající před prázdninami 39 clenu vzrostl
po prázdninách 11346 členů, čímž se stal největším kroužkem. Cınnost jeho, ac poctem

y , ' . ø , ` . Y I ' V V V/ _
prednášek slabšı než jina léta, byla přece znacna. Práce mezi clenstvem svedcı o do
bré činnosti kroužku. Cílem bylo, aby bohoslovci byli co nejúžeji připoutáni k. idei
orelské, ať již objasňováním názorů na ,,Orla”,'ať prakticky v seminární tělocvičně.
Uspøřádány 3 přednášky, br. učitel J , Kuncek promluvil na téma: ,,Kněz jako vzdě-
lavatel a pracovník v ,,Orlu”, předseda kroužku na téma ,,Orel a idea svatováclav-
Ská”, jednatel o SDO,  `

Čilejší byla činnost V tělocvičně, kde se pilně členstvo připravuje na SDO, na
hřišti v zahradě, na orelském stadiu při Wolleyballu, házené -a lehké atletice atd.
Nově zvoleni předsedou ctp. K. Kremser II, roč., jednatelem, ctp. Jos. VeselýII_ roč.
a náčelníkem B. Hojfmann Il, roč. I Jan Hradil, odstup. předseda.

L i t e r á r n í k r o u ž e k, Ve vedení vystřídalo se několik bohoslovců, až teprve
vlp, Šumšal -udává pevnější směrnice. - Na formálnpsti si kroužek nepotrpěl. -
Konána »ostatková‹< literární merenda a dvě schůze. Clenů bylo 12, psalo se hodně
-avšak jen jedinci do mnohých časopisů, A to s úspěchem a slibnou budoucností.
Poněvadž členové jsou sám ››kvas<‹ a intelektualismus -i jde organisační kroužková
práce velmi pomalu, U jedinců je však činnost horečná. - Předsedou do nového
správního roku zvolen ctp. Andrej Paldan. M Al, Talanda, odstup, jednatel,

Výroční zpráva pražské Růže Sušilovy”
za rok 1928.--29. ~ I .

\_9 \§

I Je dobře přehlédnouti práci, vykonanouvurčitém období časovém, poněvadž
objeví se některé přednosti, jichž se může ipozději užíti, ale též přijde se na
různé nedostatky, jichž je třeba V budoucnu se varovati, -I pražská R. S, každo-
ročně přehlíží svou činnost a posílá O ní zprávu do ,,Musea”. Srovnáváme-li činnost
letošního roku S rokem minulým, můžeme konstatovati, že nastalo jakési uklidně-
ní po bouřlivém roce minulém, čehož důkazem je, že výbor, zvolený na minulá
valné hromadě, zůstává beze změny po celý Správní rok,

Činnost R. S, spočívala jednak V pořádání schůzí, jednak v péči -o knihovnu
a čítárnu, Od poslední výr. zprávy konána 1 řádná valná hromada, 11 schůzí člen-
ských, 10 'Schůzí výborových, Přehled členských schůzí: 28, května 1928 byla 42,
řádná valná hromada R, S,, na níž zvolen následující výbor: Lad. Šinkmajer (llI,),
místopředsedou Ant. Kindl (JIL), jednatelem K, Nykodym (lI,), pokladníkem V.
Sedláček (IL), knihovníkem K, Metyš (I,), zapisovatelem Fr, Ryba

8. června: Volba zástupců, na valnou 'hromadu ÚKSČ., volba zástupce do
ÚKsč, (L, Šinhnznjøx) a výzva h højnć účasti na pxázáninøvýøh høhøsıøvøøiýøh
øjøzáøøh na Vøıøhxfláè .-1 v Žiıinè. 21. njnnz Køı. Kináı ınáżøø pøđává pøčáazy
a program R, S, a vítá všechny nové členy, Podány referáty z bohosloveckých
sjezdů na Velehradě a v ,Zilině. Zvolen též II, knihovník (Fr. Burian I, r.). li-
stopadu: Kol, Kryštof ve své přednášce: »Nedej zahynouti nám ni budoucírn‹<
poukázal na ideu Svatováclavskou od doby sv. Václava až po dnešní časy. II. li-
stopadu: Přednáška univ, profesora Dr, Budaře: ,,O idei orelské”. 25. listopadu _
Dp, Alex, Titl seznamuje nás smoderní pastoraci na pařížské periferií. 13..'ledna
7929: Volba revisorůjúčtů a zřízení zvláštního sjezdového výboru, do něhož zvo-
leni kolegové Šinkmajer, Boukal, Sedláček a Ryba, 27. ledna: Kol. Kebrle pro-

‹ . `
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mlouvá o sociálním a charitativním významu sv. Václava. 10. února : Vldp. farář.
Tylínek přednáší na théma : »Význam B. S. pro budoucí spolkový život kněze<<
3. března: Vldp. A. Benda zmiňuje se O své pouti do Lurd V r. 1927. 21. dub-
na: Volba předsednického terna. 28. dubna; Vldp. Stan. Pilík podává praktické
pokyny Z duchovní správy. c

i Ač finance B. S. jsou velmi slabé, přece věnován na knihovnuačítárnu obnos
146485 Kč a to za časopisy dáno 572'2.5,,Kč, za knihy 28580 Kč a za vazbu
knih óoó-80 Kč. Čıønú má ıaøz-, R, s, 26, z nžøh 2 Bnsini n 1 sIøvá1‹..Pêči nø-
vého vldp. ředitele opatřeno nářadí pro tělocvičnu, takže se pomýšlí na znovuzřízení
odboru tělocvičného. PU“/ˇažováno též O založení odboru pěveckého, avšak pro na-
prostý nedostatek času a poměrně dosti malý počet bohoslovců od toho upuštěno.
Snad dá Bůh, že v letošním jubilejním svatováclavském roce přihlásí se po prázd-
ninách větší počet abiturientů do prvního ročníku a pak bude možno k založení
přikročit. r i

Končím zprávu a zvu jménem B. S. všechny bohoslovce na Svatováclavský
sjezd bohoslovecký, který se koná ve dnech 7. -10. července 1929 v Praze,

Karel Nykodym, jednatel R. S,

Bohosl. ústav C. Ss. B. v Obořišti.

S řeholními a bohosloveckými povinnostmi spojili jsme jako jiná léta i různé
vědecké a umělecké snahy. Je nám to nyní snadnější než dříve pro větší počet
nás všech 35.

Svou mimoškolní činnost jsme rozvíjeli v různých odborech. Literární odbor
se staral o vydávání 2 psaných časopisů, českého ,,A1fonsa” a německého ,,Kle-
menta”. Poněvadž se dočkává ,,Alfons”, měsíčně vycházející, 25. ročníku, pořídili
jsme podrobný rejstřík všech jeho vědeckých, beletristických příspěvků. Mnohé Z nich
jsou roztroušeny i ve veřejných časopisech.

Pıečnický kroužek se staral o praktická miletická cvičení a každých 14 dní
pořádal schůze. Nejméně 2 členové vždy přednášeli buď vlastní práce nebo vý-
řıatky zklasických autorů. atoudílel předseda ostatním slovo k věcné kritice O debatě.

O důstojné pořádání ústavních slavností pečoval odbor dramatický a pěvecký.
I uvedli jsme na své jeviště Jiráskovy ,,Psohlavce” a drama P. Carnota 0. S. R.
Řeřavé uhlí” (Fenrige Kohlen) Při těchto a jiných příležitostech vystupoval náš7: ' -

četný pěvecký sbor a přednášel skladby Nešverovy, Bendlovy, Smetanovy a
_/ /V' v › ' v ` I 'V I v_ I ° Y/ ˇ 'S nim ucınkovala vzdy 1 nase patnactıclenna kapela zvucnymı cısly Z Boıldıeea,

Smetany a nm. Na větší svátky jsme doprovázeli slavné bohoslužby sborovými
latinskými mšemi na kostelním kůru. r

Na Neposkvrněné početí P. Marie jsme uspořádali mariánskou akademii. Byla
v I v“ / -I 1// v- v V I /s ˇ V Ivenovana dejınam marıanske ucty V zivote. a v umenı ceskeho naroda. Radu predna-

šek, básní a zpěvů zakončili jsme Hrbáčkovým „Holdem církvi”.
Svátek Sv. Tomáše Akv. byl oslavenzpívanou mší sv. v ústavní kapli. Po

ní jsme se sešli do auly k malé příležitostné akademii. _
I / O , I Y Y! I O O O

Při loňském prasdninovem zájezdu do Ces. Budejovıc navštívili jsme proslulý
třeboňský archiv. Výklad nám poskytl sám archivář dr. Markus. V Budějovicích
pořádal náš sbor pěveckou akademii ve prospěch nových zvonů na mariánském
kostele. Program byl složen Z vlasteneckých písní a mariánských zpěvů. Akade-
mie se těšila pozornosti četného obecenstva.
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Ani na ušlechtilou ekonomii nebylo zapomenuto. Pěstil včelařský kroužek
založený před dvěma roky pro theoretické i praktické vzdělání ve včelařství. Čítá
14 členů. Mají menší odbornou knihovnu, odebírají 2 včelařské české časopisy,
zkušenější konají občas přednášky. Minulého roku byl postaven moderně zařízený
včelín, nejlepší v okrese. P. Špůrek, C. SS. R.

V Zpráva o činnosti literárneho u sv. Jána
Zlatoústeho bohoslovcov v líosiciach za rok
1928 - 29.

-z'*›-*'ˇ'‰Ť"'
"'$ $L'\ N‹ PT'

' 'V

Cinnost tohorečného literárneho krúžku pre administratívne tažkosti nevyvi..
nula sa tak, jako sa to predvídalo na Začiˇatku. Zápasíme stále S tažkostiami, ktoré
sa zvykly Staviať do cesty mladému spolku. Chváliť sa však môžeme tým., že mad”ar-
ské kolegovia s veľkým porozumením a s dobrou vôľou sa snažia pracovat S kole-
gami Slovákmi, čo može iba V budúcnosti zväčšovat činnost knížku.

Krıížok má 22 riadných členov a 20 mimoriadných.
Schôdzok bolo 5. Literárny krúžok okrem toho usporiadal aj 3 slávnostiıé

schôdzky: 28. Oktobra verejnú schôdzku za účasti osv. pána biskupa Josefa Car-
ského a vysokých hodnostárov mesta Košícż, 4:. mája súkromnú na počest 10. výfl
ročia smrti Milána Rastislava Štefánika, pre nás významná, poneváč v ten deň.
bol spomínanému hrdinovi odhalený vnašom meste pomník; 20. mája slávnostmí
záverečnú schôdzku. 1 ` '

Korreš ondencia s Olku ˇ riemerne bola dosť veľká. Do isovalo sa is literár-
I I P p P P D Inymı jednotami katolických bohoslovcov na Slovensku a S inými korporácıami.
Ufame však že krúžok v niekoľko rokov redovšetk 'm od vedením ánav 2 › P Y P P _

prefekta - čestného predsedu Dra. .Alexandra Spesza, bude stát v jednej úrovni
S bratrskýmikrıížkami bohoslovcov na Slovensku. _

Carolus Cirbus, predseda.

V
Cinnosť. slov. cirk. lit. spolku bohoslovcov
,,Bernolák” v Nitre.

Nezbadame prikráda sa koniec školného roku. Pri pílnej práci sme sa ani
nenazdali a zavítal nádherný máj a s ním prišiel ičas učtovania vnašom krúžku.
Nuž učtovali sme, ved prečo by aj nie - však sme s láskou a ochotou cez celý
rok pracovali, aby Sme čím svedomitejšie splnililúkol nášho knížku.

s Cez rok bolo 12 zasadnutí, Z toho 11 riadnych, na ktorých odznelo 20 predná-
šiek, socialneho, mravného, literárneho, unionistického a tiež i národopisného rázu.
Socialne prednášky br. Minarovského tvorily jedon samostatný cyklus, ostatné,
väčšie - menšie, boly samostatnými celkami. - Básni odznelo 14, z ktorých mno-
hé boly od mladších slov. básnikov. - Akadeınia bola ibajedna, ale spolok mal
lví podiel na usporiadaní veľkolepej akademie bisk. ústavov na oslavu desiateho
výročia našej slobodnej vlasti. '

výhøxóvhy høıy 3. -
J. Kozimka, odst-. tajomník. T. Komčír, odst. predseda.
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Cinnost Spolku sv. Pavla apoštolal
V Spišskej Kapituli cez rok 1928/29. i

Každý pracovník a robotník musí dat účet zo svojej práce. polok tiež
po celoročnej práci na duchovnej roli podáva tento účet svojej prace.

Svoje tičmlcovanie Sme Začali slávnostnou sv. Omšou za všetkých členov. Bývalý
predseda Anton Glatz vytýčil heslo: bratrská láska a pod týmto heslom sme sa
dali do práce, Zavedúc i dlhšiu debatu po jednotlivých prednáškach. Na návrh
vdp. prefekta Michala Mrvku boli zvolení títo odborní posudzovatelia prác :. pre
odbor teologický br. Aurel Ě`‹íihali.ak a br. Ján Harkabúzik; pre file-zofický hr.
Stefan Schmidt a br. Štefan Pavel Zoleš; pre iné práce hr. Otto Holúsek a br.
ldráiitišek Hadri.

J Spolok mal 2 slávnostné akademie: Prvú 28. okt. 1928 - Z príležitosti to ročnej
oslavy ,našej Slobody. Túto slávnost poctil svojou prítomnostou i náš osv. p. biskup
Ján Vojtaššák. Program vyplnily prednášky: „Morálna oprávněnost patriotiZmu”
(A C-latz _ .); „Pravé vlastenectvo” (O. Holúsek) a tiež ,,Spevokol” a „Hudobná
odbočka” sa zúčastnily programu. ;- - Druhá akademie bola 24. dec. 1928, na-
vštívil ju tiež osv. p. biskup. Zahrali sme divadlo a vianoční náladu dodávala
,,Hud. odbočka“ zaplniac 5. bodov. t

.Biadnych shromaždení sme mali 9, na ktorých odznely prednášky: „Zaľuba
v práci je najlepším vzákladom jakosti práce . _ .” (Julius Šimko), „Túžba ľudského
srdce* (Slodička), „Zidovská otáZka” (Bugár), „Eucharistia a muž” (Holúsek),
,,Príčiny nevery” (Schmidt), „Sila katolicizmu” (Odrobina), „Východná otázka”
(B“ııgáı`) a dve praktické prednášky o gregorianskom speve (Juraj Simko). Všetky
predpášky boly pretriasané čulou debatou ,prítomných bratov a poučnými, smer
dávajúcimi slovami čestného predsedu vdp. prefekta M. Mrkvu.

'Spolkovú činnost napomáhaly tri odbočky a to: ,,Spevokol” za predsedu
br. Josefa Mikušku, ktorý siv zasluhuje veľkej pochvaly pri nacvičení sborovýclı
piesní na každé Shromaždenie a akademie a to: „Čo čušíš”, „U boj”, „Kto za
pravdu horí”, „Kto si rodom Slovák”, ,,S0jka”, „Nitra milá Nitra. . .”, „Ked mi
srdce choré ..”, „Hojže Bože”, „Hej Slováci“ a iné.  

„Hudobná odbočka” tiež Zaplňovala program našej činnosti, buď solovým
výstupom huslistu br. Stefana Schmidta ako predsedu, buď celá; vyvrcholila na
vianočnej akademii, zaplniac 5 bodov pričinením horlivého, už Spomenutého
pxøásøán a ızıflvixaaz hn Jxzvzxjfl Šixnhn.  

Pokladnicu bohato podporoval náš mecén osv. p. biskup Ján Vojtaššák a iní
tlobrodinci. _

Z
m̀x

UR U3

Knižnica bola nanovo sriadená zásluhou knihovníkov br. J. Vojtasa a br.
Paľa Matisa. Zväčšila sa o 17 knih kúpených Z vianočného daru osv. p. biskupa
nášho a Z darovaných knih nášho podporovateľa vdp. prof. Ferka Skyčáka. -
Počet očíslovaných kníh je: slovenských 149, nemeckých 54, českých 57,4 maďar-

ých 277, francúzských 11, poľských 10, latinských 2, spolu 560 sväzkov.
Časopisov odoberáme 18.  
Pıiadnych členov bolo 34, prispievajúcich 20, cestných 11, zakladajúcich 4.
Konečne na IX. záverečnom shromaždení dňa 12. mája 1929 bol .zvolený

tento výbor : predseda: Otto Holúsek (V. roč.), tajomník : Ján Harkabúzik (IV.roč.),
pokladník: Anton Sviežený (V. roč.), knihovník I.: Julius Šimko (V. roč.),knihovnÍk II-:

tn 7~'‹"'
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M Mikuláš Stanislav (Il. roč.), zapisovateľ I.: Gal”o Matis (III. roč.). Predseda ,,Spe- z
vokolu”: Jozef Mikuška (IV. roč.), „Hudobnej odbočky: Julius Simko (V. roč.)

R I V

_.

a „Literarnej odbocky: Jozef Duraj (ll. roc.).
Jan Harkabúzik, tajomník. Otto Holıíselt, predseda.

Činnost Osvaldovho literárneho krúžku slovenských
bohoslovcov v Trnave v šk. r.1928/29.

Osvaldov literárny krúžok slovenských bohoslovcov v Trnavev piatom roku
svojho jestvovania preukazoval dost pestrý život. Pod energickým vedením pred-
sedu, ktorý vo všetkom našiel porozumenie u výboru, krúžok sa rozvíjal jak vo
vonkajšom tak vo vnútornoni živote. Život a činnost krúžku sa prejavovala
v rámci 13 členských, 10 vzdelávajúcich a 5 výborových schôdzok, na ktorých
odznely rôzno prednáškya recítacie. Z odznevšich prednášok bola väčšina rázu
náboženského a sociálneho, čo poukazuje na to, že členovia správu C'ì` Ó P-'vi bııłápu význam
a dôležitost samovzdelávanía sa V bolıosloveckých knížkoch. Z oboru literárneho
pozorohodné prednášky odznely O Sladkovičovi, Vajanskom, Kukučinovi, pilieroch
to Slovenskej literatury, ktorí sú čital.el”stvu jaksi najprístupncjší. 4

Pevná chut a oduševnenost, která sa javila u členstva po dobu školního roku, je
zaiste Zárukou úspešnej práce O budúcnosti.

Vojtech, Neumann, predseda. O Štanbadz. Jan, tajemník,

Seznam I`ed.aktorů ll`viiš,šsea.

_ J a r O - 1861 -- Vladimír Štastný.
C o n c o r d i a - 1862 - 1864,- Vladimír Stastný.
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1867 Arnošt Vlček
1868 Václav Oharek
1869 Ambrož Vilém
1870 Josef Pospíšil
1871 Otava a Kntter
1872 František Klíma
1873 F. Kvítek
1874 Engelbert Ostatek
1875 Antonín Konečný
1876Antonín Kubíček
1877 Josef Svoboda
1878 Antonín Adamec
1879 František Drašar
1880 Váøıflv Čøsınzżzi
1881František Kovář
1882 Julius Koubek
1883 Josef Kašpar
1884 Alois Stasta

Museum 1885 Al. Hlavinka
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1886 J. J. Vejchodský
1887 lan Škarda 9
1888 lg. Sedláček
1889 Antonín -Wágnei`
1890 František Soukal
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1892 Josef Kreutzer
1893 Otto Adáınezk
1894 .lan Sedlák
1895 Jan Staněk O
1896 Rich, 'i`enora
1897 Met. Marvan
1898 řlubert Beránek
1899 Jan Kovář
1900 rvzflnżišøh Šnfljı
1901 Josof Janıcek ˇ
1902 K. Enfll.
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'łıžıseıım 1903 Fr. Hrııđa

1905 Karel Haňavka
1906 Bedřifıh Pátek

,, 1997 Em. Masák
,, 1908 Josef Hegr

1909 F. Kunka
„ 1910 J. Skácel
, 1911 F. S. Pospíchal
, 1912 V. Navrátil

 1913 Jan Alois Novotný
V ˇ1914 Jan EV. Kalous

O.
/

7?

75

3?

77

1904 Antonín Saìonıoım

_- .- ,v “ __`-

Mııseıım josef Ĺořeňž
V ,, 1916 Ant. Pekárek

„ 1917 Ant. Horák
,, 1918 Dom. Pecka

Bečenka 1921 Kar. Jeřábek
Museum 1922 J. Hudeček

1923 L. Benáček
192-41K. Váıhfl  

,, 1925 Jar. Pořízek
, 1926 Ant. Fiala

,, 1927 )
,, 1928-29)

77

39

František

(Sestavil V. Skalník, a1“chiVáì'“ »Růže Sušiłovw.)
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Ólšsah ročniku

Básně.

Beneš Josef: Půl Století 98
_ Bohos-lovec 120

corda
lìrevenický : Opustený krıž 4%9
N. N.: Smrt sv. Václava 929-1929 150
Ďuraj Pavlišta .ložoz Nedej Zahynıiť V

nám i hudúcim t 142-66
Pecháček F. M.: Břevnov 65

Modlitba k sv. Václavu 136

Č): P-Í QD\ Ď VT' `.<
Beneš Josef; Předvečer 108
Bříza Dominik : Povzdech Církve

Pozdrav 41

Dilong Fr, Rado, O. F. M. : Sursum
38

Ronet Vlast.: »Angelno‹‹ pp Ď 9
7 reľłytiřům sv. Václava 131

.  Vpřed 1 ˇ V p 71
Skalník V.: Svatováclavský zvon 140
Světlý J.: Co mi dáš, synu . . .? ˇ- 633

Maria - Lodice bílá . . 74
Žižka Otokar: Hymnus 1

Báseň Z jižní Moravy 44
List domů V 79

Kebrle Josef C.: Středověká křesťan- ‹
2 Ství a tělesný život 45

Krajca F, A.: Odkaz Sv, Václava ná-

Dona nobis paceml 80 rodu českému 141
Krystov Miroslav - Duchovnı manzel-Varhany dvoukatedrál150 ' Ství S Ježíšem 72

"'-lg 2 . n .? I 7/

Dacík l\/I. Beginald O. P. :“ Pohled do
duše spravedlivé V 2, 42

D. B. Světlo 132
D. J. z Ulice* 66
Doležal J. z Od kolébky Literárně řeČ~

nické jedn. bohoslovců V Hradci
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