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 A     91/Qzøiøtzfzž êøžaý. af-zaý .nzšaø vz., ‰;,,,0€,, 555,, je

leevním,.íSc/ovalenlžm.,  na/éladem IR fŽž”e 5šíofva, ,literární
brněnských.l›o/oo5lo72cžŽŽ.tí›r:,+ë+ Redaktoršflntonžn -ClJroa5t.. .-- AůdreSa.rlreda/(eee ii“ adrnže
nistrace.“ Brno, Antonínsv/éaí I. Předplatné ina 62“. ročník żo Kč' pro bfolJoSlo7«`o„ce
a 5tndajžcí,r,I5 pro ostatní odäěratele. _ 1  či  P

V ı` V ' 4 `oesancist.-          
Jän':Í"ŤÍoírált.-.ví Sivčúýůř. Í3. iJC§Sćf_:Ĺ€plfia yUviłání .b.ohíoSl.oVců.l-“-2, Jflżí

Jaroš CI 55.. Křesťanský solidarismus fv. .žëtažuce,. sv..,'lŤ0}1ì17ášiiCš~ ÄkVinSkěho. -,-É F.:
5vmrí~:filosofď°. Abyšlnąělí .žžvoí viěčniiý. .. -*-%ů.Alo1`S.::.2B.očeŘ .- Tys: milovalgi. i-----
Ĺacl..:NoÍl .- =l'l1`sí1 Vzpšornfínck na rfivałou Zemi. Í-_-+-Á/oist ÄBUČGÍY .MiríVí se jvrecejívj . . Ť

AVI, „Râď0:Vánľ: Knčz - .o.biěíe*~i,,láskla.5 5ÍaVský.:íšrD.vên.ásíe Výročie njčıšejľ sn-
m”osíaínosÍi. -našeho ruchu.išèfžřifiozlıledy. Novějaknilhy.. “ či

ObálkuñëvrhlCÍP.i.VÍÖ'd-jÍ\ÍoZ1Íč€ÍfžšZ:5ľ'É*Éđ.: P jí S P 7

  LISTÄRNAREDAKcEz    2   
. P. . . :Prosíme Svěpyčíenpvăšře .A .szai lašličłvěNpppľoňìiíniıüj se první Číslo, poněkud: ízpożdilost;

výnesnažímei Se: afbylyplřìšeíííičísla: vycházela vždy N20.každéhoe. druhiéhoůíměsíce. .---2
Klericí 5S.R..: Qbor1'Síè'.{ Děkujeme: za pěkně príspěv.kya prosìrne,.iab'ysłe: Penis:
budoucnčna násn~ezapomnčšli.ię-ž-AJos. .Mifošínltä.75íI`aSbou1`g.ˇDošlo.poZdě;.sna.d:Ť 1
ve A 2. . čísle. Referát Ĺo_ A Sjezydiıi Slovćnsltýšch ja? ipodkarpełoraských bpohoslpovců bude
uveřˇejněnfv 2..'čšsleŤ. Rovněžlšnčklerě recensle musely býlì..odložen:y do .čísla[přišíìho,
-+- Děkujeme ,.Všen'*ı .pseminářůmf za Zaslání :.:sÍaíìs[íiky bohosliovciů, ,ai .prfosímići všechny
bohosloveckě jednoły n l*‹rÍouŽí<y; . đby b;ud.ily jmseziľsvými jčleny ZájŤem:ˇ0j0ĎSiäÍ2j ,,/Vlıprseä
ai pvřìspisvaly łekli Zivelebení, prohloubení sa zživoíněníl našehoibohosljoveckěho časopisu.

Z ~ Uzáš/ěrkaiì2.2~číSla biiďe pře snáře' :pr o,S. ín”c:e.' či   7 či či  

 .ez:AD.M.iNISTRACEz       Ť  z .   
5 Složenky .budouepřiloženyůk.2.lčì'Slu. P;jiľitodběsrapíeles,kíeří dosud nevyla

rovnsali předfplałjněiaj za Öil; :(lo.ň3ký). ročník .jnebo to.č{iìl‹y,:níìn.ulě, pprosìámefpebyi tak
l‹':ıSkaVě.íuČinili.. P  fl 5 . V A Ĺ ” 2  ” * . Ú

tíQ RŰŽG 5ıIŠíloiVä.liíeräršniřjednoíe  l3rnë1ìsk~ýcl1 .bohoislovců (B1`.no,, Anlonìnská 1;).
máj dosudnni skladě řmienšíĹpočeíij exemplářůťíăšíěnýšzh vpřednášelt dra íJOSefa flTo-1
matná: ,,,ìD.fl.5žý:§5,}.5 0,},:03.10vv~z““:_,,0b;ę:mná A“łxnžhą,“,.,5O0 ,,.Slíx“fla.n ,ve-llšého iforxłnáín,
síojš P70 filíšž krornějpošíovněhobohosl.oVcšımohoi1ì dosíeíi ìołøilì`šojedin:ěl+ě .d'žl"oiČ'esl‹ě
liíernlnryii bohjovědnší ,Size .Objednávky přšmojtšìâsvydavoíelkfus.› 3 . Ť

Ĺplpøzorňnjemes.*ne? pi"ìloŽe.ně íprospekíyj A Význašnaného in Ťdëla .].s,~i l/onďrušlfy
Ĺ Z či ve íoípisiyistrt sv až FV P' š`á“mCi` ěì in či í těšte V H š<íl1'i'. kleště. íeliysłáiůzkieaíoflv

bııııııııı 0*) ı*'f>Q'I~licíšé iinčŽsle.de.%Ĺe  všv,Ĺř3ąjdii.,siz;žìv\e.ì Ku,ntˇ.:iř,e,,rl3rexl1eli.. .VorŠilSí*šĹă._ 3.“ A ”  A  

či . TÍíSll1errnít;l.ež11n.í .Í%Ťl.t;t,hy :Vee “Ě/Íelltém ,ĂflezăřšČš.* 5 5
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V V V/ ' V/

ROC. LXII. ˇ`-= V BRNE,V RIJNU 1930. zˇø CIS. 1.

Ján Horák : P

 5l/ATV
Ef consfifuísłi eum
super opera Inanuum íuarum.

V oči se mu Záboďály lesklé skvělá osfny . 1 ĹČ .
Doolesclılýker oluševčžsní žlıavý sámum lámal A“
Na lıroby fulv se .mu denně Zklamání praclı skládal
V půlnocí ímou Záválený V ložíclı lıříclıű Zváďčıl
Tvář 5VOu čisfou jemu ukaž Bože Vëčný./

Ke Krísfu lkćzlá V fěžkýcb l1'sˇíclI nocí
V úololíclı pláče Tebe prosíválá .
Na páféně slov svýclı lásku svou T1' clalá
Monika svčžíá zá syna svélzoflsvělıo Augustina
Tvář .Svou čistou ukaž' mu Ó Bože věčný!  

A cleclı vonný bílýclı růží do srdce mu Závál
Zvony' Hlásu TVélzo V srolcı' rozezvučel .
V káplíclz snů jsi lzymny s fájemsfvímı' dával
Vdýclıáfı' mu ~ svěflo sváfé ~ když byl pláčem Zmučen
Tvář sváfou 5Vou ukázals mu Bože věčný r

. _:
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Uvítání bohoslovců
V památné basilice Velehradské dne 16. července I 9 30. _

Obdivuhodné a účelné harmonium se střídá V přírodě: jaro S
létem a podzim se zimou. Jest to nevyčerpatelný pramen poetických

° Í V' / V Í I v 'srovnávání S lidským zivotemz V/ usmevp mladi zachycujeme paprsky
jarniho slunce zivota, jenz V muznem veku zraje V plody pilne prace,

Q ø n

znázorněné zvoněním Srpu V létě, aby se pak Sklonil V podzimu a
v - I I -I v-' v/ ıv/ - vv rv- v* “v/cekal na zimni snih, jimz jej zbeli stari. Ale i knezsky zivot pripousti

I I . 'toto srovnani.  
Vítám Vás, ctihodní pánové, tento paprsek duchovního mládí,

jenžiy mém_ Srdci vzbăizgjev krásìé 'Vzlpomínky na uplynulou dobu,
V niz 1 muj zivot po o ne roz veta .

Vítám Vás též u hrobu sv. Metoděje. Nemohu ukázati na jeho
hrob a říci: H10 jacet, abychom se pomodliliwu. jeho těla. Nepoda-
rilo se dosud nalezti jeho hrobu a proto mohu rici spise: Non est hic.
Avšak toto „non est hic” jest daleko lépe symbolem života, než

ø ø „ I / nv / n ø V0 ø,,hic jacet , ktere znamena znıceni. SV. Metod S Cyrilem jsou nasimi
apoštoly, to znamená, že z nás učinili osobnost křesťanskou -- ná-
boženskou. -

Clověk jest individuum, t. indivisum in se et divisum ab aliis,
neboť všechny atomy jeho těla a projevy života jsou spojeny jednot-
ným Zákonem a rozumová duše povznáší tuto individualitu V dů-
stojnost oSoby,.činíc ji svéprávnou t. j. Sui juris.

Rozumem a vůlí jest dáno člověku největší přirozené zdokona-
lení, že ne pouze trpně, nýbrž vědomě a dobrovolně může sbírati
Veškeru svou energii a s ní celý svět, aby ji na těchto rukou rozumu

O V ' V " V" / Í V V V/ Ía Vule odevzdal tomu, od nehoz ji prijal. Tim stavi cloveka V prime
linii od země k nebi -- chceme-li užíti přirovnání -- jako svíci

V' I I 'pripravenou k zapaleni.
jako svíce by se však nerozžehlasama, podobně tato potentia

oboedientıalis nestála by se aktem, kdyby nevyšlehla jiskra z podiv-
ného světla, V němž Bůh bydlí, a nedotkla se knotu, čnícího Vzhůru
V pokorné své neschopnosti. 2  j

.,,Vy_jste rodem_Vyyoleným, královským kněžstvem, národem
Svatým, lidem Vlastnickym, abyste z`./vestovali slavu toho, jenz Z tem-
nosti Vas povolal ku podivnemu Svetlu svemu.” (SV. Petr.)

Plamen nadpřirozené víry jšlehá vzhůru ve svém zaostření, ale
proniká zároveň dolů, proměňuje atomy Vosku ve svou podstatu.

Křesťanská Víra uskutečňuje se V rozumu, jenž ve svém rozběhu
odráží se od nevystıhlých tajemství boží dokonalosti, dobroty a lásky
a ,padá zpět, ale je zachycován vůlí, která jej Vede k pokornémupod-
dani se, aby prece poznal nedostupnou pravdu: Credo, ut intellıgani.. , . V K . , . , . . q

5 To je sila, jez V hrdinnem napjeti by mohla pozdvihnoutı celou
škálu lidských mohutností i přes jejich tíži a odpor. Ale ve skuteč-
nosti, poněvadž člověk není pouhý rozum a vůle, víra by se Stala
majetkem několika silných osobností, kdežto ostatní, zlomeni odpo-
rem své přirozenosti, víry by si nezachovali. ježto takoví bývají
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V'sledkeml svého okolí 'e třeba okolí křesťanského .-~ čili V 'ádří-
y - ıv - , JV I “ “ ' Iv I - -me-li totez effective -- kresťanske tradice t. j. tez cely sensitivni zivot

O 0 0/ V0 O O 0

V člověku má býti věrou proniknut, ji se prizpusobiti, takže Svaly
, ø i 5 ø / ø

lidských rukou jsou přivykle, by vedly ruce k sepjetí, Víra vtesaná
V I 'V kámen, namalovaná na obrazech, vlozena do melodií, dýchaná ve

0 - * A VI I I V ' Ih v- ' - I - k _` -vuni kadidla, tvorici zaklad verejne O zivota, jevi se ja o conveniens
0 ' ' I .člověku, jako něco i přirozeně krasného, chutného a vonného.

. ø O n / ø ø

To jsou ovšem accidentia, as sice takova, bez nichž může býti
podstata víry daleko spíše než podstata těla a krve Páně bez akci-
dencí chleba a vína V Eucharistii, ale přece taková, že bez nich by
se Víra nestala majetkem všeobecným a trvalým. . .

TakoV'm accidens b la Slovanská řeč a litur ie, do níž oděl
~ y I Y V- V' I I g O v --Cyril pravdy viry a tak otevrel dusi slovanskych narodu, ze ji snadno

přijali. 3 .
A proto apoštol, jenž chce rozžati svíce lidských osobností věrou

v I I I I - v- ˇ - I v , IV nekterem narodu, musi uvesti V cinnost tradici a okoli krestanske.
je k tomu potřeba ohromné Síly, úměrné lidským vášním, jež se této

/V / 'VI I V ' Í / I IVire ostavi na od or, hranicici S mucednictvim a vrcholici V osobni
P ' V O P O V / ' V ' ' V/ ° Vsvatosti apostolu narodu. Mucednici a svetci to byli, kteri Vnesli kres-

ťanskou. tradici do národů neb snad můžeme též říci, žemučedníky
V ' ' ° V/ T' I V' V V ' V/V' ' V 9 /a svetci se stali ti, kteri ucinne chteli siriti krestanskou viru. .
Tato křesťanská tradice, Cyrilem a Methodem u nás založená,

trvá dále a čím je živější a silnější, tím pevnější je Víra a tím lepší
je křesťanský život.

Naším úkolem je upevniti tuto tradici a přiblížiti tak knot lid-
ského rozumu k Světlu božímu, by Se rozsvítila svíce lidské osob-
nosti Věrou. To snad deptá naši pýchu, jež by chtěla snad více,“ale
ıedin ' Bůh to 'e ”enž dává víru a veškeren vzrůst. Naše se iaté ruce
- ' Y J , J - v V I I ˇ v P vv/jsou mostem, po nichz prechazi tato tradice. Nekdy mohou neci
ruce klesnout a tím Vznikne mezera časová a míStní,«a Bůh, ačkoliv
by absolutně mohl, přece prakticky víry nedává, a Světlo boží pře-
chází ,tyto mezery bez účinku. je to těžká práce, ale nutná, -poněvadž
e odmínkou věčného blaha tolika lidí; rávě roto e to ráce

1 PI v I I ` Iv I - I P I p J - Pnevyslovne krasna, k nizsnas Kristus Pan vola: ,,Ne, Vy jste mne
vyvolili, ale já jsem Vyvolil vás, a ustanovil jsem vás k tomu, abyste
šli a přinášeli užitek a_užitek váš aby_ zůstáva/16" Šjˇan V15, 2.)! W

Tu kyne perspektiva leta a podzimu knezskeho zivota, V nez
V 'd V V'V/ 'I Í ' ' k V V I " I '° Vprej e Vase nynejsi jasave jaro, abyste pa V blahu ta stesti jinych, jimz

jste je umožnili, nalezli i Své .blaho nepomíjející ve věčné blaženosti.
Modleme se proto k sv. Metoději a sv. Cyrilu, aby našeruce

neklesaly pod tíží našeho povolání, nýbrž pevně jako články uzaví-
raly řetěz, chránící víru V našem národě.

SV. Cyrile a Metoději, orodujte za nás! _
Královno apoštolů, přimlouvej se za nás! Amen!

_ Kázal P. ]OS. Lepka ‹T. ].

Považnjme :Za dobré ta za npřímnon láska, že jsme obdarofvátfánz'
/ / ı Qne tzm, po čem tonžıme, nýkrž tím, co jest pro nás nžıtečně. .

 Sfv. Angastzn.
„-9
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jan jaroř C. SS. R., Obořt'š'tè': V

 Křesťanský solidarismus V nauce
sv. Tomáše Aquinského.

jakmile byla opuštěna filosofie sv. Tomáše, nastal zmatek ve
vědách, který se přesunul záhy i do praktického života. Moderní
filosofie Svou naukou o původu a účelu státu, o vzniku státní moci
zplodila nezdravé hospodářské směry: Cromwellův merkantilismus
a Quesnayův fysiokratismus, Z nichž se vyvinul liberální politický
Ĺmoěr - Smithův individualisnıus. Filosofickým Základem jeho jest _I_.oc-

euv empyrismus. V nabozenstvi uplatnuje naprostou emancipaci
jednotlivce od každé závislosti na Bohu a mravním řádu (Kantova
autonomie vůle je sem přenesenal). Jediným a nejvyšším zákonem
je Svobodná a neobmezená vůle lidská. V politice žádá, aby indivi-
duum bylo osvobozeno od společenské organisace. Stát jako Výplod
společenské smlouvy nemá jiného účelu, než aby se staral o dodr-
vi I I V v O I Iv I ' -zovani smluv a bezpecnost obcanu. V narodohospodarstvi jest jeho
ideálem úplná svoboda výroby až volnost soutěže.,Tento.SyStém byl
přijat a praktikován všemi vládami. Avšak přílišnou svobodou in-
dividua zavinil Výrobní krisi, která ubila střední stav a rozmnožila
řady proletariátu. Svým náboženským liberalismem oloupil lidstvo
o víru a navykl je rozmařilosti, ale požadavků jeho po požitcích
nemohl splniti. Tím upravil cestu k socialismu.

Nelze proto viniti Socialismus Z dnešních zbědovaných sociál-
ních poměrů, poněvadž právě z nich vznikl a snaží se je odstraniti,

. V VI I I I I Iv I 3 vavsak pouziva metody nespravne, ktera by hospodarsky a spolecen-
ský stav dneška ještě zhoršila. Neboť ,,Základní ideje proletářského
socialismu - štěstí mas jako smysl života, nevěra jako duch života _
jsou Síly rozkladné, které uvádějí lidstvo ještě hlouběji do tmy.“
(W. ,Sombärt.)1Tytp dvlíıl săníˇžry ovlácllıly pak veškerenl politický ìžši-
Vot V kaž em state a o ay na je o ústroji. Kato icka politi a
spala. Dokonce katoličtí politikové se akomodovali protikřesťanským
Směrfìm. Ve Francii Vznikla škola angerská, která hlásala katolický
libera ismus. . S .

Teprve veliký přítel lidstva, sv. Otec Lev XIII., obnovením
pravé filosofie tomistické vytvořil svými encyklikami:  Quod apo-
stolici muneris (1878), Rerum novarum (I891),.Graves de communi
(1891), Diuturnum illud (1881) a katolický směr, jejž nazýváme
křesťanským solidarismem. 2 jeho nauku propracoval nástupce, Pius X.
Svým „Motu proprio“ Ze dne 18. prosince 1903 stanovil pravidla
lidové činnosti křesťanské.

O Mezi nejčelnější propagátory solidarismu náleží: škola angerská,

“1 Reyl, Sociologie V politice, Praha '(1924), 395. -_ 2 Slovo „solidarismus“ za-
vedl s úspěchem do Sociologie P. Jindřich Pesch S. ]. ve svém díle „Lehrbuch der
Nationalökonomie“ Freiburg in Breisgau (1905). Dříve se užívalo názvu ,,křesť. socialis-
mus“ nebo ,,křesť. demokracie“. Avšak je lépe, neužívati těchto výrazů, poněvadž se
tím uvádí zmatek mezi lid. j .
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jež po Vydání nedocenitelné encykliky ,,Rerum novarum“ a po od-
souzení katolického liberalismu ekonomickým kongresem V Padově
1896, horlivě pracovala na poli katolické politiky, a škola lutyšská
(Association Catholique) V Belgii. V Německu byli hlavními pra-
covníky: biskup Vil. Ketteler, Viktor Cathreiä Sí JŘ Jindřich Pcesch
S. J. ja V Rakousku Alb. Weiss O. P., Bie er ac `S. J., proiesor
na universitě V Innomostí. V Anglii předchůdci solidarismu byli t. zv.
ethičtí socialisté Thomas Carlyle a John Ruskin. Teprve po Vy-
dání Vzácné encykliky ,,Rerum novarum“ začíná i zde uvědomělý
křesťanský solidarismus. Kardinálové Manning, Vaughan a biskupové
angličtí stali se hlavními jeho šiřiteli. U nás pracovali na tomto poli
dr; Hlorský, Tomáš Jiroušek, dr. Reyl, prakticky jej provádí Msgre
Srame .

Tato myšlenka křesťanského solidarismu však není zcela nová.
Vždyť, jak praví dr. Reyl Ve svém díle „Sociologie V politice“ není
solidarismus ničím jiným než „praktickým -křesťanstvím Ve veřejném
životě. “1 Proto církev sv. uplatřiovala ideu solidarity již ve starověku,
mnohem více ovšem Ve středověku a uplatňovala by ji i V době
naší, kdyby nebyla ve své činnosti a snaze 0 blaho veškerého lid-
stva neprávem omezována. Vzpomeřime jen, jak moudře provedla
těžkou sociální reformu starověku: zrušení otroctví! Jak uchránila
tehdejší společnost veliké a zhoubné sociální revoluce a Zbavila ji
poměrně V krátké době škodlivého sociálního neduhu! Jak naproti
tomu rozřešili tentýž sociální problém: vyrovnání hluboké propa-
sti mezi bohatstvím a chudobou - ruští marxisté! Kolik zla od-
stranila církev zakládáním dobročinných ústavů! Ve středověku pak,
kdy vliv církve ve veřejném životě byl mnohem Větší nežli V době
přítomné, byl také hospodářský a společenský Stav států mnohem
lepší nežli nyní. Nebylo tíživé sociální otázky, jež dnes ohrožuje
každý stát V jeho základech. . - .  J

Nejzákladnější principy solidarity jsou vzaty Z Písma SV., bližší
pak Z bohatého literárního pokladu sv. Tomáše Aquinského. - Stě-
žejní Zásady, na nichž je vybudován křesťanský solidarismus Anděl-
ského učitele, jsou pravým protějškem zásad. bořivého socialismu
a rozkladného individualismu., Základem jest existence boží a ná-
boženství zjevené, katolické.Společnost jak rodinná tak státní Vzniká
Z přirozené Vlohy, kterou Bůh Vložil do člověka: „Homo autem
natnralíter animal Sociale est; oportet enim multis, quae per unum
Solum parari non possunt. Oportet igitur, quod ex lege iídıľvina in-
stituatur homo . . . ad alios homines.“2 A V komentáři k Aristotelovu
spisu „Politica“ prohlašuje SV. Tomáš také stát za instituci nezbytně
nutnou a přirozenou: ,,Sed singuli homines comparantur ad totam
civitatem sicut partes hominis ad hominem. Quia sicut manus et
pes nonpotest esse Sine homine, ita nec unus homo est per se Sibi
sufficiens ad vivendum separatus a ciVitate.“5 Témuž učí dnešní so-
lidarismus a odmítá jaknázor individualistický, dle něhož stát vznikl
 _±ì.11. .

1 Reyl O. c. 391.' -- 2 S. c. g. I. 3, c. 128. -- De reg. princ. l. I., c. 1. -
5 O. c. l. I. lect. 1 ~  
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jež po Vydání nedocenitelné encykliky ,,Rerum novarum“ a po od-
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společenskou smlouvou, tak názor socialistický, který hájí v nauce
ovzniku státu theorie evoluční, jejímž základem jest dávno již vy-
vrácená báj Darwinova. i i . 1  

s jako vždy, tážese i zde Andělský učitel po příčině, proč Bůh
stvořil člověka jako bytost společenskou, a odpověď nalézá v po-
svátných knihách Písma sv.: Posledním cílem každého jednotlivce
je blažené patření na Boha, kterého člověk dosahuje tím, že zde na
Zemi Boha poznává, V něho věří, doufá a jej miluje. Avšak dvě ve-
liké překážky staví se lidem na cestě k Bohu: starosti o věci časné
a slabost lidského rozumu, jenž nepoznává jako rozum andělský
pravdy a Zdroje veškeré pravdy - Boha intuitivně, n`j'fbrž úsud-
kem.1 Proto Bůh stvořil člověka jako bytost sociální, aby lidé, spo-
lečně žijíce, navzájem si pomáhali odstraňovati překážky ve snaze
o poslední cíl. „Finis divinae legis est,“ učí kníže theologů, „ut
homo Deo adhaereat. jwvóızfur autem /Jamo in hoc ex óılio, tam quantum
ad cognitionem quam etiam quantum ad elřectionem; juvant enim
se homines mutuo in cognitionem veritatis et unus alium provocat
ad bonuml et retrahit a malo; unde dicitur ,,Ferrum ferro exacuitur
et homo exacuit faciem amici Sui” (Prov. XXVII., 17); et „Melius
est duos esse simul quam unum; habent enim emolumentum socie-
tatis suae; si unus ceciderit, ab altero fulcietur.. . Et si quispiam
praevaluerit contra unum, duo resistunt ei (Eccle IV., 9-I2)“2

` v /V těchto slovech je zároveň obsažen poslední ap nejvysši účel
státu, o němž mluví sv. Tomáš na jiném .místě výslovně: „Sed
quıa homo . . . ad ulteriorem finem ordinatur, qui consistit in fruitione
divina, oportet eundem finem esse multitudinis, qui est hominis

' „S k V / V1 Vk dO " / ° I I Iunius. Ja vznesenaac ove aoprav u ustojna to nau a proti niz še
O V/nauce Socialistu, kteri, jak frivolně prohlásil Aug. Bebel, ' ,,p0necháí'vóıjí

nebe ćındělűm či 'UrćıbciŽm“,4ˇ a jejichž cíl je téže hodnoty jako cíl zvířat
- pozemský požitek! Kdyby se jejich názor o účelu státu důsledně
a ode všech rovedl, Stal b se život na světě nesnesiteln'm břeme-

Jd dpl'h b lyˇ l b"lb b' ˇˇybdnem. e en ru ie o y ut acova a u ije ez azne, ze u e po-
trestán věčným, nejvýš spravedlivým Soudcem. Ze společnosti zmizela
by spravedlnost a tím více ovšem láska a zavládlo by bezmezné
sobectví. Stejně nepřijatelný je názor liberalistický, jenž rovněž jako
socialismus nezná v ššího cíle Státu, než ab ne ativně od oroval

I ' ^ 0 I ˇ v Y 5 v/ P pbmome Ha/JO jednotlivcu. Rozdil mezi obema zalezi pouze v tom,
že socialismus Zaměnil osobní egoismus individualistů za egoismus
státní (altruismus). Avšak katoličtí politikové prohlašují se sv. To-
mášem za nejvyšší účel státu rozšíření království božího na zemi.
Pl"k "' 'l 'bˇ "dkjk'l' b ˇ'loiti a neni jim ciem, ny rz prostre emp ci i, a y umoznia
pastoraci a přivedla lidi k Ježíši Kristu. „Celá politika křesťanská,

1 S. c. g. l. 3, c. 129. --~ 2 Ib. c. 128. -F Charles Perin, velezasloužilý belgický
ekonom, udává ještě jeden důvod: „Die menschliche Gesellschaft. . . istz nur eine
Nachbildung jener ewigen Gemeìnchaft, Worin . . . die drei göttlichen Personen le-
ben.“ „Űber den Reichtum in der christl. Gesellschaft“ překlad od Weizenhofera
I. (1866) 34 sq u Pesche o. c. 362. _ 5De.reg. princ. l. I., c. I4. - 4 ,,Unsere
Ziele“ 38, u Cathreina (Beneše) „Socialismus“ Praha (1899) 132.
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praví na př. P.: Skácel, je obsažena ve slovech: „Hledejte nejprve
království božího a vše ostatní bude vám přidánoffľ

Ale nepřátelé katolického směru využívají právě tohoto mo-
mentu a prohlašují náboženství křesťanské a tím i křesťanskou po-
litiku ,,za fantastické uskutečnění lidské bytosti” -- ,,za opium lidu“.
Včří, že ,,zrušení náboženství jakožto illusorního štěstí lidu (t. od-
stranění snahy po poslednímzcíli státu) je požadavkem jeho skuteč-
ného štěstí“.2 Proto prý ,,se Snaží osvoboditi svědomí od nábožen-
ských .strašidel”.5 Jak velice ' se klamou, poznáváme z dalších slov
Andělského učitele: „Rex legem igitur divinam edoctus ad hoc prae-
cipuum studium debet intendere, qualiter multitudo Sibi subdita bene
Vivat. Ad bonam autem unius hominis vitam duo requiruntur:
unum principale, quod est operatio secundum virtutem: aliud vero
secundarium et qnasi instrmnenmle Sc. corporćılizzıøn bonomm Snfiicientim
qnomm nsns est necessćırius ad actum virtutis“.4 Tedy ikatolický stát

I I /V' I Í ' ' Vpoklada peci o hmotne blaho za svou hlavni povinnost, jenze ne-
vidí v něm nejvyšší účel, nýbrž nutný prostředek k účelu, k mrav-
nímu životu a k věčné blaženosti. s  

A poněvadž k věčné blaženosti jsme povoláni všichni, proto
stát má povinnost dopomáhati všem k tomuto cíli, pečovati o blaho
všech lidí a nejen snad o blaho určité Společenské třídy. Krásně
mluví o této věci Andělský učitel. Ve známém svém spisku ,,De
regimine principum” probírá v hl. 12. otázku „Quid sit regis oíˇlicium“
a praví, že vláda králova nad poddanými' je jakousi analogii vlády
Boha nad světem a vlády rozumu nad ostatními mohutnostmi člo-
věka. Poté pokračuje: ,,Hoc igitur officium rex suscepisse cognoscat,
ut sit in regno sicut in corpore anima et sicut Deus in mundo.
(hiae si diligenter recogitet eX altero iustitiae in eo zelus accenditur,
dum considerat ad hoc se positum ut loco Dei indicinøn regno exer-
cećıt; eX altero vero mansuetudinis et clementiae lenitatem acquirit,
dum reputat singulos, qui suo subsunt regimini, sicut propria membra.”
Odtud nazývá se náš politický směr křesťanskou demokracii, jak
dosvědčuje P. Pesch: „Diese christliche Demokratie unterscheidet
sich Wesentlich ,von der politischen Demokratie. Sie fordert keine po-
litische Herrschaft, keine bestimmte Staats- und Regierungsform.
Für Sie ist Demokratie eine solche Sozialordnung, innerhalb Welche
alle zum V/ˇohle der unteren Klassen zusammenWirken.“5

Proto individuum nesmí pozbýti ve společnosti svých práv, ,ba
právě naopak, je povinností státu chrániti práva jednotlivcova a práva
rodinná - především Son/eromě próífvo vlastnické, jež dle nauky knížete
theologů jest nejen dovolené, nýbrž inntnéfi Toto právo vlastnické

. .

1 Skácel: Politika podle katolických zásad. Praha :(1926) 34. - 2 Z „Deutsch-
Französiche jahrbücher“ vyd. od Rugea Marxe (Paříž, .I844) 71; u Cathreina o. c.
131. - 5 Engels ,,Ursprung der Familie des Privateigentums u. des Staates (1896)
57`5,'u Catherina o. c. 132. 2- 4 De reg. princ. l. c. f- 5 Pesch o. c. 358. - 6 2-2,
q 66, a 2.: Sv; Tomáš udává_tři důvody, pro něž je nutné Soukromé vlastnictví:
a) aby nebyla ubita snaha po práci a zisku, který je nutnou podmínkou blahobytu;
b) aby nenastal chaos ve společnosti při společném spravování statků; c) 'aby se za-
chovalmír ve společnosti. i 3 , . , .
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I I /V' I Í ' ' Vpoklada peci o hmotne blaho za svou hlavni povinnost, jenze ne-
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dum considerat ad hoc se positum ut loco Dei indicinøn regno exer-
cećıt; eX altero vero mansuetudinis et clementiae lenitatem acquirit,
dum reputat singulos, qui suo subsunt regimini, sicut propria membra.”
Odtud nazývá se náš politický směr křesťanskou demokracii, jak
dosvědčuje P. Pesch: „Diese christliche Demokratie unterscheidet
sich Wesentlich ,von der politischen Demokratie. Sie fordert keine po-
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. .

1 Skácel: Politika podle katolických zásad. Praha :(1926) 34. - 2 Z „Deutsch-
Französiche jahrbücher“ vyd. od Rugea Marxe (Paříž, .I844) 71; u Cathreina o. c.
131. - 5 Engels ,,Ursprung der Familie des Privateigentums u. des Staates (1896)
57`5,'u Catherina o. c. 132. 2- 4 De reg. princ. l. c. f- 5 Pesch o. c. 358. - 6 2-2,
q 66, a 2.: Sv; Tomáš udává_tři důvody, pro něž je nutné Soukromé vlastnictví:
a) aby nebyla ubita snaha po práci a zisku, který je nutnou podmínkou blahobytu;
b) aby nenastal chaos ve společnosti při společném spravování statků; c) 'aby se za-
chovalmír ve společnosti. i 3 , . , .
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není však absolutní, jak neprávem hlásají kapitalisté. Ve dvou přípa-
dech stává se každý soukromý majetek společným vlastnictvím: V
případě krajní nouze a při přebytku. Přijde-li někdo bez vlastní viny
na mizinu a octne se v takové Situaci, že je v nebezpečí ztráty ži-
vota a není-li již jiné pomoci, v takovém případě, praví sv. Tomáš,
může si vzíti na prvním místě, kamkoliv přijde, co potřebuje k za-
chování života -- ne však více !1 Aby však takové případy nenastaly,
mají majetní povinnost podporovati chudé. Kdyby se bohatf řídili
zásadou Andělského učitele „quantum ad hoc (Sc. usum rerum suarum)
non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed, ut communes,
ut scilicet de facili ćıliquis eóıs cožnmnnicet in necessitóıte ćıliOrZ4m”, nebylo
by ani žebráků, zmizelo by mnoho sociální bídy!

Podobně musí ustoupiti práva jednotlivcova, kde nastává kolise
správy Společnosti, neboť ,,bonum multitudinis est majus quam), bonum
unius qui est de multitudine.”2 Tím chrání solidarismus Andělského
učitele Stát obou zhoubných extrémů, z nichž jeden je majetkem
socialismu, druhý individualismu. Zničení soukromého vlastnictví a
Soukromé iniciativy -- dodává P. Pesch5 - bylo by smrtí pro národ

' I - V Í I I Í ' Í Ía pro lidstvo. Absolutni svoboda opet v zıskavani a disponovani
majetkem vede k utlačování slabých. Proto solidarismus omezuje
soukromou činnost a Svobodu v národohospodářství jen tam, kde
by celku škodila, a pobádá k činnosti, kde lenost, sobectví nebo
apatie brání šíření se společného dobra. Avšak toto ustoupení blahu
společnému není jednostrannou, nespravedlivě požadovanou obětí na
individuu, poněvadž jednotlivec dostává od společnosti vždy více
než jí dává. Bez ní nemohl by úspěšně a plně rozvinouti svou čin-
nost, své Síly az Své schopnostiff

A jako člověk nutně musí žíti ve společnosti, tak zase společnost
musí býti řízena k svému cíli vnitřním principem,5 jenž dle nauky
Andělského učitele je v podstatě původu božského. Toť první -bod,
V němž se uchyluje moderní solidarismus křesťanský od solidarismu
sv. Tomáše. Avšak rozdíl mezi oběma je pouze Z?/øeoretický, nikoliv

A “ praktický. Učíť tvůrce moderního solidarismu, Lev XIII., ve svém
okružním listě ,,Immortale Dei” (1885): „Všechna moc (tedy nejen
podstatná) vychází z Boha.” Kdežto sv. Tomáš má poněkud odchylný
názor. V jeho době -- ve I3. století - nebyla tato otázka o pů-
vodu státní moci akutní.

Prototaké Andělský Učitel nikde o ní výslovně nepojednává.
Přece však Z různých míst,° kde se alespoň dotýká této otázky, lze
ıì_ì-ìiııì-ııì

1Ib. a 7. - 2 2-2, q 39", a 2, ad 2I“. - 5 Pesch o. c. 386-387. - 4Ib.'373.
Sv. Tomáš uvádí důvod ještě pádnější. ,,‰i quaerit bonum commune multitudinis, eX
consequenti etiam quaerit bonum suurn propter duo: primo quidem quia bonum
proprium non potest. esse Sine bono communi . . . secundo quia bonadispositio par-
tium accipitur Secundum habitudinem ad totum.“ 2-2, q 47, 'a io, ad 2 m. -- 5 Multis
enim existentibus hominibus et unoquoque id, quod est Sibi congruum providente,
multitudo in diversa dispergetur, nisi , etiam esset aliquis de eo, quod ad žbonum
multitudinis pertinet łcuram habens; sicit et corpus . . . . defluei“-et, nisi esset aliqua
vis regativa communis in corpore, quae ad bonum commune omnium mem brorum
intenderet. De reg. princ. lt. I., c. I. -- 6 2-2, «q 67, a 'I, 2m; I-2, q 96, a 5, O;
Job 8, lect. 'I, me°; Rom. I3, lect I, prino a j. T '
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sestaviti jeho názor. Kníže theologů pozoruje státní moc s trojího
hlediska: uvažuje o její podstatě, o způsobu nabývání, o jejím uží-
vání a stanoví: podstata státnímoci je všeobecně a vždy původu
božského - /ne však její nabývání a užívání. A praví-li dokonce,
-- a to na vice mıstechľ -- že autorita státní, která své moci zne-
užívá, zasluhuje, aby jí pozbyla, neschvaluje tím' revoluce nebo za-
vražděni tyrana, nýbrž právě naopak. Zákonitý panovník má býti
odstraněn teprve tehdy, stala-li se jeho vláda nesnesitelnou, ale nikdy
ne násilím, nýbrž vždy cestou prava. „Videtur autem contra tyran-
norum saevitiam non privata praesumptione aliquorum, sed auctoritate
publica esse procedendum.”2 je-li však právní postup proti němu
nemožný, poněvadž dle ústavy nepřísluší ani lidu ani nikomu vyš-
šímu (na př. papeži) voliti panovníka a Stanoviti způsob jeho vlády,
má se celá záležitost zůstaviti Bohu, Králi všech králů, kterýž jistě
poskytne pomoci v pravý čas? Dospívá tedy Andělský učitel k té-
muz zavěru jako papež Lev XIII., jenž praví: ,,Stane-li se někdy,
že knížata užívají veřejné moci bez rozvážení a nad míru, nedo-
voluje nauka katolické církve jí se zprotivovati, aby pokoj pořádku
víc a více se neporušoval a společnosti z toho ještě větší škoda ne-
vzešľa.“ (enc. „Quod Apostolici muneris”.) (Příště dokončení.)

--<>--

SMR T FILOSOFA.
Památce Ť P. Cyr. Ieže T. J.

Svou rukou mrazivou mu sahla v skraň,
--v - v Ijiz rozpaloval v spekulaci Zar,
a v led ji proměnila její dlaň,“ o

“ 7 Vmu v mozku ustal myslenkový var,
z ěar logických vznik neurcˇityi tvar;

V ' V Ícoz nedomyslıl, marne hledal czl?
Snad na cestě Zasóžh” smrti spar
a nezdar vyleptal mu svěžest Z žil;
ěı odešel, než Zcela pochopil?

On davno přesně domyšleno měl ,
a u cíle svůj celý život hyl;
v svém nitru k němu vždy a opět spěl;
v tě hodině, když prchal Zhytek sil, i
on nehyl nepřıpraven,jedna Z chvil as
to hyla, v které mozek pracoval,
vřak hrud' těž vřela, v srdce žúír se lil.
To hyla poslední už Z jeho chval,

3 jež Bohu rozumem i srdcem vzdal.

II-2, q 2, a 4, Zm; 2-2, q"65, a 3, II“. - 2 De reg. princ. l. I. c 6. -- 5 ib.:
Quodsi omnino 'contra tyrannum auxilium humanum haberi non potest, recurren-
dum est ad regem omnium Deum, qui est adjutor im opportunitatibus et tribulatıone.
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Aby měli život věčný...
Předneseno V misijním kroužku.

Úkolem pozemského života Syna Božího bylo, jak sám vyznává
ve Své velekněžské modlitbě, dáti všem lidem dobré vůle věčný
v- ~ ° - I I - v Izivot, aby poznali jedineho praveho Boha a jeho nestvoreneho, sou-
podstatného Syna, aby byli v dokonalé jednotě S Bohem, jako je
Otec v Synu a Syn v Otci, aby Vyvolení Božíbyli v lásce nestvo-
řené, nevýslovné, V lásce Otce věčného, v lásce, jíž Otec  miluje Syna
a Syn Otce. A jak lze vyčísti z evangelií, neuplynulo jediného dne,
vněmžv by Kristus Pán zapomněl na své poslání. Ano, denně plnil
je S Bozskou opravdovosti! Hledal, co bylo zahynulo -- lidske duse.
Denně sytil je chlebem svatého slova, denně je napájel Boží milosti
a otvíral jim. krátkozraké oči, zaslepené sebeláskou, a zvedal je k ta-
jemnému štěstí Lásky sestupující s nebe --I k Lásce všemocného,
milosrdného, dobrotivého Otce. ' « -

Pro svou činnost na zemi měl však určeny jen asi tři roky.
Jako člověkmusil umříti a opustiti-sotva započatédílo, dílo daleko-

Í I V Í 'I I V V 'sahle, svetove, trvajici az do konce sveta. Bylo nutno, aby je za-
bezpečil všem budoucím věkům -- dáti mu pokračovatele. Poně-
vadž Moudrost Boží uznala, aby lidé lidmi byli zachraňováni, a také
proto Syn Boží stal se člověkem, zvolil Spasitel za své nástupce
křehké lidi, které si ovšem musil pracně vychovati.

Kristus Pán bral apoštoly s sebou na všecky své misijní cesty
a učil je slovem i příkladem. Učil je znáti Otce nebeského, jeho
lásku a Spravedlnost, učil je naději a lásce v Něho, učil je znáti svůj
poměr k Otci a učil je znáti i jejich poměr k Bohu a k sobě na-
vzájem. Ukázal jim na hodnotu a krásu nesmrtelných duší, roznítıl
v nich lásku a horlivost o tyto duše a dal jim pravidla, jak mají
tyto „ryby“ loviti. . .

Než ke zdaru díla, pro které Pán Ježíš Vyvolil apoštoly - k dílu
nadpřirozenému.-~ nestačily jejich lidské síly. Bylo nutno .opatřiti je
mocí a sílou přiměřenou cíli - Božskou pomocí -- velkou milostí
pomáhající, s níž by pak Spolupůsobili. Ke zdaru započatého díla
bylo Spasiteli ještě mnoho podstoupiti - dáti se zničiti na Kalvarii.

s Krvavá oběť Beránka Božího, v níž vyvrcholily oběti Jeho po-
zemského života, stalase pokladem, jenž stačil na výkupné synů
Adamových ze zajetí a na cestu do vlasti. Nikdo nebyl vyloučen.
:Každý mohl se svésti do Království Božího na účet nebeského Krále,
který ve své velikomyslnosti šel ještě tak daleko, že nečekal, aby si
přišli pro vstupenku, alp poručil ,Svým apoštolům, aby rpznášeli tyto
vstupenky po celem svete a nabizeli je bez rozdilu kazdemu. Aby

k ˇl' ˇˇˇk' 'kl hb l" "'lblpa aposto e V pretez em u o u neoc a ova 1, sam S nimi sta e y
a posıloval je skrze Ducha Svatého.

Kolik to obětí! Spočte je někdo? Jak velice musí Ježíši Kristu
záležeti na tom, aby všichni měli život věčný! J

Těžká, tvrdá, obětiplná povinnost přiváděti duše do Království
b [ [V` ı ø V n V ı V- O 0ne eskeho nevaze jen biskupy a kneze, ale stejne je ulozenalaikum

I o S

.__ -__

Š
Š
2
iž
Š

Š
Íž

Šš
I

ì
Š

l

É

;

Ťšš
Š
'É
Š

nn..‹-..,„,„.v„„-

!

z*i
à
5
Ižšš
l
ł
I

l
13
l

Z

I

Agr. _ _

Aby měli život věčný...
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vadž Moudrost Boží uznala, aby lidé lidmi byli zachraňováni, a také
proto Syn Boží stal se člověkem, zvolil Spasitel za své nástupce
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pomáhající, s níž by pak Spolupůsobili. Ke zdaru započatého díla
bylo Spasiteli ještě mnoho podstoupiti - dáti se zničiti na Kalvarii.

s Krvavá oběť Beránka Božího, v níž vyvrcholily oběti Jeho po-
zemského života, stalase pokladem, jenž stačil na výkupné synů
Adamových ze zajetí a na cestu do vlasti. Nikdo nebyl vyloučen.
:Každý mohl se svésti do Království Božího na účet nebeského Krále,
který ve své velikomyslnosti šel ještě tak daleko, že nečekal, aby si
přišli pro vstupenku, alp poručil ,Svým apoštolům, aby rpznášeli tyto
vstupenky po celem svete a nabizeli je bez rozdilu kazdemu. Aby
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a posıloval je skrze Ducha Svatého.

Kolik to obětí! Spočte je někdo? Jak velice musí Ježíši Kristu
záležeti na tom, aby všichni měli život věčný! J
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příkazem lásky k bližnímu. Z povinnosti lásky křesťané-laici mají
' V I ' 0 , V ' ' 4 0býti pomocníky apostolatu biskupu a knězí, mají přiložiti ruce ke

- -- I I V -I I - , -sv. misijnimu dili/.i,protoze čˇnajice viru pravou, stali se štastnými
udy Kristovymi, stastnymi dedici Kralovstvi Boziho, maji se starati,. . .. V . , . . V _
aby ii jejich bratri i sestry, at jsou kdekoliv na svetě, dověděli se

' 'I ' I V I I Io evangpliu av aby zajasali radosti V blazeneni kralovstvi Věčné lásky.
Jiste nekrestanske srdce mel, by ten, jenz by neslysel upenliveho

volání bratra -- pohana, jenž prosí s oním Macedoňanem, který se
zjevil sv..Pavlovina jeho druhé apoštolské cestěvTroadě: ,,Pojd”
k nám do Macedonie a pomoz nám.“ - Kolik tu bolu a touhy!
Kdo by odolal jeho nářku: I i  

,,Vy žijete tak šťastně ve slunečním světle pravé víry, my blou-
díme bez útěchy duševní nocí.  8 V

Vy požíváte zlaté svobody křesťanského zákona, mravů a ideí,
I' V ' VV Í . j Imy nosime-na tele i na duchu tezke otrocke okovy. 2

Vy jste tak bohatí tisícerým požehnáním nebes, u nás je vše
kletba, vina a smrt. 5

Vy čerpáte V nadbytku z pramenů Spasitele, zatím co naše duše
mají velký hlad. . s 3

Vy pozvedáte V radostně naději zrak nad bolest a hrob k ne-
beskému domovu, ach, a flmy? Nemáme naděje! - Ubozí V životě,
ještě ubožejší jsme ve smrti. - ~

A přeci 1 my jsme nesmrtelní; i my jsme vykoupeni sv. krví
Ježíšovou; jsme určeni pro nebeskou slávu a nosíme srdce V prsou
'ako V , lni touh o štěst' a blaženosti! I a
J àľ' B I y\/P I 3 9 I OV I V"/ ° ' V Je ine od Vas, Stastni krestane, muze nam prijiti pomoc. Nuze,
pospěšte, Zachraňte nás!““`) »

Jako sv. Pavel vydal se ihned na cestu do Macedonie, aby splnil
prosbu pohana a rozkaz svého Mistra, tak každému křesťanu je
nutno neodmítnouti podobné prosby, neboť aspoň Z Vděčnosti za
své štěstí má něčím .přispěti k rozšíření Království Božího.

Každý dle svých sil a schopností může se súčastniti sv. misij-
ního díla bud, obětí sebe sama, nebo obětí modlitby anebo obětí
hmotných prostředků podle toho, ke které ho volá dobrý Pastýř.

Je možno, aby duše, jež aspoň trochu chápe lásku dobrého Pa-
stýře -- svého ženicha, lásku tak čistou a obětavou, zůstala tvrdou,
necıtelnou?

. Je možno, aby miláček miláčku a tu vlastně - služebník svému
I I V ° I VI I Íhpanu, ktery vse podnikl, aby se stal schopnym pratelstvi sve o tvora,

V ' ' V/ I I I /V V V ' Iodeprel vyplniti prani, aby se s nim dal do prace, zvlaste kdyz vidi,
V I I v I v v - - "/ - - - - Vze nebesky Kral ceka, ze chce. se rozdeliti o praci na vinici, ze

I Í ' V/ ' V ' I ' ' Í Iz lasky nechce sam nic zaciti, ba, ze chce jemu dati i sve zasluhy,
' _ ' V V9 Íjen aby ho videl stastneho? z _ t

,_ Zajisté každý,0 kdo jen trochu pochopil hlubiny těchto svatých
vzajemnych vztahu, dychti pookamziku, kdy bude moci dokazati
skutkem lásku ke svému Bohu, Stvořiteli, k Lásce Věčné ! . . . Ano, pravý,
vděčný služebník Boží nebude skoupě počítati své oběti. Volá-li ho
ııììììíìì

*=') P. H. Fischer 3: Jesu letzter Wille.
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' 'I ' I V I I Io evangpliu av aby zajasali radosti V blazeneni kralovstvi Věčné lásky.
Jiste nekrestanske srdce mel, by ten, jenz by neslysel upenliveho

volání bratra -- pohana, jenž prosí s oním Macedoňanem, který se
zjevil sv..Pavlovina jeho druhé apoštolské cestěvTroadě: ,,Pojd”
k nám do Macedonie a pomoz nám.“ - Kolik tu bolu a touhy!
Kdo by odolal jeho nářku: I i  

,,Vy žijete tak šťastně ve slunečním světle pravé víry, my blou-
díme bez útěchy duševní nocí.  8 V

Vy požíváte zlaté svobody křesťanského zákona, mravů a ideí,
I' V ' VV Í . j Imy nosime-na tele i na duchu tezke otrocke okovy. 2

Vy jste tak bohatí tisícerým požehnáním nebes, u nás je vše
kletba, vina a smrt. 5

Vy čerpáte V nadbytku z pramenů Spasitele, zatím co naše duše
mají velký hlad. . s 3

Vy pozvedáte V radostně naději zrak nad bolest a hrob k ne-
beskému domovu, ach, a flmy? Nemáme naděje! - Ubozí V životě,
ještě ubožejší jsme ve smrti. - ~
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prosbu pohana a rozkaz svého Mistra, tak každému křesťanu je
nutno neodmítnouti podobné prosby, neboť aspoň Z Vděčnosti za
své štěstí má něčím .přispěti k rozšíření Království Božího.

Každý dle svých sil a schopností může se súčastniti sv. misij-
ního díla bud, obětí sebe sama, nebo obětí modlitby anebo obětí
hmotných prostředků podle toho, ke které ho volá dobrý Pastýř.

Je možno, aby duše, jež aspoň trochu chápe lásku dobrého Pa-
stýře -- svého ženicha, lásku tak čistou a obětavou, zůstala tvrdou,
necıtelnou?
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vzajemnych vztahu, dychti pookamziku, kdy bude moci dokazati
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Pán: „Pojď za mnou!“ nebo dí-li zdráhajícímu se a otálejícímu:
,,Nech, ať mrtví pochovají své mrtvé, ty však jdi a zvěstuj krá-
lovství Božíl“ půjde za Mistrem a S radostí přinese mu V oběť svůj
vlastní život. A S nemenší oddaností a láskou splní vůli Spasitelovu

. .. V I _ V V ' - ~ I v I O Iti, jimz pravi: ,,Hle, zen je sice hojna, ale delniku malo. Proste
Pána žní, by poslal dělníky na žeň svou.“ Každý bude se snažiti
co nejúžeji se spojiti se srdcem Syna Božího, aby vyprosil na Otci
nebeském dostatek horlivých kněží a misionářů, aby na ně strhl
požehnání nebes a tak aby dokázal, jak si váží svaté víry. Kdo pak
má statky, pozemské, přidá na misie něco Z nich. Tak jedna oběť
doplňuje druhou a společně dosahují velikého cíle. -- zdaru apošto-
látu, který Kristus Pán svěřil rozkazem apoštolům a jejich nástupcům.

My bohoslovci, připravujíce se hlavně na pastoraci duší, které
jsou už pod praporem Kristovým, musíme si důkladně uvědomiti
tento nutný, potřebný vztah apoštolátu biskupů a kněží s apošto-
látem laickým a musíme si zapamatovati, že nám jednou připadne
Velká zodpovědnost za laický apoštolát, za to, jak duše nám svě-
V I I V ' I V/V I Vrene sucastnily se dila sirení viry, ať už V Zámorí nebo doma. Na
nás jednou bude, bychom jim: podali důkladného poučení o jejich
misijní práci, abychom je poučili o jejich svaté povinnosti lásky
k těm, kteří dosud Krista nepoznali nebo špatně, bude na nás, aby-
chom jim to stále připomínali a přiměli je k účinné pomoci. Proto
naší povinností je, abychom si zavčas Získali pořádné vědomosti
i Z tohoto oboru. Nesmíme ani my počítati oběti, které tím na nás
doléhají. Je to pro Krista Pána, pro Jeho dílo!

Chceme-li, aby druzí pracovali, pracujme imy, aby všichni
měli život věčnýl... 5 I

---<>=---

Alois Bocˇek : '
 TYS MILOVAL. .

Hledal jsem lékaře
chirurga duši
a našelˇ jsem na stupních oltaře
Boha Clověka.

Srdce holestmi rozryté měl
na dlani perforovaně
květ se mu krvavý chvěl
v tepech se rozviral a Zase stahoval
Pane Tys mně uzdravil
a ja tak malo Ti děkoval
Tolzˇkrat květ jsem Ti na dlani Zkrvavil  
Tys nevyěital i
Tys netrestal
Tys miloval
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Pán: „Pojď za mnou!“ nebo dí-li zdráhajícímu se a otálejícímu:
,,Nech, ať mrtví pochovají své mrtvé, ty však jdi a zvěstuj krá-
lovství Božíl“ půjde za Mistrem a S radostí přinese mu V oběť svůj
vlastní život. A S nemenší oddaností a láskou splní vůli Spasitelovu

. .. V I _ V V ' - ~ I v I O Iti, jimz pravi: ,,Hle, zen je sice hojna, ale delniku malo. Proste
Pána žní, by poslal dělníky na žeň svou.“ Každý bude se snažiti
co nejúžeji se spojiti se srdcem Syna Božího, aby vyprosil na Otci
nebeském dostatek horlivých kněží a misionářů, aby na ně strhl
požehnání nebes a tak aby dokázal, jak si váží svaté víry. Kdo pak
má statky, pozemské, přidá na misie něco Z nich. Tak jedna oběť
doplňuje druhou a společně dosahují velikého cíle. -- zdaru apošto-
látu, který Kristus Pán svěřil rozkazem apoštolům a jejich nástupcům.

My bohoslovci, připravujíce se hlavně na pastoraci duší, které
jsou už pod praporem Kristovým, musíme si důkladně uvědomiti
tento nutný, potřebný vztah apoštolátu biskupů a kněží s apošto-
látem laickým a musíme si zapamatovati, že nám jednou připadne
Velká zodpovědnost za laický apoštolát, za to, jak duše nám svě-
V I I V ' I V/V I Vrene sucastnily se dila sirení viry, ať už V Zámorí nebo doma. Na
nás jednou bude, bychom jim: podali důkladného poučení o jejich
misijní práci, abychom je poučili o jejich svaté povinnosti lásky
k těm, kteří dosud Krista nepoznali nebo špatně, bude na nás, aby-
chom jim to stále připomínali a přiměli je k účinné pomoci. Proto
naší povinností je, abychom si zavčas Získali pořádné vědomosti
i Z tohoto oboru. Nesmíme ani my počítati oběti, které tím na nás
doléhají. Je to pro Krista Pána, pro Jeho dílo!

Chceme-li, aby druzí pracovali, pracujme imy, aby všichni
měli život věčnýl... 5 I

---<>=---

Alois Bocˇek : '
 TYS MILOVAL. .

Hledal jsem lékaře
chirurga duši
a našelˇ jsem na stupních oltaře
Boha Clověka.

Srdce holestmi rozryté měl
na dlani perforovaně
květ se mu krvavý chvěl
v tepech se rozviral a Zase stahoval
Pane Tys mně uzdravil
a ja tak malo Ti děkoval
Tolzˇkrat květ jsem Ti na dlani Zkrvavil  
Tys nevyěital i
Tys netrestal
Tys miloval

IZ
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Ladislav Noll :

Hrst vzpomínek na Svatou zemi.
Pro katolíka všech věků a národů byla a znamená Svatá země

místo nejpamátnější. Ona stala se středem zájmů zvláště věřící Evropy.
Ač za I9 století doznala V mnohém ohledu značných změn, mů-
žeme přece říci, že nese stopy dob minulých ve zvycích, způsobu. . V. _ _ , .
života a snad V podobnosti řeci t. j. semitske. Jest to vlastně jedna
velká zřícenina, V níž se matně odráží obraz původní. V ť

Letos. bylo mi dopřáno S poutní výpravou navštíviti místa
svatá. -- Nebudu Vypisovati dojmy, jaké na mne učinilo moře.

Q ø Q 0 ø ø / ı ı

V jeho objetí je tak klidno a ticho; kol rozkladají se jen modro-
sinné vlny.. Clověk zde nejlépe tuší přítomnost velikosti Boží, ale
/ I 'É › V ° V' I °ice si u edomue svou bezmocnost. Pri adame si al -

blllikoiii 'e'íž dsud říciíBůh Tam 'sme viděli) také mo? n(“iušl1eeii)li1
- , V Iv Vs V J - - vv/ I - Y - Ykatolické, kdyz olta/r a obet mse sv. spojuje verici V jednu rodinu

V Kristu, ať je to Cech, Ital, Angličan, Syr, pán nebo prostý lodník.
V ø ø n nv

Po celé dny zpestrujeme si nečinnost četbou a jinou zábavou. Moře
O I' ' ° I ' ' ° / I V V/ Ipusobi na organismus lidsky a seslabuje jej. Tim take ona vetsina-

chylnost k nemoci. Většina poutníků těžko zvyká na národní jídla
I __ I ' hV V 'I ' k/ " bl/Vk 1 i I ° Iitalska, V nic Z prev a aji rajs a ja ic a a napo o upravene masite
pokrmy, připravované na oleji. Jinak je dnes méně cestovních obtíží

V/ V ° I V ° I ' V/ V'V/ I ' 'ia nebezpecı, nez jake meli poutnici let drivejsich. Ale radi jsme po
4*/2 denní zdlouhavé jízdě pozdravili pevninu asijskou.

Brzo před svítáním nám zv dáli kyne věž františkánského ko-
stela, jakoby symbol upevněného křesťanství, kolem pak kupí se
minarety mešit ia střechy vyšších domů, ovšem ploché, po levé straně
pak výstavný Tell Aviv, židovská kolonie sionistů. Sotva lod' při-
stane, spousty čilých arabských obchodníků přímo se vrhají na
loď, aby nám nabízeli své zboží. Kupující však nesmí se dát ošidit.
Bez smlouvání neradno co kupovat. K naší poutní výpravě hlásí
se náš krajan z diecése olomoucké, vicerektor hospice SV. rodiny,
dp. Kleveta, jehož bratr, bohoslovec S jinými dvěma Z Brna je v na-
šem středu. Pan vicerektor nám nabídl laskavě své služby jako vůdce.
Zásluhou jeho dostalo se nám mnoho vzácných poznatků, které u-
činily pouť velmipoučnou. Průvodem spějeme do chrámu vzdáti

Idiky za ochranu Boží. Nasedáme do aut k cestě do Jerusaléma.
Podél silnice bujně rostou kaktusy, které dosahují výše člověka.
Bujná réva a banány S citrovníky kol Jady svědčí o úrodnosti půdy;
bohužel, nedostatek vláhy umožňuje vegetaci jen kolem pramenů,
jako V Jerichu, Ain Karim a v německých i židovských koloniích
V Galileji kolem Táboru..

/J Jerusalém, město svaté, chová V sobě pro nás mnoho posvát-
V Sneho; vzdyt zde dokonáno bylo dílo naší spásy. První naše kroky

vedou k Božímu hrobu. Nelze vylíčiti dojmů prvního okamžiku.
V đˇ l 'l ' d b l '“_ prav_ e vyp ni a se slova Pisma sv. ,,a bu e hro Jeho savny ,
jak deje se do dnešního dne. Srdce jásá radostí a V duši rozprostírá

/ - n . . zse nebesky klid. I-Ile, toto vše musil Kristus trpěti, aby vešel do
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Zásluhou jeho dostalo se nám mnoho vzácných poznatků, které u-
činily pouť velmipoučnou. Průvodem spějeme do chrámu vzdáti

Idiky za ochranu Boží. Nasedáme do aut k cestě do Jerusaléma.
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Bujná réva a banány S citrovníky kol Jady svědčí o úrodnosti půdy;
bohužel, nedostatek vláhy umožňuje vegetaci jen kolem pramenů,
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/J Jerusalém, město svaté, chová V sobě pro nás mnoho posvát-
V Sneho; vzdyt zde dokonáno bylo dílo naší spásy. První naše kroky

vedou k Božímu hrobu. Nelze vylíčiti dojmů prvního okamžiku.
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I I v- - I I I I' -I I V/slavy sve a pripravil nam sve kralovstvi. Stojime u zakladu nasi
I I

Církve, u pramene naši víry, jak praví sv. apoštol Pavel (I. Kor.
XV., I2-22). Slavíme zde druhé velikonoce, slavnější než dosud;
ø .ø ø I - `jejich dohrou je nedělni zájezd do Emaus. Celý chrám Božího hrobu
zůstal nám nadále častým milým zastaveníčkem; zde jsme V mod-

n n n ø / / ø

litbách vysílali k Bohu své díky i prosby. Jiné misto nam velmi
drahé je Kalvarie, na níž byla dokonána oběť nejsvětější. Mimoděk
tane mi na mysli: ,,I tebe jedenkráte povolám, 1 tobě dám kalich

I zv I * I I - V-krve sve a telo sve, abys je daval ubohym jako pokrm prozivot
věčný a hlásal Písma o mně, jako světlo pro duši. Kéž bys vždy_. ,
měl oba tyto stoly, plné dobrého a vzácného pokrmul“ -- Je zajiste

I V/ Í V I V V' ' " V9vroucim pranim kazdeho kneze, Slouziti na Kalvarii obet nekrvavou
a našívelkou touhou z té oběti Beránka Božího přijímati. Líbáme

Í ' Í Í I V V/V V V 'Is vroucnosti chladny kamen na miste Krize a rty nase septajiprosbu:
,,Odpusť nám naše viny... skrze své přehořké umučenil“ Kalvarie
svým významem úzce souvisí s večeřadlem sionským. Jak by se zde

ø . ø /

neotevřela srdce lidská a nedala na sebe působit dojmy tohoto mista
umučení, oné bolestné chvíle našeho vykoupeni, při níž pukala sama
skála?,Ať má Rím svou Starobylost a proslulé náměstí Svatopetr-

ø n n n f
ské se zahradami Vatikánskými; Svatá země je posvěcena krvíJežiše
Krista a kdyby nemluvili lidé, bude mluviti kamení místo nich.
Cim by byl Rím bez městečka..Betléma, bez hory olivetské a kal-
varské? i

V dobách předkřížáckých byla svatá místa oddělena a uzav-
V V/ V/ Í 0 ' V V ° ' V'V/ h Irena celkemfldo tri mensich chramu, jez v sobe spojujenynejsi c ram,

Í _ d bV kV°V/ kl R0 I I' V Í / i h I V B Vlhpostaveny V o e rizac et. uzna vyznacna mista vc rame zozi o
hrobu jsou nad nebo pod niveau kaple Božího hrobu; Kalvarie je
asi 4 m nad ní, kaple sv. Heleny asi 6 m pod ni a kaple Nalezení
sv. kříže ještě hlouběji .pod povrchem. Chrám má své památky, jako
k/ /Il b-V IIPIV-hv-d VI -ˇ ˇIvamen Pomazani, s oup icovani ane, je oz je na cast je v Rime,
a meč Bohumíra Buillonského, jímž jsou dosud pasováni rytíři Bo-

O ' Ižího hrobu. Přes to však pusobi celek chrámu dojmem opuštěni a
zanedbanosti. Vážnou příčinou je nesvornost a žárlivost čtyř církví
křesťanských, z niž těží pátá náboženská Společnost, mohamedáni,

'I Í ' ' I' I I 'Ikteří maji pravo otevirati a zavírati chram. a toto pravo vykonavaji
s přesnou bezohledností. Běda tomu, kdo by se opozdil! musí zů-
stati ve chrámě. . V

Nové dojmy - tentokráte smutné - skýtá nám křížová cesta,
kterou konají františkáni každý pátek ve 3 hod., a my tentokráte
po nich jdeme kajícně po stopách Božího Beránka, jenž nevinně
trpěl za vykoupeni lidstva dle slov Isaiáše proroka: ,,Obětován jest
Kristus proto, že sám chtěl a neotevřel úst svých, jako ovce k za-
biti veden a jako Beránek před tím, kterýž Ho stříhá, oněmí a ne-
otevře úst svých.” Zde vizme, jakou bolest On trpí! Věru, jako by
k nám volal, jako tehdy k apoštolům svým: „Budete mi svědky
V Jerusalémě a po všem Judsku a Samařsku a až do končin země.”
Již sama Zastavení svou nepatrnou vzdáleností dávají nám tušiti vy-
čerpání a ztýrání Syna.Božího. Jeho krvavou obětí na Kalvarii na-
plněno a ukončeno vše, co spadalo do Zákona Starého a odsouzen
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I I v- - I I I I' -I I V/slavy sve a pripravil nam sve kralovstvi. Stojime u zakladu nasi
I I

Církve, u pramene naši víry, jak praví sv. apoštol Pavel (I. Kor.
XV., I2-22). Slavíme zde druhé velikonoce, slavnější než dosud;
ø .ø ø I - `jejich dohrou je nedělni zájezd do Emaus. Celý chrám Božího hrobu
zůstal nám nadále častým milým zastaveníčkem; zde jsme V mod-

n n n ø / / ø

litbách vysílali k Bohu své díky i prosby. Jiné misto nam velmi
drahé je Kalvarie, na níž byla dokonána oběť nejsvětější. Mimoděk
tane mi na mysli: ,,I tebe jedenkráte povolám, 1 tobě dám kalich

I zv I * I I - V-krve sve a telo sve, abys je daval ubohym jako pokrm prozivot
věčný a hlásal Písma o mně, jako světlo pro duši. Kéž bys vždy_. ,
měl oba tyto stoly, plné dobrého a vzácného pokrmul“ -- Je zajiste

I V/ Í V I V V' ' " V9vroucim pranim kazdeho kneze, Slouziti na Kalvarii obet nekrvavou
a našívelkou touhou z té oběti Beránka Božího přijímati. Líbáme

Í ' Í Í I V V/V V V 'Is vroucnosti chladny kamen na miste Krize a rty nase septajiprosbu:
,,Odpusť nám naše viny... skrze své přehořké umučenil“ Kalvarie
svým významem úzce souvisí s večeřadlem sionským. Jak by se zde

ø . ø /

neotevřela srdce lidská a nedala na sebe působit dojmy tohoto mista
umučení, oné bolestné chvíle našeho vykoupeni, při níž pukala sama
skála?,Ať má Rím svou Starobylost a proslulé náměstí Svatopetr-

ø n n n f
ské se zahradami Vatikánskými; Svatá země je posvěcena krvíJežiše
Krista a kdyby nemluvili lidé, bude mluviti kamení místo nich.
Cim by byl Rím bez městečka..Betléma, bez hory olivetské a kal-
varské? i

V dobách předkřížáckých byla svatá místa oddělena a uzav-
V V/ V/ Í 0 ' V V ° ' V'V/ h Irena celkemfldo tri mensich chramu, jez v sobe spojujenynejsi c ram,

Í _ d bV kV°V/ kl R0 I I' V Í / i h I V B Vlhpostaveny V o e rizac et. uzna vyznacna mista vc rame zozi o
hrobu jsou nad nebo pod niveau kaple Božího hrobu; Kalvarie je
asi 4 m nad ní, kaple sv. Heleny asi 6 m pod ni a kaple Nalezení
sv. kříže ještě hlouběji .pod povrchem. Chrám má své památky, jako
k/ /Il b-V IIPIV-hv-d VI -ˇ ˇIvamen Pomazani, s oup icovani ane, je oz je na cast je v Rime,
a meč Bohumíra Buillonského, jímž jsou dosud pasováni rytíři Bo-

O ' Ižího hrobu. Přes to však pusobi celek chrámu dojmem opuštěni a
zanedbanosti. Vážnou příčinou je nesvornost a žárlivost čtyř církví
křesťanských, z niž těží pátá náboženská Společnost, mohamedáni,

'I Í ' ' I' I I 'Ikteří maji pravo otevirati a zavírati chram. a toto pravo vykonavaji
s přesnou bezohledností. Běda tomu, kdo by se opozdil! musí zů-
stati ve chrámě. . V

Nové dojmy - tentokráte smutné - skýtá nám křížová cesta,
kterou konají františkáni každý pátek ve 3 hod., a my tentokráte
po nich jdeme kajícně po stopách Božího Beránka, jenž nevinně
trpěl za vykoupeni lidstva dle slov Isaiáše proroka: ,,Obětován jest
Kristus proto, že sám chtěl a neotevřel úst svých, jako ovce k za-
biti veden a jako Beránek před tím, kterýž Ho stříhá, oněmí a ne-
otevře úst svých.” Zde vizme, jakou bolest On trpí! Věru, jako by
k nám volal, jako tehdy k apoštolům svým: „Budete mi svědky
V Jerusalémě a po všem Judsku a Samařsku a až do končin země.”
Již sama Zastavení svou nepatrnou vzdáleností dávají nám tušiti vy-
čerpání a ztýrání Syna.Božího. Jeho krvavou obětí na Kalvarii na-
plněno a ukončeno vše, co spadalo do Zákona Starého a odsouzen

IA.



._.,~`‹:żišˇ~:-."› _ `

^§;

.„.n;_Í*“.=.~<`

_, ,Q 2..-5;, .‹ ,
_ _~_›_
;,-E5..- "

?L?{n=zi>›L-nf..-_=~.-,=~_;.›,_.,»_ zn, ._ ,,

ten zkostnatělý fariseismus, který se utápěl V detailech, ducha Zá-
ˇk 'l " "lTdˇ"'ˇ'd "ˇkona vsa se strani a jej pomije . vr osijne Zi ovstvi, jez kame-

V V ' 'V V V'°novalo proroky, bylo konecne S jeviste dejin smeteno a zatlačeno
- - I -› Iaž ke Zdi nářků, byvši 40 let po padu Jerusalema vypuzeno z míst

. . .. O v I ' -
pro ně nejposvátnějšich, jimž dnes vládne pulmesic, jako jest náměstí
chrámové V Jerusalémě a hroby patriarchů V Hebroně. .

 Místa posvěcená krví Kristovou, kam je dnešní tradice klade,
neshodují se s původními úplně, iieboť od těch dob mnoho bouří
přestálo Svaté město; byloť několikráte zbořeno do základů. Dnešní

Í V/ V ' O /V ° VdV/ O d I VbJerusalem lezi o nekolik metru vyse, jak sve ci puvo ni az a
nádvoří, ukazující se u sester sionských Vedle oblouku Ecce Homo.

° VI V V - ˇ I VI I - I V'Nejstarsi domy ve meste, charakteristické stridavymi pasmy cerve-
ných a bílých kvádrů, sahají svým vznikem do doby Maméluků
-(I3. až I4. století). Dnes komise pro starožitnosti bedlivě bdi, aby
se na vzhledu města ničeho néměnilo. Katolíků je vJerusalémě velmi
málo, jen asi5.ooo proti 6o.ooo-7o.ooo mohamedánů a 2o.ooo židů.

'I I V' Í ' V' ' " I I VZa imava a siroka e zde cinnost misi ni, kterou mohou rovadétJ I l P
jen arabské sestry křésťanky, ježto cizí muž do domácnosti nemá
přístupu. Zéna zaujímá dodnes ve společnosti misto podřadné. Mo-
hamedánské ženy ještě chodí v závojích, třebas je v jiných zemích
pod vlivem kultury evropské odložily. Divně kontrastují na peri-
ferií -- do města nemůže povoz pro úzké brány městské a ulice - ka-

O V V V I Vravany vélbloudu V cele s oslém, na némz sedi Arab, s prepycho-
vými automobily. Starobylý ráz zachovalo si údolí Kédron na východní
straně náměstí chrámového. Pokryto je po obou stranách hroby
mohamedánských a židovských nebožtíků, očékávajících zde své
vzkříšení a poslední soud, který Sem lokalisují. Na jeho západní
straně, tedy při náměstí chrámovém, zachovány jsou Zbytkyhradeb
Z doby královské a Z dob Kristových a na straně východní pod
horou Olivétskou rodinné hroby židovské, Z nichž pozoruhodný je
t. zv. hrob Absolona, nezdárného syna Davidova. Tímto údolím
veden byl Ježíš ze Zahrady Gétsemanské V onu noc, kdy byl zrazen
'učedníkem. Na místě, kde se Kristus krví potil, stojí basilika, zbu-
fldovaná na základech starého chrámu Z doby byzantské, jenž Zde
byl nedávno objeven. Jeho dlažba je částečně zachována ve chrámu
novém. Duše téměř ještě cítí tíseň a bol, který tu prožíval Kristus
před I9 sty lety. t

Jerusalém je střediskem, Z něhož konáme kratší výpravy do
okolí, jako k Jerichu, k Mrtvému moři, do Ain Karim (sv. Jan na
horách) a do Betléma. Jest velmi krásné, když se zapějí evangelické
»chvalozpevy na mistech, V nichž vznikly, nebo k nimž mají vztah,
jako ,,Benedictus...“ a ,,Magnificat...“ V Ain Karin, písně vánoční
tv Bétlémě, velikonoční u Božího hrobu a postní na Kalvarii. Zvláště
Z Betléma jsme si odnesli mocné dojmy, jež budou nás hřáti po

V _ I ° ° V / I I Í Vvsecky vanoce. Velmi némile vsak se nas dotyka na tomto miste,
že právě tam, kde zněl onen chvalozpěv „Gloria in eXcelsis Deo
et pax hominibus bonae voluntatis”, je tak málo pokoje a dobréO _ . . . . .
Vule, což ukazuje ozbrojený anglický policista u místanarození Páně.
.Nejsou také neznámy boje posledních let mezi mnichy ifrantiškány
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a Řeky. Zde musí člověk mnohé příliš krásné a pohádkové názory
- - I I VIV _ ' V VI I - - .opraviti. Misto narozeni Jeziskova, jak svedci napis ,,Hic de Maria

. ø ø . n , - / 0 ø ø ,Virgine Christus natus est”, je majetkem latiniku, nyní jej však mají
V I / V °Rékové. Kdo Znalnyni trochu :pomeryv palestinské po stránce ná-

I V I Í Í Vboženské a pravni, rad udeli velkopatecni almuznu pro strážce SV.
V '/V V ' Í V I V I 'V, Í ' I /Vzeme, jiz svedomiti, obetavi a neohrozeni frantiskani V plne mire

-IZasluhuji. “
Í ° ' I ' IPoutník mohl Shlednouti ještě mnoho mist jako Tabor, Nazaret,

Kafarnaum, jezero Genezaretské i Karmel, mariánské poutní misto,
ale nejvíce dojmů V nás Zanechalo přece jenom Svaté město. Unava
naše byla veliká, ale vzpomínka, že Kristus tolikráte tudy chodil

V' 'VI o I I V - I ~pri tehdejsim zpusobu cestovani a bezpecnosti (podobenstvi o milo-
srdném Samaritánovi), je nám velikou posilou a útěchou. Velmi se
divíme, proč právě tak nepatrnou a tak krutě osudem stihanou
zemi si Vyvolil, aby zde přinesl za nás oběť čistou a zjednal nám
milost, 'íž sme rvním hříchém Ztratili. Věru ani dosti nechá eme,J I P , V.. _ V. . , _
ceny dila vykupitelskeho, .kterou bylo poloziti za dusi lidskou. Da-li
Bůh, Znovujbudeme spěchatı na místa, kde Kristus nám tak vý-
mluvným způsobem ukázal svou lásku. Ač Ho dnešní moderní církve,
společnosti a různé myšlenkové proudy neuznávají, nikterak to ne-
ubírá na Jeho vznešenosti a velikosti! Jako Bůh nepotřebuje toho
všeho, nad to je příliš povýšen! .

Q O I V

Kristus kraluje a kralovati bude věcn (D<

__‹>i__

Alois Boček:
I '/Mrtví se vracejí. ..

M7“tví se vracejí, řadami tahnou,
noci jsme nad nimi prohděli v slzáích.
Mrtvo - kde sloupy rukou se vztøíhnou.

r I/rose a mlhćích --
k modlitham zesnulých hlavy se hříží
nad žertvy plamenem voskovýčh svící. . . š

Pouta si trhají Z očí a Z lící,
k jednomu Zastupy valí se kříži.

Domov jim nedaly drtivé stěny.
Ohdélník modrého nehe,
kde slunce rozraži ohlakil pěny
nedostali. . . ~
Chladˇvane Z nich, podivně Zehe,
do duše mrazí. e '
Těžce se na čela mraky chmur věsí,
v tmach lekavých svědomí děsí . . .

Mrtví se vracejí, '
cestu si modlzthou razí.
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a Řeky. Zde musí člověk mnohé příliš krásné a pohádkové názory
- - I I VIV _ ' V VI I - - .opraviti. Misto narozeni Jeziskova, jak svedci napis ,,Hic de Maria

. ø ø . n , - / 0 ø ø ,Virgine Christus natus est”, je majetkem latiniku, nyní jej však mají
V I / V °Rékové. Kdo Znalnyni trochu :pomeryv palestinské po stránce ná-

I V I Í Í Vboženské a pravni, rad udeli velkopatecni almuznu pro strážce SV.
V '/V V ' Í V I V I 'V, Í ' I /Vzeme, jiz svedomiti, obetavi a neohrozeni frantiskani V plne mire

-IZasluhuji. “
Í ° ' I ' IPoutník mohl Shlednouti ještě mnoho mist jako Tabor, Nazaret,

Kafarnaum, jezero Genezaretské i Karmel, mariánské poutní misto,
ale nejvíce dojmů V nás Zanechalo přece jenom Svaté město. Unava
naše byla veliká, ale vzpomínka, že Kristus tolikráte tudy chodil

V' 'VI o I I V - I ~pri tehdejsim zpusobu cestovani a bezpecnosti (podobenstvi o milo-
srdném Samaritánovi), je nám velikou posilou a útěchou. Velmi se
divíme, proč právě tak nepatrnou a tak krutě osudem stihanou
zemi si Vyvolil, aby zde přinesl za nás oběť čistou a zjednal nám
milost, 'íž sme rvním hříchém Ztratili. Věru ani dosti nechá eme,J I P , V.. _ V. . , _
ceny dila vykupitelskeho, .kterou bylo poloziti za dusi lidskou. Da-li
Bůh, Znovujbudeme spěchatı na místa, kde Kristus nám tak vý-
mluvným způsobem ukázal svou lásku. Ač Ho dnešní moderní církve,
společnosti a různé myšlenkové proudy neuznávají, nikterak to ne-
ubírá na Jeho vznešenosti a velikosti! Jako Bůh nepotřebuje toho
všeho, nad to je příliš povýšen! .

Q O I V

Kristus kraluje a kralovati bude věcn (D<

__‹>i__

Alois Boček:
I '/Mrtví se vracejí. ..

M7“tví se vracejí, řadami tahnou,
noci jsme nad nimi prohděli v slzáích.
Mrtvo - kde sloupy rukou se vztøíhnou.

r I/rose a mlhćích --
k modlitham zesnulých hlavy se hříží
nad žertvy plamenem voskovýčh svící. . . š

Pouta si trhají Z očí a Z lící,
k jednomu Zastupy valí se kříži.

Domov jim nedaly drtivé stěny.
Ohdélník modrého nehe,
kde slunce rozraži ohlakil pěny
nedostali. . . ~
Chladˇvane Z nich, podivně Zehe,
do duše mrazí. e '
Těžce se na čela mraky chmur věsí,
v tmach lekavých svědomí děsí . . .

Mrtví se vracejí, '
cestu si modlzthou razí.

I6

4
_ „` _._„ .,..,~. _,_ ,_V._z__„ _._,__` _._,. _. _ _, _, _ _ _ -

_._.4_-_„...:‹~.„7..,,_„. ....n......._ v .__-._ø-›.._,„,. _, _. I „..n-.z, „_ „.____.__

i
ø
I



Ja f“

ëëˇššf ".-T.>*z›»±:.. .

2Q.-A

, . ‹v5ŤfFÉ"»ˇ"""
:Q ,zıë-,_,`_›:;› :,_.‹_fl `. “

Ť

Vl. Radovan: .
Kněz -- oběť - laska...

MOffO.- Jaké to nesmírné šfěSı'í,
býfi povolán k úřadu Iťněžzš/łému!

. (Dějiny duše odsv. Terezie Ježíšlťovy.)

s Kněz! Co vznešenosti v tom slově! Kdyby kněz plně pocbopil, jak
vznešeně místo svatěmu kněžství vykázala Láska Boží, Zda by mobl
litovat, že se zřekl lásky k pomíjejícnosti? O

Kněz obětuje Bo/ou! ]e obětnikem Božím . . . O
Co jímá srdce i rozum více než oběť? Oběť dovede obměkěit i Za-

tvrzelce! Oběť dovede celým světem otřásti! ježíš Kristus, Ideál oběti,
opustil nebeské sídlo a sestoupil do cbudobnýcb jesliěek. A proto již vzpo-
mínka na tuto oběť dovede i nitro ěišící cbladem rozebřáti a zavlažiti
jako požebnaná rosa. Sám vesmír Září neobycˇejně bvězdy oblásil přícbod
Obětníka, který svět obrátí. . . !

jedinou obětí byl pozemský život Pána ježíše - od cbudobnýcb
jesliěek po vrcbol svůj - Kalvarii ! K ní upírají se zraky celěbo svě-
ta . . . ! Vesmír sám upravil scenerii pro vrcbolně drama. -- Slunce Zbled-
lo, nebot' na kříži umíral Ten, jenž byl „Světlo světa”...

Slepota lidí cbtěla zabít Boba! Na smrti Beránka Božibo máme
vinu i my! Vždyť za bříšníky ježíš Kristus krev prolil! Ci my nebře-
šíme? Oběť Pána e ježíše neuznáváme! Ci není to oběť, když zaměňuje
ježíš Kristus královsky trůn za potupny kříž? A my jsme tak pyšní, že
o oběť ]ebo nestojíme! O  

To vše věděl ,ježíš Kristus již tebdy v Getsemane! Proto se krví
poíil... Cim však větší oběť, tím větší vítězství! Vždyť ten potupný
kříž stal se symbolem vítězství. ..!

ježíš Kristus posvětil důstojnost obětnika -- a cbce míti obětníkyi
nás, milí bratři... Cbce nás mít kněžími...  

Věcˇny Velekněz požaduje od nás srdce k obětem připravené! Srdce
svá spojme v řetěz, jebož ani 'žár Zlobynerozbortí! Nedejme vzniknout
požáru vášně! je sice požár cosi mocněbo, je briizně krásný ! Když však
pobasne, jak trucblo, jaká poušť... Buďme si bratry! Nad mrtvolou
nenávisti, sobectví -- stavme věcˇny cbrám lásky... Zbraní modlitby
vybojujme si kus nebe na zemi./ Zmocněme se podílu Z Království cˇistě
lásky! Nebudou Zkráceni spravedliví na onom světě a říše její se ne-
zmenší! Vše nejlepší v nevyěerpatelnycb Zdrojícb“ cbová Ríše lásky. ..
Buďme si bratry ! Srdce svá spojme v řetěz, je/aož ani žár zloby ne-
rozbortí ! S  

Všecbny oběti Z lásky k Pánu Bobu! K obětem připravuje srdce
dokonale láska. Zivme v srdcicb lásky žár! Zapalme obně lásky na

bradbácb srdci, at' nepřítel ví, že nespí strážcově Sionu!
Živme v srdcícbr obně lásky! Živme je, ať nepobasnou! ř

O s. Živme je Cblebem Živym...
Cblěb Živý lásku blednoucí posiluje! ,

Cblěb Živy' mocnou lásku při síle udržuje! A
Sycení duší Svatou' Hostií -~ jedno potřebné? - Unum necessariurn!
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Dvanáste výročie našej samostatnosti.
Tisíce Sřdc Zaplápolalo hlbokou láskou a radostou, keď zpoza

čierňav Sa vynorila zlatoskvúca Zora, Vykúpaná krvou borcoV-hrdi-
nov, zvestujúca jaro nového národněho života. Tým očakávaným
dňom bol 28. október roku 1918 -- uskutočnenie vrelých túžob
našich pevcov i buditeľov. Teraz pri milej Spomienke na tú štastnú
chvíľu chvejúce Sa rty nemôžu vyslovit radost, jakou má prekypo-
vat Srdce každého roduverněho Slováka a Cecha.

V tejto Zvlášt vhodnej príležitosti, ked' celý národ jása pri Spo-
mienke na dni národného zmrtvýchvstania, nezaškodí aspoň na oko-
mih V myšlienkach zalietnut do .minulosti a pripomenút si smutně
pomery ujarmeněho národa, jeho pevnú vieru V lepšie Časy, ktorou
otužoval Svoje ztýranć Srdcia a konečne dobu jeho vzkrisenia.

Ešte 'len dvanást rokov preletelo ponad šíro-širě nivy našej
vlasti od tej doby, čo náš l”ud úpel pod jarmom neprajnej cudzoty.
Cez toľkě Storočıa bol utláčaný a Zneuznávaný ! Jeho Sladká mater-
čína -- dar Boží -, ktorú Sta drahocennú perlu dedıctvo otcov mu
zachovalo, nesmela hlaholit po mestách, ale musela Sa skrývat po
najodliahlejších. kútoch. Len kedy - tedy vyšľahly malé plamienky
- povzbudenıa ku národněmu žıvotu. Madarızácıa pod silným tla-
kom šírila Sa všade: nielen V školách a úradoch, ale bohužial' iz V
kostoloch. Ba čo viac, učitelia V školách. Zatajovali pred dětmi mi-
nulost Slovákov, alebo radšej ju prekrucovali, aby tým viac vynikla
minulost Maďarov. Ký div, že náš 1'ud nesmel ,ani len spomínat na
dolpu, 'kcìíl' prvý łlúč Iscýìtej praădy zažiar/il V Sădciach j/ehopredkov;
Bo to rut je o u e ! Mno ym Sa uz naz ava o, ze ta utyrana
Slovacˇ: už klěsnepod tiažou toľkých útrap. Ale mýlili Sa, lebo ľud
biedami bol Zocelený a vierou V lepšiu budúcnost bol posilnený V
utrpení. Tažkě pomery životně a kultúrné volaly už do neba o po-
moc, o pravdu, o Spravedlivost. A tá pomoc shora i prišla jako ju
predzvestoval náš Veľký básník Ján Botto Slovami Jánošíkovýrni:

„No pride, bo príst musí ten bohatier Boží i
čo pravdu pošliapanú na oltár Vyloží. _
No príde, bo príst musí ten Veľký deň Súdu

' a za Stôl Si zasadne pravda môjho l'udu!“
Nastal deň Súdu - Svetová vojna, akej podobnej pod Slunkom

nebolo. V tej tažkej dobe, keď nad celou Europou krúžily čierne mrač-
ná nepokoju, ked' Sa rozhodovalo o osude i nášho národa, odchad-
zali Z vlasti verní Synovia rodu, aby za hranicami pomáhali kriesit
pravdu. A Všemohúci žehnal ich práci. Ten, ktorého věčné Slová
pravdy už naši vierozvestovia vliali do Sřdc našich predkov, nedo-
pustil, aby Zem, Skropená ich krvou, bola i naďalej gniavená a otro-
čená, nedovolil, aby i dalej“ krivda a neprávost Slávily triumfy nad
očividomou pravdou a prísnou spravodlivostou.A pri tomto Súde
obstál náš národ skvele, pretože V Srdciach velikášov, rozhodujúcich
o osud ríší žiaril jas pravdy a Spravodlivosti. Otras Svetovej vojny
zo Základov vyvrátil a zlomil moc Habsburgov a Z trosiek ich pan-
Stva -- říše rak. uh. Sa Zrodily nové štáty; medzi nimi i naša re-
publika. Koľko bolo treba práce, koľko námah, kým prvý raz ná-
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Dvanáste výročie našej samostatnosti.
Tisíce Sřdc Zaplápolalo hlbokou láskou a radostou, keď zpoza

čierňav Sa vynorila zlatoskvúca Zora, Vykúpaná krvou borcoV-hrdi-
nov, zvestujúca jaro nového národněho života. Tým očakávaným
dňom bol 28. október roku 1918 -- uskutočnenie vrelých túžob
našich pevcov i buditeľov. Teraz pri milej Spomienke na tú štastnú
chvíľu chvejúce Sa rty nemôžu vyslovit radost, jakou má prekypo-
vat Srdce každého roduverněho Slováka a Cecha.

V tejto Zvlášt vhodnej príležitosti, ked' celý národ jása pri Spo-
mienke na dni národného zmrtvýchvstania, nezaškodí aspoň na oko-
mih V myšlienkach zalietnut do .minulosti a pripomenút si smutně
pomery ujarmeněho národa, jeho pevnú vieru V lepšie Časy, ktorou
otužoval Svoje ztýranć Srdcia a konečne dobu jeho vzkrisenia.

Ešte 'len dvanást rokov preletelo ponad šíro-širě nivy našej
vlasti od tej doby, čo náš l”ud úpel pod jarmom neprajnej cudzoty.
Cez toľkě Storočıa bol utláčaný a Zneuznávaný ! Jeho Sladká mater-
čína -- dar Boží -, ktorú Sta drahocennú perlu dedıctvo otcov mu
zachovalo, nesmela hlaholit po mestách, ale musela Sa skrývat po
najodliahlejších. kútoch. Len kedy - tedy vyšľahly malé plamienky
- povzbudenıa ku národněmu žıvotu. Madarızácıa pod silným tla-
kom šírila Sa všade: nielen V školách a úradoch, ale bohužial' iz V
kostoloch. Ba čo viac, učitelia V školách. Zatajovali pred dětmi mi-
nulost Slovákov, alebo radšej ju prekrucovali, aby tým viac vynikla
minulost Maďarov. Ký div, že náš 1'ud nesmel ,ani len spomínat na
dolpu, 'kcìíl' prvý łlúč Iscýìtej praădy zažiar/il V Sădciach j/ehopredkov;
Bo to rut je o u e ! Mno ym Sa uz naz ava o, ze ta utyrana
Slovacˇ: už klěsnepod tiažou toľkých útrap. Ale mýlili Sa, lebo ľud
biedami bol Zocelený a vierou V lepšiu budúcnost bol posilnený V
utrpení. Tažkě pomery životně a kultúrné volaly už do neba o po-
moc, o pravdu, o Spravedlivost. A tá pomoc shora i prišla jako ju
predzvestoval náš Veľký básník Ján Botto Slovami Jánošíkovýrni:

„No pride, bo príst musí ten bohatier Boží i
čo pravdu pošliapanú na oltár Vyloží. _
No príde, bo príst musí ten Veľký deň Súdu

' a za Stôl Si zasadne pravda môjho l'udu!“
Nastal deň Súdu - Svetová vojna, akej podobnej pod Slunkom

nebolo. V tej tažkej dobe, keď nad celou Europou krúžily čierne mrač-
ná nepokoju, ked' Sa rozhodovalo o osude i nášho národa, odchad-
zali Z vlasti verní Synovia rodu, aby za hranicami pomáhali kriesit
pravdu. A Všemohúci žehnal ich práci. Ten, ktorého věčné Slová
pravdy už naši vierozvestovia vliali do Sřdc našich predkov, nedo-
pustil, aby Zem, Skropená ich krvou, bola i naďalej gniavená a otro-
čená, nedovolil, aby i dalej“ krivda a neprávost Slávily triumfy nad
očividomou pravdou a prísnou spravodlivostou.A pri tomto Súde
obstál náš národ skvele, pretože V Srdciach velikášov, rozhodujúcich
o osud ríší žiaril jas pravdy a Spravodlivosti. Otras Svetovej vojny
zo Základov vyvrátil a zlomil moc Habsburgov a Z trosiek ich pan-
Stva -- říše rak. uh. Sa Zrodily nové štáty; medzi nimi i naša re-
publika. Koľko bolo treba práce, koľko námah, kým prvý raz ná-
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rodné zástavy Zavialy V oslobodenej vlasti. Nastaladoba, kedsa spl-
nily Slová M. Sládkovičovaz .

“,,A čašu blenu, ktorú Vrah nám dáva,
. Vyprázdni On Sám V príležitý čas.“
Usmialo Sa na nás štastie -- zrodila sa nám drahá slobodienka.

Po dlhých Storočiach krívd a bied jásali Sme radostou, že konečne
môžeme V bratrskom objatí Svorne pracovat Vjednom štáte - Svorne
veslovat po búrnom mori ku brehu večnosti. Zdálo sa nám, že
dopodrobna Sa uskutočnily Významné Slová nášho pevca S. Chalupku:

„Dá Boh, udre tá hodina Svatá,
kde dávna kliatba bude Z nás odkliata

/cc SAl b h V la na Večìıý mier blıšıt braıšwi ruku;/podá. V I k I
e O uZia” nestao Sa ta . Le o ,,Vecne nase Svary, tore

Složily Slávu - mat na máry“ (S. Chalupka), ešte dosiaľ nezriekly
sa ýplne svojho. podryvného úkolu medziírodnými bratmi Slovákmi
a Cechmi. A tu sa otviera brána ku Vážnemu a Smelému kroku
na poli unionizmu. Na nás mladých Záleží, či a kedy Skloníme pyšnú
hlavu nesváru. Veď naším úkolom je vytrvale pracovat a prinášat
obete na oltár církvi a vlasti. Ale naša práca na „národa roli de-
dičnej“ bude len Vtedy korunovaná Zdarom, keď budeme pracovat
ruka V ruke _ brat S bratom. Však koho nemôže slučovat páska
Viery? - ani rečou a narodnostou Sa veľa od Seba nelyšíme. Nás
aspoň katolíkov nemá čo delit: ani „praeiudicia“ politické ani nie sú
medzi nami žiadne nepreklenuteľné priepasti. My často prekážky
medzi Seba kladieme sami, namýšlajúc si to, čô vôbec nejestvuje.
'Smernice našej spolupráce ,,pietati et scientiae“ (Vytknuté osv. p.
biskupom dr. jˇantauschom na bohosloveckom sjazde V Trnave)
majú nás len utvrdzovat V dobrých Snahách. Aspoň medzi boho-
slovcami má byt spolupráca a to čo najužšia. Ideálne smýšľajúcemu

Í ' I 9 I I 9 Ímladıkovı nema chybovat bratska laska, Svornost, laska ku pravde,
porozumenie a pod. Hľa, to sú hlavné znaky spolupráce. Pravda,
-často Sa pritom chybuje. Ved' ,,errare humanum est“ - to musí
mat každý na zreteli. Iste veľa treba uznat, Viacej odpúštat, čo naj-
menej Zovšeobecňovat. Nutné je pritom Vzájomné poznanie Sa, Vzá-
jomná podpora, Výmena názorov, doznanie pravdy atd, atd -- a
potom po „nedorozumení“ nezostane ani Stopa. Pamätajme si dobre,
že „čo Prozreteľnost spojila, človek nech to nerozlučuje.“ Sme len
lodičkou uprostred ıjozzúrených vľn morských, ktorá sama je zmie-
taná vetriskami - Vnútornými nepokojmi. Bratia, utišujte tie Vetriská,
miernite nepokoje, haste iskierky nespokojnosti, ktoré metá medzi
nás nepriateľská ruka! Bratia, neoddiaľujte Stisknutie podávanej
ruky! Preč S ľahostajnostoul Len V jednotnom a Skalopevnom šiku
môžeme ľahko a určité čelit zúrnym útokom nepriateľov církvi
i vlasti. Vodkyňou a mocnou Vzpruhou V spolupráci má nám byt
heslo neohroženého zastáncu krestanstva sv. Augustina: ,,In neces-
żsariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.“ Svedomitou
prácou, Svornou' spoluprácou najlepšie oslavíme dvanáste výročie
našej samostatnosti. i  

Kiež by duch SV. Cyrilla a Methoda, slovanských apoštolov,
sutužoval nás Vo Vďačnej práci po sbratrení! M. ]. Slavsky.
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Poznámky ke statistice: _

Brno: V Římě (V diagramu uvedeno pod rubrikou ,,V ciZině”)
- v/ I - 0 - - “ . .studuje I bohosl.; Z radovych klerıku jsou 4 těšitelé, I eucharistián,

O O I, O

2 praemonstrati a 3 augustiniani.
České Budejovice: V Římě studují 2 bohoslovci, V Insbrucku

I bohoslovec.
Hradec Králově: V Rímě studuje 5 bohoslovců; řádoví klerici:

3 praemonstrati az Z kongregace Pallotinů.
Litoměřice: Z bohoslovců V cizině 3 studují V Římě a 2 V Ins-

brucku. “
Olomouc: 2 klerici jsou Z řádu Německých rytířů. Kromě toho

studuje na fakultě 7 Slováků a 4 Rusíni.
Praba: V Římě Studuje 9 bohoslovců. Řádoví klerici na české

fakultě: I benediktin, 5 praemonstrátů, 7 křížovníků, 2 maltézští,
I kapucín, na německé: 4 praemonstráti, 7 cisterciáků, 4 křížovníci,
2 benediktini, I augustinián, I maltézský, 2 Z kongregace SV. Micha-
ela. Kromě toho Studuje na české fakultě I3 Slováků (Z nich 2 fran-
tiškáni), 4 Maďaři (Z nich 2 františkáni, I benediktin), I Rusín, I
Američan a 2 jiní posluchači a jeden řádný posluchač na fakultě
německé. ~

Vidnava: *ľ' bohoslovci polští (V rubrice: Řádoví klerici). Neza-
počítáni jsou 3 říšští Němci.  

Bánská Bystrica: Z bohoslovvců na jiných fakultách (V diagramu
rubrika „V cizině”) studuje V Rímě I, V Strassburgu 3 a V Praze I.
Jine narodnostiz 2 Nemci.

Košice: Do počtu bohoslovců je započítáno 5 bohoslovců Z apošt.
administratury V Užhorodé. V cizině studují: 3 bohoslovcı V Ins-
brucku. V Praze studují 2 bohoslovci, V Olomouci I.

jNitra: Z bohoslovců V cizině Studuje 5 bohoslovců V Římě,
4 V Strassburgug V Praze studují 4 bohoslovcı a V Olomouci 3.
Všichni jinde studující jsou Slováci.

Rožnava: Z bohoslovců V cizině studuje I V Rímě, I V Insbrucku
a 2 V Strassburgu.

SkKtlZbhl ˇtd (R 2išs á a ioa: o os ovců V cizine S u ují Z V ímě, V
Insbrucku a V Praze 2 bohoslovcı. -

Trnava: V cizině studují: 2 bohoslovci V Rímě, 4 V Insbrucku
a 2 V Strassburgu. V Praze Studuje 5 bohoslovců a V Olomouci 2.
.v. - - J - - ø(rubrika ,,]in. nár.”) 6 kleriků Z kongregace těšitelu.

Prešov: Z celkového počtu bohoslovců je 27 Rusínů, I Ame-
ričan, I Chorvat a I Maďar.

Užborod: Z celkového počtu bohoslovců je 42 Rusínů, II Slo-
váků, I4 Maďarů, I3 Američanů. Bohoslovci V cizině: 3 studují V
ˇ/ VRímě, 4 V Strassburgu, I V Insbrucku a 2 Ve Lvove.
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Organisační kurs bohoslovců V Novém Bydžově.  

Od 30. června do 4. července 1930 byl pořádán V Novém
Bydžově' horlivým a známým pracovníkem mezi mládeží, Vldp. pro-
fesorem Mádlem, organisační kurs. Zúčastnili se ho bohoslovci ze
Všech :českých seminářů. Z Moravy a Slovenska byli přítomni de-
legáti. Kurs byl zahájen hudebně-pěveckou akademií na svátek sv.
Petra a Pavla a řadou proslovů V pondělí 3o. června.

Vlastní přednášky byly zahájeny 3o. června ssamým Svolava-
telem. Skvělé a jedinečné jeho přednášky byly vyslechnuty ode
všech účastníků S naprostou pozornosti.

V pondělí přišla na řadu Ithemata: Proti spolku spolek. -- Jak
se katolický spolek zakládá. - Učel spolku - Spása duší. -- Kněz ve
spolku - Spása duší. - Kněz ve spolku -duše V těle. -- Kněz organi-
sátor a farní celek. I

V úterý: Kristus Pán - organisátor sv. apoštolů. -- Zodpovědné
funkce euchar. rytířů. - Clenstvo a kostel. -- Duchovní rádce a před-
seda. - Sjednocení katolických spolků knězem.

Ve středu: Duchovní Výživa spolku. --f Pomocný učitelský sbor
V/Vduch. rádce. -- Rozsirení organisační Sítě ve farnosti a okrese. - Spol-

kové místnosti-vedení knih (ukázky). -- Duch: katol. zábav. _
4 Ve čtvrtek: Radosti a strasti ,kněze organisátora. - Knihovna -_

tisk. - Dětská besídka. - Drobné a praktické doslovy.
_ K tomu praktické náměvty podal rovněž "vzácný host, gene-

rální duchovní rádce SKMflv Cechách, Vldp. P. Ad. Pelikán S. J.,
dále rektor budějovického semináře Msgre Melka, vicerektor hra-
deckého semináře dr. josef Buryšek. Kurs svouvzácnou přítomno-
stí poctili dr. Beran, profesor pastorálky na theolog. fak. V Praze,
Vldp. P. Alf. Daňha, duchov. rádce UKSCS. a řada jiných důstoj-
ných pánů z okolí. Pozdravné přípisy došly od ministra m. S. dr.
Noska, od bisk. konsistoře zLitoměřic aod „Růže Sušilovy“ zBrna.
Učastníci si prohlédli významné budovy Nov. Bydžova a k soše
Matky Boží na náměstí položili rukou Msgra Melky kytici. Po u-
končení kursu byl uspořádán společný Výlet na ,,Venturku“. Sjezd
Vyzněl mohutně, což mělo odezvu i V denním tisku. s

V I kv /h v V /v _/- I-/\'/dv1" jh/_ pate ctvrte O cervence se ucastnici rozjiz ei, zanec ava-
jíce dobrý dojem V Bydžově a odnášejíce si posilu 1 chut k práci
pro duchovní obrození národa ideou svatováclavskou.

F., H. Kr.

 Bohoslovecký Sjezd na  Velehradě.
(I6.-I8. července 1930.)

Centrum unionismu -- Velehrad každoročně hostí O několik dní
V I I I ° ID' Iceskoslovenske bohoslovce. Ve svatovaclavskem milenıovem roce se
konal bohoslovecký Sjezd V metropoli republiky; .proto letos  jeli

n _ x
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Organisační kurs bohoslovců V Novém Bydžově.  

Od 30. června do 4. července 1930 byl pořádán V Novém
Bydžově' horlivým a známým pracovníkem mezi mládeží, Vldp. pro-
fesorem Mádlem, organisační kurs. Zúčastnili se ho bohoslovci ze
Všech :českých seminářů. Z Moravy a Slovenska byli přítomni de-
legáti. Kurs byl zahájen hudebně-pěveckou akademií na svátek sv.
Petra a Pavla a řadou proslovů V pondělí 3o. června.

Vlastní přednášky byly zahájeny 3o. června ssamým Svolava-
telem. Skvělé a jedinečné jeho přednášky byly vyslechnuty ode
všech účastníků S naprostou pozornosti.

V pondělí přišla na řadu Ithemata: Proti spolku spolek. -- Jak
se katolický spolek zakládá. - Učel spolku - Spása duší. -- Kněz ve
spolku - Spása duší. - Kněz ve spolku -duše V těle. -- Kněz organi-
sátor a farní celek. I

V úterý: Kristus Pán - organisátor sv. apoštolů. -- Zodpovědné
funkce euchar. rytířů. - Clenstvo a kostel. -- Duchovní rádce a před-
seda. - Sjednocení katolických spolků knězem.

Ve středu: Duchovní Výživa spolku. --f Pomocný učitelský sbor
V/Vduch. rádce. -- Rozsirení organisační Sítě ve farnosti a okrese. - Spol-

kové místnosti-vedení knih (ukázky). -- Duch: katol. zábav. _
4 Ve čtvrtek: Radosti a strasti ,kněze organisátora. - Knihovna -_

tisk. - Dětská besídka. - Drobné a praktické doslovy.
_ K tomu praktické náměvty podal rovněž "vzácný host, gene-

rální duchovní rádce SKMflv Cechách, Vldp. P. Ad. Pelikán S. J.,
dále rektor budějovického semináře Msgre Melka, vicerektor hra-
deckého semináře dr. josef Buryšek. Kurs svouvzácnou přítomno-
stí poctili dr. Beran, profesor pastorálky na theolog. fak. V Praze,
Vldp. P. Alf. Daňha, duchov. rádce UKSCS. a řada jiných důstoj-
ných pánů z okolí. Pozdravné přípisy došly od ministra m. S. dr.
Noska, od bisk. konsistoře zLitoměřic aod „Růže Sušilovy“ zBrna.
Učastníci si prohlédli významné budovy Nov. Bydžova a k soše
Matky Boží na náměstí položili rukou Msgra Melky kytici. Po u-
končení kursu byl uspořádán společný Výlet na ,,Venturku“. Sjezd
Vyzněl mohutně, což mělo odezvu i V denním tisku. s

V I kv /h v V /v _/- I-/\'/dv1" jh/_ pate ctvrte O cervence se ucastnici rozjiz ei, zanec ava-
jíce dobrý dojem V Bydžově a odnášejíce si posilu 1 chut k práci
pro duchovní obrození národa ideou svatováclavskou.

F., H. Kr.

 Bohoslovecký Sjezd na  Velehradě.
(I6.-I8. července 1930.)

Centrum unionismu -- Velehrad každoročně hostí O několik dní
V I I I ° ID' Iceskoslovenske bohoslovce. Ve svatovaclavskem milenıovem roce se
konal bohoslovecký Sjezd V metropoli republiky; .proto letos  jeli
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bohoslovci načerpat nového povzbuzení a nové chuti k práci opět
k hrobu sv. apoštola Metoděje.

.V V . _ _ . , ,.
]iz pred velikonocemi rozeslala_Stojanova literarni jednota dota-

zy některým seminářům stran sjezdu. Potom byly poslány Všem se-
- / O - “ - I -minařum pozvanky a programy sjezdu. Katolıcka veřejnost a kněžstvo

zvěděla O velehradské outi bohoslovců Z ozaám ' N ˇ' `p . eni V asinci,
Pražském večerníku a Lidu, ve Slováckých novinách a j. Výsledek
příprav byl vskutkupotěšující. Dopolední a odpolední Vlaky dne I6.

V- / V . n ø.

července privažely na staromestské nádraží bohoslovce i jejich příz-
nivce. Přes Sto bohoslovců a asi deset kněží vítala Velehradská Cy-
rilka, kde letos po prvé zahájena byla pout staroslověnskou
pobožností podle východního obřadu, kterou S nevšední ochotou
vykonal O. Vasyl Bourgeois T. J. vých. ritu, doprovázen pěveckým
sborem Velehradských noviců. Tato odchylka od tradičního progra/mu
velehradskych bohosloveckych poboznosti je jiste V duchu prani
sv. Otce, abychom cenili Východní liturgii tak jako liturgii řím-
skou. Po tklivém Vzývání Panny Marie a sv. slovanských apoštolů
hnul se průvod Za hlahplulvelehradských zvonů a za zpěvp písně
„Ejhle svaty Velehrad uz zari” k basilice, pred jejimz portalem o-
čekával nás rektor papežské koleje dr. Habeš S asistencí. Ve vele-
chrámu pozdravil kněžský dorost_P. Lepka úchvatně krásnou plro-
mluvou, rysuje program nejen sjezdu, ale i bohoslovecke prace.
Po svátostném požehnání jsme Vykonali pietní vzpomínku za Ťor-
ganisátora Velehradských sjezdů, dra A. C. Stojana, při níž O kněž-
ské víře, naději a lásce podle vzoru Stojanova Vroucně promluvil P.
Suránek, spirituál Z Olomouce. `

Za zpěvu Svatováclavského chorálu odebrali se účastníci sjezdu
do Slovanské dvorany, kde předseda Stojanovy literární jednoty
olomoucké sjezd zahájil. Předsedou sjezdu byl Zvolen univ. prof.
dr. Fr. Cinek, který sjezdové jednání ihned převzal. Do čestného
předsednictva byli zvoleni: prof. dr. K. Večeřa Z Brna, dr.ˇHabeš,
rektor velehradské koleje, p. děkan Tománek, P. spirituál Suránek
a příznivci bohoslovců p. arcib. rada Al. Viceník a P. Jar. Izák!

Hluboká slova dra Habeše i Srdečný proslov p. děkana To-
mánka vyvolaly bouřlivý potlesk. Holdovacítelegramy byly ode-
slány M. ndp. arcibiskupovi dru L. Prečanovi a J. M. ndp. bi-
skupovi Kupkovi. Z Olomouce se sjezdu Zúčastnilo asi 70 boho-
slovců; Z Brna byla potěšující účast: 36. Za slovenské bohosloyce
pozdravilv sjezd ctp. Zaňát Z Trnavy, za jirsíkovu jednotu Z Ces.
Budějovic ctp. Vojáček. Pražská Růže Sušilova zaslala sjezdu obšírný
pozdraV.Vroucí slova boh. Zaňáta o Svornosti a jednotě mezi Slo-
venským a českým dorostem kněžským Vzbudila nadšenou odezvu,
která byla plně rozvedena předsedou brněnské Růže Sušilovy, ctp.
Chroustem, V myšlence o bratrské lásce slovanských apoštolů a svor-
nosti bohoslovců československých. Nadšený potlesk se ozval po
přečtení pozdravného přípisu p. ministra Srámka. a univ. prof. ka-
novníka Kachníka. Doslovem předsedy dra Cinka byla schůze před
večeří skončena. K
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Zpěvní akademie ve zo hodin zahájená, přivábila mnoho hostí.
Střídavě účinkovaly oba moravské bohoslovecké sbory. Z bohatéhoV, _ .
programu (Mozart: Ave verum corpus, Dvorak: Biblické písně, Foer-

/ V/V

ster: .Hnědá brázda, Polni cestou, Krizkovskýz Odvedeného prosba,- _ V _ ,  
Janáček: Bříza, Suhajku Svarný, Polašek: Mrtvý, Martínek: Ave
Maria, Vaněk: Modlitba za zbloudilé lidstvo) některá čísla musela
'ˇ k' P kd"blkˇ 'd 'd '-byti opa ovana. o a a emıi y u Oncen prvni en sjez u stoja

. v I v I ˇ - -novskou Vecernı poboznosti V basilice.
Sedmnáctého července ráno měl sjezdové kázání novosvěcenec

P. Dominik Vicenec, slavnou mši sv. celebroval odstupující před-
seda Stojanovy literární jednoty P. Dolanský, za asistence býv. před-
sedy Růže Sušilovy P. Buše a P. Vinklárka.

3 O půl 9. hodině zahájil předseda dr. Cinek plenární schůzi ve
Slovanském sále. Přivítal zástupce Ustředí katolického studentstva
profes. Svłpziła Z Oălové a profes. Bolrovičku Z Lipníka adniiléllìo

řítele bo os ovců ra Arnosta Dosta a Z Hradčovic. Za na sene o
jáotlesku byli všichni tři zvoleni do čestného předsednictva. Prof.
Svozil ve Zdravici sjezdu apeloval na bohoslovce, aby nyní i po-
zději jako kněží byli duchovními rádci studentů. Předseda dr. Cinek
představuje nato prvního řečníka O. V. Bourgeoise T. J. a načrtává
stručně jeho životopis. Narodil se V Paříži 1887. Studia filosofická
atheologická konal V anglických kolejích Vçantebury, Jersey, Has-
tings, kde Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Sest let byl profesorem
přírodních věd. Na pozvání zvěčnělého arcibiskupa Stojana Zúčast-
nil se roku 1921 unionistického kongresu Velehradského. Nadchnuv
se pro myšlenku unie, p/řestoupil s dovolením sv. Stolice roku I924
na Vychodni ritus. Dve léta byl misionářem V Polsku a od roku
I927 je na Velehradě, odkud podniká misionářské zájezdy na Pod-
karpatskou Rus. Byli jsme zvědaví, co nám řekne. Podav definici
a rozbor unie a unionistické otázky, zavádí nás daleko na Východ,
aby nám ukázal jiný ráz orientální kultury. Dějinně stopuje před
našimi zraky rozdíl východních tradic náboženských, politických,
kulturních. Za staršího starověku patřily k ,,Orientu“ kraje baby-
lonské, perské, Sarmatské avvýchodně odtud. Již tehdy se projevo-
val jiný ráz této kultury. Rekové pod Alexandrem Velikým pod-
tínají Vtéto kultuře kořen a budují t. ZV. kulturu helenistickou. Tehdy
byli Rekové počítání ke,kult,uře západní.,Po rozdělepfív říše, římské
stala se krajina Reky obyvana centrem Vychodni rise; tim zne-
náhla zapadala do sfer rozličných kultur východních, až konečně se
strany Západu nabyla jména a rázu kultury východní. -- Není zde
možno podati všechny myšlenky a zdůvodnění thesí skvělé řeči.
O. Vasil mluvil latinsky a rusky, částečněičesky, ale myjsme dobře
rozuměli nadšení, které sálalo Z jehooči. -- Předseda vřele P.
Bourgeouisovi poděkoval, poukázav na tklivý fakt, že francouzský
kněz, jenž z lásky k našim východním bratřím se stal unionistic-
kým misionářem, vybízí československý dorost katolický, aby pro
unii pracoval. Do živé debaty zasáhli dr. Habeš a dr. Dostál. Onen
poukazem na nedostatek unie - nezájem, či lépe, malý zájem Vý-
chodních církví; latinská církev nemůže sama unii provésti bez do-
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Zpěvní akademie ve zo hodin zahájená, přivábila mnoho hostí.
Střídavě účinkovaly oba moravské bohoslovecké sbory. Z bohatéhoV, _ .
programu (Mozart: Ave verum corpus, Dvorak: Biblické písně, Foer-

/ V/V

ster: .Hnědá brázda, Polni cestou, Krizkovskýz Odvedeného prosba,- _ V _ ,  
Janáček: Bříza, Suhajku Svarný, Polašek: Mrtvý, Martínek: Ave
Maria, Vaněk: Modlitba za zbloudilé lidstvo) některá čísla musela
'ˇ k' P kd"blkˇ 'd 'd '-byti opa ovana. o a a emıi y u Oncen prvni en sjez u stoja

. v I v I ˇ - -novskou Vecernı poboznosti V basilice.
Sedmnáctého července ráno měl sjezdové kázání novosvěcenec

P. Dominik Vicenec, slavnou mši sv. celebroval odstupující před-
seda Stojanovy literární jednoty P. Dolanský, za asistence býv. před-
sedy Růže Sušilovy P. Buše a P. Vinklárka.

3 O půl 9. hodině zahájil předseda dr. Cinek plenární schůzi ve
Slovanském sále. Přivítal zástupce Ustředí katolického studentstva
profes. Svłpziła Z Oălové a profes. Bolrovičku Z Lipníka adniiléllìo

řítele bo os ovců ra Arnosta Dosta a Z Hradčovic. Za na sene o
jáotlesku byli všichni tři zvoleni do čestného předsednictva. Prof.
Svozil ve Zdravici sjezdu apeloval na bohoslovce, aby nyní i po-
zději jako kněží byli duchovními rádci studentů. Předseda dr. Cinek
představuje nato prvního řečníka O. V. Bourgeoise T. J. a načrtává
stručně jeho životopis. Narodil se V Paříži 1887. Studia filosofická
atheologická konal V anglických kolejích Vçantebury, Jersey, Has-
tings, kde Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Sest let byl profesorem
přírodních věd. Na pozvání zvěčnělého arcibiskupa Stojana Zúčast-
nil se roku 1921 unionistického kongresu Velehradského. Nadchnuv
se pro myšlenku unie, p/řestoupil s dovolením sv. Stolice roku I924
na Vychodni ritus. Dve léta byl misionářem V Polsku a od roku
I927 je na Velehradě, odkud podniká misionářské zájezdy na Pod-
karpatskou Rus. Byli jsme zvědaví, co nám řekne. Podav definici
a rozbor unie a unionistické otázky, zavádí nás daleko na Východ,
aby nám ukázal jiný ráz orientální kultury. Dějinně stopuje před
našimi zraky rozdíl východních tradic náboženských, politických,
kulturních. Za staršího starověku patřily k ,,Orientu“ kraje baby-
lonské, perské, Sarmatské avvýchodně odtud. Již tehdy se projevo-
val jiný ráz této kultury. Rekové pod Alexandrem Velikým pod-
tínají Vtéto kultuře kořen a budují t. ZV. kulturu helenistickou. Tehdy
byli Rekové počítání ke,kult,uře západní.,Po rozdělepfív říše, římské
stala se krajina Reky obyvana centrem Vychodni rise; tim zne-
náhla zapadala do sfer rozličných kultur východních, až konečně se
strany Západu nabyla jména a rázu kultury východní. -- Není zde
možno podati všechny myšlenky a zdůvodnění thesí skvělé řeči.
O. Vasil mluvil latinsky a rusky, částečněičesky, ale myjsme dobře
rozuměli nadšení, které sálalo Z jehooči. -- Předseda vřele P.
Bourgeouisovi poděkoval, poukázav na tklivý fakt, že francouzský
kněz, jenž z lásky k našim východním bratřím se stal unionistic-
kým misionářem, vybízí československý dorost katolický, aby pro
unii pracoval. Do živé debaty zasáhli dr. Habeš a dr. Dostál. Onen
poukazem na nedostatek unie - nezájem, či lépe, malý zájem Vý-
chodních církví; latinská církev nemůže sama unii provésti bez do-
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hody S východem; tento praktickou poznámkou o unijní práci ve_ .. . V
farnosti a o unıı mezi farárem a kaplanem.

Nato povstává P; Buš, aby věnoval pietní vzpomínku zemře-
lému předsedovi UKSCS., JUC. Grulichovi. Shromáždění se pomodlili
za něho vroucí Otčenáš. Dr. Cinek vítá prof. dra Michalského Z Pro-
stějova; účastníci jej zvolili do čestného předsednictva.

Následuje druhá přednáška o encyklice ,,Divini illius Magistri”
O výchově mládeže. Brněnským bohoslovcům patří plný dík, že se
postarali o skutečně časovou věc. Rečník dr. Večeřa podal myšlen-
.kový rozbor poslední encykliky Pia XI., které si ihned povšimly
protestantské společnosti IWCA a IMCA. Téma bylo tím časovější,
že se připravoval překlad této encykliky v Matici Cyrilometodějskéf
Praktické Zahrocení vyvolalo debatu u předsednického stolu. V po-
ledne zapěli olomoučtí bohoslovci V basilice slavné Angelus Domini.

Odpoledne promluvil o sv. Augustinu S nadšením prof. Michalský.
Po zevrubném vylíčení jeho života a obrácení ukázal na význam
tohoto doctora gratiae a úctu, jíž se těšil, jak svědčí ikonografie jeho
již ze 7. a 8. st. Abychom vyznali, že jsme členy téže církve, po-
modlili jsme se na posvátném místě velehradském apoštolské kredo.

Před referátem o organisačním kursu bohoslovců v Nov. Bydžo-
vě přečetl předseda pozdravný dopis P. Mádleho, okresního duch.
rádce SKM na Novobydžovsku. O kursu referoval delegát Stojanovy
literární Ijednoty, bohoslovec Fr. Hamrala. Učelem kursu ,nebylo jen

' /ˇ I O I V Í V

ĚŽÍŠŽŽŽĚÍC áĚzŽŠ1ŠÍzŤÍžøiz°1ĹŽŽiŽťÍCřànìiěišøina ŠÍÄĹÍÍĚĚŤ <ŤÍn1ÍzŽiflıÍÍ'Ě1Š°ŠŠ ŠĚŽÉ
V V V/V I V/ Ína SKM, na Morave nevalne rozsırene). Dusı kursu byl P. Madle a

P. Pelikán T. Letos to byl jakýsi první ročník organisační. Spo-
tleskem byl v Nov. Bydžově přijat návrh, aby další ,,ročníky” byly
zase, v Nov. Bydžově. Při vhodnějším datu kursu zúčastní se v hoj-
nejsım počtu i bohoslovci moravštífi „

Tímto referátem byly plenární schůze Zakončeny a zasedala jen
sekce o reorganisaci Musea. Všeobecně se čekalo, že olomoučtí bo-
hoslovci projeví Svůj nesouhlas S vedením Musea. Očekávání bylo
uplně zklamíno, hlavně myšlenkovou nejasností olomouckého rlefej
renta a pou azem brněnského ředsed , že Z Olomouce doc azı
málo příspěvků. Devise, že bude-lii) se víceypřispíva-ti do Musea hlavně
články Z „duchovního mládí” -- jak nazval referent články Z du-
chovní a náboženské literatury - aspoň tolik, aby si redaktor mohl
vybrati vhodnější Statě, byla potvrzením brněnského Stanoviska. Dejž
Bůh, aby tato konference o Museu měla pmktic/eý výsledek!

Ještě ráno, v pátek, sešli se účastníci v Cyrilce na řeckokato-
lické liturgii, kterou sloužil zmíněný již P. Bourgeois. S posvěce-
nými dary (ot° pust) a opakujíce si úchvatnou modlitbu ,,Gospodi,
pomiCluj“, odcházeli bohoslovci Z Velehradu. Kéž slova řečníků a ka-

' Izatelu nezapadnou na skalu! Fr. Hđmmlđ, OZ.

l Dosud na skladě Mat. C. M., Olomouc, V/ilsonovo nám. I6.
2 Odkazují na referát O kursu v tomto čísle Musea. ›
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Nato povstává P; Buš, aby věnoval pietní vzpomínku zemře-
lému předsedovi UKSCS., JUC. Grulichovi. Shromáždění se pomodlili
za něho vroucí Otčenáš. Dr. Cinek vítá prof. dra Michalského Z Pro-
stějova; účastníci jej zvolili do čestného předsednictva.

Následuje druhá přednáška o encyklice ,,Divini illius Magistri”
O výchově mládeže. Brněnským bohoslovcům patří plný dík, že se
postarali o skutečně časovou věc. Rečník dr. Večeřa podal myšlen-
.kový rozbor poslední encykliky Pia XI., které si ihned povšimly
protestantské společnosti IWCA a IMCA. Téma bylo tím časovější,
že se připravoval překlad této encykliky v Matici Cyrilometodějskéf
Praktické Zahrocení vyvolalo debatu u předsednického stolu. V po-
ledne zapěli olomoučtí bohoslovci V basilice slavné Angelus Domini.

Odpoledne promluvil o sv. Augustinu S nadšením prof. Michalský.
Po zevrubném vylíčení jeho života a obrácení ukázal na význam
tohoto doctora gratiae a úctu, jíž se těšil, jak svědčí ikonografie jeho
již ze 7. a 8. st. Abychom vyznali, že jsme členy téže církve, po-
modlili jsme se na posvátném místě velehradském apoštolské kredo.

Před referátem o organisačním kursu bohoslovců v Nov. Bydžo-
vě přečetl předseda pozdravný dopis P. Mádleho, okresního duch.
rádce SKM na Novobydžovsku. O kursu referoval delegát Stojanovy
literární Ijednoty, bohoslovec Fr. Hamrala. Učelem kursu ,nebylo jen
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tleskem byl v Nov. Bydžově přijat návrh, aby další ,,ročníky” byly
zase, v Nov. Bydžově. Při vhodnějším datu kursu zúčastní se v hoj-
nejsım počtu i bohoslovci moravštífi „

Tímto referátem byly plenární schůze Zakončeny a zasedala jen
sekce o reorganisaci Musea. Všeobecně se čekalo, že olomoučtí bo-
hoslovci projeví Svůj nesouhlas S vedením Musea. Očekávání bylo
uplně zklamíno, hlavně myšlenkovou nejasností olomouckého rlefej
renta a pou azem brněnského ředsed , že Z Olomouce doc azı
málo příspěvků. Devise, že bude-lii) se víceypřispíva-ti do Musea hlavně
články Z „duchovního mládí” -- jak nazval referent články Z du-
chovní a náboženské literatury - aspoň tolik, aby si redaktor mohl
vybrati vhodnější Statě, byla potvrzením brněnského Stanoviska. Dejž
Bůh, aby tato konference o Museu měla pmktic/eý výsledek!

Ještě ráno, v pátek, sešli se účastníci v Cyrilce na řeckokato-
lické liturgii, kterou sloužil zmíněný již P. Bourgeois. S posvěce-
nými dary (ot° pust) a opakujíce si úchvatnou modlitbu ,,Gospodi,
pomiCluj“, odcházeli bohoslovci Z Velehradu. Kéž slova řečníků a ka-

' Izatelu nezapadnou na skalu! Fr. Hđmmlđ, OZ.

l Dosud na skladě Mat. C. M., Olomouc, V/ilsonovo nám. I6.
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- ROZHLEDY -
ÝIÝ

O KNĚŽÍCH JEZÍSO VÝCH.  
slulıové. jež svrclıovaná Dobrofa nazývá Krísfy svými, fi

mají byli anděly a ne lidmi; a jsou faké anděly, nezbaví-li se íolzoío
svěfla; a přímo mají úřad andělský. Anděl slouží každému rozmanífě,
jak jej BůlIusfanoV1'l; a jsou nám dám' na ochranu jelıo dobroíou;
fak kněží usfanovení V mysfíckém fěle svafé Církve, aby nám přislu-
lıovalı' Tělem a Krví ukřížovanélıo Krísfa... Tafo Krev má ibýfí a jesf
rozdílena od fěclz, kíeří mají pravé svěřlo, se sladkým olıněm lásky,
S liladem po cfi Boží a spáse duší, kferé Bůh Vám dal sZ'řež1`fı', aby
jiclı Vlk pekelný nepodávíl. Takoví clıufnají plody cfnosıří dávající
život' ll/lílosíí, jíclıž Skýfá sfrom pravé a dokonalé lásky.  

.J

Skryłý apošłoláł.

Bylo lo V advenłě. Mladý Kełleler
udělal słáłnici a snil nyní o hodnos-
Íech,věhlasu“, penězích a vůbec o po-
žiłcích, kłeré mu chysłal svěl. --- Dří-
blížil se večer a łma vkrádala se po-
malu do svěłničky šfasłného jinocha.

Tu spałřil náhle nad sebou V Zář-
némi oblaku posłavu Božského Spa-
silele, klerý ukazoval na svoje srdce,
před nímž prosebně spínala ruce
prosłá řeholní seslra. Z úsl božského
Zjevu Zaslechl prý íało slova: „Tało
Sesłra se za Íebe Slále modlíl“ Posla-
va a rysy obličeje modlící se řeholni-
ce vłiskly se mu lak hluboce do pa-
měłi, že si je po celý živoł Zapamało-
val.Tenło Zjev, kłerý si nedovedl ni-
kíerak vysvěłliłi, ołřásl mladým a cii-
žádosłivým jurisłou lak, že se cele Za-
svěljl službě boží. - “- ˇ

Cłyřiceł leł uplynulo a Z mladého
Kełłelerasłal se proslulý biskup, pří-
lel dělniclva. Jedenkráł navšłívil své-
ho přílele, biskupa V jihoněmeckém
měsłě. Druhého dne celebrovalv kap-
li ženského klášłera. při sv. přijímání,
k němuž přisłoupily všechny sesłry.
ułkvěl najednou Zrak biskupův na Ívá-

[ .

SV. Kafeřina Síenská, Ĺísły.

ři poslední sesłry. Bledosí obličeje a
jemné chvění rukou prozrazovalyroz-
čilení a překvapení. -- po snídani ov-
dešli 'oba biskupové do jídelny, kde
měly býli někíeré seslry vrnešeněmu
hosíu předsłaveny. Biskup promluvil
s každou několik slov a na konec se
ołázal, Zda ło jsou všechny. Dředsla-
vená ihned poznala, že chybí sesłra,
kłerá byla právě Zaměslnána ve słájì.
Byla hned povolána. Rozpačiłě a pla-
še blížila se řeholnice k biskupovi.

,,ZnáÍe mne?" ołázalse jí biskup,
když osłałní sesłry odešly.  

,,Nikoli,“ odvěłila klidně.
~ ., Modlila jsle se někdy za mne, ne-

bo oběłovala jsłe za mne někłeré dob-
ré sku'ıky?“ i

s „Nejsem si vědoma něčeho po-
dobného, poněvadž vás neznám. Va-
še Miloslil“

Do krátké pomlčce pokračoval
biskup :

„Kłerou pobožnosí pěslujełe nej-
raději. Seslro Ziło ? “ O

„Pobožnosł k božskému í Srdci
Páně.“ t O

„Zajisłé Zasłáváłe nejlěžší práce V
Íomío klášteře ! “ podołkl biskup Zase
jakoby mimochodem.

- ROZHLEDY -
ÝIÝ

O KNĚŽÍCH JEZÍSO VÝCH.  
slulıové. jež svrclıovaná Dobrofa nazývá Krísfy svými, fi

mají byli anděly a ne lidmi; a jsou faké anděly, nezbaví-li se íolzoío
svěfla; a přímo mají úřad andělský. Anděl slouží každému rozmanífě,
jak jej BůlIusfanoV1'l; a jsou nám dám' na ochranu jelıo dobroíou;
fak kněží usfanovení V mysfíckém fěle svafé Církve, aby nám přislu-
lıovalı' Tělem a Krví ukřížovanélıo Krísfa... Tafo Krev má ibýfí a jesf
rozdílena od fěclz, kíeří mají pravé svěřlo, se sladkým olıněm lásky,
S liladem po cfi Boží a spáse duší, kferé Bůh Vám dal sZ'řež1`fı', aby
jiclı Vlk pekelný nepodávíl. Takoví clıufnají plody cfnosıří dávající
život' ll/lílosíí, jíclıž Skýfá sfrom pravé a dokonalé lásky.  

.J

Skryłý apošłoláł.
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[ .

SV. Kafeřina Síenská, Ĺísły.
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,,Nikoli,“ odvěłila klidně.
~ ., Modlila jsle se někdy za mne, ne-

bo oběłovala jsłe za mne někłeré dob-
ré sku'ıky?“ i

s „Nejsem si vědoma něčeho po-
dobného, poněvadž vás neznám. Va-
še Miloslil“

Do krátké pomlčce pokračoval
biskup :

„Kłerou pobožnosí pěslujełe nej-
raději. Seslro Ziło ? “ O

„Pobožnosł k božskému í Srdci
Páně.“ t O

„Zajisłé Zasłáváłe nejlěžší práce V
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„Oh, nikoliv, biskupská Milosti.“
odpovídala sestra poněkud živěji.
„avšak nemohu zapříti. že je mně ně-
kdy ona práce protivnou, poněvadž
nejsem dosud dosti pokornou..."

VTu se vsak náhle odmlčela, jakoby
chtěla něco Zatajiti, co již již chtěla říci.

,,A co děláte, když na Vás takové
myšlenky přijdou ?-" j

Tu pozvedla Sestra své oči, ve kte-
rých byla tichá prosba, aby ji odpo-
vědi ušetřil.

Ale biskup pravil klidně a Vážně:
,,5estro, netáži se Vás ze Zvědavosti,
mluvtel"

,,ZVykla jsem si, chopiti se ráda a
nadšené všeho toho, co mě stojí pře-
máhání; ano. dělám to pak Z lásky k
Bož. Srdci a obětuji pak za jednu du-
ši, která toho obzvláště potřebuje. Ko-
mu milýpán Bůh za to chce být milo-
stiV,tojsemzcelapřenechalajeho sva-
té vůli. Také adorační hodinu, kterou
konám Večer od 8--9. obětuji naten-
to ůmysl.”

,,A jak jste přišla na myšlenku o-
bětovat všechny své zásluhy za duši
úplně neznámou 'P "

„Když jsem byla ještě školačkou,
učil nás pan farář, že je nutno modli-
ti se hodně také za ty, kteří jsou V ne-
bezpečí Ztráty své Věčné spásy. poně-
Vadžvšakpán Bůh sám nejlépe ví, kdo
toho obzvláště potřebuje, proto že je
nejvhodnější dáti svoje zásluhy Bož.
srdci páně k disposici. podle této ra-
dy jsem se řídila a jsem přesvědčena,
že Bůh takovou duši již najde.“

Dověděv se pak ještě den a rok
narození řeholnice, biskup rozmluvu
skončil a sestru propustil. _ -

Nyní stojí u okna hluboce zadu-
mán a přemýšlí. Je na něm viděti do-
jetí a rozechvění, nebot' slzy řinou se
mu pomalu Z očí. -“- Ano, byl dojat
onou heroickou obětavostí a při tom
tak vzácnou skromností této prosté
sestry, která ani nevěděla, jak Veliký
skutek vykonala.

po návratu pravil hodnostář svému
příteli: ,,Nyní jsem nalezl duši. které
děkuji za své obrácení, povolání a Vy-
trvání V něm. Je to ta poslední sestra
V klášteře. Nemohu dosti Bohu ZaJe-
ho milosrdenství děkovati. nebotprá-
Vě V den, kdy ona spatřila světlo svě-
ta, nastalo mojeobrácení a Tvůrce
Vyslyšel její modlitby již tenkráte, Vě-
da o Všech jejich skutcích a modlit-

Encyklika „Cırande munus“.
V posledních desítiletích na obou

stranách, V církvi katolické i V církvi
pravoslavné. se hojně pracuje. Výra-
Zem toho jsou četné kongresy a V
době mezikongresově kursy. Posled-
ní byl pořádán V Praze V roce svato-
Václavském; jeho Acta (conventus
Dragensisprostudiisorientalibus)Vy-
šla nákladem Akademie velehradské
V Olomouci 1950 Autority předná-
šející dokazují Vysokou úroveň před-
nášek. Biskup Dr. d' Herbigny: De
idea catholicitatis, Dr. Frant. Grivecı
Východní pojem církve. - Ukazuje
příčiny, které způsobily odchylné na-
Zírání na církev na východě. Dr. Spá-
čil: Dravoslaví a princip jednoty cír-
kevní, Dr. Vilinskij: O ruské nábo-
ženskosti atd. Pro studujícího Vý-
chodní otázku jsou Acta čáslí en-
chyrydion-u unionistické Vědy.

Celý tento ruch unionistický pod
Vůdcovstvím ACM je podnícen en-
cyklikou „Grande munus“, vydanou
50. Září 1880 od SV. Otce Lva Xlll.
Lá-skotu Metodéjovou Vyznává sv. O-
tec svou lásku k Slovanům, která o-
bepíná Všechny, Čechy. Srby, Dolá-
ky i Rusy. Zavádí povinný svátek sv.
Cyrila a Metoděje pro celou církev
,,k napomáhání národům slovan-
ským“. o jejichž Zachování a spásu
jest Velice istarostliv. SV. Otec děkuje
Bohu, že se mu naskytuje vhodná pří-
ležitost, aby se mohl zavděčiti náro-
dům slovanským přispěním k Společ-
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„Oh, nikoliv, biskupská Milosti.“
odpovídala sestra poněkud živěji.
„avšak nemohu zapříti. že je mně ně-
kdy ona práce protivnou, poněvadž
nejsem dosud dosti pokornou..."

VTu se vsak náhle odmlčela, jakoby
chtěla něco Zatajiti, co již již chtěla říci.

,,A co děláte, když na Vás takové
myšlenky přijdou ?-" j

Tu pozvedla Sestra své oči, ve kte-
rých byla tichá prosba, aby ji odpo-
vědi ušetřil.

Ale biskup pravil klidně a Vážně:
,,5estro, netáži se Vás ze Zvědavosti,
mluvtel"

,,ZVykla jsem si, chopiti se ráda a
nadšené všeho toho, co mě stojí pře-
máhání; ano. dělám to pak Z lásky k
Bož. Srdci a obětuji pak za jednu du-
ši, která toho obzvláště potřebuje. Ko-
mu milýpán Bůh za to chce být milo-
stiV,tojsemzcelapřenechalajeho sva-
té vůli. Také adorační hodinu, kterou
konám Večer od 8--9. obětuji naten-
to ůmysl.”

,,A jak jste přišla na myšlenku o-
bětovat všechny své zásluhy za duši
úplně neznámou 'P "

„Když jsem byla ještě školačkou,
učil nás pan farář, že je nutno modli-
ti se hodně také za ty, kteří jsou V ne-
bezpečí Ztráty své Věčné spásy. poně-
Vadžvšakpán Bůh sám nejlépe ví, kdo
toho obzvláště potřebuje, proto že je
nejvhodnější dáti svoje zásluhy Bož.
srdci páně k disposici. podle této ra-
dy jsem se řídila a jsem přesvědčena,
že Bůh takovou duši již najde.“

Dověděv se pak ještě den a rok
narození řeholnice, biskup rozmluvu
skončil a sestru propustil. _ -

Nyní stojí u okna hluboce zadu-
mán a přemýšlí. Je na něm viděti do-
jetí a rozechvění, nebot' slzy řinou se
mu pomalu Z očí. -“- Ano, byl dojat
onou heroickou obětavostí a při tom
tak vzácnou skromností této prosté
sestry, která ani nevěděla, jak Veliký
skutek vykonala.

po návratu pravil hodnostář svému
příteli: ,,Nyní jsem nalezl duši. které
děkuji za své obrácení, povolání a Vy-
trvání V něm. Je to ta poslední sestra
V klášteře. Nemohu dosti Bohu ZaJe-
ho milosrdenství děkovati. nebotprá-
Vě V den, kdy ona spatřila světlo svě-
ta, nastalo mojeobrácení a Tvůrce
Vyslyšel její modlitby již tenkráte, Vě-
da o Všech jejich skutcích a modlit-

Encyklika „Cırande munus“.
V posledních desítiletích na obou

stranách, V církvi katolické i V církvi
pravoslavné. se hojně pracuje. Výra-
Zem toho jsou četné kongresy a V
době mezikongresově kursy. Posled-
ní byl pořádán V Praze V roce svato-
Václavském; jeho Acta (conventus
Dragensisprostudiisorientalibus)Vy-
šla nákladem Akademie velehradské
V Olomouci 1950 Autority předná-
šející dokazují Vysokou úroveň před-
nášek. Biskup Dr. d' Herbigny: De
idea catholicitatis, Dr. Frant. Grivecı
Východní pojem církve. - Ukazuje
příčiny, které způsobily odchylné na-
Zírání na církev na východě. Dr. Spá-
čil: Dravoslaví a princip jednoty cír-
kevní, Dr. Vilinskij: O ruské nábo-
ženskosti atd. Pro studujícího Vý-
chodní otázku jsou Acta čáslí en-
chyrydion-u unionistické Vědy.

Celý tento ruch unionistický pod
Vůdcovstvím ACM je podnícen en-
cyklikou „Grande munus“, vydanou
50. Září 1880 od SV. Otce Lva Xlll.
Lá-skotu Metodéjovou Vyznává sv. O-
tec svou lásku k Slovanům, která o-
bepíná Všechny, Čechy. Srby, Dolá-
ky i Rusy. Zavádí povinný svátek sv.
Cyrila a Metoděje pro celou církev
,,k napomáhání národům slovan-
ským“. o jejichž Zachování a spásu
jest Velice istarostliv. SV. Otec děkuje
Bohu, že se mu naskytuje vhodná pří-
ležitost, aby se mohl zavděčiti náro-
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němu jejich užitku. ,,Všemožně bude-
me usilovati, aby národové jména slo-
vanského dostatečnou zásobou kněží
a biskupů byli opatření (Česká kolej
- „ad decus utilitatemque inclyti
Bohemiae regni", Zřízení hierarchie
pro Bosnu a Hercegovinu), aby ve Vy-
Znávání pravé víry, V poslušnosti pra-
vé církve Ježíše Krista byli utvrzová-
ni a zkušeností více poznávali, jaká
síla všeho dobrého od církve katol.
na společenství domácí i na všechny
řády Ostatní splývá. “ -- Kéž bysi to-
ho byli vědomi mnozí Vůdcové! Lev
ŽˇŠIII. klade důraz na to,že Konstantin
Rek, apoštol Slovanů. je pochován
V Rímě po boku sv. papeže Klimenta
-- Východ i Západ se scházejí V Rí-
mě, aby čekali na Učitelé. Slované již
tehdy na poděkování Vypravili k Lvu
XIII. poselstvo, jemuž veliký papež
pravil: ,,Až Svornost u víře s veškerý-
mi právy států opět bude obnovena,
potom možno V největší důvěře oče-
kávati šíření víry po celém světě, ne-
bot dle soudu Božího jsou Slovanůrn
uchystány zvláštní a vynikající úkoly
V životě vezdejším."

Do Vydání encykliky Začíná nová
orientace k slov. východu, již Lev XIII.
určuje dalšími listy: ,,Orientaliurn
dignitas", Draeclara gratulationis.

Nynější sv. Otec věrně postupuje
ve šlépějích svého předchůdce; svěd-
čí o tom Velká pozornost. kterou vě-
nuje Kongregaci pro církev Východ-
ní, Dapežskému východnímu ústavu,
Ruské koleji sv. Terezie Ježíškovy,
svědčí o tom encykliky „Rerum ori-
entalium“, „Mortalium animos" .Drá-
ce pokračuje, nebot papež Slovanů
vyprošuje požehnání. K.

Chvála Iıymnů.
„Mládí hymnůl Nemožno na ně

mysleti bez pohnutí. Závidíme Augu-
stinovi, že je slyšel V jejich panenské
svěžestí. Ty krásné písně, které se to-
lik věků budouvznášeti a dosud se

28

nesou klenbami katedrál, dávaly se V
let po prvé. Nemůžeme připustiti my-
šlenky, že by jim jednou křídla sklesla
a ony umlkly. A ožijí-li jednou ve slá-
vě těla lidská. která jsou chrámem
Ducha svatého,tu chce se nám S Dan-
tem věřiti, že hymny, chrámy slova,
jsourovněž nesmrtelny a že Zníti bu-
dou i na věčnosti. Dušičky V setmě-
lých údolích očistce jistě-zpívají dále
Te lucís anłe íerminum. tak jako V
hvězdných kruzích, kde blahoslavení
krouží bez konce, na věky se vznášejí
jásavě zvuky A/Iagnificał.

I na ty, kteří pozbyli víry, působí
hymny neodolatelně. „Kdybys vě-
děl,“ praví Renan, „jaký půvab bar-
barští kouzelníci vložili do těch Zpě-
Vůl... Jen je slyšeli, a srdce se roz-
plývá“ , Také V Augustinovi, který ješ-
tě neměl víry, srdce se rozplývalo.
když je slyšel: ,,Jak jsem plakal, Bo-
že můj. při tvých hymnech, při tvých
písních! Jak mne povznášel sladký
hlas tvé církve! Vnikalvuši mé a prav-
da se šířila v mém srdci a vzlet mé
Zbožnosti stával se mohutnějším a sl-
zy mi kanuly a bylo mi tak blaze."

(Ĺ. Berłrand-' SV. Augustin.)

Zajímavý kulturní úkaz.
„Lidové listy“ přetiskly Z ,,Osser-

vatore Romano " noticku tohoto Zně-
ní: ,,V kněžském semináři V Paříži
studuje letos 1 12 kandidátů kněžství,
kteří před tím byli Zaměstnání V po-
staveních, jež slibují skvělou kariéru
světskouı 1 plukovník, 1 Velitel pra-
poru, Ö kapitánů, 12 nadporučíků,
26 poručíků, 4 důstojníci námořní,
5 polytechniků, 5 inženýrů. 5 šlechti-
ci.2 spisovatelé, Öadvokátů, 1 tinanč.
inspektor, 1 ředitel Velkého obchod-
ního domu, 55 různých jiných úřed-
níků, 2 členové spolku - revolucio-
nářského. ,,OsserVatore Romano".
který přináší tuto zprávu. k ní dodá-
vá: Jest to výkvět inteligence a srdce,
jenž se Zcela Zasvěcuje Bohu, V době,
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němu jejich užitku. ,,Všemožně bude-
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I ˇ 4' I V ı ø 0 ˇkdy mladez ma jine myslenky. Tito couzskych katolıku nese jiz ovoce. Je
mají dle Drozřelelnosti Boží připra- takovýto Zjev možný u nás?-- Není.
vovati návrat Kristův do Světa.“ -- --Aproč?l---- -

Je viděti, že kulturní práce tran- Sk.

NOVÉ KNIHY
. V O

ˇ Konsf. Mı'l‹lı'l‹.- PEKARUV SV. JAN
NEPOMUCKY. V Praze 1930. Nákladem
Spolku ,,Zivot“. - R. 1921 vydal prof.
Jos. Pekař „Tři kapitoly o sv. Janu Ne-
ppmuclšémfl hlavně ljľako olilpvověd' na pia-
te Her enovy. Kato ıci Pe arovu kníz u
přijali vesměs S povděkem, ačkoliv libera-
lismus Pekařův diktoval mu některé ná-
zory, jež nejsou vlastně méně zhoubné
než nájezdy Herbenovy: Dogmata ne-
odolala by ostří moderní Skepse, nimbus
sv. Jana je legendou, teprve budoucnost
uvidí pravé náboženství očištěné ode všech
legend a omylů. Ze však neodmítá příkře
svatojanského kultu, toho příčinou je pří-
krost a zaslepenost pokrokových positivis-
tických historiků, „kteří V historické práci
spatřují nejvhodnější prostředek k doku-
mentovánísvých nehezkých a stranických
nápadů“ a jeho filosofie děj ın, která prohla-
šuje dominujícím prvek nacionální. Miklík
v hluboké stati Zírá do šíří světových: De-
stilátem různých dějinných faktorů je ve-
škerenstvo svobodných vůlí; tento faktor
ovšem nepůsobí jednosměrné, není možno
tedy Z něho vyčíst budoucnost. Vůle je
svobodná; jsou tedy dějiny ohromným je-
vištěm, kde střídají se Zásluha, Zločin a trest.
Trestem je každá revoluce, válka i spraved-
livá. Tento princip odměny a trestu vy-
zývá rozhodně k aktivitě a_ utvrzuje vě-
domí odpovědnosti A tím jsme už vyřkli
samotný smysl dějin, který není jiný než
staré Ciceronovo „Historia est magistra
vitae“. ~

Smrt Nepomukovu staví Miklík výše než
Husovu, neboť tato byla smrtí před očima
davů, za ideu bludnou, oné předcházelo
mučení ; byla to smrt za povinnost a Skrytá.
Dílo, v němž autor jemnou dialektikou
rozbírá Pekarovy these, vrátí katolíkům
pevné stanovisko V otázce svatojanskě, ne-
otřesené ani mámivou písničkou nacipnál-
ního liberalismu. Sp.

SVĚTOVÁ VÁLKA A NAŠE REVO-
LUCE. Vzpomínky a úvahy Z bojů za
Svobodu národa. Napsal Dr. Eduard Be-
neš. I928-29. I~III. Cin a Orbis v Praze.

Vřadě publikací, jež osvětlují a hodnotí

československý odboj a vznik nového Stá-
tu, nemalou důležitost má kniha Benešova.
Dokumentární ceny jí dodává ten fakt,
že autor její byl nejbližším spolupracov-
níkem T. G. Masaryka a Sekretářem CSI.
nárpdní rady v Paříži.

Ceskoslovenský odboj motivuje autor
jako důsledek demokratisace -Evropy.
Vzrůst myšlenky národní, idea Sebeurče-
ní vedou k boji malých národů ve střední
Evropě O Samostatnost. Celá Zahraniční
akce má ze začátku jen karakter propa-
gační. Teprve ustavením centrální organi-
sace „Národní rady čsl.“ začíná vojenská
akce. Zahraniční akce postupuje V souhla-
su s domácím odbojem: Ceskoslovensku
se dostává mezinárodního uznání. Osvo-
bozený stát čekají prvé boje O Slovensko,
hranice hist. zemí.

Autor na mnohých místech je hodně
skoupý a neobyčejně kriticky naladěn na
katolíky. Vytýká Vatikánu amorální neu-
tralitu. Vatikán však při své neutralitě,
již musil zachovat pro nepolitický svůj
karakter, vždy dovedl jednati spravedlivě,
jak tomu svědčí konsistorní řeč sv. Otce
22. I. 1915, v níž odsoudil německé u-
krutnosti v Belgii. jednání o konkordát
s král. vládou srbskou v době, kdy oku-
povalo Rakousko většinu Srbska atd. Va-
tikán také se poctivě Snažil zabránit válce
a prostředkovat mír, jak svědčí Jan Car-
rére. Ze stejných 'ohledů vynechal autor
zmínku, jak zastupoval čsl. národ v Paray
le Monial; upírá též jako Václav Klofáč
(v Ceském Slově, 28.X. 1928), že jednání
ženevského zúčastnil se též dr. Hruban,
ač tento dokázal svou účast dokumentár-
ně V Našinci 7. XI. 1928.

Díl třetí je“ Sbírka památných doku-
mentů naší revoluce. jp.

H. IĂ/Iicıklıam Sfeed: TŘICET LET
NOVINAREM. Dva dily. Nákl. „Orbis“
Praha. -- Kniha známého anglického pu-
blicisty H. V/ˇickhama Steeda: Třicet let
novinářem, je úžasným kaleidoskopem e-
vropské politiky a diplomacie, jak před
světovou válkou, tak i v ní i po ní. Je
tu osvětlena politika všech evropských
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zemí i U. S. A., tak jak ji představovali
jednotliví státníci. Po přečtení této knihy
teprve učiníme si náležitou představu, kdo
to vlastně Steed je- a co znamenal pro
naše národní osvobození, poněvadž S jeho
jménem setkáváme se na četných strán-
kách Masarykovy Světové revoluce a
V Benešově knize: Světová válka a naše
revoluce. Pro pochopení Steedova stano-
viska k Vatikánské diplomacii je nutno
připomenouti, že Steed je anglickýpro-
testantský liberál. Sk.

Qr. Josef Macűrek: RĹˇJI)/IUNSKO VE
SVE MINULOSTÍ I PRITOMNOSTI.
Nákladem „Orbis“ Praha. - Mladý znalec
blízkého Východu a specielně Rumunska,
-dr. ,Josef Macůrek, vydal ` letos V nakla-
datelství „Orbis“ svou knihu O Rumun-
sku. Autor, který zná Rumunsko dobře
Z autopsie i Z celé řady patřičné litera-
tury, pojednává V tomto spise o celém
životě Rumunska. Krátce na začátku knihy
zaznamenal minulé i přítomné dějiny Ru-
munska; V dalších oddílech této knihy
jsou kapitoly O rumunské ústavě, .litera-
tuře, umění, školství i náboženských po-
měrech Rumunska. Poslední- část, ,knihy
je část hospodářská a kapitola o dějinách
československo-rumunských styků. Kniha
dr. Macůrka je edinou knihou Svého
-druhu u nás. Je věcně a přehledně infor-
mativní, takže každý, kdo potřebuje se
poučiti v nějaké Věci, týkající se Rumun-
ska, najde V této knize trest své otázky.

Sk.
D,-_ Jøs; Køøføøhvž1zMEDırAcE VÉKÚ.

Díllll.“ Náklad. Barvič a Novotný, Brno.
1950. V  j

Jasně a velmi přístupné vylíčeny jsou
dějiny novověké tílosofie do konce osm-
náctého, Století. Charakteristické Známky
této doby: naprostá svoboda myšlení,
antropocentrismus. subjektivnost obráží se
Vjednotlivých jejich fazíchz odklonu od
scholastiky, renaíssanční skepsi, intelektu-
alismu, empirismu aj. Dílo je cenné tím,
že jednotlivá období charakterisuje, pou-
kazuje na jejich nedostatky, nalézá jejich
souvislost a příčiny, což dobře orientuje
čtenáře a ukazuje mu cestu k pravdě. K.--

Dr.IJan Bartoš: KDO JEST JARO-
SLAV DURYCH? Nakladatel Jos. Nývlt,
Kralupy n. Vlt. 1950. -~ Známý propa-
gátor díla Jaroslava Durycha, V kratičké
souhrnné studii jasně a výstižně ukazuje
na hlavní linie Durychova díla. Tato bro-
žurka má obzvláště. Význam pro studenty
jako celková. informace ol význačném na-
šem básníkovi. “ Sk.

"' š

Z IĎOLBKIŽHO IĎARNASU. Vybral a
přeložil Jan Karník. Vydal Kuncíř 1950.

Myslelo se už obligátně, že není katolic-
kých básníků -- básníků srdcem a jazy-
kem. A hle! Ti, kterým obluda pokroku
řičela své placet proto, že dovedou lhát
a vymýšlet nestvůry, práchnivějí jako shnìlé
modly, zatím co druzí, kterými se pohrdalo,
jsou Vesvécmlčelivosti tak .pevní

„Nlezi nimi šli stavitelé tvého chrámu; Ti jediní
ze všech

poznávalí se“Znamenímì...“ (O. Březina)

Stavítelé silní, hrající na nástroje slyší-
telné jen šlechtickým duším. Několikz nich
jsme poznali ve výboru Jana Karníka. Jsou
to nejlepší básnícídnešního Polska: Marya
Konopnická, Lucyan Rydel, Jan Kaspro-
wícz, Leop. Staff. Emil Zegadlowicz a Ju-
lian Tuwim. Málokde jsme měli příležitost
setkat se S nimi V českém překladě. Tlu-
močí je sice dobře někteří na př. O. F.
Babler, Eisner, ale chyběl nám celek, pře-
hled. A tu máme celý výborl překladu se
sice leccos dá vytknout co se týče rytmu,
rýmů a výběrů slov (uměna, hruš a pod.),
ale za to básně samy a překlad mnohých
je tak krásný, že se musí stydětí teıı,ikdo
jich nezná, zvláště krásného předzpěvu ke
„kvetoucí ratolesti“ od Stalta, toho „snů
i krásy Vyznavačeffl anebo těch překrás-
ných Zegadloviczových ,,4Dívizen“. Nikoho
nenechají Ihostejným, poznáte ihned. že
jste kdesi jinde ze světa všedních Zklamání
a slabosti, že jsté „V chrámě“ krásy a
milostiypocítíte, jakse Vám oči otevírají,
jako zrcadla, jež dlouho byla zamžená a
nyní jsou :čistá a oživená. Uvidíte najed-
nou tajemství slov a pochopíte, že „jedna
ie života cesta Zakletí do věčna slov“. po-
chopíte krásu verše: smutek můj je str-
nìskem S ohně šerým dýmem. Není možno,
aby se nelíbily básně Zegadlowiczovy, jehož
metafory jsou tak příbuzné, veršům Březi-
novým. I

Je“ to dobrá kniha a jen to nás rmoutí.
že je jenjedna. ale aspoň to nás může
potěšit, že dokud bude katolická Církev,
dotud budoubásníci a bude jich stále víc.

,,O_d milionů přicházejících své město
obležené vidíme-.

A Stále noví Z věků hrnou se...“
- (O. Březina)

` LISTY SV. KATERINY SIENSKE. Nově
přeložil dr. Josef Vašíca. Nákladem B.
Kočího V Praze 1950.

„Není dobrým rytíř, který se nezkouší
na poli bitevním: tak i vaše duše at se
zkouší V bitvě mnoha trápení.... Bez po-
zniání sebe a Boha nelze nám dojíti dobra.
...Neboť čeho nevidíme, toho nelze nám
znáti; čeho neznáme, toho nemilujeme;
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čeho nemilujeme, za to nemůžeme býti
vděční a uznalí k svému Tvůrci... Jest nám
tudíž potřebí světla...“

z

Jak a kde je najdeme? Jak jest nám
žíti, abychom účastní jsouce milosti nej-
větší Dobroty, Setkali se jednou S Ježí-
šem Kristem ukřižovaným a se sladkou
Marií? Ctěte listy sv. Kateřiny Sienské,
plné křesťanské lásky a hluboké pokory.
a poznáte, jak nutno žít, aby život náš
byl životem opravdu lidským, jak se sluší
na dítky Boží. Kk-

I/. Svafolıor: BOŽETECH. Trilogie ži-
vota. V. Kotrba V Praze. 1950.

V kratičké recensi ocenití dílo opravdu
hodnotné není věcí snadnou. Proto poku-
sím se podati jen několik myšlenek, jak
při četbě tohoto díla za sebou následovaly.

Jest to zdařilá diagnosa nemoci XX. sto-
letí, a autor neváhá udělat mnohdy nelí-
tostný řez. Akutní morální a náboženské
problémy dneška jsou podány formou tak
originální a poutavou, že dovedou upoutat
každého čtenáře, zvláště ínteligenta. To
platí o prvním dílu trilogie nazvaném: „Můj
svět“. V Il. a Ill. díle: ,,Můj očístec“ a
„Moje nebe“ jest obdivuhodná fantasie a
obratnost slohová, jíž autor vystihuje apřes-
ně determinuje všechnysvé myšlenky. Je zřej-
-mé, že spisovatel ovládá dokonale filoso-
fii i theologíi. S láskou a nadšením psané
dílo musí míti odezvu V každém ideálním
a šlechetném srdci, jemuž náboženství není
věcí lhostejnou. Je to kniha velmi vzácná
V dnešní literatuře, přeplněné Z valné části
hmotařstvím. -id--

Tlı. Dr. Bohumil Spáčil T. J.: ZIVOT
KRISTA PANA podle čtyř evangelíí. I. díl.
Nákladem kníhkup. Gustav Erancl, Praha
1950. -- Na knižním trhu objevilo se ne-
'veliké dílo literatury ascetické, jednající
V I. dílu O skrytém životě Krista Pána,
se stručným návodem k rozjímání pro kněze.
Bylo by Velmi žádoucné, aby takových knih
měla česká literatura více. Dílko je časové,
látka k rozjímání podávána je bud jako
úryvek Z jednoho evangelia nebo jako har-
monie Více evangelíí s důležitějšímí poznám-
kami. Ovšem meditace pracovány jsou pro
kněze, kteří chtějí dojíti vyššího stupně
V životě duchovním._ Což n_epotřebují no-
vých sil kněží, kteří neúnavně pracují na
vinici Páně? Ti, kteří touží po novém způ-
sobu rozjímání, jistě S -radostí uvítají i další
čtyři díly,jednající O učitelské činnosti Páně,
O Jeho umučení a oslavení. Kéž by se
těšilo dílo- opravdovému zájmu a pozor-
nosti kněží i bohoslovců! L. N.--

ı

ŽIVOT BL. HROZNATY. Boží bojov-
níci 8. Vydal Lad. Kuncíř v Praze 1950.
Zivot blaženého Hroznaty, patrona české
země.. jak jej' podává legenda, sepsaná asi
4-O let po jeho smrti V klášteře tepelském.
„nemá třpytů a barev, jimiž prozářeny bý-
vají legendy svatých. Jeho cesta je řadou
dějů střízlivých. Nebe nemá pro něj pří-
mého slova.\..“ Krásná perlička duchovní
literatury, vynesená Z hlubin středověké
askese.

Duryçlı JaˇP.: NADEJE KATOLICTVI
V ZEMICH CESKYSCH. Vydal L. Kuncíř.

Stojíme před sčítáním lidu a jsme prá-
vem zvědaví, zda počet katolíků vzroste
nebo se zmenší. Nezapírejme si, 'že číslo
přírůstku nebo úbytku spravedlivě zhod-
notí naši práci V minulých 10 letech a Ve-
řejně katolíkům ukáže správnost nebo sla-
biny jejich činnosti. At už to dopadne tak
nebo onak. nesluší katolíkům zoufati, ale
S nadějí pracovati dále. A tu Durych u-
kazuje, V čem jest naděje katolictví a jaký
Způsob práce jest nejúčinnější.

Jest jisto, že svým názorem vyvolá bouří
odporu u těch, kteří pracují světskými pro-
středky, ale radost u těch, kteří věří V du-
chovní vítězství Církve a také V tomto
smyslu jednají. Nutno přiznat, že není do-
sud jednoty v názoru, zejména u kněží, .co
víc prospívá Církvi, zda politika či Víra.
Pravíme: víra, tedy Vše, co s tím theolo-
gícky souvisí.

Doporučujeme přečíst si knihu všem ka-
tolíkům, těm, kteří vedou politicky náš ka-
tolický Iìd, všem kněžím, zvláště kněžím
politicky činným -- ne že bychom jejich
práci zavrhovalì a neuznávalí, ale aby se
zamyslilí nad svou činností a jí spraved-
livě sami posoudili a dle toho jinam svou
činnost obrátili, aby mohli říci se sv. Pav-
lem: ne forte in Vacuum currerem, aut cu-
currissem (Gal. Il., 2.). lt.

TY A ON. -- NA CESTU ZIVOTEM.
Birnbaum, Brtnice 1950. _ V naklada-
telství Jos. Birnbauma V Brtnici vyšly dvě
knihy, jež svojí látkou vyplnily citelnou me-
zeru V naší České katol. literatuře. Proti
literárnímu jedu, hubícímu mravnost naší
mládeže, nutno dáti protijed. To činí Zmí-
něné nakladatelství Vydáváním překladů
spisů znamenitého znalce duše mládeže P.
Hardy Schilgena T. J. Ve všech svých spí-
sech autor mluví tak přesvědčivě, že budí
v mladých hrudích Zápal pro svatou věc
ctností a sílu k boji proti nástrahám po-
kušení. Již dříve postaralo se nakladatel-
ství O dobrou knihu pro mládeže školní vy-
dáním Schílg-ena: „Mladí hrdinové“. pro
jinochy „Ty a ona“ a pro snoubence „Ve

\

7'
1“

É

\ă

»

n

1vv

l

4
ŠL.

§11 Lx ' ' 'J'-5;-. .xıvø z -V-,-;._ n. ~_\
N `-_“-S,“ ˇ=“,_›2“%‹z.,çfř%-.-`,~z;:z\,.‹§`_-`Í-zfi:-,z

;:_.`i4$Í:,š'“/-- ,nlzø
34-,-í›.„.,,_ ,. ..-

“ˇ ˇ L "`“
Í „7ˇŤˇ

'11 ˇ-;_f.-,,„. _
z

J. I'

í

1

w

\›`

żz v- ~~_»-.a

,Éz či!
1.- x. Ĺ,-:Ě

_ -“~.
xi

4
S

`ˇ ,I

z

Ĺ

Í

SI “ 1
Š-

l

3

..!
-‹

V iš
ťnvz, `
ší._"z›_,-.-1

Iťrx .'-

;TÍ»=`;~>-"*̀ı“z'‹ 5,5Ř._

‹

»_PÍìˇ`×
Ř-l7!í*§`:\'_›L Ě"*:z

:`››0č_';`z _, ..'.x_.
"7:* ˇ_ x r -_

w

7 ;-.›.

W524.

xx

vn

W'
Í..-

;-; '

Ť..
Y)

_
Ěâ

É
_,._.
A.`›;ı_

ˇII-5
ii..
3%:

-.

ř

4

Ei

/*~

zn-

E

C

5
›, 2.155,
5 7
Í 'z
? . ~ˇ=fi..T:í

' Słfřšı
_` `_'íÍl'“;~

ˇvı żgzš
- $ n-:xi-

nç,-z ji
v

vz_ ›‹{«.s.»

lż
Ž- ' H' T:

`

ťa
Ěf>Ĺ.>.'~*š›"-

. ,=.=ı:š“§\f_

_-čęø ;3,.~‹‹
š:'ˇv_'i›.7-=Ť>-„zni-.z,

»L3-Ť '
<“Ĺ§" J š`

;.
eu..-. '*'.`.

-za-šëžšěäš
r Ě?›v_~.‹ --ii;_“. . „Q'snvf“ _ ';‹`.
.--.ž
:ŠZĹI.-Q, V .

rřz _ É

ìıà ^ `›§›
z,'I`_, . '‹\‹ıza- _
~":*.- ˇ..,›._ lh_. új,

-.\..r-› 37*
` 757

že
5.-ÍĹ.-as-Y-ìšžš.v ‹ Ä;-,._.'r,_

- 9-4“ .›x‹ .`
_, á

' łlšä'-_“z` .,

. ` iilšąVŠz._. xøęš

_

.v :A-.j›

rf j xi

čeho nemilujeme, za to nemůžeme býti
vděční a uznalí k svému Tvůrci... Jest nám
tudíž potřebí světla...“

z

Jak a kde je najdeme? Jak jest nám
žíti, abychom účastní jsouce milosti nej-
větší Dobroty, Setkali se jednou S Ježí-
šem Kristem ukřižovaným a se sladkou
Marií? Ctěte listy sv. Kateřiny Sienské,
plné křesťanské lásky a hluboké pokory.
a poznáte, jak nutno žít, aby život náš
byl životem opravdu lidským, jak se sluší
na dítky Boží. Kk-

I/. Svafolıor: BOŽETECH. Trilogie ži-
vota. V. Kotrba V Praze. 1950.

V kratičké recensi ocenití dílo opravdu
hodnotné není věcí snadnou. Proto poku-
sím se podati jen několik myšlenek, jak
při četbě tohoto díla za sebou následovaly.

Jest to zdařilá diagnosa nemoci XX. sto-
letí, a autor neváhá udělat mnohdy nelí-
tostný řez. Akutní morální a náboženské
problémy dneška jsou podány formou tak
originální a poutavou, že dovedou upoutat
každého čtenáře, zvláště ínteligenta. To
platí o prvním dílu trilogie nazvaném: „Můj
svět“. V Il. a Ill. díle: ,,Můj očístec“ a
„Moje nebe“ jest obdivuhodná fantasie a
obratnost slohová, jíž autor vystihuje apřes-
ně determinuje všechnysvé myšlenky. Je zřej-
-mé, že spisovatel ovládá dokonale filoso-
fii i theologíi. S láskou a nadšením psané
dílo musí míti odezvu V každém ideálním
a šlechetném srdci, jemuž náboženství není
věcí lhostejnou. Je to kniha velmi vzácná
V dnešní literatuře, přeplněné Z valné části
hmotařstvím. -id--

Tlı. Dr. Bohumil Spáčil T. J.: ZIVOT
KRISTA PANA podle čtyř evangelíí. I. díl.
Nákladem kníhkup. Gustav Erancl, Praha
1950. -- Na knižním trhu objevilo se ne-
'veliké dílo literatury ascetické, jednající
V I. dílu O skrytém životě Krista Pána,
se stručným návodem k rozjímání pro kněze.
Bylo by Velmi žádoucné, aby takových knih
měla česká literatura více. Dílko je časové,
látka k rozjímání podávána je bud jako
úryvek Z jednoho evangelia nebo jako har-
monie Více evangelíí s důležitějšímí poznám-
kami. Ovšem meditace pracovány jsou pro
kněze, kteří chtějí dojíti vyššího stupně
V životě duchovním._ Což n_epotřebují no-
vých sil kněží, kteří neúnavně pracují na
vinici Páně? Ti, kteří touží po novém způ-
sobu rozjímání, jistě S -radostí uvítají i další
čtyři díly,jednající O učitelské činnosti Páně,
O Jeho umučení a oslavení. Kéž by se
těšilo dílo- opravdovému zájmu a pozor-
nosti kněží i bohoslovců! L. N.--

ı

ŽIVOT BL. HROZNATY. Boží bojov-
níci 8. Vydal Lad. Kuncíř v Praze 1950.
Zivot blaženého Hroznaty, patrona české
země.. jak jej' podává legenda, sepsaná asi
4-O let po jeho smrti V klášteře tepelském.
„nemá třpytů a barev, jimiž prozářeny bý-
vají legendy svatých. Jeho cesta je řadou
dějů střízlivých. Nebe nemá pro něj pří-
mého slova.\..“ Krásná perlička duchovní
literatury, vynesená Z hlubin středověké
askese.

Duryçlı JaˇP.: NADEJE KATOLICTVI
V ZEMICH CESKYSCH. Vydal L. Kuncíř.

Stojíme před sčítáním lidu a jsme prá-
vem zvědaví, zda počet katolíků vzroste
nebo se zmenší. Nezapírejme si, 'že číslo
přírůstku nebo úbytku spravedlivě zhod-
notí naši práci V minulých 10 letech a Ve-
řejně katolíkům ukáže správnost nebo sla-
biny jejich činnosti. At už to dopadne tak
nebo onak. nesluší katolíkům zoufati, ale
S nadějí pracovati dále. A tu Durych u-
kazuje, V čem jest naděje katolictví a jaký
Způsob práce jest nejúčinnější.

Jest jisto, že svým názorem vyvolá bouří
odporu u těch, kteří pracují světskými pro-
středky, ale radost u těch, kteří věří V du-
chovní vítězství Církve a také V tomto
smyslu jednají. Nutno přiznat, že není do-
sud jednoty v názoru, zejména u kněží, .co
víc prospívá Církvi, zda politika či Víra.
Pravíme: víra, tedy Vše, co s tím theolo-
gícky souvisí.

Doporučujeme přečíst si knihu všem ka-
tolíkům, těm, kteří vedou politicky náš ka-
tolický Iìd, všem kněžím, zvláště kněžím
politicky činným -- ne že bychom jejich
práci zavrhovalì a neuznávalí, ale aby se
zamyslilí nad svou činností a jí spraved-
livě sami posoudili a dle toho jinam svou
činnost obrátili, aby mohli říci se sv. Pav-
lem: ne forte in Vacuum currerem, aut cu-
currissem (Gal. Il., 2.). lt.

TY A ON. -- NA CESTU ZIVOTEM.
Birnbaum, Brtnice 1950. _ V naklada-
telství Jos. Birnbauma V Brtnici vyšly dvě
knihy, jež svojí látkou vyplnily citelnou me-
zeru V naší České katol. literatuře. Proti
literárnímu jedu, hubícímu mravnost naší
mládeže, nutno dáti protijed. To činí Zmí-
něné nakladatelství Vydáváním překladů
spisů znamenitého znalce duše mládeže P.
Hardy Schilgena T. J. Ve všech svých spí-
sech autor mluví tak přesvědčivě, že budí
v mladých hrudích Zápal pro svatou věc
ctností a sílu k boji proti nástrahám po-
kušení. Již dříve postaralo se nakladatel-
ství O dobrou knihu pro mládeže školní vy-
dáním Schílg-ena: „Mladí hrdinové“. pro
jinochy „Ty a ona“ a pro snoubence „Ve
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službách Stvořitelových.“ Nyní dává do
rukou dívek knihu téhož autora „Ty a on"
a překlad díla vynikajícího polského vůdce
mladých duši, jesuity 13. Jana Urbana: „Na
cestu životem.“ Qbě knihy jsou Znamenitá
díla a pro jejich mravně výchovný význam
nelze jich ani dostatečně ocenití. Knihy ty
doporučujeme všem kněžim-vychovatelům a
prosíme, aby ve spolcích i ve styku s mlá-
deží mimo spolky snažili se pokud možno
o největší jejich rozšíření. E. V.

Annie Vivanłi: BEDA DŘEMŰŽENÝM!
Román. Il. vydání. Vydal V. Kotrba v Praze
1950. - první válečný román, který ne-
okrašluje činy vojsk ústředních mocností,
jako dosavadní překlady, ale líčí válku tak,
jakou skutečně byla, při čemž autorka
S pravým ženským citem pro ušlechtilost
vyhýbá se všem sprostotám, které naplňují
stránky všech ostatních románů válečných.
Italská básnířka vložila do románu svou
ženskou duši; Zdá se, jako by všechna- ta
ukrutenství a násilí, páchaná germánskou
soldateskou na hrdinkách svého románu,
plně prožívala. Toto dílo je jediným Z před-
ních válečných románů, které dosahují nej-
vyšší umělecké hodnoty.

Dominik Pecka: ASSUNTÁ. Román.
Vydala Družina liter. a uměl. v Qlomouci
1930. -ˇ“ Cetba nové beletrìstícké knihy
Deckovy je opravdovou rozkoší duše, vní-
mavé pro krásu ctnosti, hrdinství a oběti.
Hrdinka Z učitelky stává se pokornou slu-
žebnicí Ježíšovouv rouchu milosrdné sestry.
Myšlenka obětování vrcholí v krásné pointě:
sestra Marie Assunta odevzdává křehký,
bělostně čistý květ svého mladého života
do sladké náruče nebeského Snoubence.

Kar. Dostál Ĺułinovz KVÉTINY. Lyrika.
Vydala Družina liter. a uměl. v Ólomouci

1950. -- Dosmrtná sbírka moravského
básníka. Je v ní mnoho čísel milých ainěž-
ných; některé básně hraji opravdunejroz-
košnějšími barvami přírodní květeny. Lu-
tinov setkal mezi květinami a osudy lidskými
Stříbrné pavučiny, které Často hluboce do-7
jímají duši lyrìcky naladěnou.

W. Wiesen: LAICKÝ APOŠTQL. Sestry
Neposkvr. Poč. l3. Marie v Přerově.
Ctihodné sestry velice prospěly katolické
akci vydáním této milé knížky. Způsobem
katechismových otázek a odpovědí vzdělává
se čtenář na praktického katolíka, jenž
obohacen jsa vědomostmi takto získanými,
může býti faráři pravou rukou v duchovní-
správě. Doporučujeme k horlivému rozši-›
řování. E. V.

Dr. J. Klugz DIE TIEFEN DER ŠEELE.
Moralpsychologische Studien. 4. vermehrte
Autlage. Verlag Ferdinand Schöningh, l3a~
derborn. 453 Seiten. Preis M. 8'50. --

Poznati záhady' duše, jest nezbytnosti
netoliko pro vychovatele a duchovní vůdce,
ale i pro ty, kteří pečují o vlastní vzdělání.
Výbornou pomůckou k tomu je tato kniha.
Psána je se stanoviska katolické morálky.
Zcela mimořádně cenné jsou mnohé pří-
klady a analysy různých lidských typů, což
velmi názorně jest ukázáno na význačných-
osobnostech dějinných.Jednotlivé kapitoly
postupně probírají duševní strukturu a její
typy. Dále poukazují na temné mocnosti
duše (dědičné zatížení ˇ- genius a dé-
mon...) atd.

Bohatý jmenný a věcný rejstřík, vysvět-
lení technických termínů a cizích slov uv
možňuje a-usnadňuje četbu i neakademikovi..

Je to jedna Z velmi dobrých knih to~-
hoto druhu, se stanoviska katolického svě-
tového názoru. Bohatost a psychologická
hloubka této knihy upoutají í jinak smý-v
šlejícího čtenáře. Vřele doporučujeme.

Nejd. p. biskup dr. P. jømzfćmscla, apoštolský administr. trnavský,
vyhlásil na bohosloveckom Sjezde V Trnave dňa 5. VIII. t. r. pre
všetkých bohoslovcov Sloven. a českých, aj pre vysokoškolákov-laikov

z /

I. Prečo ćı ako Sćı máme Česı' ćı Slováci fvzúíjomne mı'[O*vat°?
na tieti tri témata:

2. B0/øoslofvec óı/eo fvlćıstenec
3. St)//ey Vslofvens/čýc/J /eňćızovs cˇeskýmiskňćızmi 'U minulosti.

Rozměry: I6 Strojom písaných Strán. Termín do 31. marca 1931.
Odmena: prvá cena každého tématu po 3oo Kčs, druhá cena po
zoo Kčs. (Spolu na Súbeh venuje Igoo Kčs.) j
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službách Stvořitelových.“ Nyní dává do
rukou dívek knihu téhož autora „Ty a on"
a překlad díla vynikajícího polského vůdce
mladých duši, jesuity 13. Jana Urbana: „Na
cestu životem.“ Qbě knihy jsou Znamenitá
díla a pro jejich mravně výchovný význam
nelze jich ani dostatečně ocenití. Knihy ty
doporučujeme všem kněžim-vychovatelům a
prosíme, aby ve spolcích i ve styku s mlá-
deží mimo spolky snažili se pokud možno
o největší jejich rozšíření. E. V.

Annie Vivanłi: BEDA DŘEMŰŽENÝM!
Román. Il. vydání. Vydal V. Kotrba v Praze
1950. - první válečný román, který ne-
okrašluje činy vojsk ústředních mocností,
jako dosavadní překlady, ale líčí válku tak,
jakou skutečně byla, při čemž autorka
S pravým ženským citem pro ušlechtilost
vyhýbá se všem sprostotám, které naplňují
stránky všech ostatních románů válečných.
Italská básnířka vložila do románu svou
ženskou duši; Zdá se, jako by všechna- ta
ukrutenství a násilí, páchaná germánskou
soldateskou na hrdinkách svého románu,
plně prožívala. Toto dílo je jediným Z před-
ních válečných románů, které dosahují nej-
vyšší umělecké hodnoty.

Dominik Pecka: ASSUNTÁ. Román.
Vydala Družina liter. a uměl. v Qlomouci
1930. -ˇ“ Cetba nové beletrìstícké knihy
Deckovy je opravdovou rozkoší duše, vní-
mavé pro krásu ctnosti, hrdinství a oběti.
Hrdinka Z učitelky stává se pokornou slu-
žebnicí Ježíšovouv rouchu milosrdné sestry.
Myšlenka obětování vrcholí v krásné pointě:
sestra Marie Assunta odevzdává křehký,
bělostně čistý květ svého mladého života
do sladké náruče nebeského Snoubence.

Kar. Dostál Ĺułinovz KVÉTINY. Lyrika.
Vydala Družina liter. a uměl. v Ólomouci

1950. -- Dosmrtná sbírka moravského
básníka. Je v ní mnoho čísel milých ainěž-
ných; některé básně hraji opravdunejroz-
košnějšími barvami přírodní květeny. Lu-
tinov setkal mezi květinami a osudy lidskými
Stříbrné pavučiny, které Často hluboce do-7
jímají duši lyrìcky naladěnou.

W. Wiesen: LAICKÝ APOŠTQL. Sestry
Neposkvr. Poč. l3. Marie v Přerově.
Ctihodné sestry velice prospěly katolické
akci vydáním této milé knížky. Způsobem
katechismových otázek a odpovědí vzdělává
se čtenář na praktického katolíka, jenž
obohacen jsa vědomostmi takto získanými,
může býti faráři pravou rukou v duchovní-
správě. Doporučujeme k horlivému rozši-›
řování. E. V.

Dr. J. Klugz DIE TIEFEN DER ŠEELE.
Moralpsychologische Studien. 4. vermehrte
Autlage. Verlag Ferdinand Schöningh, l3a~
derborn. 453 Seiten. Preis M. 8'50. --

Poznati záhady' duše, jest nezbytnosti
netoliko pro vychovatele a duchovní vůdce,
ale i pro ty, kteří pečují o vlastní vzdělání.
Výbornou pomůckou k tomu je tato kniha.
Psána je se stanoviska katolické morálky.
Zcela mimořádně cenné jsou mnohé pří-
klady a analysy různých lidských typů, což
velmi názorně jest ukázáno na význačných-
osobnostech dějinných.Jednotlivé kapitoly
postupně probírají duševní strukturu a její
typy. Dále poukazují na temné mocnosti
duše (dědičné zatížení ˇ- genius a dé-
mon...) atd.

Bohatý jmenný a věcný rejstřík, vysvět-
lení technických termínů a cizích slov uv
možňuje a-usnadňuje četbu i neakademikovi..

Je to jedna Z velmi dobrých knih to~-
hoto druhu, se stanoviska katolického svě-
tového názoru. Bohatost a psychologická
hloubka této knihy upoutají í jinak smý-v
šlejícího čtenáře. Vřele doporučujeme.

Nejd. p. biskup dr. P. jømzfćmscla, apoštolský administr. trnavský,
vyhlásil na bohosloveckom Sjezde V Trnave dňa 5. VIII. t. r. pre
všetkých bohoslovcov Sloven. a českých, aj pre vysokoškolákov-laikov

z /

I. Prečo ćı ako Sćı máme Česı' ćı Slováci fvzúíjomne mı'[O*vat°?
na tieti tri témata:

2. B0/øoslofvec óı/eo fvlćıstenec
3. St)//ey Vslofvens/čýc/J /eňćızovs cˇeskýmiskňćızmi 'U minulosti.

Rozměry: I6 Strojom písaných Strán. Termín do 31. marca 1931.
Odmena: prvá cena každého tématu po 3oo Kčs, druhá cena po
zoo Kčs. (Spolu na Súbeh venuje Igoo Kčs.) j

Ť*
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nřslflžił Anłz_ˇ Sfiñfifiľv đřfiviflfyły02đ0bi1_Arfl0šł_ ˇÍ“II`fibflI S 2? Bľiıď

ˇRUĎÉYÍ ˇ Mäđfifv Přrłøžil Áfltˇ  Böřfřf D0fiàiSÉ<ý: Bibl
_ˇtlli_đ0Vëivyđiëflil Část Prvni.  0bSflIˇˇ1iiC_ii>rvfliˇ_ˇˇđvë kniłiy ìvìnižfšfirrz nfiˇˇÍ0ˇ 

_.čˇtanp jˇęStˇ___všakV pˇ0vijn€n_,ˇ_při _vyjbšránìˇp0dilu_ˇvˇ přšslušnémíknimšupjęctví
_ıiprěospěch__ ˇ ,, Díědictvzí'*_ 2 lťˇKčia. kni_hk_úpci___z“a fvyida'.níj -hal. Vkladf jčlenavvøvzćy nøćšˇ1 vyflıø šžčćvøflž J. øflnfl flvčč.ˇsøáıážxn čtvnčvyˇáánš Tønnášø Kønvpønflıvćhø Čt vn ínxž h

ada v ánš mˇžSta“ _ Včlęnzflzżná žfliøknžha pi“-aˇxzváxnê úpravě pzˇøáává se
 ..ˇDčdžflłvšˇˇ“ za 14 ˇKč. vàz.ˇ za 25 Kč.̌ Sć złčtøn ønzìˇwuzflöaKč

_ vazbě ixnžflnê 47ˇKč_ 9či_hIášky čìflnú ahgęánávłšy knih přžiimiàˇrflđifflısfvf.Dčđžflvž SvnžøżflnflhćhørvvfflzflN.vžˇuaıflá..ıż‹z._ _  
 G__€RANct_ na.. 1., M.z.nżzfløhøv.flsø   

  slavném
v=ˇIˇ=đu€hvCif1‹v€ že đwrófl  i>řžfnčkøz=i__žn\/ala dópøfnčniflnzfl.  -Kav-či
ˇP1äřęr_ žeko v ní ˇ ca“ b v̌ˇaiiiŤ_l`aí_ž __Stf_inÍni. kari.̌ 5 Kč. Vý_baı-ná
këˇfžkàđflchøvnfl ˇfˇćłby mi @Xf;f“i€ifCfi_ifliküz Vřssđflpnfvëfižemfl ł‹›h‹>ł<› ˇłifıłíëłìfifi
n,evtíra_vč_ha_ _ifapošÍ0lflˇ ˇmpodˇernìˇ ˇpˇas;tora‹:e_«_j _J__ˇ__ˇ_Bera nˇ D SŠ y la ˇ oi og i_ e a
zp niz; as až±fln__ Kč._Røzfl_n5šˇpnšžê_ ˇ     ˇ   

 LfP@flSkýz~  v
É:  _ _ ˇ  

łfił

“   išrˇøiv af vačainlxnˇ 195O.“ .pa_h1aa xi., __óšıniy nflšflha _čžlêhaˇnni‹ınánžflıø_ Jflø_ Dnnznh .z S za mu.. rýžz  zflz_ˇy ˇ fznžž.
   

 NAKLADAˇTELSTVÍ Lšsˇrü“.    
Jøflćf Kfćffl›€I›vf1_-_Nøv ø ıflflžžflžflflw-Dëiinnšfnflhlfldfl0v0Sflhˇ0~

ˇlastického 7 hnutí; __.-4-~1iˇDo_poručujeme _itento  inforinativníispisek.[iłˇ { Ý  ˇˇ
\ł _CESKoSLov_AKC.rIsKÄRNA_‰hnII;_ Knvıøvøinánnaa.   
_aiý kˇalęna á či aha mi á d až 1951Cena 5  din a“.

 nfl_~2ø.z  A1_DøSfá/._ __vˇi ž
Há__s_e__tˇbiaiŤ;Ílíinihov_na__'_pro[_ìm_liádeŽ.ě__f0k_ˇIˇ950__ˇ,j seš.ˇí.~i10.;iroč. sleš.lÍ_.I._ˇ_:_

.Na Sixž p aıó n íˇsoKč.  Á- 5.  5€1'ď10ˇ/áš
€_ nasi  in as p øáy       ˇ    ˇ 
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Tomćíř Kempens/eý .-

VE SLADKÉMJÁSO TU...
(Cótntíctım XC.) T

Ve sldd/eěm jćísotn
Zpífoćjte Pćínn
našeho srdce ples
Póínzzt 'U jeslíěkdc/J.
Hle Září jak jas slunce
'v mntěínýc/0 lo/etecí/0.

_ Proto důstojně, K
proto dzfžstojně
Zóıplesøí srdce každé
fo písni rozjøísćıně.

Ó maly ježíškn,  
nmdlěwím pro Tě,
obvesel srdce mě,
Ty dítě přemílě.
Oh, pomoc soon podej mi
Ty dítě přesldvně. _
Přím/ení mě Ě sobě,
přím/ení mě /e sobě
fo Króílofostfví Otce Svého,
Ty núíš' Króílz' sløífvy.

Kde šnmí ćı jdsøí
/eypící slćífvćı,  
tam pryští ćındělżže
plesúíní nofwí.
Vždyť Zfvněí 'v /fžrčííofosížě síni
*vese[ost júísóıfvøí. “

V I łV Hle preswıtn,
/ale přesfvćıtúí
přítomnost Krístćt nnsytí
'ořech srdce bláženøí.
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Maria, naděje.
de] Panno fvznešenóí,
bıd I , I IZ ne at nas nezamıtne

K svaté děťøítko Tvé.
Naši duši omyj Z hříchů,
Í Í / Íov chvalyhodna kraso. e
Zıfvot náím už dej,
V' I V 'Zı*vot nam uz de]

a naším dědictvím hud
odpočinek věčný. `

Přeložil Jan Dolťu/il.

--<>--

--O--, Řím:

VProě prišel Syn Boží na  svět...
T (Několik myšlenek S71. Augustina.)

Myslím, že nebude nevhodným, připomenouti několik myšle-
nek sv. Augustina, týkajících se vtělení Syna Božího a tak připra-
viti duši slovy velkého učitele církevního na Svátky vánoční, mi-
lostmi tak bohaté.

Rozvedeme si myšlenku, proč Kristus, druhá božská osoba,
přišel na tento bídný svět.

Sv. Augustin správně chápe slova sv. Matouše I, 21, když jen
opakuje svými slovy hlavní důvod příchodu Páně. Evangelista praví:
„Ipse enim salfoum faciet populum sum as peccatis eorum”. A sv. Augu-
stin: „Idea enim fvenit Christus homo, ut solveret peccata hominum“.
To je tedy. hlavní důvod: zničiti hřích lidí, hříchy vzíti na bedra
svá. K Bohu jsme nemohli, neboť veliká překážka hříchu nám brá-
nila. Kristus Pán měl překážku odvaliti aa připraviti nám tak Volný
přístup k Božímu trůnu.

Mohlo však již lidstvo Spět ik touze Své nejvyšší? Nevíte, že
hřích, i když je odstraněn, nechává následky: oslabuje vůli? Ano,
lidstvo by i tak zůstalo Slabé i po Zničení hříchu. Slyšme však sílu
Boží, kterou nás On posilnil, V slovech sv. biskupa hipponského:
Ut enim fieret fortis infirmitas, infirma facta est fortitudo.” Fortis in-
firmitas! Lidská křehkost se měla státi silnou a přece Bůh nechtěl
odstraniti materii, tělesnost, která podle křesťanské filosofie je jedi-
nou. příčinou rozkladu ve světě. fysickěm a ne sice jedinou, ale moc-
nou silou i rozkladu mravního! A přece, tento Zdánlivý - ale do

V/ '°/ I ' /V '° V I“ '/V V Voci bıjıcı protiklad, byl vyvazen jınou „nemoznostı , jiz clovek ne-
může pochopiti, a O které právem píše sv. Tomáš Aquinský, že
„mezi díly Božími nejvíce přesahuje rozum,“ která je však Bohu
všemohoucímu možnou -- infirma fortitudo. Bůh - fortitudo ob-
lékl se naší slabostí. Dobře, lakonicky, jsi to napsal, Augustine!
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Jsi již Silen, člověče, jdi po cestě k Pánu! Ještě váháš? Co ti
ještě chybí? Od hříchu jsi osvobozen, Sílu máš - co ti chybí? --
Neumíš Svých předností používati. Avšak „Deus factus est homo ut
hominem sequendo, quod potes, ad Deum per*venias, quod non poteras“.
již se nemůžeš vymlouvati, že nemůžeš Boha následovati - Boha,
jenž jest pouhý duch. Půjdeš za Synem Clověka. To již půjdeš snadno.
Co vidíš na něm, dělej a přijdeš jistě a bezpečněk Bohu. _ e

Již tyto tři důvody by nám jistě stačily. Než sv. Augustinovi
posud nestačily. Chtěl víc, chtěl nám ukázati na onu sílu, kterou
nás spojil vtělený Syn Boží S Hospodinem. Tu podivnou Sílu Au-
gustin Sám na sobě poznala se poddal. ˇ _ . ˇ “

 Proč tedy přišel Kristus na svět? Ad hoc *venit Christus, ut te,
.qui suh lege eras, redzmeret, ut zam non sis sub lege, sed suh gratıa.

Mohl jinak Své důvody, jimiž ozřejmuje příčiny příchodu Spa-
:sitelova na Svět, korunovati Doctor gratiae? -- i ˇ e

/ˇ _

Poznámka. Myšlenky vybrány Z augustinskćho výboru od
Tonna-Barhet, str. 727--728. O ‹

---<>--- _

Alois Boček .ˇ V
B O ZE .Í

jak Zˇehrćík Au 'veřejí
Ty srdce prosíš .

O kus lože
Bože

.-

Íı0.4\

Dej ›

at' paprsky je rozelıřejí
Tfvě neskonalě Løísky 'věčně

Dej ˇ s

at' modlitha rozlomí ulice _
.a hulvøíry at' pokoří se vděěně

Dej

at' lidstvo Zrodí sfvětice
jež modlithu hy stlaly 've Tfvě lože

. Učiň B
 Z srdcí našich jesle

Bože l

3 5
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jaroslafv Neumann, Olomouc:

  K dějinám svátku
Neposkvrněného Početí PannyMarie.

 8. prosince slavíme svátek a památku slavnostního prohlášení
Neposkvrněného početí Panny Marie za článek víry. Málokterý člá-
nek víry má takové dějiny, jako právě tento.  ~

Zalétněme V duchu nejen v onen okamžik, kdy 8. prosince
1854 bylo papežem Piem IX. buloui „Ineffabilis Deus“ Neposkvr-
něné početí P. Marie za článek víry slavnostně prohlášeno a lidem
nadšeně uvítáno, zalétněme dále do doby vývoje až k jeho počátku.

Církev slaví Svátek svatých sv den jejich úmrtí, který je dnem
jejich narozenin, neboť se toho dne narodili pro nebe. Dvě výjimky
činila hned od počátku, Slavíc svátek Narození Páně a Narození sv.
jana Křtitele a za doby sv. Augustina (Ť 43o)iNarození P. Marie.
Později se ujalo Slaviti památku jejího početí, neboť člověk počíná
býti ne narozením, nýbrž již početím, to jest dobou, kdy lidský
zárodek jest oživen rozumnou duší, Stvořenou a vlitou od Boha.
Toto oživení se děje podle názoru moderní fysiologie v témže
okamžiku, ve ,kterém rodiče j plodí onen tělesný zárodek. Svátek ten-
to se nazýval nejprve ,,Početí sv. Anny“ a slavil se 9. prosince.
Nyní se nazývá tento svátek Neposkvrněné početí P. Marie. Roze-
Znáváme totiž početí činné (P. Maria počala Krista Pána) a početí
trpné (P. Maria byla počata). Slavíme tedy trpné početí P. Marie a
přidáváme slovo Neposkvrněné, aby se naznačilo, že P. Maria ne-
měla při početí poskvrny dědičného hříchu. K tomuto názoru do-
cházeli ctitelé P. Marie, uvažujíce nejen o její bezhříšnosti, nýbrž
i svatosti a důstojnosti jako Matky Boží. j

Svátek se slavil již počátkem VII. století a to nejen ve smyslu
jako Narození sv. Jana Křt., který narodiv se v dědičném hříchu,
byl již V lůně své matky ještě před narozením od dědičného hříchu

V' V V 'VI I I I V O ' Vocisten a posvecen, ale z tehdejsich kazanı a obradu je patrno, ze samo
početí P. Marie se oslavilo jako svaté. Svátek byl velmi rozšířen,
neboťjej nalézáme již v obřadech starých rozkolných a bludař-
ských sekt. ˇ j

Původně slaven na východě, přechází záhy i na západ. Na
západě našel přijetí V klášteřích a byl slaven již v IX. století V mís-
tech, která měla čilý obchodní styk s východem (Sicílie, Neapol).
V Anglii a Irsku jej zavedli již asi v X. Století angličtí mniši,
kteří jej poznali v římských a jihoitalských klášteřích řeckého vý-
chodního obřadu. Po přestávce za normandského vpádu (IO66) ob-
noven a rozšířen svátek hlavně Zásluhou Anselma, opata kláštera
sv. Eclmunda (II25) a jeho žáků. Od nich bylo Neposkvrněné

v /._ I I --v v -v V/ V I v- vpoceti vykladano jiz' v nasem smyslu, totiz o prvopocatecni cıstote
P. Marie.
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ˇ Ale svátek Neposkvrněnéhopočetí čekala Zkouška. Svátek se
mocně šířil V XII. Století 1 do Francie, kde V klášteře lyonském byl

V/ 1 /V k V /h V / I V' V “ 'Zrizen o tar Nepos vrnene O poceti ja konany pri nem slavnosti na
počest tohoto tajemství. Tu však. vystupujeˇsv. Bernard Z Clairvaux,
.ø ˇ ø Vıv/ ø vjinak nejoddanejsi ctitel P. Marie, který však Neposkvrněné početí
jinak pojímal, a proto ostrým listem (1240) Vytýká kanovníkům
lyonským, že zavedli ve svém chrámě svátek Neposkvrněného po-
četí, tenkráte prý ještě ve Francii neznámý, novotu, jíž církev ne-
zná, a to o své vlastní újmě, bez svolení a schválení Apošt. Stolice.

Vzniká proslulý učený spor, který však nemá vlivu na úctu
V 9 I ' V 'I °/ V ' Í I 'Ikrestanskeho lidu. Spor prejimaıi ,hlavne scholastikove, opirajice se o

autoritu člena svého řádu, SV. Tomáše Akv., největšího a nejslavnějšího
bohovědce té doby (Ť 1274), který, jak se Zdá, podle tehdejších
bohovědných názorů soudil o Neposkvrněném početí nepříznivě.
Hlavní nesnáz spočívala V tom, jak srovnati naprostou čistotu P.
Marie S učením církve O Všeobecnosti dědičného hříchu a O vše-
obecné potřebě Vykoupení. Tu Však vystupuje Frantıškán Duns
Skotus (Ť 1308) a řeší obtížnou otázku opravdu šťastným způsobem.
Otázku Všeobecnosti dědičného hříchu řeší takto: Upozorňuje na
podstatu dědičného hříchu, který tkví V duši, ne V těle, a hlásá, že
Panna Maria pro Svoji důstojnost Matky Boží jedinečnou výsadou

V/ I I /" I V I Í z V 'V I V/Bozi se stava Vyjimkou ze Vseobecneho -zakona o dedicnem hrichu.
'I V V/ „ I I v- ' * */ v v-Jeji duse, drive a lepe Vykoupena, ozivuje jeji telo. To se deje pro

zásluhy Krista Pána, Spasitele lidského pokolení, a P. Maria je tedy
také, ovšem lepším způsobem vykoupena. Kdyby nebylo této vý-
Sady, této milosti Bohem pro zásluhy Krista Pána jíudělené, byla
by podlehlaˇzákonu dědičného hříchu, jakož mu vlastně, pocháze-
'I Ijic Z pokoleni Adamova, podlehala.

p Věc Vysvětlena,ł bohovědci přijímají toto šťastné vyřešení, svá-
tek vítězně postupuje a šíří se ve všech zemích. Jen dominikáni
Z řádově Zaujatosti trvají ještě na svém odporu, ale konečně i oni
opouštějí své neudržitelné Stanovisko a dnes jsou nejoddanějšímı
ctiteli tohoto tajemství. ˇ

Celý svět přejímá Neposkvrněné početí P. Marie jako vzácný
- ` v I I I I - - - `dar S nebes, jako odkaz kresťanskeho Podanı a stavi jej za nejvzne-

V V°V/ 'V I ' Í I V'senejsi symbol a nedostızny ideal mravni cistoty a to dnes, kdy se
nechce Věděti nic o hříchu vůbec, vneohroženě anesmlouvavě vzty-
čuje P. ,Marii jako výjimku ze zákona o Všeobecnosti dědičného
hříchu, a třebas b b lo toto učení odobně ako icelfé učení Krista

I I v y y , P J O v - I VPana, .por-le slov sv. Pavla (I Kor. 23, 24) „pohanum posetžılosti, tem
však, kteří jsou povola~ní“, to jest křesťanům, značí určení o Nepo-

_V I ,V I ' ° V/ V/ ssSkvrneznem, po.c‹-:ti Panny Marie „Bozi moc a Bozi moudrost .
M-y Voilíme Neposkvrněné početí P. Marie, Zvláště V Marián-

ských ,cšłr›užžifhá“ch,i za svůj Z-nak, za Své heslo, za svůj ideál! :Kéž
jsme si toho plně vědomi, kéž důstojně se k ,tomu hlá-sí-me a kéž
Svým emravinírn životem svoji víru a úctu k Nzeposkvrněnému po-
-četí Panny Marie vždy ossv`ě*dčujeme! ˇ ˇ

---<>---
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Jan Horák: Ý

' V „duše má je zalıalena
V mraky ííží lıluclıýclı.“

, _ Neznámý.

Bledě SVíce modlifel) před pralıem Srdce af Vždy planou, I
rozlťveflýclı proseb fıˇclıe' Vůně af' se nerozvanou  
přes poušfě čekání V něž bolesf Semena slz sází

Už I`oZVlň Vlny foulıy mé a V lodlfu /áslry Vsednı'
Vždyf pod lrlenbamísrdce mélıo věnce písní lıoří
a ženy Z dáli V dulzy fy Své ruce /‹rVí Znamenaně noří z

Můj Bože, Svěfice Své Srdce jalro lıolubice Tobě přinášejí
a Srdce /'ejiclı Svífí V úbělíclz Tvýclı dlaní -- blesky dralıolfamů
a já nemám clıudý čelıo poslťyfnouf A/lu

Můj Bože prosby mé af klelťnou V ficlıýclı slovech
nad fěžkýmı' dny mými af o Smílování pláěí ě
a mračna fěžlťá lrferá duši flačí af mění Se Ve Sladlrosf V našiclı plodeclı

[nn jćıroš' C. SS. R., ObOřZ'štč.'

 Křesťanský Solidarismus V nauce
 Sv. Tomáše Aquinského. V I

“ V Dokoncenı.

Druhý bod, V němž se nepatrně lišíme od nauky sv. Tomáše
je názor na vládní formy. Velıký znatel Sociálních poměrů, papež
Lev XIII. prohlásıl ,nejednou ve Svých encyklıkách (Dıuturnum ıllud,
Immortale Deı) každou formu vládní za dovolenou a oprávněnou,
je-li jen Spravedlıvá. A od Svého názoru neustoupıl anı tehdy, když
třetí B francouzská republıka Zaujala k církvi' Stanovısko rozhodně
nepřátelské a vyslovıla ono pověstné heslo “„Le clerıcalısme voılà
l”ennemi!” (Klerıkalismus - toť nepřítell) V dopise „Au mılıeu des
Sollıcıtudes“ (I 6. února 1892), Zaslaném pařížskému kardınálu Guı-
bertovi, příkře odsuzuje jednání francouzské vlády, ale znova po-
tvrzuje oprávněnost jakékolı formy vládní: „Mnoho vlád polıtıc-
kých se vystřídalo ve ,Francıı za tohoto Století... císařství, monarchıe,
re ublık Můžeme tvrdıtı, že každá Z těchto forem je dobrá,P Y J

V ' VI I Í ' _ ' V Ipokud ,ovsem de rımo k Svemu cılı t. .. k dobru S olecnemu,P J P J P
pro něž je Společenská autorıta ustanovena... konečně můžeme přı-
pojıtı, že relatıvně ta neb ona forma může mítı přednost, pokud
se hodí lépe k povaze a mravům toho neb onoho národa... kato-
lícı... mají plnou Svobodu dávatı přednost kterékolı vládní formě
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Jan Horák: Ý

' V „duše má je zalıalena
V mraky ííží lıluclıýclı.“

, _ Neznámý.
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rozlťveflýclı proseb fıˇclıe' Vůně af' se nerozvanou  
přes poušfě čekání V něž bolesf Semena slz sází

Už I`oZVlň Vlny foulıy mé a V lodlfu /áslry Vsednı'
Vždyf pod lrlenbamísrdce mélıo věnce písní lıoří
a ženy Z dáli V dulzy fy Své ruce /‹rVí Znamenaně noří z

Můj Bože, Svěfice Své Srdce jalro lıolubice Tobě přinášejí
a Srdce /'ejiclı Svífí V úbělíclz Tvýclı dlaní -- blesky dralıolfamů
a já nemám clıudý čelıo poslťyfnouf A/lu
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a mračna fěžlťá lrferá duši flačí af mění Se Ve Sladlrosf V našiclı plodeclı

[nn jćıroš' C. SS. R., ObOřZ'štč.'
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Druhý bod, V němž se nepatrně lišíme od nauky sv. Tomáše
je názor na vládní formy. Velıký znatel Sociálních poměrů, papež
Lev XIII. prohlásıl ,nejednou ve Svých encyklıkách (Dıuturnum ıllud,
Immortale Deı) každou formu vládní za dovolenou a oprávněnou,
je-li jen Spravedlıvá. A od Svého názoru neustoupıl anı tehdy, když
třetí B francouzská republıka Zaujala k církvi' Stanovısko rozhodně
nepřátelské a vyslovıla ono pověstné heslo “„Le clerıcalısme voılà
l”ennemi!” (Klerıkalismus - toť nepřítell) V dopise „Au mılıeu des
Sollıcıtudes“ (I 6. února 1892), Zaslaném pařížskému kardınálu Guı-
bertovi, příkře odsuzuje jednání francouzské vlády, ale znova po-
tvrzuje oprávněnost jakékolı formy vládní: „Mnoho vlád polıtıc-
kých se vystřídalo ve ,Francıı za tohoto Století... císařství, monarchıe,
re ublık Můžeme tvrdıtı, že každá Z těchto forem je dobrá,P Y J

V ' VI I Í ' _ ' V Ipokud ,ovsem de rımo k Svemu cılı t. .. k dobru S olecnemu,P J P J P
pro něž je Společenská autorıta ustanovena... konečně můžeme přı-
pojıtı, že relatıvně ta neb ona forma může mítı přednost, pokud
se hodí lépe k povaze a mravům toho neb onoho národa... kato-
lícı... mají plnou Svobodu dávatı přednost kterékolı vládní formě
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před jinou.“ Podobně Andělský učitel připouští všechny tehdy Známé
formy fvlćídní. R_ozeznává -- abychom mluvili jeho Slovy - vládu
spravedlivou a nespravedlivou. K prvé čítá monarchii, aristokracii
a republiku, k druhé: tyranii, oligarchii a demokracii? V otázce
však, která Z prvých je nejlepší, dćiwí přednost- ideální Sćım0=vlóídč.5 Ale
Zvrhne-li se monarchie ve Svou Zrůdu - tyranii -- způsobí státu
největší a nejhroznější neštěstí, jaké jej jen může stihnoutž*

,Než ať_ je již vláda jakákoli, musí vždy býti spravedlivá t.
nesmi hledati dobra Svého, nýbrž pečovati o dobro lidu. Avšak ke
společnému blahu musí spolupracovati všichni: vláda i poddaní. „Je
tudíž přiměřeno řádu, jejž ustanovil Bůh, že jsou ve společnosti lidské
knížata a, poddaní, Zaměstnavatelé a dělníci, bohatí a chudí, učení
a nevědomí, vznešení a lid prostý, jimž všem spojeným poutem
lásky jest se fzzzóıjemně' podporovati, aby dospěli svého cíle V nebi
a na Zemi hmotné a mravní spokojenosti“,5 prohlašuje sv. Otec Pius X.

i SV. Tomáš stanoví hlavní Zákon , 'imiž lze tuto ideální S o-Y J PI I O O VO V ' Q _

lupraci realisovati, pri cemž., má Stále na zřeteli poslední cíl člověka.
Aby společnost, idostála svému úkolu, musí se snažiti na prvním
místě o mír mezi občany. Neboť jak si budou občané navzájem

I I O I I Opomahati na cestě k -Bohu: brániti' se proti nepřátelům a ulehčovati
0 n V ø ø ø ø nsi starosti o casné potřeby, bude-li mezi nimi vládnouti Svár a ne-
V/ I ` ° 0pratelstvi? Misto aby společnost člověka k Bohu vedla, bude jej od
V I V 0 ı O 0neho odvadeti. „Pace enim et concordia sublata per contentiones

et pugnzas oportet inquietari mentem hominis et sic ab imotu in
Deum ımpediri.”° Proto Pius X. nařídil katolıckým spisovatelům,
aby hájíce věc proletariátu. a chudých, chrápıli sewpoužívati mluvy,
jez by mohla vnuknouti lidu odpor k vyssim tridam spolecnosti.
„Ať si vzpomenou, žev Kristus chce sjednotiti všechnvy lic/li vzájem-
nym poutem lasky, jez je naplnı ,spravedlnost/iv a jez požaduje, by
se pracovalo pro dobro vespolne. 7 Proto tez katolıcka politika
hledí všechny Spory stavů sa "států vyjednati cestou smírnou. A není
třeba se obávati, že tím nedosáhne nikdo Svého, cíle. Anglické děl-
nıctvo spojilo se v organisace a vyžadovalo svých práv cestou zá-
k - ' b I - / / - V/ v V I - v Ionitou a vydo y o si sveho prava drive nez delnici francouzstı
všemi svými deklaracemi a revolucemif* T _  

V ,,Conservatur autem epax et concordia“ pokračuje Andělský
učitel „per juStz'tz'øm,. quae consistit in hoc, quod unicuique reddantur
et conserventur, quae Sibi debentur. Cum enim naturaliter unaquae-
libet res bonum suum velit acquirere et conservare, sequiturt eX

1 Divers Gouvernements politiques se sont succédés en France dans le cours de
ce siěcle.... Empires, Monarchies, Rępubliques... on peut affirmer que chacune
d'elles 'est bonne, pourvu qu'elle sačhe marcher droit“ à sa fin, c”est-à-dire, le bien
commun. pour lequel ľautorité sociale est constituée... il convenient ďajouter
finalement, ,qu°à run point de Vue relatif, telle ou telle forme peut être préférable,
comme S'adapant_ mieux au caracter de telle ou telle nation. .. les catholiques... ont
pleine liberté de préférer une forme de gouvernement à ľautre.“ -- 2 De reg. princ.
l. I, c. I. - 5 ib. c. 2. -- 4 ib. c. 3. -- 5 Motu proprio, bod 3. - -6 S. c. g. l. 3,
c. ,I29 a na jiném místě praví .sv. Tomáš „Qua (Sc. pace) remota Socialis vitae perit
utilitas, quinimo multitudo dissentiens Sibi ipsí fiłonerosa.“ De reg. princ._l. I., c. 2.
-- 7 Motu proprio, bod 19. -š- 3 Pesch O. c. 3,90. _ , _
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necessitate discordia voluntatum, ubi unus hoc alterum privet;-ex
quo ,ulterius _procedunt contentiones et pugn/ae.,i”* Tptéž ,žádá .mo-
derni solidarismus. „jednim Z prednich snah krestanskeho solidarismu
jest provedení Sociální spravedlnosti jakožto nezbytného pilířespo-
lečenského zříZení.“2 A požaduje spravedlnost v celém jejím rozsahu,
nejen spravedlnost směnnou, která stačí ve státě individualistickém,
avšak zbavuje jednotlivce ohledu na celek a celek péče O jedince,
nýbrž také podílnou (spravedlivé ukládání břemen a udílení práv
a odměn) a spravedlnost zákonnou, která určuje v jednotlivých pří-
padech, čím je jednotlivec povinen celku. _

Avšak spravedlnost sama nestačí, neboť ,,per justitiam suffi-
cienter ...providetur, ut unus alterinon inferat impedimentum, non
autem ad hoc quod uni ab aliis inferatur auxilium in his, quibus
indiget... Oportuit igitur ad hoc quod se invicem homines adju-
varent, etiam pmeceptızım mutzzıóze dzlectzonzs hominibus superinduci.“5
Mimo to je nutně-třeba lásky ve společnosti, poněvadž ona působí,
V Í ' ° V V ' V Í Vze zakony spravedlnosti jsou Verne, horlive, ba S radosti plneny.
S Andělským učitelem souhlasí plně moderní politikové křesťanští.
,,0hne die Liebe bleibt jede Geselschaft immer nur ein Torso,“
praví na př. Herrman Röslerfi Ano prohlašují, že ,,solidarismus není
žádnou novou hospodářskou soustavou... nýbrž reformnč čmorodoızı
mravní ıdeou... skýtající sociální politice hledisko, s něhož dlužno

osuzovati odmínk sociálního blaha národa a voliti vhodné ro-
pv X I cc5 Pstredky k jeho dosazeni. 3

A poněvadž láska křestžmskáí, jak učí Andělský učitel, jest uni-
, / _ I I ` I IV O VI V I

fversćılnı: vztahuje se nejen na ty, S nımiz jsme nejak sprizneni (na
příslušníky téhož stavu nebo téhož národa), nýbrž na všechny lidi,
na cizince, ano i na nepřátele,Ö proto žádá křesťanská politika trojí
solidarity, jejíž vzájemný poměr krásně Znázorňují tři soustředné
kruhy: solidarismus stavovský ,mezi příslušníky téhož společenského
stavu, v němž jednotlivci hledí uhájiti bezprostředně svých zájmů
a proto v přední řadě musí lnouti k sobě; solidarismus sociálně-
právní mezi příslušníky téhož státu, kteří s ohledu na společné blaho
společnosti zavazují se mravním poutem souručenství; konečně so-
lidarismus všelidský, jenž zavrhuje přepjatý hypernacionalismus a šo-
vinismus a spatřuje ve všech lidech bratry. Láska a spravedlnost
jsou tedy stěžejními normami, jimiž dlužno řešiti V lidstvu spory
národů a států, ve státech pak spory stavů a jednotlivců (sociální
otázku).

Avšak všechny zákony společnosti, byť byly sebe spravedli-
v-vI O v.-vı jh ._ Ih Il f' _vejsi a dumyslnejsi, nedosa-nou ni y sve o cie re ormy ne-

_ _ v_“: I, O Ň V I _ _v IZ ravych spolecenskych pomeru a rozmnozeni spolecneho blaho-
bytu, - budou-li zbaveny vnitřního ducha, kterým je vírav Boha,
věčného a nejvýš spravedlivého odplatitele, důvěra a láska k němu.

1 S. c. g.:l. c. - 2 Reyl o. c. 387. - 3 S. c. g.: l. c. '_ 4 Rösler, Űber
die Grundlehren der von Adam ‹Si'ı'i“'ith“'begrĹìn'deten Volkswirtschaftstheorie, [18712]
u Pesche o. c. 372. -- 5 Reyl o. c. 391. -- 6 Facit autem aliquid amplius dilectio...
quod instigat ad subveniendum illis..., cum quibus nulla est nobis in vita coniunctio;
imo etiam . . . qui contrarii nobis sunt; ib.
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_ _ v_“: I, O Ň V I _ _v IZ ravych spolecenskych pomeru a rozmnozeni spolecneho blaho-
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1 S. c. g.:l. c. - 2 Reyl o. c. 387. - 3 S. c. g.: l. c. '_ 4 Rösler, Űber
die Grundlehren der von Adam ‹Si'ı'i“'ith“'begrĹìn'deten Volkswirtschaftstheorie, [18712]
u Pesche o. c. 372. -- 5 Reyl o. c. 391. -- 6 Facit autem aliquid amplius dilectio...
quod instigat ad subveniendum illis..., cum quibus nulla est nobis in vita coniunctio;
imo etiam . . . qui contrarii nobis sunt; ib.
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Bez tphoto motivuıippzbývají své síly, bývají šmahem přestup/ovány,
spolecnost se rozklada a hyne. Naopak zase pravi sv. Tomas: ,,LeX
exterior non fuit neccessarium quod propter eos (Sc. qui Sibi ipsi
sunt lex, habentes charitatem Dei et proximi) poneretur, sed propter
illos, qui eX se ipsis non inclinantur ad bonum... quia isti incli-
nóıntnr ex Seıjüsis nd justitiam fćıciendćım, etiam Sine lege.“1 Zde vězí
jedna Z hlavních příčin, proč oba směry: liberalismus a socialismus
nemohou ve svých reformních snahách dojíti kýžených úspěchů.
Zapomínají, že také ethickými zásadami a ne pouhou technikou

0 O ıı ' V / O V n _ .j _ _

lze život lidský uspokojivě usporadati. Naproti tomu katolický so-
- - I - I - - V I vlidarismus provadí reformu vnějši i vnitrni. je presvědčen, že spo-

«~vI V I I - ,lečnost bude tím dokonalejsi, cím vice bude miti dobrých křesťanů.
In einem schlechten sozialen Milieu“ tvrdí P. Pesch das den fun-39 › › ››

damentalsten Forderungen der Gerechtigkeit Widersprıcht, sind die
Aussichten auf eine sittliche I-Iebung der Massen Wahrhaft gering.“2

Než kdo je ten, jenž dodává vnějším zákonům oné vnitřní
síly a prokazuje tím Společnosti nedocenitelné služby? Toť zákon
boží,5 o jehož zachovávání pečuje církev Kristova -- církev kato-
lická. jest proto velikou škodou národa, nežije-li S ní v přátelském
poměru neb .dokonce ji omezuje v` její blahodárné činnosti a nedo-
přává jí svobody, jež jí dle práva přísluší. Neboť je rovněž jako stát
ve svém oboru suverénní.

Andělský učitel tvrdí ještě více: „Sljìc eniiiìdei, ădb quenlil finiă
ultimi cura pertinet (sc. Romano Ponti ci) su i e ent i i, a
quos pertinet cura antecedentium fìnium (sc. reges) et eius imperio
dirigi.“4 Za našich dob taková theorie Vzbudila by jistě bouři od-
poru a nevole. Avšak otažme se dějin, zda uškodila národům tato
kontrola Ipanovníkůl lco nám odpoví? Jalăpıile bprlqhlásilăf jed-
notlivé Staty svou nezavisost na papeži, propa y ne a emu ' espo-
tismu, jejž_vyStřídal sob-ecký individualismus a po něm utopie socia-
listická. 3

“ Proto církev' katolická „nabízí i dnes svou. spoluúčast při u-
VV' I I _/ I I ' V I V/ /V I _ Í .skutecnovani statniho cile, jenz zalezi ve zvyseni mravnich a roz-

umových hodnot, které jsou nesporně základem národního blaho-
bytu,“5 ale nikomu se nevtírá a také neslibuje národům ráje na zemi.
Neboť „Snnt trı'áı,” praví kníže theologů, „qnibns bonum pnblicnm
permćınere non Sžnitnr. Quorum unum est... quia non sunt homines
ad eadem officia peíagenda aequaliter idonei. Aliutl . . . impâdincıłentuıăı . ..
in perversitate vo untatum consiStit,` dum ve sunt_ esi es a ca
peragenda, quae requirit respublica vel insuper sunt paci multitudinis
noxii... Tertium... ab exteriori causatur, dum per incursum hostium
pax dissolvitur.“° je tudíž třeba k upevnění státního blaha, aby se

1, ib. c. 128. - 2 Pesch. o. c. 389. - 3 Praeter legem naturalem et huma-
nam necessarium fuit ad directionem humanae vitae habere legem divinam et hoc
propter quattuor ratione: poněvadž Zákon lidský a) není schopen dovésti lidstvo
k poslednímu nadpřirozenému cíli; `b) může zblouditi a dáti příkazy morálně zá-
vadné; c)°nemůže potrestati všech provinění; d) jeho přikázání týkají se jen vněj-
ších úkonu, kdežto zákon Boží pořádá vnějše-k i nitro člověka. I-2, q 9I,”a. c.
--- 4 De reg. princ. l. I, c. I4. - 5 Reyl o. c. 402. - 5, De reg. princ. 1. I, c. 1;.
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národ a jeho vládce úsilně snažili, brániti se proti vnějším i vnitř-
ním nepřátelům a aby se starali o volbu spravedlivých a schopných
správcůľ 4  . o

My S obnovitelem filosofie tomistické, Lvem XIII. přidáváme
ještě jeden prostředek, jenž je k získání a udržení blahajnárodů
nejen prospěšný, nýbržitéž nutný: nćívrat k filosofii sv. Tomáše.
Věříme, že ,,Společnost rodinná, ano iobčanská, na níž všichni po-
zorujeme, V jakém nebezpečí záhuby V důsledku převrácených dom-
něnek vězí, zajisté by trvala ve větším míru a bezpečnosti, kdyby
v akademiích a ve školách byla vykládána nauka... již obsahují knihy
sv. Tomáše.“ (Enc. ,,Aeterni Patris”.)

=-<>-- _

.Potkalo nas króílovské štěstí.
ježíškovi se přišli do Betléma poklonit mudrci Z Východu a při-

nesli mu dary Zlato, kadidlo a myrhu.
Řílfa se také, že to hyli krćílové. A kralové, jak víme, nejezdí

a Zejména dříve nejezdili nikam sami, nýhrž s celou družinou. Může-
me tedy věřiti s naším milým jakuhem Demlem, že ani tito kralovése
nevydali na tak dalekou cestu sami, ale že s nimi přijela do Betléma
i jejich družina: vy/socí hodnostaři, někteří jejich příhuzní, jejich nej-
lepší přatelé, Zíředníci, komorníci," kuchaři,Vřemeslníci, velhloudi, koně, Osli,
mezkové, psi, opeřenci a jiný dohytek. Ze v té karavaně hyli asi také
kněží, učenci, ohchodníci, taškaři, židovští lichvaři, ženy a dětifí  

Když přišla tato pestrćí směsice lidí k domku, kde tehdy dlela
Panna Maria 5 ježíškem, utvořili kolem domku hlučný tahor: hodnos-
taři a ızíředníci hlasitě dehatovali, ohchodníci a lichvaři se hadali, pěvci
zpívali, ženy tancˇily, děti výskaly, kuchyňské nařadí a Zhraně řinčely,
velhloudi hladoví řvali, koně ržali, Osli hýkali a psi štěkali.  4 r  

Kralové však, vešedše do domu, nalezli dítě s Marií, matkou
jeho a padše, klaněli se jemu sa otevřevše poklady své, ohětovali mu
dary: Zlato, kadidlo a myrhu. Bylo tam tak milo u ježíška, u jeho
srdéčka, jež roztepala nesmírna laska a u Marie, tiehématky jeho! A mír
tam hyl a ticho,“ tlumený hluk, který sem Z tćíhora stěnami pronikal,
krćílové o neslyše-li. í  V  

To všecko se stalo tenkrat, když hyl ještě jeden domeček, ve kte-
rém Zıìstóívalježišek se svou Matkou. Od té dohy, co Kristus Pan hyl
ukřižovan, vstal Z hrohu a vstoupil na nehesa, od té dohy, cozačal
rozdavat v iCírkvi, vyrostlo mnoho, velmi mnoho takových domů na
Zemi a počet króíliì, ohětujících své dary, se rozmnožil. 3

A my jsme takéoněmi krali. Nam také Zazúířila hvězda as při-
vedla nas do jednoho Z těch domzzi ticha, velehnosti a nekonečných milosti.
My jsme také opustili hlucˇící tahor. My jsme také nalezli jezˇíška a ještě
menšího než oni kralové od východu, ale se srdcem, tlukoucím stejně

` 1 ib. . ' L í
”í`,,Na lılubinu". r. V. Č. 2.- ČI. „Není led' a přece je fedÍ" N
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velikou lóískou. A Maria, matka jeho, je u něho také. A plni hlasů,
které nam, zvěstovaly slćívujeho, padćíme-před ním na kolena a ohětujeme
mu Zlato .své lasky, kadidlo svých modliteh a myrhu svých sehezapíraní.

jsou maličké ty naše dary: nepatrné Zrnko Zlata aještě špinavého
a promíšeného cizími horninami, jen kousícˇek kadidla, slahě vonícího a
jen kapka myrhy, špatně chra'nící od hnilohy. Maličké jsou naše darky,
že se někdy musíme stydět, když je klademe do rukou Panny Marie.

Ale ona je tak dohrøí, že se Za nas přimluví a ježíšek je tak
V I' V /plný lasky, že, hudeme-li O to upřímně prosit, pozehna svou vsemohoucı

rukou naše drohky a my-na konec hudeme ohětovat čisté, ryzí Zlato,
veliký kus Zlata jako koňskáí hlava a plnou truhlici kadidla, jehož vůni
se nev)/rovn./í vůně všech květů Země a velikou nćídohu myrhy, kteróí
hezpečně Zachrćíní-od hnilohy. nejen naši duši, ale i mnoho dušíjiných.

Potom ovšem naše .ruce hudou již slahé. Tíhu svých darů neune-
seme a plni nejvyšší radosti klesneme pod svými dary.

Bratří, potkalo na's veliké štěstí, štěstí kralů, opustivších ,hlučící
tahor a ohětujících v tichu své dary ježíškovi... i

4  jan Honců, Řím.
---<>›--

jan Podves/eý : 4  

„Kde v údolí ku řece hora má sklon...”
i (Několik vzpomínek a dojmů Z pouti do Lurd.) ,_

4 ł

Vzpomínky! jsou jak hravé vlnky na večerní hladině hlubo-
kého jezera. jedna jen nesměle zašeptáa skromně plyne dále, jiná
však vyhoupne se nad tichou hladinu, zaleskne se v nehřejícím pa-
prsku bledého měsíce a vzdálených hvězd a zanechá stopu v naší duši.

Vzpomínky! jsou jak tiché luční květy za vlahých letních
dnů. Jedny velmi pěkné, jiné méně a nevoní všecky. A přiběhne-li
bezstarostné dítě,“neb kdo jiný, aby uvilsobě kytku, hledá a trhá
jen ty nejpěknější květy --V - -.  o 3 O

Když byla vyhlášena letošní pout do Lurd, ani ve snu mi ne-
napadlo, že se jí také zúčastním. Jednoho dne však přišel do našeho
alumnátu dp. rada Ian Kolísek a 'zeptal se mne, zda-li bych ne-
chtěl jeti do Lur“”djakto`4člen4" po4utní"kápely.fRychleüjsemě přisvědčil
a __s upřímnou radostí člověka, naněhož se zase jednou usmálo štěstí,
počal jsem přemýšleti o' vzdálených přípravách na tuto dalekou cestu.

Zapadlo do říše minulosti několik měsíců a přišla chvíle, kdy
my, 4 šťastní poutníci z _Moravy,- klečeli jsmev chrámě sv. Michala
v Brně a prosili o ochranu“ Nejvyššího a-jeho milou Matku. Bylo
to 8. srpna. Odtud společnětodešlifjsme Ťnav-nádraží. Slunce vesele
se na nás smálo a svými zlatými paprsky doprovodilo nás až k za-
čouzené budově brněnského--nádraží,4Náš rychlík již čekal. Loko-
motiva zhluboka dýchala, jakoby›_chtěla› nabrati zásoby dechu na
ty tisíce kilometrů, jimiž jíbylo poručeno projetí. Na peroněza-
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velikou lóískou. A Maria, matka jeho, je u něho také. A plni hlasů,
které nam, zvěstovaly slćívujeho, padćíme-před ním na kolena a ohětujeme
mu Zlato .své lasky, kadidlo svých modliteh a myrhu svých sehezapíraní.

jsou maličké ty naše dary: nepatrné Zrnko Zlata aještě špinavého
a promíšeného cizími horninami, jen kousícˇek kadidla, slahě vonícího a
jen kapka myrhy, špatně chra'nící od hnilohy. Maličké jsou naše darky,
že se někdy musíme stydět, když je klademe do rukou Panny Marie.

Ale ona je tak dohrøí, že se Za nas přimluví a ježíšek je tak
V I' V /plný lasky, že, hudeme-li O to upřímně prosit, pozehna svou vsemohoucı

rukou naše drohky a my-na konec hudeme ohětovat čisté, ryzí Zlato,
veliký kus Zlata jako koňskáí hlava a plnou truhlici kadidla, jehož vůni
se nev)/rovn./í vůně všech květů Země a velikou nćídohu myrhy, kteróí
hezpečně Zachrćíní-od hnilohy. nejen naši duši, ale i mnoho dušíjiných.

Potom ovšem naše .ruce hudou již slahé. Tíhu svých darů neune-
seme a plni nejvyšší radosti klesneme pod svými dary.

Bratří, potkalo na's veliké štěstí, štěstí kralů, opustivších ,hlučící
tahor a ohětujících v tichu své dary ježíškovi... i
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hrála hudba hymnu papežskou, československou francouzskou.
Potom, nastalo hlučné stěhování zavazadel, hledáni míst a krátké
loučení. já nemaje se S kým loučiti, uložil jsem své zavazadlo
a otevřeným oknem vozu hleděl jsem na pobíhající davy. Pojednou
slyším, na peroně volati mé jméno. Rychle vyběhnu Z vozu, zavolám
,,zde!” a již u mne stál p. regens našeho alumnátu. Otcovsky
starostlivým tónem mi praví: „Setřte se, ať si nevyfoukáte plíce!
A zde máte na přilepšenou,“ a podává mi stokorunu. A já, místo
abych napřed slušně řekl, že nechci a potom si vzal, napřed
jsem ji vzal a potom teprve řekl -- že nechci. A než jsem mohl
poděkovati, pan regens zmizel. To bylo první milé překvapení
na cestě do Lurd. Potom vlak několikráte zapískal, zazněl povel
„nasedatl“-a vlak za tklivé melodie Lurdské písně začal první kroky
k dalekému cíli. Těžko říci, čí oči -při odjezdu z brněnského
nádraží slzely více, zda naše, jež vlak nesl, nebo těch dobrých lidí,
kteří nám přišli dáti „S Bohem“ a kteří na -nás nyní mávali a vo-
lali: ,,Pomodlete se tam také za4náS!“  ~

Y Praze na Wilsonově nádraží byli jsme s jásotem přivítání,
pražska část vlaku pripojena k našemu, zahrány hymny avlak rych-
líkovým -tempem uháněl přes Plzeň a Mariánské Lázně k hranicím.
K večeru projížděli jsme již městy německými.  

\$-'Q

Města V Německu překvapila nás nejen svou výstavností, ale
hlavně čistotou. Zajímavým městem pro svůj Starobylý ráz je No-
rimberk. Domy tohoto města jsou stavěny umělecky vyřezávanými
a vkusně zdobenými štíty do ulice, takže působí zvláštním, ale po-
hádkově pěkným dojmem. Do Stuttgartu, hlavního města Würtem-
berska, přijeli jsme v noci, takže jsme viděli- jen mořesvětel, jimiž
je Stuttgart bohatě a skoro symetricky osvětlen. K ránu nesl nás
lkkfr IdlI_ IkI Š Il RI b-v IvlV a rasnymvutüo im ryn_s yjn. umne y ny I ynu ujne narazey

o mohutne brehý, nad nimiz majestatne vypinal se Schvarzwald
a V mlhavé dáli před námi rýsovaly se Vogesy. Zdálo se mi, jakoby
Z těch do sebe prudce narážejících vln r'nsk'ch v cházely teskné

I IV V V Í 1 T I Í V y y ' CC Atony odvazne pysne, a e marne pisne „W/acht am R ein .
Strassbourg, hlavní město bývalého Elsaska-Lotrinska, učinil

na mne mohutný dojem. je to bohaté a výstavné město (2oo.ooo
obyvatel) S památnou katedrálou, stavěnou již v 11. století. Odtud
uháněl vlak západním Směrem přes Saverne, Nancy, ,minul pevnost
Verdun, o kterou si Němci rozbili hlavu a ,přes smutně Z války
památné Châlons sur Marne mířil k slavnému historickému městu
Remeši S překrásnou gotickou katedrálou, které si světová válka tak
nemilosrdně vyžádala za oběť. j

Téměř celé město bylo Němci zničeno, Skorovšichni obyva-
telé z města prchli.I-Irdinný-kardinálěljuçön,jstařec 82letý, neopustil
však svou katedrálu ani za dnů největších hrůz válečných, kdy byla
zničena i jeho residence..

“ O tom, jak zde Němci řádili, vykládal poutníkům českosloven-
ským v katedrále shromážděným dne 22. srpna 1924, s kazatelny sám
p. kardinál Luçon (zemřel teprve letos v květnu) tyto podrobnosti:
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_ Němci vtrhli 4. září 1914 do Remeše a zůstali zde 8 dní.
Naše (francouzské) vítězství na Marně způsobilo i vyklizení Re-
meše 13. září. Ale Z pevnosti La Pompele, vzdálené odtud 8 km, kterou
Němci opanovalřgiârhalli plăımlennél střely nia město, aby. je zapálili.
(Pri tom se p. ar inau ray S zy z oci.) 18. září vrhli ohrom-
nou pumu na levou věž katedrály, obstavenou dřevěným lešením.
Lešení vvzplálo av prudký oheň rozšířilv sena fasádu; Ohejá nemohl
byti uhasen, ponevadzvodovod byl poskozen. Horici leseni se shrou-
tilo na Sochy nesmírné ceny. Mnohým pozuráželo hlavy a rozdrtilo
detailní ozdoby. .Téhož dne vrhli tři ohnivé pumy na střechu, které
zapálily kroví. Střecha, pokrytá olověnými deskami, se roztavila
a olovo teklo po klenbě a dolů na Sochy. Toto roztavené olovo
padalo pak, rozpukanou klenbou ve ztuhlých krůpějích jako „ztuhlé
slzy remešské katedrály.. .“ 4 4

Mimo to nařídil nepřítel svoje děla do okolí katedrály, takže
i toto se vzňalo. Oheň, trvající půl druhé hodiny, byl tak hrozný,
že se zdálo, jakoby se ztrácel teprve v oblacích. Celé vnitřní mě-
sto bylo zasaženo tímto obrovským požárem. V katedrále zničil
nejen střechu a -krovy, nýbrž i tak zvané „andělské průčelí“, kde
byla socha Anděla Strážce, která byla rovněž zničena. V hlavní lodi
i "příční křížové pronikly Střely střechou a zničily mnoho památek,
zvláště památné hodiny, hrající O Vánocích, velikonocích a sv. Duchu

V/ V I 'V /V V 'I I VV/ Iprislusne hymny. Zniceny tez zvony, denne volajici verici k Bohu . . .
1 .Roku 1917 vrhali Němci na katedrálu nejtěžší kalibry čtyř-
metrákové ze vzdálenosti 15-20 km. Nejstrašněj ší palba byla ve
čtvrtek 6. dubna, pak 19., 20., 21., a 24. dubna. Vždy trvala pět
čtvrtí hodiny. Klenba chrámová neodolala těmto strašným nárazům
a jako hora kamení sesula se naihlavní oltář, kterýbyl rozbit na
padrť. Též velepamátná křtitelnice, u níž byl pokřtěn prvý kře-
sťanský král francký Chlodvik. Děsné střely dopadaly pravidelně

V ' ' I V / Ipo sesti minutach. Celkem bylo vrzeno na katedralu 70 pum, va-
žících každá 4-4*/2 q. Všechny klenby přední lodi se zřítily,
všech šest zvonů žárem se roztavilo. 4 4 3 3 4

Při tomto bombardování jsem neopustil katedrály. Bydlil jsem
.ve sklepě, několik metrů od katedrály. Katedrála, zbavená ozdob,
uměleckých barevných oken (jedno 12 metrů v průměru), zbavená
střechy, stropu, byla vystavena veškeré nepohodě, která v díle zkázy
pokračovala; a usídlili se tam havrani a kavky... `

Když pak se svými věrnými ovečkami (ze 116 tisíc jich zde
zůstalo 800), kterým jsem skýtal podporu duchovní i hmotnou,
shjédl jsem na tuto svoji odumírající katedrálu, se slzami jsem zvolal:
,,O, vy všichni, kteří jdete cestou, pozorujte a vizte, zda je bo-
lest vaše jako bolestmá4!” (A hlas J. Eminence se chvěl, oči vlhly
velikým duševním pohnutím.) A přece jsem sem chodíval, abych
nabyl opět síly a důvěry.ˇ,A ta mne nezklamala. ..

Město samo stihl týž osud. Němci vrhali denně na ně 8, 12
až 25 tisíc střel a po celou dobu války na dva miliony střel! Ze
14 tisíc domů zůstalo jen 14 bez pohromy, 1400 nebylo schopno

i ' /, _. Í V 7 V/ .V V 'V V Vopravy, 13 tisic bylo buď uplne, bud castecnedzniceno. (Tuto rec
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i ' /, _. Í V 7 V/ .V V 'V V Vopravy, 13 tisic bylo buď uplne, bud castecnedzniceno. (Tuto rec
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uveřejnil dr. Alois Kolísek v Poutní knížce 10. národní pouti do
Lurd. 4 4 4

:Tento hrdinný kardinál byl též vyznamenán čsl. válečným
WV - -v V _ Iv - - -VI

krizem, jejz mu osobne odevzdal r. 1919 nas p. ministr zahranici
dr. Beneš. ` ~ 4

Pomodlivše se v této velebné, dnes- již zase opravené kate-
drále, zahráli jsme před jejím nádherným portálem Marseillesu. Také
na nádraží zahrála naše hudba několik českých pochodů a polek,
jež se Francouzům velmi líbily. Potom uháněl s námi náš železný
oř k největšímu městu na evropském kontinentu -- k Paříži.

jsme, že to-.nás Paříž překvapí. Ale musím přiZn'ati,-že nás
svou rozlohou 4i výstavností přímo ohromila. Avšak pohlížejíce na
Paříž Z Eiffelovy věže (300 m vysoká), poznali jsme, jak mnoho zá-

V/ V V ' ' . V ' V'lezi na poloze mesta. Kdyz jsme si vzpomneli na nasi Prahu, Prahu
s Hradčany a Vyšehradem, radostně jsme mohli říci, že tato stolo-
vitá, oko unavující rovina, i když je na ni 82 tisíc domů a 41/2
milionů duší, ani Zdaleka senevyrovná naší krásné, stověžaté Praze.
Z nejvýznačnějších budov vyniká stará, v nád-herně- franc. gotice
stavěná katedrála „Notre-Dame de Paris”, mramorový chrám ,,Sacré-
Coeur“, v němž zasvětil se národ francouzský Božskému Srdci Páně,
palác „Trocadero“, v němž je museum, „Vítězná brána Napoleo-
nova“, světoznámá universita ,,Sorbonna”, „Invalidovna“ S hrobkou
Napoleona, zhotovenou Z jediného kusu sibiřského mramoru. Smut-
ným faktem je, že má Paříž velmi málo kostelů, ale úžasně mnoho
kin a kaváren. Z Paříže zajeli jsme ještě na vycházkových auto-
busech do bývalého sídla francouzských králů, Versailles. Nádherné

I V I I I I -I V v I I Vsaly prepychoveho kralovskeho zamku chovaji v sobe nesmirne mnoz-
ství uměleckých památek všeho druhu.   

Čtvrtého dne odjížděli jsme Z Paříže, abychom jeli do pra-
vého opaku tohoto moderního Babylonu - tichého, malou světicí
posvěceného města, Lisieux. Už cestou a Zvláště, když jsme stanuli
v Lisieux, vybledly snadno rušivé dojmy hlučného velkoměstaa vzpo-
mínalí jsme sv. Terezie Ježíškovy. S posvátnou úctou a tichou mod-
litbou na rtech navštívili jsme kapli, v níž odpočívá světice, jež
„chce se snažiti v nebi, aby dobře činila na zemi...“ Navštívili
jsme také domek, v němž tato něžná květinka prožila svá dětská
léta i hřbitov, na němž byla sv. Terezie Ježíškova původně pochována.

A když vlak nesl nás romantickou krajinou k Bordeaux a dále
k Bayonnu, již netrpělivě jsme hleděli pootevřeným oknem, kdo
první Z nás uvidí moře. Teprve nejslavnější mořské lázně Francie,
Biarritz, darovalo nám kouzelný pohled `-na nedozírné dálky Atlan-
tického oceánu.“ Viděl jsem moře poprvé, ale nezapomenu na ně
nikdy! Mnozí Z nás se nespokojilijen díváním na tyto nekonečné
plochy modrých, věčně hučících vod, ale také se v nich okoupali.
Ještě navečer opustili jsme Biarritz au! elektrická lokomotiva fran-
couzská, vezlaz nás romantickou krajinou po úpatích 'obrovských
pyrenejských velikánů, 4 jichž temena jsou pokryta věčným sněhem.

Teprve k půlnoci (124. srpna) byli jsme u cíle své -daleké ce-
sty, v městečku, jež je touhou všech ctitelů mariánských a cílem
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sw

mnoha milionů zbožných poutníků, kde již tolik lidí zázraěným
způsobem obdrželo od Neposkvrněné zdraví duševní 1 tělesné.

' 'I ' 1 V V I V Vurdy. Majı jen Io.ooo obyv., aeflcasto az Ioo.ooo navste-
O I I O O O

vníků denně. Na -oné skále, V níž je posvatna jeskyně, V níž Z/jevılo
ı O [ O O n/ /

se „Neposkvrněné Poěetí“, je postavena gotıcka basılıka, sestavajıcı
VI , O VV /V' ' ' ' V V/ ' Vze trı kostelu nad sebou. Tezko vylıcıtı dojmy, jez prozıvala nase

duše, když kleěeli jsme u tétojeskyně, která vıděla zástupy všech
'ˇ O O I I I

národů světa a slyšela Magnıficat vděěnostı nemocnych 1 umírají-
cích, kteří přišli Sem prosıtıs o uzdravení.

 P Na toto posvátné místo přichvátalo nyní 630 Cechoslováků.
 Zapomněli jsme všichni, že jsme unavenı dlouhým cestová-

ním, poklekli jsme u nohou Matky Boží a pozdravılı jsme jı nej-
krásnější naší marıánskou písní: ,,T1síckrát pozdravujeme Tebe”.
Potom S oleěně sme 1 o rosılı ab od ustıla nám a celému národuV P,J_ıPPV›YvP _  _ ,_
ceskoslovenskemu, jeho nevdek a neveru. Hodıny a hodıny klecelı
jsme u bílé Sochy Panny Marıe, která je sıce Z drahého mramoru,
ale nám se ,zdálo,vže Ožıla_, že `/oplustıla tenv chladný _1,`nram(V>r, při-
Stoupıla ke nam, kazdehomıle prıvıtala, kdyz jsme S1 jı postezovalı,

I v I vv- V - 'I v b Ivlıdne nas potesıla a kdyz jsme k nı septaı mod ıt u za sve ro-
diče, přátele a ty, kteří žádalı nás o modlitbu, řekla nám, že nás
slyší - -- -- se

Tři dojmy vryly se v Lurdech do mé duše, aby nikdy ne-
vymızely Z mých vzpomínek; a ěím dále do šeré mınulostı od-
cházejí ty pohádkové chvíle, tím radějı na ně vzpomínám. Je to
předně odpolední eucharıstıcký průvod. Náš pan bıskup nese Krı-
sta Krále, tisíce věrných duší ho doprovází a chválí. Kolem celého
nádvoří před basılıkouleží na nosítkách Sta a stanemocných a ne-
trpělıvě oěekávajíopříchodu Všemohoucího.,Vždyť věavsto právě
eucharıstıckem pruvodu Stavajı se uzdravenı. Konecne Krıstus prı-

I I ' I .' h l I V I V kl 'I h /Ichazı mezi nemocné. T1 S vrc onym napetım oce avajı c vıe,
kdy jım bude žehnatı, neboť žehná každého Z nıch Zvlášť. Jedni

V/ h V I kl h d/1 'b 9 h "V , V ' Íezı ne nute na nosıt ac a e, ne ot nemo ou jız poroucetı Svemu
tělu. Jiní však se snaží alespoň na tento okamžik sednouti, neb
i kleknouti a S rukama křeěovitě sepjatýma, chvějicím se hlasem
volají: ,,]ežíši, Synu Davidův, Smiluj se nade mnou! Pane, chceš-li,

Vmůžes mne uZdraviti!”I- - --
Pravou pohádkou byly večerní světelné průvody. Když se

setmí, na vrcholku nedaleké hory Pıc de Jer zazáří do dálných
I V/ 3temnot velký kříž ze samých elektrickych zarovek; tot znamení,

'V O d V/ I P V dl Í d I I 1 I' Fze pruvp zacma., _otom se ra 1 nvarol za naro em, _ta ov/e,, ran-
couzı, Cechoslovacı, Nemcı, Belgıcane, Anglıcane a j. Kazdy jed-
notlivec nese hořící svícı a všıchnı pějí Lurdskou píseň; každý ná-
ırod ve svém jazyku, ale nápěv je jednotný. Po průvodě zařadí se

I I Í V Í V ° ' V ' V I Izastupove na namestı pred basılıkou, kdez je sv. pozehnanı. Do-
jjemně krásný je moment, kdy kněz žehná Nejsvětějším davy. Rá-
zem padá toto desetitisícovéjrmoře s světel k zemi~-- na“-kt-olenav a ab-
solutní tıcho e řerušováno en ěıst'm a asn'm zvukem zvonku.YP V h / I °' 1 k V h /1 I 3) Io sv. poze nanı zaıntonova nez c ora nı „Credo a usta
'všech ticíců slavnostně Vyznala: ,,Patrem omni-potentem...“ (Fran-
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chorál.) Pojednou moře světel se zase níží,
to věřící velebně p „ .. .et incarnatus est...“ Atoto jest třetí
trvalý květ v zahradě mých vzpomínek, jež mi darovaly Lurdy. ..

jako krásný sen uplynuly čtyři dny našeho duchovního štěstí
V Lurdech ta I9. srpna naposled jsme poklekli u Neposkvrněné,
abychom se s ní rozloučili a požádali O ochranu na zpáteční ce-
stě do vlasti. Měli jsme spatřiti ještě Nevers, kde je pochována
blah. Bernadetta Soubirous a ,snad ještě světější místo než jsou
Lurdy, Paray le Monial, jež samo Božské Srdce Páně poctilo svým
zjevením.  .   s v

« Í Jen v málokterém oku neleskla se slza smutku, když řadili
jsme se u posvátné jeskyně a odcházeli na nádraží. A smutek šel
S námi i na lurdské nádraží..To když viděl náš obětavý, výborný
duchovní vůdce, dr. Al. Kolísek, přišel za námi ,,muzikanty” a
vesele řekl: ,,Pánové, zahrajte nějakoutu českou polku, ať usušíte
ty slzičky!” Vzali jsme nástroje, usušili napředsvoje slzy a potom
zahráli. Pak vlak několikráte zapískal, vsedli jsme do vlaku a když
se rozjížděl, zahráli jsme: I

„Kde V údolí ku řece hora má sklon. ..”

\-A

mí)ııA\ D-0×

couzi i Italové umě'

-_<>--

AÍOÍS Boček  

R ÉK VÍEM.
ı iv O INa p/ánj půlnočnıcb se/esfu

po/7řb1`] jsem noc
smułnou a S/Zavou nevčsfu , r
do rakve ficba a II/adovýcb přífmí
Rekvíem s
zpíval déšf na nebi efřpyfivýcb Iıvězd e
řeka
S javory fnoucíclı se cesf  
5 nocí
já pobřbi] jsem slzy a slova

r abyc/ze jic/Z nevzbudíl znova
nevzkřísil nikdy: víc j
Rekviem s s
Zpívaly /ıaluze borovic '
(bizarní posfavy kosfnaíýc/2 mužů
na skalác/I) l
5/unce se rozsfřelo krvavé
v dálavácb
jako bok Zjifřený Krisfa

Do/ıřbil jsem noc
rozžal jsem den
duše je čisfá
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SV. Pavel ve svých listech.
Před starobylou gotickou katedrálou stojí mladý muž a zkou-

mavým okem prohlíží si tuto nebetyčnou stavbu. Na jeho tváři
však nepozorujeme oné vnitřní radosti a uspokojení, jaké má člo-

V n V vn nv ø '00 I

vek, jemuz se podarilo proniknouti do taju pravdy a krasy. To
slovo obdivu, jež mu uklouzne, zní tak chladně a jakoby nuceně.
On nerozumí; on ztratil souvislost a ani tradice není s to, aby mu

I- II`III IIIvratıla spravne chapani a nazirani na dio za O avno miiiu yc .
Pohodlné, přímé linie, prázdné a prakticky umísťované plochy jakoby

- - V Istěsnaly ducha do svých širokých forem a bránily kazdemu vzletu.
. Tak mi připadá mnohý student, jenž po prvé bere do rukou

listy sv. Pavla. jen velmi zvolna a pracně vpravuje se do studia
těchto listů; musí totiž nejdříve vymaniti se z toho začarovaného
kruhu hmoty a obrniti se trpělivosti a vytrvalostí, spojenou ovšem
s dobrou vůlí. - Snad se to bude zdáti upřílišněným a neprav-
divým, ale duch dnešní doby opravňuje mne k tomuto tvrzení.
- Tyto obtíže však zdaleka nevyrovnají se oné duchovní radosti

0 Q . ' ı Q

a uspokojení, jakou pocítí každý po přečtení těchto listu.
Mmozí snažili se ocenití tyto listy a jejich posudek vyzní

vždy téměř v panegyrikon. Tak na př. Pavel Wernle píše: „V No-
vém Zákoně odrážejí se listy Pavlovy ostře od všech ostatních spi-
sů nejen svou převyšující myšlenkovou hloubkou, nýbrž především
svým stylem. Vycítíme Z nich jasněji než ze všech ostatních spisů,
V - - _ -I I - -I I V V I - V Vze spisovatel je hledajici, bojujici muz - muz, ktery je premozen
něčím zcela velikým, avšak má mimořádnou snahu, toto tak vyjádřiti,
- i V I › V“ - V V I v VI -jak to V nem samem zije. (Kdo ho jeste nezna, mel by cisti ona

I ' V /V V 'Í V . ' V V /V Vmista, v nichz pise o sobe.) Maji ovsem tyto listy v sobe neco zvlaste
těžkopádného následkem nesmírného vnitřního rozčılení, hned na
to však, náhle vytryskne to z jeho Srdce jako proud štěstí a radosti.
Neboť při vší námaze po vhodném výrazu, dovede O sobě a o svých
vnitřních hnutích tak podivuhodně mluvit, jako :nikdo jiný po něm
až Augustin. Nevyslovitelné, nedefinovatelné nálady (dovede) tak lí-
V' - V V IV- I V .O I zz T ' 'citi, ze ve ctenari dale mocne pusobi. - SV. Pavel je psychologem.
On-veliký, dovede se sklánět k malým, jako učitel který sestupuje
se své katedry, aby přátelsky hovořil se svými žáky. Měl zvláštní
dar sympatie (tak to vystihl kardinál Newmann). To znamená cítiti
sympatiia vnukati ji: první ji v sobě znamenati a v druhém ji buditi.
Nyní jasněji pochopíme sympatie všech těch velkých mužů, kteří
si sv. Pavla oblibili a ho obdivovali. Ve svých listech podává ne'
pouze suchopárnou a těžkou nauku, nýbrž i kus svého srdce a
života.

,,Dovede rozezvučeti ty nejjemnější struny citu a jest právě tak
silný v dialektickém vedení myšlenek, jako řezavé debatě, pro i
proti. Užívá mnohdy 1 básnických výrazů, jak je nalézáme u Ais-
chyla a Pindara.“*' “  I - . .
iııvìínìzııçnì '

°5` E. Curtius.
' 1
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Zde právě máme nejlepší příležitost poznati ,,všechny vlohy
Apoštolovy přímou sebekázní očistěné a ušlechtěné; všechny ızy
skvostné Ĺdary ducha i srdce, jež byly mnohými zjeveními pøvý-
sen a upevneny . i

Y Není to proto anarchonismem vracíme-li se dnes k listům
Pavlovým, nýbrž krokem ku pravdě. Ba myslím, že právě dnes by
donesly tyto listy mnohé duši, štvané pochybnostmi a nedůvěrou,
onoho toužebného klidu a štěstí-Vždyť srdce zrovna oživuje a
okřívá při těch mocných projevech nezlomné víry, pevné naděje ve
věčnou odplatu, spojení s Kristem a plameiiné lásky k Bohu a
bližnímu. Láska to je, která mu diktuje tyto listy, láska to je, na
kterou složil nejkrásnější hymnus a která zapaluje i srdce čtenářů.

J Kdo se chce přesvědčiti o nesmírné hloubce myšlenek Pavlo-
vých a dosud ho nestudoval, ať sáhne k homiliím sv. Jana Zlato-
ústého, ke komentáři k listu sv. Pavla k Římanům. Užasne nad ducha-
plným obsahem jednotlivých veršů a dovede teprve potom správně
ocenití tyto literární skvosty Písma Svatého. Jsem pevně přesvěd-
čefi, že sv. Pavel stane se pak miláčkem každého ušlechtilého cha-
ra teru.  t s

Končím slovy sv. Jana Zlat.: „Přál bych si Spatřiti prach ono-
ho srdce, jež plným právem možno nazvati srdcem okruhuzem-
ského, pramenem nezměrného požehnání, počátkem a obsahem na-
šeho (pravého) života... Tak velké bylo toto srdce, že objímalo celá
města a národy... Vždyť praví sám: „Naše srdce se rozšířilo...“ To
srdce, jež .bylo vznešenější než nebe, větší než-li země, jasnější nad
paprsek sluneční, plamenější než oheň, pevnější než diamant... Srdce
Pavlovo, které bylo srdcem Kristovým, tabulí Ducha SV., knihou
milostí! Přál bych si zlíbati prach toho srdce, jež bylo uschopněno
milovati Ježíše Krista tak, jak Ho nemilovalo žádné jiné, které po-
hrdalo smrtí i peklem, rozplývalo se však, když vidělo slzy bratří. .“

Kéž praktickým výsledkem studia a meditace listů Pavlových
je žhavá láska ke Kristu Ježíši a našim bratřím, bez níž bychom se
jako kněží úplně minuli cílem! V --id--

'--<>-

jćm Mast)/[ak C. SS. R., ObořZ'SˇZfè'.'.

Bůh ve stvoření nekonečný.
Věřím V Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele...

Tisíckrát ponořil se člověk do moře minulosti světa, a nezahlédl
dna. „Hmota je věčná, není stvoření!”* - to je hvězda, již zažehl,
aby ozářila modernistům záhadu počátků, jež Písmo sv. vyjadřuje
slovy: „Na počátku stvořil Bůh ,nebe azemi“. Dech Slunce nesmí
 ınìn±ì-

1 „Wir Naturforscher sagen, die Materie ist da; aus nichts wird nichts; infolge
dessen ist die Materie ewig; eine Schöpfung für die Materie können Wir nicht anneh-
men.“ (Plate, Ultramont. Weltanschauung und moderne Lebenskunde [I9o7] 55.)
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zaváti do nebeské atmosféry atomy pohodlných vod rozumovýchfl A
my víme, že hmota není věčná. Je stvořena V čase? S jasnými Ve-
leduchy lidstva kloníme hlavy V říši stvoření? před Stvořitelem, Je-
diným, Všemohoucím, Nekonečným. 9

S Přímého pojmu O stvoření nemáme. Chce-li rozum konečný
změřitikpravldy Veškereiàstva, nedivíme se, že popírá stvoření. Stvoření
jest ne onecne -- pro uctio rei ex nihilo Sui et subiecti. l A

J Každá činnost předpokládá svůj předmět, jenž nemůže býti leč
skrze stvoření. Toto je nejvznešenější akt, na nějž vystačí jen Stvo-
V- V I V - I V 'V - -ritel, Vsemohouci, bez predpokladu pasivniho predmetu --inihilum
subiecti. Není tu actio transiens. . -

A přece stvoření nemůže býti činností pouze immanentní. Vzni-
ká řád reality, rozdílné od Tvůrce. Kdo pochopí, že Bůh, jediný
nesmírný, dokonalostmi soběstačný, V předvečer časů učinil bytost
mimo sebe? Od Boha činnost začínala, u Něho doznívala, On byl

VI I - si A -vsim: On sebe poznaval a miloval. Jak mohl tedy produkovati no-
vou entitu, když žil nekonečným immanentismem? Nepochopitelné!
Zde odkázáni jsme na nekonečnost Boží. Musíme uznati tento přetok
činu božského, abychom vysvětlili tajemství Nejsvětější Trojice a
obhájili jednoduchost a nezměnitelnost Boží? Jest to příliš těžký dik-
tát rozumu? Snad nesklonil se nikdy hrdý duch k víře ve vyšší moc?
Nepochopili jsme, že ne člověk jest měřítkem všeho na nebi a na
zemi? „Wenn einmal einer an Gott glaubt, dann ist für ihn das
grofše Hindernis zum Oířenbarungsglauben überhaupt beseitigt: der
stolze, Selbstgenügsame Geist”.4

S Jest tedy stvoření se stanoviska formálního činností immanent-
ní, se stanoviska virtuálního transeuntní. `

Tvůrčí moc,-jest nekonečná, protože kon stvoření jest nejuni-
versálnější. Vztahuje se na vše,'co vystupuje V svět existence. ,,Inter
omnes autem effectus universalissimuin est ipsum esse.“5 Bytost ne-
dokonalá projevuje akce jednotvárné. Cím Větší bohatství formalit
působnost obepíná, tím výše podmět vystupuje po stupních doko-
nalosti. Jestli svoření reality jest činností' nad veškerý soubor forem,
nejuniversálnější, jest hledati příčinu jeho V Nejdokonalejším. Nejdo-
konalejší není nikterak konečno, které může býti předstiženo. Myslící
duše spočine V moci nekonečné, pokoří se před Původcem vesmíru
V hluboké adoraci, jaká náleží Jedinému.

 „Postoj trochu, protři oko tmavé!” ,,Nonne considerata uni-
versa pulchritudine mundi huius tamquam una Voce species ipsa re-

1 Du Bois-Reymond problému Vyřešiti u Věčné hmoty nemůže, u Stvořitele
nechce; ,,da ein supernaturalistischer Anstoíš in unsere Begriflswelt nicht paíšt (!)“. Die
sieben Welträtselö [19o7] 8 3.

2 Dr. Konst. Gutberlet, Gott und die Schöpfung [1910] 95-106; Later. IV.
C. Firmiter; Vatican. Sessio 3, C. 1. I

č 3čDr. Konst. Gutberlet, Das,Unendliche [1878] 143. 9
-4 Kard. H. Newmann, Cliristentum I, [Freiburg 1923] 38; Stimmeri der

Zeit, B. 107 [1924] str. 174. I
Ĺ 53., Th. I. q. 45. a. 5.
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spondet: Non me ego feci sed Deus . . .“* Jestliže sv. Augustin ideami
ˇ ' ' hˇ ' h " ˇ' d 'ˇ'l b ° bkrestanskeho o nostroje V armonii priro y ozari o raz puva u

Božího, vizme my účinek Všemohoucnosti V molekule hmoty! Cím
V V/ dvlf V d k V - I V VI Ivetsi propast e i moznost O s utecnosti, tim vetsi moc musi za-

sáhnouti V úkon realisace. I“-Imota - a každá bytost stvořená - po-
kud neexistuje, nemá subjektivní potenciality; vzdálenost od usku-
tečnění jest nekonečnář kterou může zvládnouti jen moc všemohoucí,
nekonečná, Boží.

VV/Stvoření je stigmatem moci božské, vyhrazené Nejvyssi Bytosti.
Řekne-li kdo,'* že i tvorové mohou dáti existenci ,,ex nihilo Sui et
subiecti”, pak nezbývá, než Vagnostickým gestem umlčeti lidský roz-
um. Tvor není nekonečný. Ci máme upírati člověku Výsadu, že jasně
poznává nad ontologickými kategoriemi sVrchoVanýPrincip? Má náš
duch ve své nedostatečnˇosti kloniti se před něčím, co není Bůh,
stejně jako před věčným Zivotem? Podmíněnou abalienitu zahanbuje
nezkalený resultát svatého Tomáše: ,,..,creatio est propria actio
solius Dei.“

Nic nám nebrání uznatimožnost bezmezné řady tvorů. Bůh
působí, _kolikv /chce: ,,,eius velle, estv eius_agere”.5 Vůl/e Boží sa/há, kam
dostupuje Bozi poznani. Poznani Bozi objíma nekonecny vymer byti.6
Může tedy Bůh dátli vznik veškøerémuı vbytí úkonem vůle, an/_to je-
dinym, nebot' jedinym aktem Vule muze obsahnouti celou risi entit.

Kdo Však může učiniti veškero bytí, a to i jediným iiúkonem,
jest Všemohoucí, Nekonečný. -- V

Užaslým duchem a silou víry padněme před Bohem, Neko-
nečným, Třikrátsvatým, a volnouiduší - ve víru strastí -- odrá-
žeti se bude pokornáí prosba k Stvořiteli: ~ 8 j

. „Buď vůle Tvá! Ta vůle jíž se koří
nebeské dvorstvo, světlem oděné,
ta vůle, nebe, která nebem tvoří
a blahem plní duchy zvýšené,
jak anděly a silami tam všemi
V žádoucí říši Tvé jestislavena,
tak, Otče, zde od dítek Tvých na zemi
jen poznána a Vroucně plněna
buď věčněvůle Tvál“ A .

(Ze smíšených básní Fr. Ĺad. Čelakovského.)

ıì__i 
ı

1 SV. Augustin, Enerratio in PS. 144. n. 13; P. L. XXXVII, 1879.
2 Dr. Konst. Gutberlet, Das Unendliche 147-152. `
5 Durandus, In sent. l. II. dist. 1. q. 4. ,
4 S. Th. 1. q..45. a. 5.
5 C. Gent. lib. II. c. 3.
Ó Dr. Gutberlet, Das Unendliche 25--31.
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Z NAŠEHO RUCHU
Sjezdování slov. bohoslovců v Trniavě (5. Srpna 1930).

Do rámce jubilejních oslav ÖOlełí nejvěłšího slovenského Spolku ka-
tolického ,,Sv. Vojłěcha" zařadili Slovenšíí bohoslovci svůj sjezd „Sväzu
slovenských a podkarpaiłoruských řím. a gr. kat. bohoslovcov.“ Již dlou-
ho před sjezdem vyjednávali S bohosloveckými jednolami českými a mo-
ravskými o účast a ochołně zařadili do programu přednášku cłp. V. Skal-
níka Z Brna „Možnosł Spolupráce českých a slovenských bohoslovců
za dnešních poměrů.“ n .

Dočełné delegace českých bohoslovců (Praha Ó, Brno' 5, Hradec
Králové 2, Budějovice 1) přijely do Trnavy již během oslav spol. sv.
Vojłěcha, jichž se též zúčastnili. Dředporada 4- .Vil. byla velmi přáłelská
a přinesla pěkné náměły. V den sjezdu sloužil J. M. biskup dr. Kmefko
mši svałou V 9 h. Ve dvoraně spolku svałovojiěšského zahájil łéž jmenova-
ný pan biskup sjezd Za přiłomnosłi J. M. dr. Janłausche, biskupa łrnav-
ského, a čełných hosłů. Jak projevy obou njdpp. biskupů, łak łéž mnohé
projevy bohosloveckých, zásłupců, Zejména slovenských bohoslovců Z lns-
bruku, svědčily, že osou všeho jednání je otázka spolupráce, jež byla
vyzdvižena jako nejakułnější Věc doby jak po słránce náboženské, łak i po
stránce słáłní. Do polední přestávce promluvil prof. dr. .Körper o úkolu
bohoslovce V dnešním kulturně-náboženském živołě. Jeho myšlenky byly
velmi nadšeně přijaly. Dovsłává J. M. dr. Janłausch a Z opravdového
zájmu .o snahy bohoslovců Vypisujesoułěž O -ceny. Podrobnosłi byly
uveřejněny v 1. čísle ,,Musea". Jenom ceny jsou změněny: první ce-na --
ÖOO KČ. druhá cena -- 400 Kč. Drácenechf jsou zaslány přímo J. M.
biskupu Janłauschovi do Trnavy do 51. března 1951.

V Potom přednáší cłp. V. Skalník. Když se rozvinula debała O u-
skułečnění myšlenky spolupráce a všichni velmi nadšeně ji akcepłovali.
-łu zasáhly do debały łéž Zástupci U.S.K». kłeří ji svedli na pole
słudenłských vzłahů a Z Otázky spolupráce Slováků-bohoslovců V sla-
vovském „Museu“ --í jež nikłerak nerušilagpoměr bohosloveckých jed-
noł slovenských jako organisačníchsložek U; S. KIS. k tomuto úsłředí
- udělali zásadní otázku poměru U.iK. S. CS. k U. S. K. S. Tak byla
łedy naděje, že łenło sjezd uskułeční opravdovou a upřímnou Spolu-
práci, znovu oddálena. Doufámeiže slovenšłí bohoslovci se budou pevně
snažil, aby iedy, jak bylo na ,konec zdůrazněno. došlo co nejdříve
k vyřešení poměru obou Síud. Usiředí.  J ” 4 I -

Přijełí českých bohoslov. delegací bylo velmi pěkné a opravdu
braírské. J Zdá se. že łyło osobní siyky jsou nejlepší cesłou ke opravdo-
vémıi sblížení. í jp.

Jednałelská zpráva Růže Sušilovy' v Praze za rok 1929130.
Rok 1929/50 byl pronaši jednołu klidným za obdobím; liché a ra-

dosłné práce, ve kłeré nám svým spolupůsobením sa milou űčasłí po-
máhali brałří ze Slovenska a Z Podkarpałské Rusi. zs  

-vý
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Z NAŠEHO RUCHU
Sjezdování slov. bohoslovců v Trniavě (5. Srpna 1930).
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Uplynulý rok byl Zvláště památným pro naši knihovnu, nebot bylo
tomu V březnu t. r. 100 let, co k níˇprvé skromné začátky položil
nadšený, ale Zneuznaný vlastenec J. K. Skoda, který po svém pohnu-‹
tém, smutném životě byl českými učiteli uložen do mateřského klínu
posvátného Vyšehradu. _

Cinnost naší jednoty V uplynulém roce spočívala V pořádání
schůzí a vljpéči O knihovnu a čítárnu. Od 45. valné hromady bylo
11 schůzí výborových a- 12 členských. Na valné hromadě, konané 26.
května 1929, zvolen tento výbor: předseda Karel Nykodym, jednatel
Fr. Ryba, pokladník František Burian, knihovník Karel Metyš, zapiso-
vatel J. Fiala. 15. října po abdikaci Metyšově zvolen knihovníkem Frant.
Tlapa a koadjutorem Michal Horvát.

Přehled členských schůzí: ˇ
2. června 1929 Volba Zástupců_ na valnou hromadu U., K. S. Csl.

(Ryba, Metyš), volba Zástupce do U. K. S. CSI. (Karel Nykodym) a
informace pro Svatováclavský bohoslovecký sjezd. 15. října předseda
ve své srdečně řeči podal krátce historii R. S. a vysvětlil dnešní její
význam pro bohoslovce. Národní svátek oslaven schůzí 28. října, na
níž slavnostní řeč pronesl univ. prof. dr. JOS. Beran. Za Slováky pro-
mluvil Juraj Maciak. 17. lisfopadu J. C. Kebrle přednášel o proven-
calské literatuře, Z jejíž poesie některé ukázky V překladu vzorně přednesl
kol. Fr. Tlapa. 24. lisfopadu D. Jan Merell konal přednášku se světel-
nými obrazy ,oj sv. faráři atˇsském. 5. prosince pořádala R. S. mi-
kulášskou zábavu, O jejíž zdar nejvíce se zasloužil náš milý knihovník
12. ledna 1930, dr. Krus T. J. výstižně načrtl pastoraci na pražské
periferií. 26' ledna univ. prof. dr. Jar. Beneš ve Své krásné přednášce
nás blíže Seznámil se zjevem konnersreuthským. 9. února profesor De-
chuška v poutavém proslovu nastínil vhodné -Směrnice pro sbližovací
práci se slovanským východem. Ió. února vřele k nám promlouval O
sv. Otci Piu XI. univ. prof. Msgreidr. Alois Kudrnovský. Zmíněné sté
výročí založení ,knihovny oslaveno schůzí IÖ. března. kde univ. proí. dr.
Josef Beran probíral zajímavě její dějiny. Poslední přednášku V R. S.
měl 2. dubna profesor Arnošt Žižka O. S. B. Z Ameriky, V níž nám
přiblížil současnépoměry ve Spoj. St. Severoamerických. Přednáška byla
doprovázena světelnými obrázky. J

24-. května zvoleno předsednické terno: Ryba. Chmela, Burian a
stanoveno datum valné hromady na den 9. června, kde Zvolen výbor:
předseda František Burian, jednatel Jan Fiala, pokladník František Ma-
tějíček,“ knihovník František Tlapa, Zapisovatel František Vágner a koad-
jutor Juraj Maciak. Třebaže jsme disponovali velmi malým obnosem,
přece na knihovnu a Čítáriiu bylo mnoho věnováno. Koupeno 12”nových
knih za 26150 Kč. 10 knih bylo darováno (1 věnoval dp. Ant. L. Střìž,
spirituál arcib. semináře, 2 edice Krystal a Ž knihkupectví G. Franc!
vv Praze). Vyvázáno 20 knih za 25550 Kč. Casopisů se odebíralo 21.
Clenů bylo 41. ~ .

Kéž i nadále Růže Sušilova blahodárné působí na srdce českých
bohoslovců, aby Z našeho semináře vycházeli jako kněží nadšení pro
Krista a cílící S vlasti!  . ~Fr. Ryba, jednatel.
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Zpráva O činnosti lit. krúžku sv. Jána Zlatoíısteko V Košiciach
 zn mk 1929/50. f

Už Zase uletel jeden rok výcviku dobrovoľníkov Král'a lásky vo
zbrani duchovnej. _

Ako hospodár, ktorý S prežehnanímsa, shlbokým, vieryplným
vzdychom klad-ie ruku na pluh a začína takto obrábat' svoju rol'ícˇ:ku,
podobne i náš Samovzdelávajúci krúžok týmto krásnym Spôsobom začal
pracovat na. roli samovzdelávania.

Rok uletel . .. ii S “
I Dozríme Sa nazpät' a pozorujme aspoň Z vtačej perspektivy vy-
orané brázdy na poli "ducha nie preto. aby sme prestali, ale aby nás
táto maličká, non cenná práca povzbudila ku dalšiemu, intenzivnejšiemu
napredovaniu. t I

Cinnost krúžku smerovala hlavne ku vnútornému upevneniu. Pekné
pokroky však urobil krúžok i V positívnej činnosti, ktorá sa ,vyčerpala
vo dvoch slávnostných akadémiach, V šiestich riadnych shromáždeniach
a vo dvoch výborových schodzkách. . .

Prvá slávnostná akadémia bola Z príležitosti Vel'kého dňa, dňa
Slobody. Slávnostnú) reč mal predseda K. Cirbus. Mužský sbor za-
spieval: Bedřich Smetana: „Sláva tobě", dir. br. M. Duľa. Vlastnú
báseň predniesol br. J. Svec: „Ku 28. Októbru“. Br. J. Lengyel huslista
predniesol: Fr. Chopin: „Sonáta E-moll", Eugen l'lubay: „Dlaintes
arabes". Na konci zase zaspieval sbor: „Bože čos' ráčil“. - Druhá
akadémia bolausporiadaná na 50ročné kňazské jubileum slávne panu-
júceho sv. Otca Dia XI., za. prítomnosti osv. pána biskupa a viacerých
hodnostárovˇ-mesta Košíc. Spevokol zaspieval od -Bedricha Smetanu:
„Slávnostní Sbor", pod diri.-br. M. Dul'u. Drednášku na téma: ,,l3ät”-
desiatročné kňazské jubilçum sv. Otca Pia Xl.“,nial predseda K. Cirbus.
Zdarilé duo na husle: Fr. Mazasz „Etude O-Dur pour deux violonS“,
predniesli br. Lengyel a Kravianský.Okrasou programu bol pred-
nes Vlastnej básní br. Sveca: „Svätému Otcovi.“ Na koniec Sbor
zaspieval „Věno“ od B. Smetanu. ~

I Na riadnych shromaždeniach odznely následujúce prednášky: „Li-
bertas indifferentiae, libertas voluntatis", br. Lengyel; „O potrebe spol-
kov V církvi", br. A. Kravianský; .Jedon obraz zo života Cigánov“. br.
M. Ruszka; „Duch sv. Tomá*ša.žiada,_aby krestan-katolík bojoval za
kat. školy“. br. Prokop; „Druhá ači Stúrova odluka", br. Kišiday;
,,L'udské poZnanie",, br. J. Nemec; „Matica slovenská V rokoch národně-
ho utrpenia", br. M. Dul'a; „Kňazstvo a včelárstvo"<, br. O. Kalász;
„Láska k prírode“ (preklad), br. St. Ambrózy. S i

Toto je prehľad V hlavnych rysoch malého Obdobia přípravy na
boj „Za Boha a Národ," na boj ku chráneniu vzácného pokladu „de-
dictva otcov". Výsledok hoci ešte neuspokojujúci je dôkazom toho, že
krúžok rozopína svoje krýdla a čím dalej, zdvíha sa vyššie a vyššie do
zdravých sfér samovzdelávania.

p ~ . ˇ Jur Kišiday,
` ` V Zapisovałeľ.
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Zpráva O činnosti lit. krúžku sv. Jána Zlatoíısteko V Košiciach
 zn mk 1929/50. f

Už Zase uletel jeden rok výcviku dobrovoľníkov Král'a lásky vo
zbrani duchovnej. _

Ako hospodár, ktorý S prežehnanímsa, shlbokým, vieryplným
vzdychom klad-ie ruku na pluh a začína takto obrábat' svoju rol'ícˇ:ku,
podobne i náš Samovzdelávajúci krúžok týmto krásnym Spôsobom začal
pracovat na. roli samovzdelávania.

Rok uletel . .. ii S “
I Dozríme Sa nazpät' a pozorujme aspoň Z vtačej perspektivy vy-
orané brázdy na poli "ducha nie preto. aby sme prestali, ale aby nás
táto maličká, non cenná práca povzbudila ku dalšiemu, intenzivnejšiemu
napredovaniu. t I

Cinnost krúžku smerovala hlavne ku vnútornému upevneniu. Pekné
pokroky však urobil krúžok i V positívnej činnosti, ktorá sa ,vyčerpala
vo dvoch slávnostných akadémiach, V šiestich riadnych shromáždeniach
a vo dvoch výborových schodzkách. . .

Prvá slávnostná akadémia bola Z príležitosti Vel'kého dňa, dňa
Slobody. Slávnostnú) reč mal predseda K. Cirbus. Mužský sbor za-
spieval: Bedřich Smetana: „Sláva tobě", dir. br. M. Duľa. Vlastnú
báseň predniesol br. J. Svec: „Ku 28. Októbru“. Br. J. Lengyel huslista
predniesol: Fr. Chopin: „Sonáta E-moll", Eugen l'lubay: „Dlaintes
arabes". Na konci zase zaspieval sbor: „Bože čos' ráčil“. - Druhá
akadémia bolausporiadaná na 50ročné kňazské jubileum slávne panu-
júceho sv. Otca Dia XI., za. prítomnosti osv. pána biskupa a viacerých
hodnostárovˇ-mesta Košíc. Spevokol zaspieval od -Bedricha Smetanu:
„Slávnostní Sbor", pod diri.-br. M. Dul'u. Drednášku na téma: ,,l3ät”-
desiatročné kňazské jubilçum sv. Otca Pia Xl.“,nial predseda K. Cirbus.
Zdarilé duo na husle: Fr. Mazasz „Etude O-Dur pour deux violonS“,
predniesli br. Lengyel a Kravianský.Okrasou programu bol pred-
nes Vlastnej básní br. Sveca: „Svätému Otcovi.“ Na koniec Sbor
zaspieval „Věno“ od B. Smetanu. ~

I Na riadnych shromaždeniach odznely následujúce prednášky: „Li-
bertas indifferentiae, libertas voluntatis", br. Lengyel; „O potrebe spol-
kov V církvi", br. A. Kravianský; .Jedon obraz zo života Cigánov“. br.
M. Ruszka; „Duch sv. Tomá*ša.žiada,_aby krestan-katolík bojoval za
kat. školy“. br. Prokop; „Druhá ači Stúrova odluka", br. Kišiday;
,,L'udské poZnanie",, br. J. Nemec; „Matica slovenská V rokoch národně-
ho utrpenia", br. M. Dul'a; „Kňazstvo a včelárstvo"<, br. O. Kalász;
„Láska k prírode“ (preklad), br. St. Ambrózy. S i

Toto je prehľad V hlavnych rysoch malého Obdobia přípravy na
boj „Za Boha a Národ," na boj ku chráneniu vzácného pokladu „de-
dictva otcov". Výsledok hoci ešte neuspokojujúci je dôkazom toho, že
krúžok rozopína svoje krýdla a čím dalej, zdvíha sa vyššie a vyššie do
zdravých sfér samovzdelávania.

p ~ . ˇ Jur Kišiday,
` ` V Zapisovałeľ.
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 ROZHLEDY

Ku konci svatoaugustinskêho
S roku.

ˇ,Letosi rok možno plným právem
nazvati rokem svatoaugustinským,
nebot Církev slavila V něm památné
jubileum 1500. výročí smrti sv. Aure-
lia Augustina. velkého Západního
Učítele církevního. lÍ)ůldriıhéh.o ti-
síce let je tomu, co Pán povolal
jeho oddanou duší k sobě. Duši
člověka. jenž z hříšníka a světáka
stal se kajícníkem a posléze svět-
cem. A od těch dob památka jeho
nepobledla, nýbrž rostla a zářila
leskem ze století do století .oslni-
vějším. Svatý Augustin stal se vše-
lidským, nebot hřešící ia Boha hle-
dající duši byl nejbližší.“-----

Je tedyisamozřejmo, že jeho le-toší
veliké jubileum nalezlo velikýohlas
V celém světě. Kulturní Evropa vzdala
sv. Augustinovi svůj vděčný hold.
Svatý otec Dius XI. svým velekněž-
ským slovem ocenil jeho význam
V encyklice, V níž doporučil .Augu-
stina znova celému světu. Katolická
Francie osobou konvertity Ber-
tranda pokloníla se tomuto světci.
A druhý slavný flkonvertita, nositel
Nobelovy ceny, Ital G. Dapini vzdal
ve své knize chválu nesmrtelným
Vyznáním. I V Německu vyšla celá
řada spisů k tomuto jubileu.

A co ul nás? Co přinesl svato-
augustínský rok u nás? Známý pře-
kladatel Fr. Odvalil přeložil již zmí-
něnou knihu L. Bertranda: Svatý
Augustin. Josef Hronek vydal infor-
mační knížečku O životě a díle sv.
Augustina. Dr. Marie Baušová vy-
brala tresf myšlenek sv. Augustina
Z jeho životního díla: De civitate
Dei - a uvila Z nich pěknou ky-

Š

tičku V-knížce: Myšlenky sv. Augu-
stina O dějinách. společnosti a státu
ve spise „O městě Božím.“

Toto jsou veškeré knížní plody
svatoaugustinského jubilea u nás.
Mimo tyto knihy byla napsána řada
článků a statí do různých revuía
časopisů. Ale tyto nemají trvalou
cenu, protože záhy upadnou vza-
pomenutí. -i Dále byla pořádána
celá řada oslav a akademií na po-
čest tohoto světce. Nejvýznačnější
podnik tohoto druhu uspořádala
Lidová akademie V Brně uspořá-
dáním akademie, na níž přednášel
dr. Kratochvil. posledním svato-
augustinským podnikem tohoto roku
byla sv.-augustinská akademie a u-
niversitní extense Cyi`illo-metoděj-
ské fakultyv Olomouci. I bohoslovci
oslavili akademiemí sv. Augustina.
Brněnští bohoslovci pořádali přímo
svatoaugustinskou akademii a olo-
moučtí bohoslovci vložili do pro-
gramu bohosloveckého .sjezdu na
Velehradě rovněž přednášku o sv.
Augustinovi, kterou měl dr. Michal-
ský. - překrásný, úctyhodný čin
Vykonali brněnští Augustiníání, kteří
V srpnu po celý týden konali krásné
Slavnosti a na věčnou pamět to-
hoto jubilea položili základní ká-
men ke stavbě çhrámu V nové
brněnské čtvrti: Uřednícké Čtvrti.

početné by- těchto oslav nebylo
málo, ale nemají -trvalé ceny. Pro
budoucnostimíti bude cenu hlavně
postavení nového chrámu a těch
několik knih. Knižní trh zklamalz

Ýnepřinesl ocekávaného ovoce. A
vůbec příklady ze Svatých Otců
jsou Achillovou patou českého ka-
tolicismu. Na příklad Ze sv.Augu-
stina máme přeloženy jeho „Vy-
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08 voZnáni , O městě Bozım" a několik
drobných věcí. K dostání na knih-
kupeckém trhu jsou však pouze
..VyZnání“, protože hlavní dílo sv.
Augustina „De civitate Dei“ (O
městě Bgžím), přetlumočené do če-
štiny I.. Celakovským, není již k do-
stání a pak překlad je již příliš
archaický. Není překladatelů, není
knihkupců, či není kupujících ? Tato
otázka měla by se Z povolaných
míst Zodpovědětí. Sk.

Perla duchovní hudby.

Doba vánoční, obestřená kouzlem
koled a pastýřských mši. přímo nutí
aspoň několika slovy vzpomenouti
nejznámější a nejstarší „Ceské mše
paStorální" a jejího autora. jehož
1 15. výročí tragické smrti spadá do
letošihofl roku.

Jak. Jan Ryba, rožmitálský [kan-
tor. vynikající na Svou dobu mimo-
řádným vzděláním a proniknutý du-
chem vlasteneckým, inilující vášnivě
svůj jazyk a českou literaturu-a při
tom člověk hluboce věřící, náleží
mezi naše nejvýznačnější české bu-
ditele, s nimiž měl hojné písemné
i osobní styky. Je to jedna Z typi-
ckých postav a povah českých kan-
torů, jak nám je mistrně líčí ve svýgh
spisech Rais, Němcová a jiní. Zil
v době národu českému krajně ne-
příznivé, V době národního útisku.
kdy nebylo téměř naděje na jeho
vzkříšení a vzrůst, kdy českéiˇumění
bylo V začátcích, zatím co sousední
národové prožívali dobu rozkvětu a
honosili se největšími' klasiky. A V ta-
kových poměrech kpmponuje Ryba
svou nejznámější „Ceskou mši pa-
storální", V níž uplatnil plně svého
českého ducha. přiblíživ se co nej-
těsněji lidové poesii a lidové písni.
Nadšeně vypráví O jwejím účinku při
prvém provedení J. S. Baar v,,Daní
komisarce " a Jirásek ve ,Své kronice
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„LI nás“. -Možno jí nazvati vele-
dílem chrámové hudby u nás. které
vytvořil Ryba V poměrech velmitís-
nivých a trudných, jež ho všakne-
dovedly srazítí S jeho umělecké tvůr-
čí. výše. Nebylo jejím posláním jen
buditi city náboženské apozvedati
srdce lidská k Bohu, ona také vlé-
Vala v těžkých dobách V utlačované
duše, nedůvěř-ující ve' vzrůst českého
národa, tolik naděje fa síly. Stala se
majetkem nejen probouzejícího se,
nýbrž zůstala majetkem i probu-
divšího se národax nebot i přes
množství starších i moderních skla-
deb Vánočních zachovala si svou
svěžest i své kouzlo a dostává se
jí konečně po více než 100 letech
plného ocenění tím, že vychází V ú-
plné úpravě tiskem -'- zásluhou ko-
leje redemptoristů V Obořiští. La.

V Nové učení ˇ?

Pražský arcibiskup dr. Kordač
vyjádřil se letos o nejaktuálnější
otázce dneška O poměru kapita-
lismu k dělnictvu. Jeho projev vzbu-
dil širokou odezvu V tisku našem
i V zahraničním. Povšimli si ho ne-
jen katolící. ale istrany a lidé. sto-
jící na opačném názoru světovém.
A možno říci, že byl přijat í S ja-
kýmsi porozumněním. V době vše-
obecného zmatku a bezradnosti u-
kazoval naprosto jistě cestu k lep-
šímu. I protívníci to vycítili a je
-nutno S podivem konstatovati, že
zdálo se jim to čímsí novým. do-
sud neslýchaným. V_ době úzkosti
a očekávání budoucích pohrom jsou
lidská srdce nakloněna vyslechnoutí
spozorností í to, proč by jindy
měla jen trpný úsměšek. A přece
projev arcibískupův nebyl ničím
novým.Je to pouze učení již 2000
let staré. učení Církve římsko-ka-
tolícké. hlásané svatými Otci, cír-
kevními učiteli, a vším kněžstvem
stále a stále S kazatelen. Catholica
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„LI nás“. -Možno jí nazvati vele-
dílem chrámové hudby u nás. které
vytvořil Ryba V poměrech velmitís-
nivých a trudných, jež ho všakne-
dovedly srazítí S jeho umělecké tvůr-
čí. výše. Nebylo jejím posláním jen
buditi city náboženské apozvedati
srdce lidská k Bohu, ona také vlé-
Vala v těžkých dobách V utlačované
duše, nedůvěř-ující ve' vzrůst českého
národa, tolik naděje fa síly. Stala se
majetkem nejen probouzejícího se,
nýbrž zůstala majetkem i probu-
divšího se národax nebot i přes
množství starších i moderních skla-
deb Vánočních zachovala si svou
svěžest i své kouzlo a dostává se
jí konečně po více než 100 letech
plného ocenění tím, že vychází V ú-
plné úpravě tiskem -'- zásluhou ko-
leje redemptoristů V Obořiští. La.

V Nové učení ˇ?

Pražský arcibiskup dr. Kordač
vyjádřil se letos o nejaktuálnější
otázce dneška O poměru kapita-
lismu k dělnictvu. Jeho projev vzbu-
dil širokou odezvu V tisku našem
i V zahraničním. Povšimli si ho ne-
jen katolící. ale istrany a lidé. sto-
jící na opačném názoru světovém.
A možno říci, že byl přijat í S ja-
kýmsi porozumněním. V době vše-
obecného zmatku a bezradnosti u-
kazoval naprosto jistě cestu k lep-
šímu. I protívníci to vycítili a je
-nutno S podivem konstatovati, že
zdálo se jim to čímsí novým. do-
sud neslýchaným. V_ době úzkosti
a očekávání budoucích pohrom jsou
lidská srdce nakloněna vyslechnoutí
spozorností í to, proč by jindy
měla jen trpný úsměšek. A přece
projev arcibískupův nebyl ničím
novým.Je to pouze učení již 2000
let staré. učení Církve římsko-ka-
tolícké. hlásané svatými Otci, cír-
kevními učiteli, a vším kněžstvem
stále a stále S kazatelen. Catholica
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non leguntur et non audiuntur. Ka-
tolické věci se nečtoua neslyší se.
To Se Zřejmě ukázalo u nás při
při tomto projevu. je

Je proto nutno pravé Kristovo
učení vněsti k nim, hlásati je na
patřičných místech aseznamovati
S ním. Je třeba nových, moderních
apoštolů. Je třeba lidí a typu kněží,
jaký vykreslil německý spisovatel
Herwig ve svém; Sankt Sebastian

vom Weding. eNaše doba volá po
nich, žádá jich. hledá jich. Ti ob-
noví tvářnost Země. Náš Spasitel
Ježíš Kristus dal pro Srdce lidská
spolehlivý návod ke štěstí -7- a tím
je osmero blahoslavenství. Sirě kra-
jiny Zeıněkoule uzrály ke žni a Pán
volá: „Zeiísice hojná, ale dělníků“
málo, proste proto Pána žně..."
Proste a modlete se O kněze-apo›‹
štoly. 1 j Sk.

NOVÉ KNIHY
Ĺìmíl Zegadlowícz: HQDINA PŘED

JITRNÍ. Románýpřeložìl F. Bicek.“\/ydal
L. Kuncíř 1950. Básník se dívá do mi-
nulosti na mládí své, které rostlo jako v
pohádkách mezi svými hračkami, jež mlu-
vily, mezi květinami a ptáky, již hráli mu
do snů,“ na mládí, které se hřálo přírodě
zrovna na prsou. -Malý Mikuláš' velice
miloval otce a láska k němu byla poklad-
nicí, Z níž tolikrát vybíral bohatství zla-
tými klíči svých otázek. Jeho matka, stu-
dená a rázná jako Angličanka, dala m“`u
tušiti ještě jiný svět, cizí a nebezpečný,
nebot přítulnost a důvěrnost věcí je zmra-
Zena chladným pohledem rozumu. Toho
světa se bál. Ještě štěstí, že Způsobná
matka přijížděla jen někdy na návštěvu na
odlehlý venkovský statek. kde Mikuláš se
svým otcem byli tolik spokojeni. Kdyby bý-
val neměl lásky, kterou hladil ve svých
snech vše, co ho obklopovalo, kvítečka,
lípu, slepici, i vůni jasmínu, oheň a usmě-
vavê ráno, vonný vřes, sklep i ozvěny, bylo
by jeho mládí Ztraceno jako ta čekanka
na suchop_aru. Kde by se býval naučil mo-
dlit, aby tím unikl hrubosti družných a
dravě červených sobeckých tet? a městu?
Mikuláš byl básníkem a tedy světu se
nemohl líbitì. ˇ \

Neznám jiné knihy, která by byla něžněj-
ší a upřímnější básní útlého mládí. jl.

Jøınzh Døznı.-ˇŠLÉDÉJE xv. V rnsøvč
v- září 1950. - Slěpěje XV. -- jak pestrá
mosaika Z různých příhod. událostí osob-
ních i veřejných, ze snůi Z dojmů při četbě
knih -- a přece vše jest stmeleno v jeden
obraz jednou snahou -- touhou po prav-
dě, spravedlnosti a kráse; nebot tyto ctnosti
jsou za našich dnů ve veřejnosti téměř

.Ď

neznámy. Je potřebíjčistého a hlubokého
pohledu, statečně mysli a moci slova, aby
krása a pravda byla objevena ve věcech
nejvšednějších aby byla přibita na pranýř
nespravedlnost izloba, kterou jiní tak snad-
no v běhu událostí nepostřehnou. A Jakub
Deml také ovládá své slovo. A že má hlubo-
ký pohled, proto dovede také vykouzlit obraz
slovy jako Qtokar Nejedlý barvami (str.
101.). A že má čistou duši -- že, je bás-
níkem, dovede Zazpívat překrásná slova
bratrské lásky (str. 92-95). A že je sta-
tečně mysli, řekne veřejně to, co' by sejiný
neodvážil, poněvadž láska k pravdě a k
lidem jest větší než osobníohlvedy. Qvšem
Jakub Deml klade požadavek na čtenáře.
aby dovedl jednotlivosti' spojovati, najíti
společnou myšlenku a vytvořìti jednotný
obraz; proto také jest. odkládán mnohdy
bez porozumění těmi, jimž pohodlíjje na-
de všecko. Na štěstí -- uznání Jakuba
Demla na těchto nezávisí;

 t If.

R. H. Benson: NEVIDITELNE SVĚT-
LO. Přeložil A. Stříž. Vydal Kuncíř 1950.
-„Bůh se nedívá na podobu lidskou,“ pra-
ví Tomáš Kemp. Ač tajemstvíživota dává
poznati mnohëmu člověku, přece vždycky
jiným způsobem. A ty, čím čistší srdce máš,
tím spíše můžeš „svět uviděti v zrnku pí-
skovêm a nebe v divokém květu“ (Blake).
Mnoho věcí vás uchopí za srdce. věcí na
pohled všedních: ale není v tom tajem-
ství? na př. stříbrné, staré náčiní, když
v kryptě nocí blýská jako ztlívající svíce?
Benson píše O knězí, jenž nadsmyslnými
postřehy chápe to světlo neviditelné. Za-
pisuje nám jemně a anglicky tavktně ně-
kolik“ vypravování starého kněze O podiv-
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ných viděních, o strašidelném rytíři, o Pan-
ně Marii, která těšívala osiřelé dítě a p.
Ze všeho je cítit tajemný dech legend i kou-
zlo pohádek. Slova Bensonova zachvějí se
v srdci, pohnou vašim podvědomím. jl.

Gerfruď von Le Fort: ROUSKÄ VE.-
RONlKY. Román. Vydal Ladislav Kunciř
,1950. - r

Podmínkou každé konverse je Spolupů-
sobení milosti Boží. Hymnem na její su-
verenitu je tento román; psaný ve formě
autobiogratie. Na půdu Ríma, jenž byl již
svědkem tolika konversí, vždyf S jeho du-
chovou krásou se musí vvrovnati i posi-
tivistická duše moderního člověka, do pro-
středí, v němž se stýkají vlivy antiky a ka-
tolictví, je zasazen duchovní vývoj sensi-
tivni dívky. počíná v oblasti krásna; avšak
estétství samo nepřivede nikoho do Církve
--příkladem je babička hrdinky, vzor do-
konalé antické harmonie, jež ovšem mizí
v okamžiku smrti, Podobně básník Enzio,
jejž křesťanský Rím přivede jen k prahu
Církve. Její brány otevírá jen Milost, jež
však žádá úplné odevZdání:odmítnuta--
zvrací sev kletbu. Dokladem jest duchovní
boj tety Eldegardy, jehož zobrazení vypl-
řıuje' nejdramatičtější stránky románu. Ji-
nak děj plyne klidně; záleží spíše v udá-
lostech vnitřního života a je protkán re-
tlexemi a visemi Věčného Města,vyhýbaie
se nízkým vášním a všednosti života. To
vše, podáno s delikátní psychologii, staví
román na čestné místo i mezi předními
výtvory nové katolické literatury. -r-

pz-. Jøx. Kvıžnz NÁVRAT vZDĚLAN-
CU. I. díl. Vyšlo V knihách „Zivota“ ná-
kladem autorovým, Praha -Vršovice. -
Zatím máme V ruce první díl vzácné kni-
hy O konvertitech, které nám slibuje dáti
mnoho. „Boj člověka O Boha je nejtěžší,
který zná Svět“, praví dr. Krlín V úvodě.
Bolestná pout vzdělaných a učených du-
chů od tmy, mátoh a tápavého bloudění
k Pravdě, Světlu a jistotě je Svědectvím,
že Nadpřirozeno, tak zlobně a zákeřně
rvané ze Srdci lidských, působí Svou moc-
nou milosti i vedle a proti vůli odboj-
ných a nepoddajných, a že Bůh ukazuje
velmi zřetelně a jasně, kam třeba obrá-
titi Směr lidského života a kde jedině
nutno hledati spásy: ve Svaté a neomylně
učící Církvi. A potom obrácení a návrat
ke staré- víře je jistě působivým příkladem
a V tomto smyslu ijakýmsi druhem apoš-
tolátu, neboť ,,konVerSe je vždy čímsí
Znepokojujícím. Víra katolíkova není lho-
Stejnou věcí; jest přímým a osobním
ohrozováním bezpečností toho, který jí

-ín-n---- ,.,_.. „_„,,_,„,.,,
"V __ “šv*.ą:`x„ *-as

nesdílí. Neboť, je-;li náhodou pravda, co věří
Petr, ktery konecně jest člověkem jako já,
a kter' četl t též knih ' h P Iy . yo y,muSızto o ave
vyvozovatıwjdusledky, které mu nejsou
nikterak prıjemné“. Massis.) První díl
jest vvenovan konvertıtum _ francouzským,
jıchz jest mezıvspısovateli mnoho. jme-
nuje jenom nekolik nejvýznačnějších:
Bourget, Coppee, Venıllot, Barbey d°. .,Aurevılly, Huysmans, Brunetıevre, Péguy,
Lott_e (šlaudel, ]ammeS.v'_T_ı vsichni .po-
Znalı Syet_lo_ pravdywa snazılı Se jeho papr-
sky Svestı 1 do dusı jinych. Knıha Kr-
línova, pěkně vypravená, zasluhuje si
opravdu hojného rozšíření.

René Bazín: KAREL FQNCAULD '-
BADATELQ MAROKLI. DŰUSTEVNÍK
SAHARSKY. Přeložil jetřich LipanskýˇNá-
kladem edice Izmael, Veselí, pošta Cepí
(Cechy). , ˇ

Slavný francouzský spisovatel René Ba-
zin, člen francouzské akademie, napsal zna-
menitý životopis výrazné soustavy K. Fon-
caulda, vědce-badatele, kterýna své 'cestě
Z praktického atheisty stane se konečně
hapistou. ]e málo tak krásných knih u nás
přeložených a bohužel ležících iv nepovšim-
nutí. To už zdá se, že je osud krásného
v Čechách. A proto nutno je takovéto kni-
hy znovu a znovu doporučovat, ba co více
- vnucovat. Překlad je jemný aplynný, ú-
prava vzorná. Kupte a čtěte tuto knihu a
šiřte o ní známost.' ..5I‹.

D. Ĺbanđe T. J.: „ME DÍTĚ KNÉZEM“.
Ze vzpomínek matčiných. Přeložily a vy-
daly sestry Nep. Doč. P. Marie v Přerově. ˇ-
Je to román kněžského povolání, v němž
matka provádí nás výsekem života svého
dítěte a líčí výstižně krisi víry a lásky mla-
dého studenta v kritické době dospívání, již
překonává zásluhou své sestry řeholnice,
která se obětuje Bohu ve smír, a vrací se
do náruče Boží, jíž se vzdává úplně -
stane se knězem a misionářem. Děj umís-
těn " je ve zbožném a jadrném kraji baskic-
kém, jenž .dal .církvi mnohé a vynikající
kněze. Kniha psána je velmi poutavě, s
plným pochopenim a hluboce psychologi-
cky a možno ji vřele doporučìti. Ĺa.

WDÓSLEDNÍ SLÓVA SV. TEREZIE JE-
ZIŠKQVY. Vydaly Školské Sestry O. 5. F.
Praha-Vinohrady, Korunní 4-. R. 1950.

Ctihodná Matka Anežka od Ježíše, se-
stra sv. Terezie, zaznamenáváizdehluboké
myšlenky světìce v posledních pěti měsících
jejího bolestného i radostného utrpení. ]e
to od prvního projevu nebeské radosti a
úcty Kněžny máje nepřetržitá řada zářivých
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ných viděních, o strašidelném rytíři, o Pan-
ně Marii, která těšívala osiřelé dítě a p.
Ze všeho je cítit tajemný dech legend i kou-
zlo pohádek. Slova Bensonova zachvějí se
v srdci, pohnou vašim podvědomím. jl.

Gerfruď von Le Fort: ROUSKÄ VE.-
RONlKY. Román. Vydal Ladislav Kunciř
,1950. - r

Podmínkou každé konverse je Spolupů-
sobení milosti Boží. Hymnem na její su-
verenitu je tento román; psaný ve formě
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pz-. Jøx. Kvıžnz NÁVRAT vZDĚLAN-
CU. I. díl. Vyšlo V knihách „Zivota“ ná-
kladem autorovým, Praha -Vršovice. -
Zatím máme V ruce první díl vzácné kni-
hy O konvertitech, které nám slibuje dáti
mnoho. „Boj člověka O Boha je nejtěžší,
který zná Svět“, praví dr. Krlín V úvodě.
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Stejnou věcí; jest přímým a osobním
ohrozováním bezpečností toho, který jí

-ín-n---- ,.,_.. „_„,,_,„,.,,
"V __ “šv*.ą:`x„ *-as

nesdílí. Neboť, je-;li náhodou pravda, co věří
Petr, ktery konecně jest člověkem jako já,
a kter' četl t též knih ' h P Iy . yo y,muSızto o ave
vyvozovatıwjdusledky, které mu nejsou
nikterak prıjemné“. Massis.) První díl
jest vvenovan konvertıtum _ francouzským,
jıchz jest mezıvspısovateli mnoho. jme-
nuje jenom nekolik nejvýznačnějších:
Bourget, Coppee, Venıllot, Barbey d°. .,Aurevılly, Huysmans, Brunetıevre, Péguy,
Lott_e (šlaudel, ]ammeS.v'_T_ı vsichni .po-
Znalı Syet_lo_ pravdywa snazılı Se jeho papr-
sky Svestı 1 do dusı jinych. Knıha Kr-
línova, pěkně vypravená, zasluhuje si
opravdu hojného rozšíření.

René Bazín: KAREL FQNCAULD '-
BADATELQ MAROKLI. DŰUSTEVNÍK
SAHARSKY. Přeložil jetřich LipanskýˇNá-
kladem edice Izmael, Veselí, pošta Cepí
(Cechy). , ˇ
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Je to román kněžského povolání, v němž
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která se obětuje Bohu ve smír, a vrací se
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kém, jenž .dal .církvi mnohé a vynikající
kněze. Kniha psána je velmi poutavě, s
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cky a možno ji vřele doporučìti. Ĺa.
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Praha-Vinohrady, Korunní 4-. R. 1950.
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myšlenky světìce v posledních pěti měsících
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jiskérek, jež jí odlétaly se rtů a ze srdce
čistou láskou překypujícího. Ty všechny
soustřeďují se v mocný plamen lásky, jenž
pomalu stravuje tělo a vrcholí v posledních
slovech umírající světice: „Můj Bože... já...
Tě... milujìl“ je to duchovní závět Kristu
pánu milé služebnice všem jejím ctitelům.
připojeny jsou modlitby, složené světicí.
Vřele doporučujeme. „Leo.“

Hans Esciıelbacbz ZA NÍM! Román
Z doby Krista Pána. Druhé vydání. 1930.
Tiskem a nákladem Občanské tiskárny
v Brne.

Touha, více Věděti o -životě Pána Je-
žíše a Znáti prostředí, V němž Ježíš Na-
zaretský pozemský život prožíval, je od
těch křesťanských dob, jež jsou již časům
pozemského života Božského Mistra vzdá-
lenější - živelná; 0 tom též svědčí řada
pokusů, podati. obraz tehdejšího života
ve formě povídek, románů. „Za ním“

OV V V ° ' ' ` ' V' 'VImuze se Smele Zaraditi mezi nejzdarilejsi
a nejkrásnější toho druhu. Zivotnost děje,
Svatí Svědkové a jiní současníci jeho nám
Z Písma svatého známí upoutávají čtenáře
tak, že nerad knihu odkládá, rozechvěn
v duši a S pevnější vůlí, kráčeti za Kri-
stem S křížem na Kalvarii. Za Ním šla
století na Kalvarii se svými kříži, za ním
chceme jíti i my! Za Ním, všechna Sto-
letí do konce Světa!  V/. R.

Jefřícb Lipanslťý : PLUJEME* K ZEMI
SVÝCH SNŮ. Edice Izmaël,VeSelí, p. Cepí
u Pardubic. 1930. A

Kratičké, lehce nahozené prósy cesto-
písně. Mají velkou přednost před obvy-
klými cestopisy české literatury: nejsou
totiž psány stereotypní cestopiscckou ša-
blonou, která čtenáře, milovného pravdy
a krásna, Znudí a jíž se obyčejně Stává,
že se knihy takového“ druhu znechucují.
jsou to tklivá vypravování snivého bá-

I Isnika, ” ktery putuje k hrobu Kristovu,
oddán Boží Prozřetelnosti, jež Vede jeho
kroky _místy _ neznámými. zapormenutýjni,
opomíjenymi, zdanlive bezvyznamnymi

V I ° I VV V ' 0a vsednimi. Ale vypravec techto dojmu
V osobě Samotářského poutníka objevuje
na těchto' skrytých a neznámých místech
mnoho nové, nikým nedotčené, Skoro pa-

/ Í I / ° Vnenske krasy, promıtane do jeho tuzeb
r O - _ I v-vz' V/ -a snu. „Nejkrasnejsi Z nasi cesty jest to,

co se nikdy neuskuteční: naše představy
a chvíle snění, S matnou předtuchou
klamu .“ Dojmy Z cest, jež jsou V této
knize zachyceny zcela novým, původním
a svéráznýnj. Způsovbe_m',V byly hvluboké,
protoze neocekavane silne a mocne zmoc-
nily se duše vnímavé a přístupné, vstou-

pily do jejích oblastí krásna, vepluly do
V/Vrise představ a tužeb, nalezly šlechticky
vznešené knížectví předtuch a snů. Neboť
„dobrodružství, která jsme prožili proti
své vůli a bezděky, bývají daleko zají-
mavější než ta, jež by snad mohla býti
předmětem naší touhy .“

je radost-no čísti tuto knihu, plnou vý-
Sostné krásy, čistého půvabu a milého,
radost a štěstí vyvolávajícího kouzla, jež
nalézáme na př. ve větách: `

„Všechno pro nás nabývá jiného vý-
znamu, pomyslíme-li jen na věčnost. její
vše prozařující paprsek kmitne tu a tam
na věcech, jež jako bychom Zřcli napo-
sled, ale na ničem neulpí. ..“ t

„V životě jsou promjíseny Světlo S tmou
a sny snad navždy zůstanou tajemným
pozadím našeho života, neproniknutelným
a nevyzkoumatelným. Přibližují nás tro-
chu k onomu pomezí tmy a Světla, k ně-
muž spějeme, k oblastem tajemna, jež od
věků vábí lidská Srdce .. .“ i

Delikátní dřevoryty, jimiž je provázena
Líprava knihy, dodávají jí ceny a hodnoty
tim vetsi. _ j

SLŰVANSKÉ LEGENDY. uspořádal a
přeložil Qłło F. Babler. Samotišky pod
Ďvatým Í kopečkem 1930.

Qtto F Babler - pilná včelička, sbirajici,
neúnavně na krásných meduplných květinách
slovanských luhů -.vytvořil nám už celou
malou a velmi pěknou knìhovničku slovan-
ských básníků a spisovatelů. Jsme vděční
Čilému překladateli a vydavateli, že nás se-
znamuje s krásnými, tak domácně vonící-
mi květy Slovanského písemnictví; prospívá
tím veliké myšlence slovanské vzájemnosti
a pospolitosti více než snad leckdo Z nás
může tušiti a souditi. Třetí knížka lidové
mystiky „Slovanské legendy“ (Hlasů sv. Xll.)
to jenom Znovu potvrzuje. Dobrá, upřímná.
šlechetná a zbožná. svými kořenyzcela v
křesťanství vrostlá duše Slovanského lidu, S
citlivostí' magnetické střelky jeví se právě v
těchto prostých lidových legendách nejvý-
razněji a nejpravdìvěji. A kromě toho -
mnohá Z těchto legend mívá v sobě oby-
čejně ì zdravé křestanské jádro mravní (v
přítomné Sbírce na př. legenda „podivný
kmotr“). pěkná úprava zevní kouzlo a krá-
su Bablerových knížek jenom ještě zvyšu-
je. přátelům a milovníkům dobré knihy a
zvláště dobré knihy Slovanské -- upřímně
doporučujeme. - .

Karof Á. Mea'vecI‹ý: SLOVENSKÝ
PREVRAT. Vydal Spolek sv. Vojtecha
v Trnave 1950: l.. ll. (dosud l)

Historie národního odboje čs. a vzniku
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Vřele doporučujeme. „Leo.“

Hans Esciıelbacbz ZA NÍM! Román
Z doby Krista Pána. Druhé vydání. 1930.
Tiskem a nákladem Občanské tiskárny
v Brne.

Touha, více Věděti o -životě Pána Je-
žíše a Znáti prostředí, V němž Ježíš Na-
zaretský pozemský život prožíval, je od
těch křesťanských dob, jež jsou již časům
pozemského života Božského Mistra vzdá-
lenější - živelná; 0 tom též svědčí řada
pokusů, podati. obraz tehdejšího života
ve formě povídek, románů. „Za ním“

OV V V ° ' ' ` ' V' 'VImuze se Smele Zaraditi mezi nejzdarilejsi
a nejkrásnější toho druhu. Zivotnost děje,
Svatí Svědkové a jiní současníci jeho nám
Z Písma svatého známí upoutávají čtenáře
tak, že nerad knihu odkládá, rozechvěn
v duši a S pevnější vůlí, kráčeti za Kri-
stem S křížem na Kalvarii. Za Ním šla
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jsou to tklivá vypravování snivého bá-
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co se nikdy neuskuteční: naše představy
a chvíle snění, S matnou předtuchou
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a svéráznýnj. Způsovbe_m',V byly hvluboké,
protoze neocekavane silne a mocne zmoc-
nily se duše vnímavé a přístupné, vstou-
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vznešené knížectví předtuch a snů. Neboť
„dobrodružství, která jsme prožili proti
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vše prozařující paprsek kmitne tu a tam
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„V životě jsou promjíseny Světlo S tmou
a sny snad navždy zůstanou tajemným
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Delikátní dřevoryty, jimiž je provázena
Líprava knihy, dodávají jí ceny a hodnoty
tim vetsi. _ j

SLŰVANSKÉ LEGENDY. uspořádal a
přeložil Qłło F. Babler. Samotišky pod
Ďvatým Í kopečkem 1930.

Qtto F Babler - pilná včelička, sbirajici,
neúnavně na krásných meduplných květinách
slovanských luhů -.vytvořil nám už celou
malou a velmi pěknou knìhovničku slovan-
ských básníků a spisovatelů. Jsme vděční
Čilému překladateli a vydavateli, že nás se-
znamuje s krásnými, tak domácně vonící-
mi květy Slovanského písemnictví; prospívá
tím veliké myšlence slovanské vzájemnosti
a pospolitosti více než snad leckdo Z nás
může tušiti a souditi. Třetí knížka lidové
mystiky „Slovanské legendy“ (Hlasů sv. Xll.)
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šlechetná a zbožná. svými kořenyzcela v
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citlivostí' magnetické střelky jeví se právě v
těchto prostých lidových legendách nejvý-
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přítomné Sbírce na př. legenda „podivný
kmotr“). pěkná úprava zevní kouzlo a krá-
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Karof Á. Mea'vecI‹ý: SLOVENSKÝ
PREVRAT. Vydal Spolek sv. Vojtecha
v Trnave 1950: l.. ll. (dosud l)

Historie národního odboje čs. a vzniku
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samostatného státu bude dlouho ještě vděč-
nou a zajímavou látkou, jež svou vyjímeč-
ností vstřízlivém toku dějin, romantičností,
jež ji obepiná, láká mnohé k Zpracování.

Z české strany vyšlo již několik mono-
gratii. jež však se kryly před povinností
objektivního soudce formou osobních pa-
mětí. Ze slovenské strany nevyšlo kromě
menších prací nic zvláštního: až letos
k oslavě svého ÖOletí vydal spolek sv. Voj-
těcha pozoruhodný „Slovenský prevrat“.
Dílo překvapí již svou formou: je to ja-
kási kolektivní práce, již její ředitel vý-
borně zladil. Tento způsob, při němž nejširší
počet účastníků převratu podává své vý-
povědi, postřehy a mínění, působí, že před
zraky vzrůstá široký komplexdějů v nej-.
výraznější plastice. Nevýhodou ovšem je,
že nevystupuje tolik individualita autoru,
že obraz není podán v ryzí jednolitostí
s příslušnou ideologickou motivací. .Ale
autor správně volil formu, nebot' dnes jme-
novitě na Slovensku jsou mnohé události
hodně temné --' diskutuje se O nich čas
od času i v novinách - máme ještě krátký
odstup od děje a tak tato tormaje nej-
objektivnější. -: K obsahu se vrátíme při
recensi lll. a IV. dílu. -- Upozorňujeme
však již hned na toto dílo; jež by nemělo
chybět v knihovně žádného Cecha-inteligen-
ta. Když čsl. vzájemnost, tož skutkem! jp.

 A1. Mzzsz“/z v DOSVÄTNÉM I-IEDZASU.
praha 1929. Nákl. Českomoravských pod-
niků tisk. a vydavat. Str. 504 s 92 obrazy
v textu i na přílohách.

Krásně vypravený a pěkně ilustrovaný
cestopis od slavného a známého Al. Mu-
sila, cestovatele po krajích a zemích vý-
chodních. Tentokráte nás zavádí cestopisec
do-,Arabie, do poutního místa Mohame-
dánů. Zajímavě líčí ráz krajin, lidu a O-
statní poměry; sociální, hospodářské, ná-
boženské, společenské, státní, vplétaje do
tohoto pestrého líčení izkazky historické,
biblické O určitých místech a předmětech,
jakož i zajímavé úkazy a vlastnosti tamnější
rázovité přírody. Milovníkům krásných ce-
stopisů poskytne kniha jistě poučení i mi-
lého pobavení. „Ĺeo“.

VIJćıfžøh Lžpanxkýz .JIRI KARĂSEK ZE
LVQVIC. Essay. Edice lzmaël, Veselí,
p. Cepí. 1929. A P

V nerozsažné sice knize, ale hutnýmí
slovy je posouzena práce, život a význam
Jiřího Karáska. Autor seznamuje s, básní-
kem, jenž byl tak přísný k sobě, jenž utkal
své sbírky ze vzpomínek a snů, jenž hledal
nepochopené a zašlapané, a jenž přece
věří v život i v obrodu národa, ač povrch-
ním pozorováním se jevi jako pessimista.

ø
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- Spisovatel postupuje od šlechtického
původu básníkova k jeho životu, k počát-
kům básnické tvorby, k jejímu charakteru,
všímá si prózy a připomíná nedostatky
jeho dramatu, zdůrazňuje jeho nestrannou
činnost kritickou a ukazuje na jeho lásku
k renaisančnímu katolìcismu a na jeho
úctu k světcům. Snaží se vyzvednouti O-
sobnost Karáskovu, člověka. jenž je roz-
poltěn mezi pomíjejícnosti pozemské lásky
a věčnými pravdami, a jehož duše není
ukojena všedností života. Básníkova ma-
jestátní odloučenost budí u nás obdiv.--
Z práce Lipanského čiší sympatie ke Ka-
ráskovi a tichá výzva, aby nebyl tak po-
míjen, ježto mu nebylo rozuměno. Sa.

Dr. Josef Doležafz ŘÍM-MÓSKVA.
7 kniha Zivota. Tiskem Ceskoslovanské
akciové tiskárny v praze.

Rím--Moskva dva duchovní světy, svět
řádu _ svět revoluce, Rím hlásající učení
Ježíše Krista -- Moskva chrlící nejhnus-
nější sprostá rouhání proti Bohu, Rím -
hlásající víru -- Moskva atheísmus, to
jsou dva prvky, které v dnešní době bojují
proti sobě boj na život a na smrt. To
katolictví vstoupilo v nový boj, tak, velice
podobný jeho,zápasu při jehozrození
proti pohanství. Utok započal, hřmot zbraní
hřmí ovzduším a krev mučedníků teče
v proudech. Umirají pravoslavní mučedníci,
ale takékatoličtí a svět katolický vyzván
k modlitbám svým římským Veleknězem
modlí se za lepší příští ruského národa.
-- Toto všechno zachytil a přesně a od-
borně vyložil Dr. Doležal ve své knize.
Je to kniha stále časová, nutná ke čtení
každému katolíku, jemuž otázky dneška
leží na srdci. Doporučujeme. Sk.

Dr. T. T01/7: PROLJETNE OLUJE.
(jarní bouře.) Přeložil a vydal Zbor du-
chovne mladeži Zagrebačke.

Záhřebští bohoslovci konají vydáním té-
to knihy V Srbochorvatském překladu dí-
lo apoštolské: chtějí dáti 'do rukou mláde-
ži, především mládeži studující, příručku,
jež by ji provázela všemi jejími boji a vždy
jí ukazovala cestu, jak řešit ty drobné, leč
pro život a budoucnost národa významné
problémy jejího denního života. Autor
probírá všechny otázky způsobem věcným,
slovem živým Í Zájem čtenáře podporují il-
lustrace L. R. Martona - bylo by velmi
dobré, přeložit některé věci biskupa Totha,
autora velmi známého a na př. iv Němec-
ku velmi oblíbeného, do češtiny. Snad by
prof. dr.]aroslav Hruban mohl některé vě-
ci, které má přeloženy vydati tiskem? Ci
není nakladatele? jp.
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nou a zajímavou látkou, jež svou vyjímeč-
ností vstřízlivém toku dějin, romantičností,
jež ji obepiná, láká mnohé k Zpracování.

Z české strany vyšlo již několik mono-
gratii. jež však se kryly před povinností
objektivního soudce formou osobních pa-
mětí. Ze slovenské strany nevyšlo kromě
menších prací nic zvláštního: až letos
k oslavě svého ÖOletí vydal spolek sv. Voj-
těcha pozoruhodný „Slovenský prevrat“.
Dílo překvapí již svou formou: je to ja-
kási kolektivní práce, již její ředitel vý-
borně zladil. Tento způsob, při němž nejširší
počet účastníků převratu podává své vý-
povědi, postřehy a mínění, působí, že před
zraky vzrůstá široký komplexdějů v nej-.
výraznější plastice. Nevýhodou ovšem je,
že nevystupuje tolik individualita autoru,
že obraz není podán v ryzí jednolitostí
s příslušnou ideologickou motivací. .Ale
autor správně volil formu, nebot' dnes jme-
novitě na Slovensku jsou mnohé události
hodně temné --' diskutuje se O nich čas
od času i v novinách - máme ještě krátký
odstup od děje a tak tato tormaje nej-
objektivnější. -: K obsahu se vrátíme při
recensi lll. a IV. dílu. -- Upozorňujeme
však již hned na toto dílo; jež by nemělo
chybět v knihovně žádného Cecha-inteligen-
ta. Když čsl. vzájemnost, tož skutkem! jp.
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Krásně vypravený a pěkně ilustrovaný
cestopis od slavného a známého Al. Mu-
sila, cestovatele po krajích a zemích vý-
chodních. Tentokráte nás zavádí cestopisec
do-,Arabie, do poutního místa Mohame-
dánů. Zajímavě líčí ráz krajin, lidu a O-
statní poměry; sociální, hospodářské, ná-
boženské, společenské, státní, vplétaje do
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jakož i zajímavé úkazy a vlastnosti tamnější
rázovité přírody. Milovníkům krásných ce-
stopisů poskytne kniha jistě poučení i mi-
lého pobavení. „Ĺeo“.
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V nerozsažné sice knize, ale hutnýmí
slovy je posouzena práce, život a význam
Jiřího Karáska. Autor seznamuje s, básní-
kem, jenž byl tak přísný k sobě, jenž utkal
své sbírky ze vzpomínek a snů, jenž hledal
nepochopené a zašlapané, a jenž přece
věří v život i v obrodu národa, ač povrch-
ním pozorováním se jevi jako pessimista.
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- Spisovatel postupuje od šlechtického
původu básníkova k jeho životu, k počát-
kům básnické tvorby, k jejímu charakteru,
všímá si prózy a připomíná nedostatky
jeho dramatu, zdůrazňuje jeho nestrannou
činnost kritickou a ukazuje na jeho lásku
k renaisančnímu katolìcismu a na jeho
úctu k světcům. Snaží se vyzvednouti O-
sobnost Karáskovu, člověka. jenž je roz-
poltěn mezi pomíjejícnosti pozemské lásky
a věčnými pravdami, a jehož duše není
ukojena všedností života. Básníkova ma-
jestátní odloučenost budí u nás obdiv.--
Z práce Lipanského čiší sympatie ke Ka-
ráskovi a tichá výzva, aby nebyl tak po-
míjen, ježto mu nebylo rozuměno. Sa.

Dr. Josef Doležafz ŘÍM-MÓSKVA.
7 kniha Zivota. Tiskem Ceskoslovanské
akciové tiskárny v praze.

Rím--Moskva dva duchovní světy, svět
řádu _ svět revoluce, Rím hlásající učení
Ježíše Krista -- Moskva chrlící nejhnus-
nější sprostá rouhání proti Bohu, Rím -
hlásající víru -- Moskva atheísmus, to
jsou dva prvky, které v dnešní době bojují
proti sobě boj na život a na smrt. To
katolictví vstoupilo v nový boj, tak, velice
podobný jeho,zápasu při jehozrození
proti pohanství. Utok započal, hřmot zbraní
hřmí ovzduším a krev mučedníků teče
v proudech. Umirají pravoslavní mučedníci,
ale takékatoličtí a svět katolický vyzván
k modlitbám svým římským Veleknězem
modlí se za lepší příští ruského národa.
-- Toto všechno zachytil a přesně a od-
borně vyložil Dr. Doležal ve své knize.
Je to kniha stále časová, nutná ke čtení
každému katolíku, jemuž otázky dneška
leží na srdci. Doporučujeme. Sk.

Dr. T. T01/7: PROLJETNE OLUJE.
(jarní bouře.) Přeložil a vydal Zbor du-
chovne mladeži Zagrebačke.

Záhřebští bohoslovci konají vydáním té-
to knihy V Srbochorvatském překladu dí-
lo apoštolské: chtějí dáti 'do rukou mláde-
ži, především mládeži studující, příručku,
jež by ji provázela všemi jejími boji a vždy
jí ukazovala cestu, jak řešit ty drobné, leč
pro život a budoucnost národa významné
problémy jejího denního života. Autor
probírá všechny otázky způsobem věcným,
slovem živým Í Zájem čtenáře podporují il-
lustrace L. R. Martona - bylo by velmi
dobré, přeložit některé věci biskupa Totha,
autora velmi známého a na př. iv Němec-
ku velmi oblíbeného, do češtiny. Snad by
prof. dr.]aroslav Hruban mohl některé vě-
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Jaroslav Durycň : ŠEDMIKRÄSKA. III.
vyd.Vydal Ladislav Kuncíř v Praze I 9 30. -

je to krásné dílo literatury. Zní štěstím,
radostí, zármutkeni, něžností, zklamáním,

I ' I V I I Imarnosti lidskeho Snazeni. jasa hymnem
na krásu a mládí. Zavděčí se mladým,
toužícím zakotvit srdcem V čistém štěstí
blažené lásky, jež neposkvrněna ve Své
svatosti je branou či ohlasem lásky Věčné.

Aby, se krása mládí V čistých a Svěžích
radostech duše Zaskvívala tím skvělejším
rouchem, jsou, řekl bych - pohádkově
nastíněny i přednosti a krása tělesná V či-
stotné lícní blaživých .výstřelků milenec-
kýcvh, nepřekračujících hranice dovoleného.

Cteno bez přestávek a překážek, nebo
jak se říká, jedním dechem, může být
neporušeným obrazem putování za ště-
stím, jemuž zavalují cestu omylv Z ne-
rozvážnosti a neukázněnosti, způsobené
neutlumitelnou touhou po lásce. Za vprav-
dě krásným, vpravdě prospěšným a tím
také dobrým, třeba jíti S úsilím, ba i přespiøkážıxyı V1. R.

Dr. Josef Pekař: ŽIŽKA A jEHO
DOBA. III. díl (Vesmír, Praha). -

Dílo, které si dovede získat sympatie.
Rozvíjí obraz všeho historicky význam-
ného dějství českého, -V letech, jež objí-
mají táborsko-žižkovské období válek hu-
Sitských, jejichž ideou je mravní přerod
soudobé Společnosti V duchu bible. Do-
brou přípravu na revoluci nachází Pekař
již V době Karlově, kdy nastává blaho-
byt. Příprava vlastní je V celé slabé vládě
Václavově, kdy šlechta může Zkoušeti své
síly na Sousedu. . ˇ *

Výchova .velitele Zižky má několik Sta-
dií: jako záškodníka -- je velitelem lapků,
jako A bojovníka armády velikého slohu --
bitvy V Polsku, revolucionáře a pak řád-
ného vůdce, vůdce geniálního, který za-
stupuje český národ V trojhvězdí nikdy
neporažených vojevůdců. Pekařův Zižka
je osobnost - gotiky, eplodem duchovní
bouře, jíž nepodobné nebylo nejen nikdy
na české půdě, ale které, co se týče hloubky
a pathosu, se nevyrovnala žádná V stře-
doVěké'Evropě. Co je konečně novověký
protestantismus německý? Slabým stínem
nadšeníˇO „obnovu“ Zákona Božího. Pe-
kařův Zižka není Tomkův nadšený pa-
triot český, který bojuje n,ejen V upřím-
ném zápalu náboženském za zákon boží,
ale i cílevědomě o obecné dobro, pevný
řád, -O obnovení moci královské. Není
to demokrat Palackého, nenávidějící pan-
stvo feudální, bojující proto proti Němcům
nejen jako vlastenec, ale i pro jejich při-
držˇování se práva kastovního.

Zižka i Táboři považují Stavovské roz-

dělení za řád Samozřejmý, přirozený. Bra-
trstvo vystupuje před našima očima přísně
rozděleno podle hierarchie Stavovské. Žižka
není Vyznavač umírněných zásad, nýbrž
vůdce, hrdina revoluce, jež ohněm a me-
čem chtěla připodobniti život křesťanstva
rozkazu a vůli Kristově (ne však správně
pochopené). je to tribun násilného pře-
vratu, který cestou: chorobně-náboženské
exaltace, jíž řády tohoto světa jsou ničím,
jsou-li poznány jako hříšní, je povznesen
na vůdce. Zižka byl bojovník boží. Fa-
natickými kazateli je vychován V mínění,
že je nástrojem -božím, který má vymý-

' ' V ˇ ' V.V I v Ititı vse co je hrısnym dílem pychy a mar-
nosti světské; ovšem podle Subjektivního
mínění. Máme-li toto na mysli, Snadno
porozumíme jeho vandalismu, jímž ničí
Vše co vynikalo velikostí, krásou nebo
učenou domýšlivostí tohoto světa Spojuje
se však u něho S brutálností dobré srdce,
Snadno je přístupný laskavému slovu do-
mluvy. Získává si lásky Svých bojovníků.
„Pán Všemohoucí rač tě zachovati Své
chvále i k prospěchu věrným obcem“.

Pekař V mnohém se kloní k názoru Pa-
lackého. Litovati jest, že tento veliký bojov-
ník sedal do Služebjvěci pochybné. ff.

A. Á.Brusı'Iov: VZp0MÍNK_Y NA SVÉ-
TOVÖU VĂLKU A VLASTNl ZIVQTQ-
pIS. Nákladení Čin-Órbis, praha.
'Mezi memoirovou literaturou význač-

ných osobností po světové válce majíi
vzpomínky generála A. A. Brusilova výz-
načné postavení. první část obsahuje vv-
líčení strategické operace ruských vojsk,
která mají cenu zvláště tam, kde gen. Bru-
silov poukazuje“ na příčiny katastrofy ruské
fronty. pro poznání carského Ruska je
důležitá i další partie Vzpomínek, poně-
vadž je tu jasně a S velkou znalostí podán
výklad pro pochopení nutnostibřeznové
i listopadové ruské revoluce. Kniha je dů-
ležitá zvláště v této době. protože každý
čtenář, nedokonale obeznámený s vývojem
poměrů v Rusku, může po přečtení pocho-
piti pravý stav ruských událostí přítomné
doby. 3 A I Sk.

Franz“. Dohnal: STLIDIE A DRŰFILY.
Vydala Družina literární a umělecká v Ólo-
mouei l950._ i

I ve světě egoismu, shonu a boje žijí
lidé odlišní od mas. Fundament jejich
duše jest náplněn něčím vyšším, ale ani
jim není dopřáno míjeti to, co hýbá vět-
šinou. ani oni nejsou ušetřeni úrovně
soudobé-ho života. probíjejí se těžce sice
ale stoupají přece po stupních období a
vývoje" ve svém životě k dokonalosti. Hrdin-
né. a trpící je jejich nitro.
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Dánský konverlíla Johanes Jörgensen.
jenž žije ve době brandesíanismu, a je ze
Svěła, jemuž není nic morálního a nic ne-

“ morálního. S nesmírnými obłížemi. ale spla-

de prıch zı k Bohu on, kíery jako hoch
vola a p akal k hvezdam Moderní pohan
prıchaz

l Bjorns
słanł, od
hluboce

sírıc Sveílu
íjerne Björnson, norský proíe-

mládí nakloněný k přemýšlení,
Lasíenecky cííící, chce napraviii

mennou Íouhou po poznání. šíěsłí a prav-
ý VI á I ' I I

'ˇ' ' í v ˇ' ˇ .

v
shnilou společnosł a řešením problémů
povznésłi“ jłeraíuru, na jejímž obzoru łuší
bouři očisíy. Ač odmííá dogmała, je blí-
zekˇ kafolicìsmu.

' Zívol Mickiewiczův je naplněn láskou.
jež má Íři sładia, łři síupně k dokonalo-
słiz lásku k ženě, vlasłi a Bohu._l3řechod
je vyplněn bezměrným ułrpením, jež oči-
šfuje a íříbí.

Słudie Dohnalovy jsou skvělým obrazem
psychologického postupu myslící a vnímavé
duše. Jsou psány S láskou a pochopenim
k niíru, k bolu i radosíi lidské. Jsou dů-
kazem. důkladné znalosłiuvedených bás-
níků; jsou povzbuzením k ocenění duše
genìa, jsou dobrou“ informací kl poznání
íěchío łří básníků. Jsou psány kriíicky,
ale s` pochopenim k okolnosíem živołním
a S piełou. Jsou dokladem živé víry a žha-
vé lásky k Bohu, k Pravdě v duších ve-
likých. 5a.

_ Dr. Josef Beran: DSYCHQLÓGIE A
ZDQVEDNICE. (Cyrilomełhodějskéi knih-
kupecíví Ciusľav Francl, Praha). - Jak
nadpis ukazuje, odpovídá dílko moderním
směrům, vše psychologicky vysvěłlifì a zdů-
vodnili. Zpověď odůvodněna výroky lékařů
-4- psychiaírů. Aby usnadnil duch, vedení
rozebírá aułor jednołlivé lełory, jejich znám-
ky, schopnosłi poznávací. snaživosí, vliv
prosłředí. Ve druhé Čásłí pojednává, jak
použííi moderní vědy psychol. ve zpověd-
nicí - individualisováním, neboť šablo-
novifosí nevychovává, nezdokonaluje. Kni-
ha přináší mnoho nových vědomosíí O
psychoanalyse, ale množsłvím cifáíů sřává
se dosíi łěžkopádnou. K

V/VD. F..-znť. żá/‹ T. .1.z PÄN JEZIS KRI-
STUS. Díl I.: Jeho osoba. Náklad. Slez-
ské lidové tiskárny V Opavě. První díl
pojednává oi osobě Pána ježíše. Vlastním
úvahám je předeslána delší'Stať o Zázraku
a evangeliích, poněvadž zázraky potvrzo-
val Pán Ježíš Své božské poslání. Uvahy
přihlížejí k moderním námitkám a možno
jich tedy dobře použítí ke kázáním a před-
náškám. Již Se těšíme na díly další; po-
drobnější referát o_ celém díle přineseme
po jejich vyjití. -t--
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s CHLÉB ŽIVOTA A DUŠE DYTÉTE.
Napsal K.]eřábek, kaíecheía. V Líšni 1930.
Cena 12 KČ. J

„Vše zlroskołá, bude-li dále Ježíš svá-
losíný opomíjen a věfší účinek připisován
lidskému slovu než síle a moci vłěleného
slova Božího, přicházejícího ve způsobě
sv. l'losííe do duše díłěłe...“ Takových vrou-
cích myšlenek O spasiíelném Prosłředku zá-
chrany dííek pro živoí věčný je v knize ne-
sčełně. Co znamená časné a časłé sv. při-
jímání pro svałé kněžsłví, o íom mluví vedle
čeíných jiných i Íenfo příklad: Sláł Louisi-
ana v Americe býval odkázán na evropské
kněze. Jakmile však łam zavedli časné a
časłé “sv. přijímání. zvýšil se počeł kan-
didáíů kněžského sfavu o 400°/0. Kniha
přinese požehnání lomu, kdo ji S láskou
přijme a o ovoce požehnání posfará se
Ten, jenž řekl: „Nechíe díłek a nebraňíe
jím přijíłi ke mně; nebof Íakových jesi
královsíví nebeské.“ Mai. 19, 14.

~ ` VI. r.

X. Wa[e'nły Odyma/Ski: OBLEŽENIA
JASNEJ GÓRY CZESTOCHOVSKIEJ.
Krakow 1950. Nákladem Pol. Äkacl. Umíe-
jełnosci.

Jako Homer dávno ve słředověku, lak
ješíě v nedávném síolełí si libovali ve dlou-
hých eposech válečných.l3odobněvłéío básní
o 12 Zpěvech se vypráví o bojích mezi
švédským vojskem a polskými obhájci Jasné
Hory. Krásné je líčení, jak obleženým po-
máhají modliłby žen k Panně Marii, jejíž
obraz mají na hoře v klášleře. Je ío sklad-
ba ze 17. síolełí. ale má hezké příběhy.
na př. O Zázračném zachránění malého dí-
íěle, O íajemném velikánovi, jenž pomáhá
Dolákům a pod. Číenáře poiěší čísí o o-
pravdové víře a nadějí, kíerou měli ob-
ležení k Panně Marii. Jen kdyby fen epos
nebyl lak dlouhý! jl.

PRACE KQMISJI HISTQRJI SZTUKI
Tom V. Zesz. ~l. Krakow 1930. Náklad
Dol. Akacl. Umiejeínoscí.

Hisłorickým způsobem jsou probírány
a síujdovány Rembrandłovy obrazy Z galerie
Sían. Augusta. Všeclıny poríreły jsou ve
sborníku reproclukovány a fo velice šfasł-
ně, rovněž hisłoricky je nám podána po-
Zemsklá pouť „modliíewniku královej bonv
ve Wilanowie““. Ze 7 překrásných obrazů
poznáme ihned, jak drahá jesł íało pa-
máłka ze 16. sl. Ješłě mnoho jiných cen-
ných příspěvků hisłorických je v obsahu.
Celkem je reprodukováno“ 120 obrazů.
Velmi krásné a vkusně je vypravení knihy.
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Dánský konverlíla Johanes Jörgensen.
jenž žije ve době brandesíanismu, a je ze
Svěła, jemuž není nic morálního a nic ne-

“ morálního. S nesmírnými obłížemi. ale spla-

de prıch zı k Bohu on, kíery jako hoch
vola a p akal k hvezdam Moderní pohan
prıchaz

l Bjorns
słanł, od
hluboce

sírıc Sveílu
íjerne Björnson, norský proíe-

mládí nakloněný k přemýšlení,
Lasíenecky cííící, chce napraviii

mennou Íouhou po poznání. šíěsłí a prav-
ý VI á I ' I I

'ˇ' ' í v ˇ' ˇ .

v
shnilou společnosł a řešením problémů
povznésłi“ jłeraíuru, na jejímž obzoru łuší
bouři očisíy. Ač odmííá dogmała, je blí-
zekˇ kafolicìsmu.

' Zívol Mickiewiczův je naplněn láskou.
jež má Íři sładia, łři síupně k dokonalo-
słiz lásku k ženě, vlasłi a Bohu._l3řechod
je vyplněn bezměrným ułrpením, jež oči-
šfuje a íříbí.

Słudie Dohnalovy jsou skvělým obrazem
psychologického postupu myslící a vnímavé
duše. Jsou psány S láskou a pochopenim
k niíru, k bolu i radosíi lidské. Jsou dů-
kazem. důkladné znalosłiuvedených bás-
níků; jsou povzbuzením k ocenění duše
genìa, jsou dobrou“ informací kl poznání
íěchío łří básníků. Jsou psány kriíicky,
ale s` pochopenim k okolnosíem živołním
a S piełou. Jsou dokladem živé víry a žha-
vé lásky k Bohu, k Pravdě v duších ve-
likých. 5a.

_ Dr. Josef Beran: DSYCHQLÓGIE A
ZDQVEDNICE. (Cyrilomełhodějskéi knih-
kupecíví Ciusľav Francl, Praha). - Jak
nadpis ukazuje, odpovídá dílko moderním
směrům, vše psychologicky vysvěłlifì a zdů-
vodnili. Zpověď odůvodněna výroky lékařů
-4- psychiaírů. Aby usnadnil duch, vedení
rozebírá aułor jednołlivé lełory, jejich znám-
ky, schopnosłi poznávací. snaživosí, vliv
prosłředí. Ve druhé Čásłí pojednává, jak
použííi moderní vědy psychol. ve zpověd-
nicí - individualisováním, neboť šablo-
novifosí nevychovává, nezdokonaluje. Kni-
ha přináší mnoho nových vědomosíí O
psychoanalyse, ale množsłvím cifáíů sřává
se dosíi łěžkopádnou. K

V/VD. F..-znť. żá/‹ T. .1.z PÄN JEZIS KRI-
STUS. Díl I.: Jeho osoba. Náklad. Slez-
ské lidové tiskárny V Opavě. První díl
pojednává oi osobě Pána ježíše. Vlastním
úvahám je předeslána delší'Stať o Zázraku
a evangeliích, poněvadž zázraky potvrzo-
val Pán Ježíš Své božské poslání. Uvahy
přihlížejí k moderním námitkám a možno
jich tedy dobře použítí ke kázáním a před-
náškám. Již Se těšíme na díly další; po-
drobnější referát o_ celém díle přineseme
po jejich vyjití. -t--

Í

„__ .,, ˇ.. _... , .z.„.~_- v v- -~--n-vw - z,,.
Ěas š

Ž*

s CHLÉB ŽIVOTA A DUŠE DYTÉTE.
Napsal K.]eřábek, kaíecheía. V Líšni 1930.
Cena 12 KČ. J

„Vše zlroskołá, bude-li dále Ježíš svá-
losíný opomíjen a věfší účinek připisován
lidskému slovu než síle a moci vłěleného
slova Božího, přicházejícího ve způsobě
sv. l'losííe do duše díłěłe...“ Takových vrou-
cích myšlenek O spasiíelném Prosłředku zá-
chrany dííek pro živoí věčný je v knize ne-
sčełně. Co znamená časné a časłé sv. při-
jímání pro svałé kněžsłví, o íom mluví vedle
čeíných jiných i Íenfo příklad: Sláł Louisi-
ana v Americe býval odkázán na evropské
kněze. Jakmile však łam zavedli časné a
časłé “sv. přijímání. zvýšil se počeł kan-
didáíů kněžského sfavu o 400°/0. Kniha
přinese požehnání lomu, kdo ji S láskou
přijme a o ovoce požehnání posfará se
Ten, jenž řekl: „Nechíe díłek a nebraňíe
jím přijíłi ke mně; nebof Íakových jesi
královsíví nebeské.“ Mai. 19, 14.

~ ` VI. r.

X. Wa[e'nły Odyma/Ski: OBLEŽENIA
JASNEJ GÓRY CZESTOCHOVSKIEJ.
Krakow 1950. Nákladem Pol. Äkacl. Umíe-
jełnosci.

Jako Homer dávno ve słředověku, lak
ješíě v nedávném síolełí si libovali ve dlou-
hých eposech válečných.l3odobněvłéío básní
o 12 Zpěvech se vypráví o bojích mezi
švédským vojskem a polskými obhájci Jasné
Hory. Krásné je líčení, jak obleženým po-
máhají modliłby žen k Panně Marii, jejíž
obraz mají na hoře v klášleře. Je ío sklad-
ba ze 17. síolełí. ale má hezké příběhy.
na př. O Zázračném zachránění malého dí-
íěle, O íajemném velikánovi, jenž pomáhá
Dolákům a pod. Číenáře poiěší čísí o o-
pravdové víře a nadějí, kíerou měli ob-
ležení k Panně Marii. Jen kdyby fen epos
nebyl lak dlouhý! jl.

PRACE KQMISJI HISTQRJI SZTUKI
Tom V. Zesz. ~l. Krakow 1930. Náklad
Dol. Akacl. Umiejeínoscí.

Hisłorickým způsobem jsou probírány
a síujdovány Rembrandłovy obrazy Z galerie
Sían. Augusta. Všeclıny poríreły jsou ve
sborníku reproclukovány a fo velice šfasł-
ně, rovněž hisłoricky je nám podána po-
Zemsklá pouť „modliíewniku královej bonv
ve Wilanowie““. Ze 7 překrásných obrazů
poznáme ihned, jak drahá jesł íało pa-
máłka ze 16. sl. Ješłě mnoho jiných cen-
ných příspěvků hisłorických je v obsahu.
Celkem je reprodukováno“ 120 obrazů.
Velmi krásné a vkusně je vypravení knihy.
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l/alerı'/` 5. Vilínslťý: K SLOVANSKE
QTÁZCE. 'fři koncepce slovanské vzájem-
nosti. Václav Petr, Praha 1930.

Světová válka hluboko zasáhla do osudu
Slovanstva, změnila jejich závislost od `ci-
zích nadvlád v samostatnost. Tím se vyře-
šily mnohé otázky předválečného programu
Slovanského, jenž byl charakteru přede-
vším revolučního. Touhy nesvobodných Slo-
vanů většinou byly splněny: převratem do-
stala Slovanská myšlenka ráz konstruktivní,
státotvorný. Qvšern při tom třeba si uvě-
domiti dvě okolnosti: zásah západu do
otázky slovanské a vyřazení Ruska. Dro-
blém síátotvorné politiky slovanské je tedy
obtížný: ideově dosud byl řešen trojím
způsobem od tří proudů: katolického, de-
mokratického a tradičního. Autor bystře
analysuje všechny tyto tři názory, dotýká
se jmenovitě studie dra Beneše a odpo-
vědi dra Kramáře a formuluje závěr, že
katolický a demokratický proud souhlasí
ve formě a konstatuje, že jsou tato pojí-
mání slovanstvi oporou státní slovanské
politiky. V

Kniha, jež je psána velmi svižně` uka-
zuje na autorovu pronikavou Znalost otázky
a vzácnousvědomitostz ač Rus, ukazuje,
že rusotilský směr je fakticky jen histo-
rickou remìniscencí, jež nemá dnes již pl-
ného oprávnění. Doporučujeme! _jp.

BlBl.lCKĂ DĚJEPRÄVA pro národní
školy. Napsal Anf. Spale. 5 48 obrázky
Marie Urbanové-Zahradnické. Cena 15 Kč.
V Praze 1930. Nakladatel A. Neuberí,
knihkupec. j

Doutavěz vypráví autor dějiny Zjevení
Božího, připojuje odborný výklad a různé
poznámky, aniž by tím nějak přerušil proud
vyprávění, S biblickým textem, takže zrnku
pravdy kyne uložení v dobrou půdu k jisté
ůrodě. Něčim v tomto případě zcela no-
vým jsou vkusné kresby naši českéuměl-
kyně, jež výstižně doplňují text a illustrují
biblického ducha, závodice s vyprávěním
ve snaze vzdělati rozum, zušlechtit cit a
vůli, rozníti ke křestanskému hrdinství.

Vkusná úprava otevírá knize cestu nejen
do duše dítěte ale svůj“ požehnaný vliv u-
platní i v srdcích dospělých Doporučení-
hodná pro školní vyučování, užitečná i milá
jako spasitelná četba vůbec, nemůže tato
kniha nepotěšit toho, kdo vezme ji do ru-
kou, aby Z ní čerpal vodu živou. VI. R.

C. M. Molır: l_lCHT DER lŽlNSA-
MEN. Freiburg im Breísgau 1950, Herder.
Na křesfana vedoucího duchov. život číhá
ve veřejném životě ďábel, toužíci Zvláště
mu urvati ctnost nejkrásnější -- či5{0tn_
Na potěchu a 'posilu všem v tomto boji
s ďáblem napsal vídeňský salvatorian sbír-
ku rozjímáni. 0d sv. Josefa skrze Marii
ke Kristu, to jest základní motiv celé Sbír-
ky; Na nich ukazuje autor krásu a vzne-
šenostčistoty a velikost Odměny v panickém
spojení s Kristem. Rozjímání jednoduchá,
při tom však neobyčejněpůsobivá, jsou
takřka utkána Z citátů písma sv., kde
ctnosti Matky Boží záři jako drahokamy.
Každé samo o sobě jest celkem, ale vzá-
jemně do sebe zapadají a možno jich po-
užití při kázánich mariánských. Jsou psány
němčinou jasnou a srozumitelnou, lehkopii-
stupnou. 5 dobrým vědomím ,můžeme do-
poručiti všem, kdo- milují a zachovávají
čistotu-~ne Z povinnosti, ale pro radost
a štěstí, jaké jest vv ní skryto. lf.

P. Augustin Lelımlrulıl T. J.: Dllì
HEILIGE FASTEN UND QSTERZEIT
im betrachtenden Gebet. Herder, Frei-
burg 1950. - Myslim, že páté vydání této
knihy je dostatečnýmdoporučenim tohoto
opravdu cenného dila. Zvláště pro duchovní
má tato kniha velký význam, nebot tam
nalezne každý dokonalý vzor meditace. My-
šlenky známého moralisty -dovedou upou-
tat a potěšit. Pěkná němčina a forma jsou
jen dalším doporučením. Vnitřní ceně ú-
plně odpovídá vnější bezvadná úprava Her-
derova. _ ---ˇid~“.

D. Dr. Bern. Goebel M. Cap.:
KÄTHQLIĎCHE Al3OL0GETlK. Herder
Verlag. Freiburg 1950. --- „Katholische
Apologetik“ je v prvé řadě knihou učeb-
nou a proto ta logická stavba důkazů a
účelné rozčlenění látky. Zvláště bohatá li-
teratura, uvedená před jednotlivými statěmi
umožňuje důkladnějši prostudování jednot-
livých otázek. Autor si všímá jen základ-
ních problémů, ale za to se vší důklad-
ností. Pro svoji vědeckou přesnost při
provádění důkazů je kniha dobrou pomůc-
kou pracovníkům na periieriich velkoměst
ak vyučování konvertítů. Za takovou knihu
jsme autorovi vděční a přejeme ji hojného
rozsırem. * ýn--

ZMĚNA SUBEHU
První cena 600 Kčs, dmlaóí cena 400 Kčs (cel/'eem I000 Kčs) ;

Ostatní podmínky nezměnčny. Práce Zašlete do 31. března 1931 přímo
]. M. bzskupn dr. jćmzfčmscloofvz' do Trmwy.
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l/alerı'/` 5. Vilínslťý: K SLOVANSKE
QTÁZCE. 'fři koncepce slovanské vzájem-
nosti. Václav Petr, Praha 1930.

Světová válka hluboko zasáhla do osudu
Slovanstva, změnila jejich závislost od `ci-
zích nadvlád v samostatnost. Tím se vyře-
šily mnohé otázky předválečného programu
Slovanského, jenž byl charakteru přede-
vším revolučního. Touhy nesvobodných Slo-
vanů většinou byly splněny: převratem do-
stala Slovanská myšlenka ráz konstruktivní,
státotvorný. Qvšern při tom třeba si uvě-
domiti dvě okolnosti: zásah západu do
otázky slovanské a vyřazení Ruska. Dro-
blém síátotvorné politiky slovanské je tedy
obtížný: ideově dosud byl řešen trojím
způsobem od tří proudů: katolického, de-
mokratického a tradičního. Autor bystře
analysuje všechny tyto tři názory, dotýká
se jmenovitě studie dra Beneše a odpo-
vědi dra Kramáře a formuluje závěr, že
katolický a demokratický proud souhlasí
ve formě a konstatuje, že jsou tato pojí-
mání slovanstvi oporou státní slovanské
politiky. V

Kniha, jež je psána velmi svižně` uka-
zuje na autorovu pronikavou Znalost otázky
a vzácnousvědomitostz ač Rus, ukazuje,
že rusotilský směr je fakticky jen histo-
rickou remìniscencí, jež nemá dnes již pl-
ného oprávnění. Doporučujeme! _jp.

BlBl.lCKĂ DĚJEPRÄVA pro národní
školy. Napsal Anf. Spale. 5 48 obrázky
Marie Urbanové-Zahradnické. Cena 15 Kč.
V Praze 1930. Nakladatel A. Neuberí,
knihkupec. j

Doutavěz vypráví autor dějiny Zjevení
Božího, připojuje odborný výklad a různé
poznámky, aniž by tím nějak přerušil proud
vyprávění, S biblickým textem, takže zrnku
pravdy kyne uložení v dobrou půdu k jisté
ůrodě. Něčim v tomto případě zcela no-
vým jsou vkusné kresby naši českéuměl-
kyně, jež výstižně doplňují text a illustrují
biblického ducha, závodice s vyprávěním
ve snaze vzdělati rozum, zušlechtit cit a
vůli, rozníti ke křestanskému hrdinství.

Vkusná úprava otevírá knize cestu nejen
do duše dítěte ale svůj“ požehnaný vliv u-
platní i v srdcích dospělých Doporučení-
hodná pro školní vyučování, užitečná i milá
jako spasitelná četba vůbec, nemůže tato
kniha nepotěšit toho, kdo vezme ji do ru-
kou, aby Z ní čerpal vodu živou. VI. R.

C. M. Molır: l_lCHT DER lŽlNSA-
MEN. Freiburg im Breísgau 1950, Herder.
Na křesfana vedoucího duchov. život číhá
ve veřejném životě ďábel, toužíci Zvláště
mu urvati ctnost nejkrásnější -- či5{0tn_
Na potěchu a 'posilu všem v tomto boji
s ďáblem napsal vídeňský salvatorian sbír-
ku rozjímáni. 0d sv. Josefa skrze Marii
ke Kristu, to jest základní motiv celé Sbír-
ky; Na nich ukazuje autor krásu a vzne-
šenostčistoty a velikost Odměny v panickém
spojení s Kristem. Rozjímání jednoduchá,
při tom však neobyčejněpůsobivá, jsou
takřka utkána Z citátů písma sv., kde
ctnosti Matky Boží záři jako drahokamy.
Každé samo o sobě jest celkem, ale vzá-
jemně do sebe zapadají a možno jich po-
užití při kázánich mariánských. Jsou psány
němčinou jasnou a srozumitelnou, lehkopii-
stupnou. 5 dobrým vědomím ,můžeme do-
poručiti všem, kdo- milují a zachovávají
čistotu-~ne Z povinnosti, ale pro radost
a štěstí, jaké jest vv ní skryto. lf.

P. Augustin Lelımlrulıl T. J.: Dllì
HEILIGE FASTEN UND QSTERZEIT
im betrachtenden Gebet. Herder, Frei-
burg 1950. - Myslim, že páté vydání této
knihy je dostatečnýmdoporučenim tohoto
opravdu cenného dila. Zvláště pro duchovní
má tato kniha velký význam, nebot tam
nalezne každý dokonalý vzor meditace. My-
šlenky známého moralisty -dovedou upou-
tat a potěšit. Pěkná němčina a forma jsou
jen dalším doporučením. Vnitřní ceně ú-
plně odpovídá vnější bezvadná úprava Her-
derova. _ ---ˇid~“.

D. Dr. Bern. Goebel M. Cap.:
KÄTHQLIĎCHE Al3OL0GETlK. Herder
Verlag. Freiburg 1950. --- „Katholische
Apologetik“ je v prvé řadě knihou učeb-
nou a proto ta logická stavba důkazů a
účelné rozčlenění látky. Zvláště bohatá li-
teratura, uvedená před jednotlivými statěmi
umožňuje důkladnějši prostudování jednot-
livých otázek. Autor si všímá jen základ-
ních problémů, ale za to se vší důklad-
ností. Pro svoji vědeckou přesnost při
provádění důkazů je kniha dobrou pomůc-
kou pracovníkům na periieriich velkoměst
ak vyučování konvertítů. Za takovou knihu
jsme autorovi vděční a přejeme ji hojného
rozsırem. * ýn--

ZMĚNA SUBEHU
První cena 600 Kčs, dmlaóí cena 400 Kčs (cel/'eem I000 Kčs) ;

Ostatní podmínky nezměnčny. Práce Zašlete do 31. března 1931 přímo
]. M. bzskupn dr. jćmzfčmscloofvz' do Trmwy.
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' v V I v ;
"4 "4ROC. LXII. vz VBRNEVUNÓRU 1931. ‹› CIS. 3.

 _J__í± ì JUI Jì jm

 KDE LÁSKA JE...
Pastyří dobry, pospícbám k Tobeˇ,
tam, kde Tvá láska ve svatěm stanu,
k Hostií čistě, v níž Ty se kryješ,
Beránku, k Tobeˇ láskou necbt' vzplanuf

Bčlostny cblebe, pokrme rajsky,
nasyt' mou duší. napoj mě v žízní;
nevíny líljí krášlí mě žití,
když svět mě láká, bolest když trýzní./'

.Srdce mě vroucnč k, Tvěmu se víne,
udčl mu, Pane, uděl mu síly!
Tys mojí spásou, Zácbranou v bojí,
bouřerní mládí příved' mne k cíli/

Knčzem být Tvojím, oltáře slubou:
k Bohu vždy věstí stísněny lid,
sypatz' ráže, kde rostlo bloží,
do srdce vlěvat nadzemsky klid ./

Blabem se cbvejí, ukryty Bože,
patřím-lz' s věrou na oltář Tvůj

_ Míláčku duší, pokyn jen vlídně,
srdce mě čeká na pokyn Tvůj!

Mám-li jen Tebe, duše má jásá,
_ nitro mé plní nebesky taj;

může-li býti veˇtšíbo blaba: _
tvoru když Tvůrce svfíj skýtá ráj?

Až jednou vstoupím k oltáři Tvěmu
a k Tobě vznesu bostií ctnou;
ó že/onej, Pane, obeˇtz' mojí,
Ty budeš' --‹ a duše má Tvou! _

Fr. Šť. Šrabálek 5. D. S., Řím.
4., I
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Ant. Krajča C. SS. R., Obořiště-

Významní Obhájci prostřednictví
c Mariina.

Jednou Z předností Panny Marie, o nichž nejčastěji mluví katolická
tradice, jest beze sporu její mateřské prostřednictví. A právě v této
otázce Zvláště sněm efeský, jehož Igoo leté výročí letos Slavíme,

I /V ' I ' 'měl velký vyznam. Otcové shromazdění na tomto sněmu prohlasıli
nejen božské mateřství P. Marıe za článek víry, ale ve svých řeěích
krásně vyjádřili též víru V prostřednictví Matky Boží, která v jádru
existovala V církvi od nejstarších dob. jejich svědectví byla zrnem
hořčıěným, které vzrostlo během několika staletí V mohutný strom,

V' /V 'I I“ Vb h I Í B d lk/ Vh` Vprinasejıci pre o ate of/oce- u e proto S ve ym prospec emvve-
novatı na oslavu letosniho slavného jubilea tohoto pamatneho snemu
toto skrovné pojednání o význaěnějších hlasatelích a obhájcích pro-
střednictví P. Marie od nejstarších dob až po naše časy. Pro větší
jasnost a přehled možno celou tu dobu rozděliti na tři periody:

I) dobu patristickou (v širším slova smyslu), t
2) dobu theologšı starších, O W
3) dobu theologu a Spısovatelu novějsıch.

MI.  
První hlasatelé nauky o prostřednictví P. Marie nacházíme ve

II. Stol. po Kr. Jsou to žáci ze školy Janovy, sv. Justina Irenej.1 SV.
Irenej, biskup lyonský (od r. 177) a slavný muěedník (Ťzoz) velmi
krásně a duchaplně dokazuje, že nejbl. P. Maria je „universo generi
humano causa Salutis.“2 Ano, výslovně nazývá P. Marii „Advocata
Evae” a dodává: ,,Quemadmodum astrictum est morti genus huma-
num per virginem, salvatur per Virginem.“5 Jak vhodně vystižen
je slovy těmi všeobecný prostřednický charakter přímluvyc P. Marie!
Neboť jako „Přímluvkyně Evina” jest přímluvkyní Všech, protože
Eva jako pramáteř všech uzavírá v sobě a představuje všecky lidi.
Tak vykládají toto místo všichni katoličtí vydavatelé a vykladatelé
spisů Ireneových. Na př. Fr. Fenardentius praví: ,,Hic evidentissi-
mum esš prišıos Patresvet martyres proxime ab ibsis apostoltìrum
tempori us, eıparam ırginem invocasse P caeterisque ut imp ora-
rent auctores fuisse; qua in re profecto Apostolos, quorum audi-
tores fuerant, doctores habuerunt... Virginem itaque piissimus Martyr
et doctissimus hic Antistes, decenter Advocatam Evae aliorumque
proinde peccatorum rectissime nominat; cui magno consensu Sub-
scripserunt quotquot de pietate Christiana ab eius aetate sancte pu-
reque senserunt”;“*7 pak uvádí různé doklady. Podobně, ač méně

` 1 Viz pojednání- od J. Bovera 5. J.: ,,5. Irenaeus Lugclunensis, universalis me-
diałionis B. Marìae V. egregius p-ropugnaíor“ Anal. Sacra Tarrac. 1 (1925) 227-24-1.
2 Adv. Hnęv. 1. III. ć. 22. n. 4 M. G. 7, 958-59. --3 ib. I. V. ‹:. 19, 1 M. G. 7. 1175.
_,4'In Iren. l. c. 1806. j v ˇ
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jasně a zřetelně než sv. Irenej, vyslovuje se sv. Justin, rovněž slavný
muěedník (Ť I6y).' _ V V _ z I I  _, e

K nim druzi se jeste jeden znamy apologeta Tertullian (Ť 220),
u něhož „quot paene verba, tot Sententiae”, jak řekl již Vincenc
Lerinský. Praví mimo jiné: ,,In virginem adhuc Evam irrepserat
verbum aedificatorium mortis; in virginem aeque introducendum
erai: Dei verbum extructoriuml vitae: ut quod per eiusmodi sexum
abieraı: in perditionem, p/er eumdem sexum redigeretur in salutem. . .”2

V Prˇávě uvedena svedectvi jsou velmi duležitá, protože ukazují
zretelne, ze predstava o P. Marii jako Nove Eve a O jejim vyznamu
ví ekonomii spásy byla v Církvi sv. již od nejstarších dob, ano,«že
její kořeny sahají až do doby apoštolskéf' e

V těchto Svědectvích je vyjádřena víra všech tří nejstarších
_- I O - v I v I 'I ' ~ V _patriarchatu, jez uvedeni Svedkove zastupuji. Sv. Justin je svedek

pro fintiochii, Tertullián (Z Afriky) pro Alexandrii a sv. Irenej
pro Rím; neboť dlouho dlel v Rímě, aby se tam obeznámil se všemi
podánínìi církve; d I V _ 511 1 1 ,kl

Ne ze se .te yl iviti, ze tato para e a Maria-Eva sta a se za a-
dema principem veškeré mariologie a Zvláště nauky o prostřed-
nictví P. Marie v době patristické. Shledáváme se S ní u všech sv.
Otců, kteří něco o P. Marii napsali? _

Jako dalšího. svědkaö sluší uvésti Origenova odpůrce sv. Meto~
dia, který na sklonku III. Stol. osvěcoval _ Církev svou vědou i ctnost-
mi. Nejprve byl biskupem olympským v Lycii, pak tyrským ve
Fenicii. Zemřel kol r. 312 jako s mučedník. Má ve Svých spisech
mnoho, co pravdu všeobecného prostřednictví nejsv. Panny dosti
jasně vyjadřuje. Na př. V řeči o Simeonovi a Anně, praví o Matce
Boží, že každý hříšník, který se obrátí k této novozákonní Arše
s prosbou o pomoc, bude uzdraven od neduhu hříchu. „Neminem
žrepellit, neminem abominatur. Impertitur sanitates: non participat
aliquid noxium... Sunt haec novae gratiae munera.”7 i _

Ve stol. IV. objevuje se známá velká chlouba církve syrské,
sv. Efrém Syrský, který si získal u svých, ı1:íik velké Ísàávy pro svolu
zsvatost a učenost, že maronite ve svem cir evnim o ciu jej nazy-
vají: „Spiritus Sancti cithara, Ecclesiaeˇ columna, totius orbis Doctor
et Syrorum Proplieta.” Zemřel 373.8 Cteme-li jeho úchvatný a Str-

1 Dinl. ø. Tvyph. ioo M. G. ó, 709-io. -- 2 De ęnvnę Chi-isiì. 17 ML. 2, 782.
5 Dokazují fo i nejstarší zachovanê liłurgie. Na př. v prasíarê liłurgii ełhiopskê,
kłerou někłeří přičííali sv. Markovi; neb jiní dokonce apošíolu sv. Małouši. v jedné
oracì výslovně je 13. Maria nazývána „Mediałrix vere anłe Dominum nosłrum Jesum
Chrisíum“ (Sum. aur. IX. 1452 neb X., 605). Jiná svědectví Z různých liłurgií viz
*v díle: „Bibliotheca vełerum Paírum.“ - 4 Cf. M. G. 7, 849. - 5 Krásně rozepisují
se O Íom: Th. Lìvíns C. SS. R., Die allersel. Jungfrau bei den Väłern der ersłen 6
Jahrh. (ed. F. Drinz) Trier (1-901) 51-89.“ J. Bover, La mediacìón universal de la „Se-
gunda Eva“ en la tradìción pałrìsłica: Est. -Ecl. 2 (1925) 5214550, F. Hein. Schüłh,
'_.MediaÍrix (Innsbruck) (1925) 75 a násl. -- Ó V lll. Stol.' žil łéž sv. .Řehoř Divofvıžrce

265-70), první biskup neo›-c^aesa'rejský. Jemu byly příčííány homilíe „ln Ănnun. Dei-
~parae“, v nichž je .prosířednicíví Mariino nádherně či jasně vyjádřeno-. Dnes se o jejich
žpravosłi pochybuje. - 7 M. G, .I'8., 550. -- 3 Têhož rbku 'ukončil _ svou Słi-asłiplnou
žpozemskou pouf slavný pałriarcha alexandrijský sv. Ałanáš. V jeho spisech se nalézá
skvosłná homìlie o Zvěsłování, kłerá fak výstižně kreslí obraz'-Drosłřednice všech mi-
flosłí. Bohužel .autor je neznámý. (M. G. 28, 956). p i P ›~ .
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hující Magnificat o Prostřednici naší spásy a všech ostatních milosti,
Zdá se nám, že V této věci překonal i nesmrtelného pěvce marián-
ského XII. Stol. sv. Bernarda. Jak často pozdravuje nejbl. P. Marii
jako „Dei et hominum Mediatrix optima, totius terrarum Orbis
Conciliatrix efficacissima, Salus universorum Christianorum, Fons
gratiae et totius consolationis...”* ~ s

Na západě v této době našlo prostřednictví P. Marie výteč-
ného opěvovatele v prvním ze čtyř velkých učitelů západních, sv.
Ambroži, arcibiskupu milánském (Ť 397), který svou osobností ná-
leží k nejvelkolepějším charakterům křesťanského starověku? Zákla-
dem jeho nauky o všeobecném prostřednictví je stará nauka o „Nové
Evě”. Proto vyzývá všecky: „Excipite itaque eX hac Moabitide olla
gratiae coelestis unguentum nec vereamini ne deficiat: quod exina-
nitum est, et plus redundat...”3

Krásné svědectví o prostřednictví „Nové Evy” vydává též sv.
Epifanius, biskup salaminský na Cypru (Ť 403), jehož život oživo-
vala stále neúnavná horlivost pro orthodoxiif*

K němu pojí se též patriarcha cařihradský, sv. Jan Chrysostom
(Ť 4o7), největší řečník na východě a na západě po sv. Augustinovi.

“ eho základníithese 'e stejná Ťako u ředcliůdců: „Pro Eva Maria.”5
I I I J V J P 336
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P. Marii nazyva vyslovne „Mediatrix hominum.
Než Vraťme se opět na západ, dříve než věnujeme pozornost

Otcům sněmu eíeského. Mezi hlasateli prostřednictví nejsvětější Panny
nechybí ani ,,Doctor in exponendis Scripturismaximus“ a nejuče-
nější ze všech Otců církevních, sv. Jeroným 420). Jest i V této
věcivěrným dítkem své doby: ,,Mors per Evam, vita per Mariam.“7
V jiném listě dí: „Talibus namque decebat Virginem oppignerari
muneribus, ut esset gratia plena, quae dedit coelis gloriam, terris
Dominum pacemque refudit, fidem gentibus, finem vitiis, vitae
ordinem, moribus diSciplinam.“8 Adále: „Vere plena (gratia), per
quam largo Sancti Spiritus imbre Superfusa est omnis creatura...
Ac per hoc quidquid maledictionis infusum est per Evam, totum
abstulit benedictio Mariae.”9 S nim souhlasí i jeho přítel sv. Augu-
stin (Ť 43o), největší .Z církevních Otců křesťanského starověku,
v němž krásně se harmonisuje tvůrčí síla Tertulliánova S církevním
duchem Cypriánovým, dialektická obratnost Aristotelova S ideálním
vzletem Platonovým. Myšlenka ,,Iisdem gradibus, quibus perierat
humanap natura a Domino Jesu Christo reparata est... Per feminam
mors, per feminarn vita; per Evam interitus, per Mariam salus“1°
opakuje se u něho velmi často v různých variantech. Proto nazývá
ı±ııiııìì 

1 De laud. 5. Geniłricis; neb Or. adí Deiparam. Sysíemałicky jeho naukuo
prosiřednicłví zpracoval opěi Bover, Eflph. Íheol. Lov. 4 (1927) 161-179. -- 2 Viz Bo-
ver,“ La mediación universal de Maria segun San Ambrosio, Greg. 5 (1924) 25-45.
5 De insi. viz-g. ø- 12 n. 83 M. L., ió, 540. - 4 Hflęv. 78 n. 18 M. G. 42,3 750. Ham.
in laud. Deiparae, kde P. Maria nazývána „Mediaírix“ není zaručeným“ jeho dílem. --1
5 Høm. in S. Døsnhn 2. M. G. 52. 768. -- 6 Sinn. ani-. IX. 1452. -- 7 Ep. 22 na
Eusłoch. n. 21 ML. 22, -4-08. -- 8 E.p.- IX. 5 Ad paulam ei ~Eusł__M. L. 50, 150. --
9 lb. 151. Tento list' sv. Jeroným psal původně řecky. Později přeložen do-lałiny. Další
lisi (De Ässump. B. V. Mariae). obsahujíci krásná svědecłvi o pros(řednicíví,` je po-
chybný. - 10 De_5ymb. ad Caiech. c. 4- M. L. 40,655. Ť 3
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hující Magnificat o Prostřednici naší spásy a všech ostatních milosti,
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Na západě v této době našlo prostřednictví P. Marie výteč-
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Ambroži, arcibiskupu milánském (Ť 397), který svou osobností ná-
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Evě”. Proto vyzývá všecky: „Excipite itaque eX hac Moabitide olla
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“ eho základníithese 'e stejná Ťako u ředcliůdců: „Pro Eva Maria.”5
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P. Marii nazyva vyslovne „Mediatrix hominum.
Než Vraťme se opět na západ, dříve než věnujeme pozornost
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stin (Ť 43o), největší .Z církevních Otců křesťanského starověku,
v němž krásně se harmonisuje tvůrčí síla Tertulliánova S církevním
duchem Cypriánovým, dialektická obratnost Aristotelova S ideálním
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5 De insi. viz-g. ø- 12 n. 83 M. L., ió, 540. - 4 Hflęv. 78 n. 18 M. G. 42,3 750. Ham.
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P. Marii výstižně ,,Scalae coeli“ a dodává: „Ascende securus, qui
desideras coelum.“ _ 2  

Kolem r. 430 Zesnul v. Pánu též bl. Nilus, opat, který Z caři-
hradského prefekta zároveň se svým synem Theodulem Stal se po-
korným mnichem a mimo jiné hlasatelem Mariina prostřednictví?
To platí též o sv. Hesychiovi, knězi jerusalemském, o němžičini
zmínku sv. Cyril V životopise sv. Euthymiař*

“ Velký význam pro naši otázku měl, jak již v úvodě řečeno,
sněm efeský, který 22. června 431 v památném prvnim sezení od-
soudil učení“ Nestoriovo a prohlásil za článek víry boží mateřství
nejbl. P. Marie. Jaké bylo smýšleni Otců sněmu V naší otázce, možno
poznati aspoň Z těchto malých ukázek. Papeže na sněmu zastupoval
a celý sněm řídil sv. Cyril Alexandrijský (Ť 444). Velký tento učitel
Církve a patriarcha alexandrijský pv řeči, konané na .tomto sněmu

“ vı ` ' V ~ O 2 vv/ / ' v Iv pritomnosti vsech biskupu a vericiho lidu, pln nadseni pozdra-
vuje Rodičku Boží: „Salve a nobis Deipara Maria, ívenerandus totius
Orbis Thesaurus.. . Salve, per quam Sancta Trinitas glorificatur et
adoratur..., per quam Coelum exultat; per quam Angeli et Archan-
geli laetantur; per quam ídaemones fugantur... per quam prolapsa
creatura in coelum assumitur. .. per quam toto terrarum orbe fun-
datae 'sunt Ecclesiae...“4 Jiný účastník sněmu sv. Proklus, biskup
Cyzický a později patriarcha cařihradský (Ť 447),Ňvei své Slavné
řeči, korunované ,úplnou porážkou Nestoriovou, nazývá Bohoro-
dičku mimo jiné velmi výstižně „Dei ad homines unicus pons.”5
Výtečným pomocníkem sv. Cyrilla na tomto sněmu byl též sv.
Theodotus Ancyránský, biskup v Gallatii (Ť 446). Proti Nestoriovi
měl zde tři Znamenité homilie o chválách Rodičky Boží, které měl
"'V V/ V V V' ' I V' I I Vjiz drive v Ancyre. Vsecky tri jsou zaroven krasnym chvalozpe-
vem na Prostřednici všech milosti, ,,bonorum Conciliatricem.”Ö Po-
dobně i Basil, biskup ze Seleucie (Ť 458) pozdravuje Matku Syna
Božího: ,,Ave, gratia plena, Dei hominumque Sequestra constituta.“7

j Není tedy divu, že po tomto sněmu sv. Otcové přímo závodí
ve chválách a oslavách našínebeské Prostřednice. K nim připojuji
se i ostatní církevní spisovatelé té doby. Proto nelze mi V tak krát-
kém článku věnovati pozornost všem. Jsem nucen. oineziti se jen
na Význačnější svědky tradice V naší otázce.  , _

První místo mezi nimi zaujímá sv. PetriChrysolog, arcibiskup
ravennský (Ť ca 450), zařazený r. I729z od Benedikta XIII. mezi
učitele církve. Ve Svých krátkých, ale v pravdě zlatých řečech má
mnoho o prostřednictví Mariině. Vizme aspoň nepatrnou ukázku.
Vykládaje slova" andělského pozdravu, volá: „Ave gratia plena!
I-Iaec est gratia, quae dedit coelis gloriam, terris Deum, fidem gen-
. 

1 De Symb. ad Całech. c. 6 M. L. 40, 698. V jeho spisech nacházejí se nádherné
řeči mariánské. jasně hlásající všeobecné pi`o_slředni_c{ví Bohorodičky. Jsou »však dílem
arcibiskupa arelaískěho sv. Caesaria (Ť”54-“5), jednoho“ Z největších lidových řečníků církve
Siarolaíìnskë (MI.-. 59 Äppendix). 4- 2 Ep. 266 M. G. 79, 179 6 j. ˇ- 5 M. (193.
1462 n i. Cfx-.5v.[A1ł"øn5, Cìløv. Mnf. D. I. as :§ 2. - 4 M. G. 77, 991. -- 5 M. G.
65. 682. -- 6 M. G. 77, 1427-28. Cfv. 1394-1.595. - 7 M. G. 85, 445.
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nejbl. P. Marie. Jaké bylo smýšleni Otců sněmu V naší otázce, možno
poznati aspoň Z těchto malých ukázek. Papeže na sněmu zastupoval
a celý sněm řídil sv. Cyril Alexandrijský (Ť 444). Velký tento učitel
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dičku mimo jiné velmi výstižně „Dei ad homines unicus pons.”5
Výtečným pomocníkem sv. Cyrilla na tomto sněmu byl též sv.
Theodotus Ancyránský, biskup v Gallatii (Ť 446). Proti Nestoriovi
měl zde tři Znamenité homilie o chválách Rodičky Boží, které měl
"'V V/ V V V' ' I V' I I Vjiz drive v Ancyre. Vsecky tri jsou zaroven krasnym chvalozpe-
vem na Prostřednici všech milosti, ,,bonorum Conciliatricem.”Ö Po-
dobně i Basil, biskup ze Seleucie (Ť 458) pozdravuje Matku Syna
Božího: ,,Ave, gratia plena, Dei hominumque Sequestra constituta.“7

j Není tedy divu, že po tomto sněmu sv. Otcové přímo závodí
ve chválách a oslavách našínebeské Prostřednice. K nim připojuji
se i ostatní církevní spisovatelé té doby. Proto nelze mi V tak krát-
kém článku věnovati pozornost všem. Jsem nucen. oineziti se jen
na Význačnější svědky tradice V naší otázce.  , _
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mnoho o prostřednictví Mariině. Vizme aspoň nepatrnou ukázku.
Vykládaje slova" andělského pozdravu, volá: „Ave gratia plena!
I-Iaec est gratia, quae dedit coelis gloriam, terris Deum, fidem gen-
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tibus, finem vitiis, vitae ordinem. .. Hanc gratiam detulit Angelus,
accepit Virgo, salutem' saeculis redditura.”1

Ze štol.“ VI. uvádím aspoň dva. Jest to především sv. Eleu-
therius, biskup Z Tournay a mučedník (Ť 532), který překrásně vy-
líčil prostřednictví Nové Evy V řeči O Zvěstování? Jen o rok jej
přežil druhý hlasatel prostřednictví Mariina, biskup Z ,Ruspev Africe,
sv. Fulgensř* 'Ť

Ve Stol. VII. vynikli jako opěvovatelé prostřednictví Královny
nebes na východě SV. M0destus4 (Ť 631) a sv. Sofronius5 (Ť 638),
patriarchové jerusalemští, a na Západě sv. Ildefons, arcibiskup to-
ledský (Ť 667).Ö

Z VIII. Stol. sluší uvésti na prvním místě sv. Ondřeje, arci-
biskupa Z Kréty. Rok jeho sťimrtí není jistý. Dle některých zemřel
již r. 680, dle jiných 728. Uctě mariánské byl oddán celou duší.
Mimo mnohé řeči složil i kanony Triodia, V nichž zřetelně se staví
do řad star/ších oslavcliyatelů prostřednictví Bohorodičky.7

Nemozno tez m cenim pominouti sv. Germana, patriarchy caři-
hradského (Ť 73 3), kterého Baronius nazývá „Lucernam ardentem
et lucentem Ecclesiae, utpote qui non solum sanctis operibus et fidei
catholicae defensione universum illustravit Orientem, sed et scriptis
ipsam Ecclesiam Catholicam luce perfudit.” Ve chválách Prostřed-
nice všech milosti nezná skoro mezí. Ustavičně V různých Variantech
opakuje se u něho myšlenka: „Nullus munerum tuorum numerus
est. Nullus enim nisi per te, o, Sanctissima, 3 salutem conseqnitur.
Nullus nisi per te, o, Castissima, cui donum indulgeatur.”3

Zvláštní zmínky zasluhuje slavný církevní učitel sv. Jan Da-
' V ' I ' V I O 'I O ' O ' O Vmassky, statecny odpurce nestorianu, eutychianufla ikonoklastu (Ť pred

rìı 7 54). Otcové_VII. všeobecncélaíoksnhělmłp kiievbáhlali _ oh něm na/písvati
,, oannis memoria aeterna est. a u “o e 0 e o resve ceni
o mateřském prostřednictví P. Marie, nad slunjée jásnějiphlásají nám
jeho spisy. Praví výslovně o P. .Mariiz ,,Tu quoque fons veri lu-
minis et inexhaustus ipsiusmet vitae thesaurus, uberrimaque bene-
dictionis scaturigo, quae cuncta nobis bona conciliasti et attulisti . . J.
gratiae flumina.. . perennemque benedictionem fundis.“9

Dosti značnou řadu hlasatelů Mariina prostřednictví V násle-
dujícím století zahajuje opět patriarcha cařihradský sv. Tarasius
(Ť 806), jenž pozdravuje nejbl. Pannu Marii: ,,Ave, Mediatrix omnium,
quae sub coelo sunt.”1° Jeho věrným následovníkem je sv. Theodor
Studites“ (Ť 826). Překrásná jsou též svědectví ve spisech sv. Josefa
Hymnografa12 (Ť z 883) flz-.Šnichž Většin“aipřijatta byla do liturgie 1 Církve
východní. Zvláštním zjevem X. Stol. je císař cařihradský Lev VI.
(Ť 911). Ač byl jen laikem, napsal též mnohé homilie. V jedné praví
n±n±ą 

I Søvnı. 145 M. L. 52, 585; Cfv. Sęnn. 140 ib. 577 n j. - 2 M. L. 65, 98-99.
5 Sęnn. 56 De ønnd. Mnx-. M. L. 65, 899-900. -- 4 M. G. 86 B, 5291-04. 5502-6.
5 Své chvály uložil hlavně V ł. Zv. ,,Triodion“, jež- bylo přejało do liłurgických knih
řeckých. M. G. 87, 5945, 5967 n i. - 6 Lib. da Vix-g. ø. 12jM. L. 96, 105-8. Krásná
Svědeciví se nacházejí łéž vknize ,,De corona Virginia“. jež se dříve přičíiala sv. Ilde-
fønsn. _- 7 MG. 97.- 1515; 1426 n j. -- 8 De Zønn, M. G. 98. 579. -- 9 I-Iørn. I.
in Dormił. B. V.ˇM., M. Cı. 96. 715. -- 10 Hom. in Draesenł. D.. M. G. 98, 14-99.
11 M. G. 99, 722 sq. 12 M. G. 105, 1127; 1187 n j. 2
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tibus, finem vitiis, vitae ordinem. .. Hanc gratiam detulit Angelus,
accepit Virgo, salutem' saeculis redditura.”1

Ze štol.“ VI. uvádím aspoň dva. Jest to především sv. Eleu-
therius, biskup Z Tournay a mučedník (Ť 532), který překrásně vy-
líčil prostřednictví Nové Evy V řeči O Zvěstování? Jen o rok jej
přežil druhý hlasatel prostřednictví Mariina, biskup Z ,Ruspev Africe,
sv. Fulgensř* 'Ť

Ve Stol. VII. vynikli jako opěvovatelé prostřednictví Královny
nebes na východě SV. M0destus4 (Ť 631) a sv. Sofronius5 (Ť 638),
patriarchové jerusalemští, a na Západě sv. Ildefons, arcibiskup to-
ledský (Ť 667).Ö

Z VIII. Stol. sluší uvésti na prvním místě sv. Ondřeje, arci-
biskupa Z Kréty. Rok jeho sťimrtí není jistý. Dle některých zemřel
již r. 680, dle jiných 728. Uctě mariánské byl oddán celou duší.
Mimo mnohé řeči složil i kanony Triodia, V nichž zřetelně se staví
do řad star/ších oslavcliyatelů prostřednictví Bohorodičky.7

Nemozno tez m cenim pominouti sv. Germana, patriarchy caři-
hradského (Ť 73 3), kterého Baronius nazývá „Lucernam ardentem
et lucentem Ecclesiae, utpote qui non solum sanctis operibus et fidei
catholicae defensione universum illustravit Orientem, sed et scriptis
ipsam Ecclesiam Catholicam luce perfudit.” Ve chválách Prostřed-
nice všech milosti nezná skoro mezí. Ustavičně V různých Variantech
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' V ' I ' V I O 'I O ' O ' O Vmassky, statecny odpurce nestorianu, eutychianufla ikonoklastu (Ť pred

rìı 7 54). Otcové_VII. všeobecncélaíoksnhělmłp kiievbáhlali _ oh něm na/písvati
,, oannis memoria aeterna est. a u “o e 0 e o resve ceni
o mateřském prostřednictví P. Marie, nad slunjée jásnějiphlásají nám
jeho spisy. Praví výslovně o P. .Mariiz ,,Tu quoque fons veri lu-
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n±n±ą 

I Søvnı. 145 M. L. 52, 585; Cfv. Sęnn. 140 ib. 577 n j. - 2 M. L. 65, 98-99.
5 Sęnn. 56 De ønnd. Mnx-. M. L. 65, 899-900. -- 4 M. G. 86 B, 5291-04. 5502-6.
5 Své chvály uložil hlavně V ł. Zv. ,,Triodion“, jež- bylo přejało do liłurgických knih
řeckých. M. G. 87, 5945, 5967 n i. - 6 Lib. da Vix-g. ø. 12jM. L. 96, 105-8. Krásná
Svědeciví se nacházejí łéž vknize ,,De corona Virginia“. jež se dříve přičíiala sv. Ilde-
fønsn. _- 7 MG. 97.- 1515; 1426 n j. -- 8 De Zønn, M. G. 98. 579. -- 9 I-Iørn. I.
in Dormił. B. V.ˇM., M. Cı. 96. 715. -- 10 Hom. in Draesenł. D.. M. G. 98, 14-99.
11 M. G. 99, 722 sq. 12 M. G. 105, 1127; 1187 n j. 2
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mimo jiné O P. Marii: ,,Nihil boni non advenit, Te consulente et
nihil mali non aufugit, Te defendente. Omnia per Te concedit, qui
creaturarum bono Te in hanc edidit lucem...'“ 5

Ze Stol. XI. uvádím též aspoň několik.Jest“to především známý
Jan Kyriotes čili Geometra, který pozdravuje Rodičku Boží: ,,AVe,
Domina bonorurq omniună . . . quae omnibus omnia, quibus et quando
et quanta et qua ia vis, ispensas.“2

Mezi řeckými Otci je známý zbožný a učený mnich Jakob, O
jehož živlptě Však nevíme njčeho. Zasluhuje však zmínky jako Vý-
tečny ob ajce prostrednictvi Mariinař  5

Na západě vynikl V této době zvláště sv. Petr Damiani, jenž jako
kardinál a rádce papežův získal si nesmrtelných zásluh na poli cír-
kevním. K nehynoucí koruně slávy věčné povolán byl od Pána
r. I072; mezi učitele Církve připočten r. I828' od Lva XII. Jak
smýšlel V naší otázce, možno poznati Z této ukázky: „Fecit in Te”,
praví o P. Marii, ,,magna, qui potens est, et data est Tibi omnis
potestas in coelo et in terra... Nihil Tibi impossibile... Quomodo
enim illa potestas tuae potentiae poterit obviare, quae de carne Tua
carnis suscepit originem? ...In manibus tuis sunt thesauri miseratio-
num Domini, et sola electa es, cui gratia tanta conceditur . Nam
Filius nihilnegans honorat Te.“

Století XII. možno nazvati ,,saeculum aureum“ V dějinách nauky
O prostřednictví Matky Boží. A zasloužilo by si vším právem zvlášt-
ního sp_amostatného,__článku. Tak značný zástup vynikajících opěvo-
vatelů Prostřednice všech milosti zde nacházíme! ”

Na počátku tohoto století dokončil svoji požehnanou dráhu
životní slavný arcibiskup kanterburský, sv. Anselm (Ť II09), jenž
byl od Klementa r. 1720 povýšen k hodnosti učitele církev-
ního. Z jeho spisů památné a důležité zvláště pro prostřednictví P.
Marie jsou „Orationes ad s. Virg. Mariam.”_ V jedné z nich volá
pln nadšení: „O Sancta, o Benedicta! In necessitatibus nostris adesse
digneris, nostrum consilium et Auxilium, quae omnibus es promptior,
potentior, efficacior, amabilior, gratiosior et dulcior. Magnifica es in
omni sexu, in omni aetate, in omni conditione, in tribubus, popu-
lis et linguis. Tu es Luna in medio firmamenti. . . Lignum vitae in
medio paradisi . . . Terebinthus extendens ramos gratiae et salutis. ..
Per Te, Domina gloriosa, ad Jesum, Filium tuum, mereamur ascen-
dere . . .Per Te accessum habeamus ad Filium tuum, qui per Te
redemit mundum. O benedicta Inventrix gratiae . . . Domina nostra,
Mediatrix nostra, tuo Filio nos comenda. . .”5 . Ť

J Překrásná J jsou ,též slova výtečného opata a později kardinála
Goflfrida, jenž byl mocnou podporou Urbana II. V boji proti ne-
přátelům (Ť II32). Praví O P. Marii: „Piissima apud piissimum Fi-

1 M. Cı. 107, 168. Nelze se proło diviłi, že Íuło nauku nacházíme ìve východ-
ních církvích schismałických. Víra v prosłřednicłví P. Marie byla u křesťanů fak pevná,
živá a všeobecná od nejsłaršich dob, že zůstala u schismałiků i po odšłěpení od cenłra
jednoły kaiolickê. _ 2 Serm. in Deip. An.. M. G. 106, 846. - 5 Qrał. in Nałiv. Deip.
n. 20-21. MG. 127. 598. -_ 4 Søfnı. I. in Nniiv. B. M. V. ML. 144, 740. -- 5 Oni.
54- íolim 55) M. L. 1.58, 900-Ól.
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Domina bonorurq omniună . . . quae omnibus omnia, quibus et quando
et quanta et qua ia vis, ispensas.“2

Mezi řeckými Otci je známý zbožný a učený mnich Jakob, O
jehož živlptě Však nevíme njčeho. Zasluhuje však zmínky jako Vý-
tečny ob ajce prostrednictvi Mariinař  5
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smýšlel V naší otázce, možno poznati Z této ukázky: „Fecit in Te”,
praví o P. Marii, ,,magna, qui potens est, et data est Tibi omnis
potestas in coelo et in terra... Nihil Tibi impossibile... Quomodo
enim illa potestas tuae potentiae poterit obviare, quae de carne Tua
carnis suscepit originem? ...In manibus tuis sunt thesauri miseratio-
num Domini, et sola electa es, cui gratia tanta conceditur . Nam
Filius nihilnegans honorat Te.“

Století XII. možno nazvati ,,saeculum aureum“ V dějinách nauky
O prostřednictví Matky Boží. A zasloužilo by si vším právem zvlášt-
ního sp_amostatného,__článku. Tak značný zástup vynikajících opěvo-
vatelů Prostřednice všech milosti zde nacházíme! ”

Na počátku tohoto století dokončil svoji požehnanou dráhu
životní slavný arcibiskup kanterburský, sv. Anselm (Ť II09), jenž
byl od Klementa r. 1720 povýšen k hodnosti učitele církev-
ního. Z jeho spisů památné a důležité zvláště pro prostřednictví P.
Marie jsou „Orationes ad s. Virg. Mariam.”_ V jedné z nich volá
pln nadšení: „O Sancta, o Benedicta! In necessitatibus nostris adesse
digneris, nostrum consilium et Auxilium, quae omnibus es promptior,
potentior, efficacior, amabilior, gratiosior et dulcior. Magnifica es in
omni sexu, in omni aetate, in omni conditione, in tribubus, popu-
lis et linguis. Tu es Luna in medio firmamenti. . . Lignum vitae in
medio paradisi . . . Terebinthus extendens ramos gratiae et salutis. ..
Per Te, Domina gloriosa, ad Jesum, Filium tuum, mereamur ascen-
dere . . .Per Te accessum habeamus ad Filium tuum, qui per Te
redemit mundum. O benedicta Inventrix gratiae . . . Domina nostra,
Mediatrix nostra, tuo Filio nos comenda. . .”5 . Ť

J Překrásná J jsou ,též slova výtečného opata a později kardinála
Goflfrida, jenž byl mocnou podporou Urbana II. V boji proti ne-
přátelům (Ť II32). Praví O P. Marii: „Piissima apud piissimum Fi-

1 M. Cı. 107, 168. Nelze se proło diviłi, že Íuło nauku nacházíme ìve východ-
ních církvích schismałických. Víra v prosłřednicłví P. Marie byla u křesťanů fak pevná,
živá a všeobecná od nejsłaršich dob, že zůstala u schismałiků i po odšłěpení od cenłra
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lium suum obtinebit, ut nemo illorum pereat, pro quibus semel
oraverit... I-Iaec veracissime apud omnipotentemjľiilium.. . orando
potest, quidquid desiderat. . .”1

Výstižného obrazu užívá bl. Amedeus, biskup lausannský, po-
jednávaje o prostřednictví P. Marie (Ť II59): „Ramorum suorum
mirabili extensione sese ubique terrarum expandit, ut dispersos filios
Adae ab aestu, a turbine et a pluvia, umbra desiderabili protegeret,
fructuque :saluberrimo aleret esurientes.”2

Proto volá jiný Vynikající oslavovatel Prostřednice milosti, Petr
Celleský, opat a pak biskup chartreský (Ť II87): ,,Piarum Piissima!
Vultum et manus, os et cor, menten et animam, interiorem et ex-
teriorem ad Te convertimus hominem, post Te pleno ore vocife-
rantes: Salus nostra in manu tua!“5

Nejskvělejší i nejnádhernější pomník postavil však Prostřednici
všech milosti ve svých spisech známý opat z Clairvaux, sv. Bernard
(Ť II5 3), oslňující hvězda na mariánském nebi. Ve chvále P. Marie
a zvláště jejího mateřského prostřednictví nepředčil ho nikdo z těch,
kdo opěvovali slávu Rodičky Boží. Ti, kteří žili po něm, směle
čerpali vždy z jeho bohatých pramenů a pokladů. .Svou nauku
o prostřednictví Mariině uložil Doctor mellifluus zvláště V památ-
né řeči: „De aquaeductu”. Vizme aspoň malou ukázku: ,,AltiuS
ergo intueamini, quanto devotionis afifectu a nobis eam voluerit hono-
rari, Qui totius boni plenitudinem 'posuit in Maria, ut proinde, si quid
spei  in nobis est, si quid gratiae, si quid salutis, ab Ea noverimus red-
undare.”4 2

Hle! Toť malý obrázek Významnějších opěvovatelů prostřed-
nictví Matky Boží V prvnich dvanácti Stoletích! Pokračování.

---<>--
V/VMODLITBA K JEZISI. .

,, Ty jsi Kristus, otec svatý, Bůh milostivý, král můj veliký,
pastýř dobrý, učitel jediný, pomocník nejlepší, milý nej-
krásnější, chléb živý, kněz můj na věky, vůdce můj do vlasti, světlo
moje pravé, sladkost moje svatá, cesta moje přímá, moudrost moje přejasná,
prostota moje ryzí, Svornost moje pokojná, stráž moje iíplná, podíl můjdob-
rý, Spása moje věěná.

Kriste ježíši, milování hodný Pane, nacˇ jsem miloval, procˇ jsem si
žádal celý svůj život něčeho mimo Tebe, ježíše, Boha svého .P Kdejsem byl,
když jsem myslí nebyl S ,Tebou .P již od této chvíle všecky moje žádosti ro-
Zehřívejte se a ívylévejte se v Pána ježíše; běžte, dostit'jste se naotálely,“
chvátejte, kam spějete ,ˇ hledejte toho, jehož hledáte. ježíši, Tebe milujž,
v Tobě se kochćjž, Tobě se podivujž všeliký smysl dobrý, Tvé odpovída-
jící chvále. Bože srdce mého. a díle Kriste ježíši, nechť Zhyne srdce
moje duchu svému a živ jsi Ty ve mně, a nechť se rozpálí v duchu mém živé
uhlí Tvé lásky a, rozhoří se v dokonalý -oheň; necht' hoří na oltáři srdce
mého, žíře v útrobách mých, plá ve skrýších duše mé ; v den dokonání mého
kéž jsem nalezen dokonalým ui, Tebe J. 4. . Amen.” l Sv. Augustin.

1 Sex-zn. 8 -- M. L. 157, 268. _ 2 M. L. 188, 1542. -- 5 Sęnn. 74 ML. 202.
868. -- 4 M. L. 185 441.
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oraverit... I-Iaec veracissime apud omnipotentemjľiilium.. . orando
potest, quidquid desiderat. . .”1

Výstižného obrazu užívá bl. Amedeus, biskup lausannský, po-
jednávaje o prostřednictví P. Marie (Ť II59): „Ramorum suorum
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Proto volá jiný Vynikající oslavovatel Prostřednice milosti, Petr
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teriorem ad Te convertimus hominem, post Te pleno ore vocife-
rantes: Salus nostra in manu tua!“5
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1 Sex-zn. 8 -- M. L. 157, 268. _ 2 M. L. 188, 1542. -- 5 Sęnn. 74 ML. 202.
868. -- 4 M. L. 185 441.
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Alfred Tennyson :

 PŘED VEČER Si/ˇ. ANEŽKK
Na střeše kláštera plá sníh
jak jiskzy pod lunou:
můj dech se k nebi jako pára Zdvih
a láká duši mou.
Po sněžném trávníku si hrá

2 stín věží klášterních, -
mě blíže vede před Boha,
jenž sídlí v nebesích.
O Bože, oěist' duši mou

 jak zmrzlou oblohu,
neb první vloěku sněhovou
na prsou okovu.

jˇak před jiskřícím krajem tím
jsou bílé šaty mdlé,
jak Z bledých svící Zemskýchstín
zbyl v Zemi, stříbrné, ˇ
tak Beránkovi jeví se

duch, jenž k Tobě vzlíť, _
tak jsem v ,svém domě na Zemi
jak v tom, v němž doufám být.
O Bože, rozlom nebesa z
a v smělém světle hvězd
svou chot' si přiviň na prsa,
jež v bílém plášti jest.

Už k bránám zlatým zvedá mě,
v nich blesky všude vrou
a nebes chodby hvězdnaté
své světlo dole strou,
a v hloubky stoupají. Hle Z bran
se vlní světla proud,  
iv němž cˇeká na mě Pán,
by Zažeh duše troud.
jen svátek dlouhý jediný
všech svátků řady jsou --
jaki jas svítící v hlubiny --
hle Zenich s nevěstou!

Převedl D.
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František ›Matějíěek, Praha:

' k Vzpomin a.
Poslední lurdské ,,Zdrávas” zní nám stále ještě V uších a my se

-I v- - - k v V °-V d I I ` v_ d-Ivdıbojime pripustiti S utecnost, ze jiz ozniva a ze o jiz ime Z po-
Í I Í " V V IV/svatneho mista Mariina snad navzdy. Myslenky viri hlavou, hovor

vázne. Zraky stále pátrají V mistech, kde již jen mohutný Pic du Jer
halí se do šedavých mlh. Ano, Opouštíme místo plné posvátného dění,

I I ° Oposvatnych dojmu. ˇ 6
Avšak S Lurdy nerozlučně jest spiato ještě jiné místo, totiž Nevers.

Nezastaviti se tam, nebyla by naše pouť ani úplná. Není skoro možno,
aby lurdský poutník netoužil Spatřiti tu, jíž se lurdské události tolik
týkaly a která osmnáctkrát patřila tvářiv tvář Královně nebes. Klášter

V I - I I vI_ I I I V I v Ineversky, jakoby V zadumani lezici, otvira casto svou branu zboznym
poutníkům, kteří jej na chvili poněkud vyruší Z tichého snění. Snění?
Odpusťte mi to Slovo, soudil jsem jen dle vnějšího vzhledu. Vstu-
pujíce dovnitř, jsme vítáni úsměvem Panny Marie Lurdské V dovedně
upravené jeskyni. Zase jakoby obraz domova Vynořil se před naším

V I V' V' V 'V /VI Iprekvapenym zrakem, oci spatrivse drahou maticku, zari radosti a
myšlenky znovu se zatoulají ke skále S posvátnou jeskyní. Mír a klid
vane ze všech prostor klášterních a my se domnívali, že to - sen.

'V ' _ I /V V/V V/ V V/ VJiz vstupujeme do chrámu, srdce klastera. V priseri svatyne zri nase
mysl v minulost zapadlé květy pozemského žití, jimž Sluncem byl
stále ži ící Kristus Pán, kter' s lnil 'e'ich touhu v životě věčném.l Y P J 1
Tu 'iž obrací se náš duševní Zrak ke Známé nám iž ostavě lurdské,

J /V V /“ J ' / J P V/k pastyrce V reholnim rouchu, jak zdobi dovednou rukou pribytek
Boží. S jakou asi láskou sloužila zde Tomu, jenž jí tak podivuhodně
Svou přízeň projevil prostřednictvím Své Matky.

Pohled náš utkví na pobočné kapli V pravo. A tu se nám zdá,
že myšlenky naše, bloudící V minulosti se konkretisují, neboť před
sebou vidíme skutečné tělo blahoslavené Bernardett , e íž tvář usmívá_ Y J J
se předtuchou blízké blaženosti V náručí Neposkvrněné Panny.

Ta, jež Z dojemné pokory a Z touhy býti neznámou si zvo-
lila tento klášter a jen nerada dávala se Spatřiti přicházejícim ná-
Vštěvníkům, nyní již klidně přıjímáprojevyúcty ia obdivu, neboť
každý ctitel mariánský touží Spatřiti též bl. Bernardettu. Jistě na-
vštíví i ,kapli svatého Josefa,:4 kde s počátku byla blahoslavená po-
chována. Opodál nás dojemně upoutává bílé stádečko oveček s ma-
lou pastýřkou Bernardettou.

Mile nás překvapuje a mocně dojímá, je-li nám dovoleno po-
dr - Iv I Z _ - VI I - Iv hivati se do klasterni cely, kde nejdrive nas zaujme oltar se soc ou
Panny Marie Lurdské; téměř proti dveřím spatřujeme lenošku, která
byla úmrtním lůžkem blahoslavené. Zvláštní pozornosti Zasluhuje
skříň s Věcmi, jichž používala. Jest milo nahlédnouti do jejího zá-
pisníčku, při čemžinás naplňuje obdivem velmi drobné a úhledné pís-
mo. Na památku dala nám ještě ctihodná sestra obrázek blahoslavené
Bernardetty s dotýkanou látkou. Neradi se loučíme S milým zátiším ne-

I /V V' I I V V I 0 k V/ V/verskeho klastera, kam prichazi rocne sta a sta poutniku, teri touzi
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Spatřiti místa, která si oblíbila, z nichž své vroucí modlitby vysílala, kde“
_ V 0 'svou zboznou .duši vydechla a, kde nyní; též odpočívá blahoslavená

pastýřka lurdská.. 2 2 ˇ 8 " T
 8 Městečko Nevers působilo na mě zvláštním kouzlem, takže mi ani.
nepřipadá zvláštní, že právě toto místo zvolila si blahoslavená Bernar-
detta. Vždyť i nám, kteří jen- krátce jsme tam pobyli, obrysy sdumavého
kláštera častěji vynořují se před našim duševním zrakem, aby znova.
a znova vyvolaly milé vzpomínky na chvíle, ještě milejší, Ztrávené“
vjeho stínu. 2 _ _

____._.Ř/}.__._.

Carolus Cirbus, Košice : Ý

2  O kráse.
Ť 8 (Estetická úvaha.) A

Rozum, ktorý budí úžas svojou veľkosťou, ktorý V miliardách__
hviezd pátra po tajnostiach, pred najvšeobecnějšími a pred nejprimi-
tívnejšími pojmami, musí uznať svoju obmedzenosť. 4 _

8 K tomu, čo cez dlhé storočia chúlostivo chránili ako iskierky vy-~
' ' d ˇ'k"k ˇ k bbl d'“8patranej prav y, teraz postacuje rat a minut a, a y oo uve ene

V pole neskutočnosti, a aby sa stalo bezcennným to, čo mýlne pokládali'
za ozajstný spoločný poklad.  8

“ Pravda, túto obmedzenosť ľudského, rozumu pociťujeme predo-«
všetkým V estetike, kde protirečenia, výstrednostı fantázıe, ako sa zdá,
dosiahli najväčších svojich rozmerov. I _  

,,Niet ved , ktorá b bola le šie než estetika V daná blúzneniu_ Y , V P › Y
metafyzikov,” poVedaVern.  _

„V ríši filosofie protirečenia nikde nie sú tak veľké ako V estetike.
Nikde nenajdeme toľké ničomné povedania, tol'ko nerozumných, zle“

vI2 Ih v~Ihl k 'k '„ Iv 'k'/' kI_uzivanyc a urcenyc S ov a o V esteti e .V . . , pise vyni ajuci nemec y
estetik Schaller ' _

Ešte aj dnes estetika je ríšou záhad. Mnohí sa snažili a snažia sa pre-
' I 9 0 / V V _ı . 0 , ı n 0 ˇ Oniknut k nim za ucelom aspon trochu, objasnit jej hranice. Co jedon Za

pravdu Vyhlasuje, to ničí druhý. Isté stanovisko prvého V pochybnosť"
privádza stanovisko druhého. Určitá čiastka ľudstva dá Za pravdu

_ I “tomu, ostatna onomu. . ˇ  _
_ Zaoberajme sa Však pojmom krásy! Ť

Od každého prijatá, Všeobecne platná definícia krásy dosial” ešte ne-
J€S\CVU)az.da .Zazflnejlepšiu :eí=i\n“íciu8›=krásy pokládajú Kanto-

2 ø _ J n ø 0 _ /vu, napriek tomu, že Veľký počet estetikov ju zavrhuje ako nespravnu.
Arcelkom oprávnene. 4 _ 4

8 Kant2 Však hovorí 0 kráse: „Krása je to, čo sa páčı Všeobecne,
nútne bez pojmov a užitočnosti “ 2 ~_ 3 _ 0

Jednotlivé poznámky Z „Filosofického slovníka“ (vydaného nákladem Matice cy--
rilo-metodejskej V Olomouci, 419228-1929) od Ph. Dr. Karla Cernockého a Ph. Dr.
Jozefa Kratochvila k spomenutým filozofom sú vybraté takmer doslovne. _

_ 1_Iulius Schaller, Heglov následovnik, žil V I9. storočí. Jeho hlavně diela: „Die“
Philosophie unserer Zeit, zur Analogie und Erläuterung des Hegeľschen Systems“
(21837): „Der historische Christus und die Philosophie“ (1838) etc. _- 2 Imanuel Kantt
(1724--1804), nem. filosof Z Královca. Jeho sústava sa nazýva kriticisinuS_ (Fil. slovník)-
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Naproti tomu ihned' sa stavia Baumgartenfl ktorý za ciel” krásy
kladie Zál”ubu S túžbou spojenú. Kantova definicia krásy nútne vy-
tvára záľubu S túžbou spojenú, kdežto Baumgarten tvrdí prá\e
opak. Podl'a`jeho mienky krása je ,,smyslami prijatá dokonalost”,
ktorá - ako sám vravi --~ najlepšie sa javi V prirode, ktorú za pred-
met dává umelcom.  Ý

S teoriou sv. Tomáša Akvinskěho v niečom sa srovnává i I-Iume,2
ktorý za základ pojmu krásy uznává zál°ubu. Dokial' však sv. To-
máš' k svojej definicii nepripojuje žiadny komentár, naproti tomu
Hume takrečeno udává požiadavky, ktoré má obsahovat pojem krásy.

Ku Platonovmuö náhľadu približuje sa Hegelf* ktorý tvrdí, že
Boh sa nám v podobe krásy predstavuje V prirode á v umeni. Teda
pojem Boha úplne kryje pojem absolútnej krásy; táktiež Plato ho-
vori, že najvyššia idea dokonalosti je podstatou krásy. Túto teoriu
Plato hlásal predovšetkým vo svojcm diele „Hippias minor”. Proti
teorii Platonovej už za jeho života mnohi mali námietky; avšak
sotva oprávnene.  

Pred Platonom túto mienku mal už AnaXagoras,5 ktorý za
najvyšši stupeň krásy považuje vøüg, ktorý je najdokonalejši,vš'emo-

I ˇ V - ~ „' 3 I -- I Avhucı, vsevedıacı. Teda vovg, podla tychto svojich vlastnosti nemoze
byt iným než pojmom samého Boha, čo však aj sám Anaxagoras
tvrdil;

Co satýče toho učeniá, nútení sme uznat ich pravdivost, keď-
že pojem krásy stotožňujú S pojmom božstva, a obidva pojmy za
jedon pokládajú. Anaxagoras, Plato, Hegel atd'. týmto ešte nedefi-
novali krásu, ale len jednoducho poukázali na pôvod krásy.

Je sice pravda, že nič nežije a nejestvuje osihotene vo svete;
ani ničomu opravdivo nerozumieme, jest-li v ňom pojednáváme ab-
straktne a od prirodzených spojitosti odlúčene, ale krásu ako po-
jem nemožno pozorovat odlúčene, lež iba V spojitosti S jestvujúcim.

9 I ' / V I V -,Ked vrchol krásy vıdıme v bozstve, tym sme este nedefino-
váli pojem krásy, nanajvýš božstvo ako absolútnu krásu. Takýmto
rozumkovaním t. ked' pre pojem krásy takou cestou a Spôsobom
chceme určit definiciu, nedôjdeme k ciel'u, jedině azdá Sa dostane-
me do Zamotanej Siete - „circusus vitiosuS”.  

1 G. Baumgarten (1714-1762), Stúpenec \Y/ˇOlfov; od neho pochádza pojem
,,eStetika“. -- Christian Wolf (1679-1754), nem. filoZof,'ktorý uviedol vo fil. sú-
-stávnu filozofiu Leibnitzovu a vytvárál nem. filoz. názvoslovie. (Fil. slov.)

2 David Hume (1696-1782), anglický empiristický filozof. Jeho diela: „Essays
onthe principles of .morality and natural religion“ (Edinburgt 1751); „Elements
of criticism“ (London 1762). i

5 Platon (428--347), gr. filosof, žiak Sokrátov, zakladatel' Akademie. Jadrom
jeho filosofie je nauka o ideách, ktoréznačia mocnú túhu l'udStva`dostúpit až k pra-
vzoru vecí a odtiaľ k Bohu. Hlavné jeho spisy sú; Kriton, Laches, Hippias, Prota-
goras, Symposion, Feidros, Politeia. . . . atd'. -

4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770---1831), filozof absolútna. Abs. rozum
prejavuje sa v prirode a vracia Sa v duchathesí, antithesi a synthesí. Myslenie “á bytie
jp toìožné. Hlása teda abs. idealismus, paulogismus a etický evolucionismus (Fil.
:S OVIIÍ _ ` . . ~ » “

5 Anáxagoras (508-428 pr. Kr.) Z Klazomeny v M. Asii hlásal dualismus. Ako
pričinu dejov svetových prijíma od všetkého telesného odchylný, nehmotný princip,
ktorý nazývá Nous, Rozum, Duch svetový. (Fil. slovník.)
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Hegel vo vysvetľovaní svojej teorie ešte d'alej ide, ked' krásu
s pravdou do jednej sústavy kladie: ,, .. .krása je badatel”ným Vy-
jadrením praVdy...“  ,

Schopenhauerl V kvantite vôle Spatruje krásu, lepšie povedano,
V docielenom jej výsledku.

Rodinou teoriou V tomto ohl°ade So Schopenhauerom je teoria
Hemsterhnisa2 , holandského estetika, ktorý krásu vidí V kvantite
a V kvalite zál”uby. Podľa neho krása je to, čo može vzbudit

V_ O ø V ø ı ,,VVı 0 0 nv. V ø

V clovekovı V najkratsej dobe najvacsiu a najsilnejsiu myslienku.
Tainef* sa liší od predošlých Spomenutých teorií, kedže totiž

nazývá krásu vel”kou ideou (myšlienkou) najlepšie Vyjadrenú na pr..
V umeleckom dıele.

Celé serie učenia by sme mohli spomenút, ktoré zV'áčša buď sú. ~
celkom nesprávne, alebo si protirečia. Sú to: Mendelsshon4 , Hart-
mann5 , Spencerö , Veron, Helmholtz7 atd”. Každý Z nich chce svoje *

I / 3nazory k slave priniest, avšak ich teorie sa navzájom takrečeno ničia..
Myslim, že nebude zbytočnostou, jest-li spomeniem niekol”ko

názorov svatých učencov cirkevných, ktorí taktıež pojednávajú o~
podstate krásy. J

SV. Ambrožs píše: „Illa est enim Vera pulchritudo et in sin-
gulis membrıs esse, quod doceat, et in toto; ut in singulis gratia,
in omnibus formae convenientis plenitudo laudetur.” (Hexaemeron,
Lib. III., cap. 5, n. 21.) A

SV. Bázil (Vazul)° hovorí: ,,Pulchrum est, quod in membro-
rum compositione concinne ac decenter aptatum est, atque efflores-
centem habet gratiam.” (Pod”la PS. 44.)

1 Artur Schopenhauer (1788-1860), nemecký filozof. pessimismu. Jeho hlavný
spis „Die Welt als Wille. . .“ˇhlása, že svet je púhou predstavou človeka, ktorého
Vnútorná podstata je Vol'a. Zivot je utrpenie a tento svet je najhorší zo všetkých
možných. Kltud je len.v nirváne. (Fil. slovník.) -- 2 Franz Hemsterhnis (1720-
179o). Eklektikom bol a odporca Wolfov. ~ 5 H. Taine (1828--1793), franc. filo-
Zof positivismu, kritik a lit. dejepisec. (Fil. slovník.)

4 Mojžíš Mendelsshon (1729-1786), nem. osvietenec (auf Ĺ~;le`ristá). Jeho niektorév
diela: „Uher die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften“ (Berlin 1764), „Briefe
über die Empfindungen“ (Berlin 175;) etc.

5 Eduard Hartmann (1842--1906), filozof „neVedomého“. Podstatou sveta je
,,nevedomé“, ktoré tvorí jak 'Svet fyz. tak i psychický. Pesimismus nútno prekonat
vývojovým optimismom. Hlavný jeho spis: ,,Philos. des UnbeWusten“, 3. SV. (1859)..
(Fil. Slovník.) - Ö Herbest Spencer (1820-1903), angl. sociolog a filozof evolu-
cionismu. (Fil. Slovník.)

7 H. Helmholtz (1821--1885), nem. filozof, stúpenec Kantov, zakladateľ psy-«
chologie smyslov a vynálezca zrkádla ku pozorovaniu Vnútra oka. Jeho hlavně diela:
„Űber das Seten des Menschen“(1855), „Handbuch der psychologischen Optik“ (1859)
atd. (Fil. slovník.) a '

8 SV. Ambrož (340-397), narodil sa V Trieru, studoval právo v Ríme. Bol
Vyvolený ltudom za milánskeho miestodržiteľa a“ kňazstvom za arcibiskupa. Hlavné'
jeho diela sú: „De Isaac et anima“, „De Abraham", „De bono mortis“ etc. Dôle-za
žitým dielom je „De officiis ministrorum“. (Etica.)

9- SV. Vazul (Bazil) (circá 330--379), narodil sa V Cápadockej Caesarii. Studo-
val V Constantinopoli a V Athenách. Ako Caesarejský biskup bol najmocnejším pro-
tivníkom Arianovým. Jeho diela obzvláštne: „Homilie“, „Contra Eunomium“.
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S SV. Augustin* píše: „Omnis pulchritudinis forma unitás est.“
,(1-zpist. 18). A inde: „Videte, in ipsa multitudine si delectat, nisi
unum!” (Serm. _Io3, 44). -- „Omnis corporum pu,l,chritudo_est par_-
tium congruentia cum quadam coloris suávitate. (De Civ. Dei,
Lib. 22, cap. 19). V inom spise vifavi: ,,Nihil est ordinatum, quod
non sit pulchi,'um.” (De vera relig., cap. 41, _n. 77.) _ .

SV., Tomaš2 ov kráse hovori: „Adpulchritudınemtria requirun-
“tur: Primo quidem integritas sive perfectio: quae enim idiminuta
Sunt, hoc ipso turpia sunt; et debita proportio sive consonantia/et
iterumg claritas. Unde quae habent colorem nitidum, pulchra esse di-
-cuntur.“ (1. q. 39. 8. c.) -- ,,Pulchrum indebita proportione consistit,
-quia Sensus delectatus inrebus debite proportionatis.“ (1. q. 5. 4 ad I.)
-~,,.. . ad rátıonem pulchri Seu decorı concurrit et claritas et debita
proportio.” (22. q. 145. 2. c.) - ,,Pulchritudo ,,consistit in quadam
flclaritate et debita proportione.“ (22. q. 180. 2 ad 3.)  

SV. Bonaventura5 však vraví: „Pulchritudo nihil est aliud, quam
-aequalitas numerosá, Seu quidam partium situs cum coloris Suavi-
tate.“ -s 9 ,,Pul»ch-ritudo.. et delectatio non sunt absque proportione.”
(Itinerarium mentis ad Deum, cap. 2). A ˇ

i Z týchto niekoľkých myšlienok môžeme jasne usúdit, ako
»chápu krásu tito sv. učenci. Spolu však týmto náčrtom končím vo
Všeobecnosti názor kat. učencov na krásu. S  , 4

Co Sa Však týče hľadiska, z ktorého chcejú určit pojem krásy,
Severu, je veľmi rozmanitý. Podľa tvrdenia niektorých krása je niečim
samo V sebe jestvujúcim, a to jedna idea, vôľa, božskézjavenie,
pravda atď.; avšak podľa iných súkromých náhľadov krása je Zvláštny
pôžitok. 9

Mnohi pojednávajú o pokroku namiesto toho, aby krásu mohli
určit ako pojem. Sú i taki, ktori Z cieľu krásy chcejú chápat samu
krásu. Mnohi z najnovších estetikov hodlajú najst pôvod krásy V zá-
konoch fyziologie.: J S  5 J

No, hoci ako sa má vec, jednako Všeobecne platná definicia
krásy je otázkou budúcnosti. Naprıek tomu, že minulost svojou
snaživostou nedala odpoved na otázku už dávno predloženú, predsa
-sa pokusila o to; preto tu a tam našla aj nejakú pravdu. Nám, ľu-
ds d V ' “ I I ' I V °' I I -' 'om nesnej doby, nezbyvá teda, ine nez prijat tu, ktora je naj-
bližšiapravde, a ktorása najlepšie srovnává so zásadami cirkvi ka-
“tolick;ej. Ked Svojim osobným názorom chceme si otvorit cestu,
prijmime definiciu, ktorá sa nám) pozdává za najsprávnejšiu. Avšak
__» 

It SV. Augustin Aurelius (354--430), najväčší filozof čias patristických. Hlavné
jeho spisy sú: „De vita beata”, „De civitate Dei““, „Confessiones“, „Soliloquia“, „De
flibero arbitrio“. (Fil. Slovník.)  -

2 SV. Tomáš Akvinský (1225--1274), nejväčší zo scholastických theologov a
filosofov. Stanovil presnú metodu theol. a filoz. študia a vymedzil presné hranice
:filozofii a theologii. Hlavné jeho Spisy: „Summa theologica“, „Summa contra gen-
tes“. Papež Lev XIII. doporučil jeho nauku celému křestanskému svetu: Obnovená
jeho nauka sa volá thomismus, alebo novothomismus aj novoscholasticismus. (Fil. slov.)

5 SV. Bonaventura (1221--1279), vl. menom Ján Bon. Tidanza, pfrantiškánský
:filosof a mystik. Najvyššim cieľom vedenia je mystické spojenie S Bohom. Poznanie
smyslové osvetľuje len veci "prirodzené, kdežto poznanie filozofické veci rozumové,
.avšak poznanie najvyššie Boha. (Fil. Slovnik.) J
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__» 

It SV. Augustin Aurelius (354--430), najväčší filozof čias patristických. Hlavné
jeho spisy sú: „De vita beata”, „De civitate Dei““, „Confessiones“, „Soliloquia“, „De
flibero arbitrio“. (Fil. Slovník.)  -

2 SV. Tomáš Akvinský (1225--1274), nejväčší zo scholastických theologov a
filosofov. Stanovil presnú metodu theol. a filoz. študia a vymedzil presné hranice
:filozofii a theologii. Hlavné jeho Spisy: „Summa theologica“, „Summa contra gen-
tes“. Papež Lev XIII. doporučil jeho nauku celému křestanskému svetu: Obnovená
jeho nauka sa volá thomismus, alebo novothomismus aj novoscholasticismus. (Fil. slov.)

5 SV. Bonaventura (1221--1279), vl. menom Ján Bon. Tidanza, pfrantiškánský
:filosof a mystik. Najvyššim cieľom vedenia je mystické spojenie S Bohom. Poznanie
smyslové osvetľuje len veci "prirodzené, kdežto poznanie filozofické veci rozumové,
.avšak poznanie najvyššie Boha. (Fil. Slovnik.) J

78

-



v tom pripade právom žiadáme, aby prijatá definicia krásy ne-
niesla so sebou zhubné známky, ktoré by nakazily umenie a spolu
i spoločnost ľudskú. Vieme, že pravidlá estetiky sú neprestupnými
pravidlami umenia. Jest-li jedno sa mýli, do zkázy vrhá umenie, a Í
umenie nakazí spoločenský život.

Nezabudnime, že pravé umenie ku predu Vedie človeka v mrav-
nom živote, avšak, cieľom umenia zlého a nemravného je, „aby čim
lepšie sa rozduchovala a rozširovala zvrhlost.” (Tolstojl .)

Nemravné' umenie si splodí takú generáciu, ktorá S pochyb- z5-

>. J '2I I I I I - - nyni rozumkovanim bude oslavovat smutny stav moralneho nihi- ,
lizmu. Takáto generácia Však sa stane ošklivou ako pokolenie zmije,

ažktorej každý sa desí; stane sa podobná kloake potkanov, ktorých
večerný súmrak vyháňa za zdochnutými koristami. J i

ss,

4*
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M1~7L,oD11~ì VEČER/i
z- -0'-šľ,.Í.

Z jasmínn na 'výsluní
“vytrySkla bolest z
krok její dnní
předsíní dnše
Zality paprskem Slilníž a nadějí j
S ní 'vzpomínky jdon  
Ty daří roztesknı' Srdce 'však nezkřejí

,g.Í.vw-z..,,=,z-.~,;.=,~=‹‹v.»..
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Melodie jich Smutná a tkliwí Í
plazi Se do Srdce nštkne jak had
je 'věčně mrzfwž a je 'věčně Zˇifoa
je jako žízeň a je jako l/Jlad 4

Z azfmosfěr tZ'ZˇZ'“výcl0 71. mozkn Se Zrodı'

Za šera když 'večer 'v cˇerfvćíncíck nsína
'vzpomínky talınon jak na moře lodí
Zase Se 'vracejí když noc den Zlaasína
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1 L. N. Tolstoj (1828--1910), ruský filozof a spisovatel“. (-Fil. slov.)
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Vóíclafv Skaln ík .ˇ

O díle dra Aloise Langa.
Hned na začátku je nutno poznamenati, že spisy tak vynikajícího

stylisty a uměleckého portrétisty jako je dr. Al. Lang, V širších kru-
zích čtenářských jsou téměř úplně neznámy.. Lan gova díla nepřilákala
k sobě davy. Jsou příliš krásná a jemná, aby halasný dav pochopil
jejich hlubokou, utajenou krásu. Připadají mi jako krásné perly, po-
nořené hluboko na dně literárního moře. Pravá umělecká díla hrouží
se hluboko, až ke dnu, svou přirozenou tíhou; za to ale plevy a
smetí literární blyskotá se na hladině a sluni se V přízni davu. A je
doopravdy málo lidí, kteří dovedou a mají tu odvahu, aby rozhr-
nuli mělký, povrchový kal á sáhli po těchto opravdových per-
lách. Ale jedno je přece podivné: mladá, dorůstajíci inteligence --
studentstvo -- ani. to jich nezná. Konečně této věci nemusíme
se přílis divit, když si uvědomíme, jakým způsobem, S jakou ten-
dencí se dnes přednáší literatura na všech středních školách. V lite-
rární rukověti pro střední školu se student S tímto jménem nesetká
(a když, tak leda někde Vzadu V poznámce), protožeoautoři těchto
rukovětí ve svém „moderním“ rozhledu nedovedou pochopit, že
autor, který do české literatury uvedl středověk i křestanský staro-
věk, znamená V literatuře naší velký zjev. Dra Al. Langa možno
přiřaditi V našem písemnictví k těm postavám a zjevům literárním,
jako jspu Jaroslav Durych, Jakub Deml a celá edice Josefa Floriána ve
Staré Ríši. -- -- - t e

A nyní několik dat ze života dra A. Langa. Lang narodil se
12. června 1869v Držovicích u Prostějova na Moravě. Po době
snivého dětství vstoupil r. I88o na kroměřížské gymnasium, na němž
též za 8 let maturoval. Po prázdninách nato mladý student Lang
rozhodl se vstoupiti do bohosloví. Vstoupil do semináře V Olomouci.
V Olomouckém semináři je dán prvni počátek, první základ k jeho
budoucím literárním pracím. Byla to právě devadesátá léta mi-
nulého století, kdy V bohosloví nastupovala mladá generace kněž-
ská. Prohližíme-li iMuseum, časopis, který je dobrým barometrem
snah, tužeb a vyspělosti bohoslovců, Z těchto let, setkáváme se tu
se jmény: Deml, Odvalil, Kašpar, Kratochvíl, Dostál Lutinov a ovšem
též Lang. Byly to tenkráte začátky nové epochy, éry kulturně ná-
boženské u nás. Celou Evropou tehdy vál čerstvý, ranný Vítr roz-
machu katolictvi. V státech západní Evropy bud' byl již tak zvaný
kulturní boj vybojován nebo dospíval posledního, vítězného stadia.
Je tedy přirozené, že tento proud jásavé životnosti zabušil ina Vrata

V I I I I I Vceskeho katolictvi. A prvni, kdo uvital tento proud, byla mladez.
Prvni kvašení tohoto směru můžete pozorovati V Museu. A jako
mladý stromek rychle vyrůstá a dere se vzhůru k modré obloze,

' / ' V 0 Vtak i tyto snahy rostly, silily a mohutnely. Dnes muzeme pozoro-
vati a hodnotiti jejich ovoce. -- - -

Alois Lang nezůstal nedotčen tímto kulturním proudem. Již
i“. 1891 uveřejňuje V Museu Svou studii O neodvislé ethice. To je
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první vstup Langův do světa literárního a odtud nastává jeho pře-
krásný Vzestup, propracování se a krystalování.DneS, po časovém
odstupu, můžeme směle prohlásiti, že Lang byl jedním Z nejlepších
spisovatelů, sdružených kol „Nového Života“,kam později přispival

svými hodnotnými studiemi. -- Lang byl vysvěcen na kněze r- 1892
a ustanoven katechetou V Mor. Ostravě. V těchto dobách přípravo-
val se pilně k theologickému doktorátu, jehož dosáhl r. 1898. Na
to byl ustanoven profesorem na reálném gymnasiu. Příprava na
doktorát odvedla jej od práce literární, ale již následujícího roku
vidíme jej V „Novém Zivotě“ - a odtud sláva Langova nepřetržitě
áž*'podnes roste. Dnes dr. Lang žije V Králově Poli na odpočinku
a jak svědčí jeho statě V Akordu a nejnověji uveřejřiovaný překlad
Newmanův V revui ,,Na hlubinu“, je neustále literárně činný. --

A nyni je třeba povšimnouti si samých spisů dr. Aloise Langa.
Jsou to následující: Budhismus -- objasnění podstaty budhismu a

V/ Í I V 3 I / V I Ineprime provedeni paralely S krestanstvim, Nabozensky problem
Novalisův, Jacopone da Todi - blázen pro Krista, Uvod do německé
mystiky, Jindřich Suso, Cherubínský poutník - Angelus Silesius, Otec
pouště sv. Jeroným. To jsou vydané knihy Langovy. Mimo ně je
ještě řada studií roztroušena po revuích; jejich knižní Vydání vy-
jde u Kuncíře. Jsou to: August Strindberg, Abaelard a Heloisa.
Výbor z listů Abaelarda a Heloisy a j. Již z tohoto výčtu je viděti,
že tvorba Langova nese se dvojím směrem. Obírá se jednak moder-
ními básníky a spisovateli (Novalis, Strindberg), jednak postavami
středověku, po případě i křestanského starověku. Většina jeho spisů
je věnována mystikům, světcům a náboženským spisovatelům těchto
dob.. Předností Všech těchto spisů je, že jsou psány nádherným, boha-
tým, kypivým slohem, s velikou znalostí psychologickou a s jedineč-

I ' I ˇ IV/ I ' Inou basnickou evokaci dobovou. Lang vytvari ve svych knihách
portréty úžasně životně a tím je přibližuje k dnešku. Lang nevybírá
si postavy mdlé, všední, nýbrž romantické aněkdy i bizarní. Jsou
to osoby a světci, kteří žili V dobách, kdy se rodila gotika a žha-

I I v_ I v I I .I I - O VVym nabozenskym nadsenim vzpinala chramove .zdi k nebesum,
aby je ve výši, vysoko nad lidskými bědami, pokorně sepjala V lo-
mený oblouk, tak velice' podobný rukám, Sepjatým k modlitbě.

Jedna z dobrých Langových knih je ,,Náboženský problém No-
Valisův“. Novalis je slavný německý básník, jenž se ve svých tem-

' h dílech znovu a znovu obíral náboženstvím duchovním životemnyc , J
a záhrobim. Pověstné jsou jeho „Hymny k Noci”, Z nichž nejlepší
partie Lang ve své knížce krásně přeložil. Novalis je také první
básník z ovzduší racionalistické filosofie na sklonku 1 8. Stol. a V první
pol. 19. stol., který poodhalil tmavou- clonu ze středověku a ukázal
tento V jiném, jasnějším světle. „Středověk nebyl tak temný, jak se
mnohým zdá, ale historikové se naň dívali tmavými brejlemi.“ -
Nebot ,,středověk, to byl nesmírný chrám, jehož neuvidíme již,
dokud Bůh nepřijde na zemi -.modlitebna tak prostranná jako celý
Zá ad a V stavená na deseti stoletích extase 'ež doVolu'í řem'šletiP Y › J J P Y
O Deseti Přikázáních Sabáothových. Bylo to Vesměrné poklekání
V adoraci nebo V hrůze. I rouhači a krvežíznivci byli na kolenou,
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první vstup Langův do světa literárního a odtud nastává jeho pře-
krásný Vzestup, propracování se a krystalování.DneS, po časovém
odstupu, můžeme směle prohlásiti, že Lang byl jedním Z nejlepších
spisovatelů, sdružených kol „Nového Života“,kam později přispival

svými hodnotnými studiemi. -- Lang byl vysvěcen na kněze r- 1892
a ustanoven katechetou V Mor. Ostravě. V těchto dobách přípravo-
val se pilně k theologickému doktorátu, jehož dosáhl r. 1898. Na
to byl ustanoven profesorem na reálném gymnasiu. Příprava na
doktorát odvedla jej od práce literární, ale již následujícího roku
vidíme jej V „Novém Zivotě“ - a odtud sláva Langova nepřetržitě
áž*'podnes roste. Dnes dr. Lang žije V Králově Poli na odpočinku
a jak svědčí jeho statě V Akordu a nejnověji uveřejřiovaný překlad
Newmanův V revui ,,Na hlubinu“, je neustále literárně činný. --

A nyni je třeba povšimnouti si samých spisů dr. Aloise Langa.
Jsou to následující: Budhismus -- objasnění podstaty budhismu a

V/ Í I V 3 I / V I Ineprime provedeni paralely S krestanstvim, Nabozensky problem
Novalisův, Jacopone da Todi - blázen pro Krista, Uvod do německé
mystiky, Jindřich Suso, Cherubínský poutník - Angelus Silesius, Otec
pouště sv. Jeroným. To jsou vydané knihy Langovy. Mimo ně je
ještě řada studií roztroušena po revuích; jejich knižní Vydání vy-
jde u Kuncíře. Jsou to: August Strindberg, Abaelard a Heloisa.
Výbor z listů Abaelarda a Heloisy a j. Již z tohoto výčtu je viděti,
že tvorba Langova nese se dvojím směrem. Obírá se jednak moder-
ními básníky a spisovateli (Novalis, Strindberg), jednak postavami
středověku, po případě i křestanského starověku. Většina jeho spisů
je věnována mystikům, světcům a náboženským spisovatelům těchto
dob.. Předností Všech těchto spisů je, že jsou psány nádherným, boha-
tým, kypivým slohem, s velikou znalostí psychologickou a s jedineč-

I ' I ˇ IV/ I ' Inou basnickou evokaci dobovou. Lang vytvari ve svych knihách
portréty úžasně životně a tím je přibližuje k dnešku. Lang nevybírá
si postavy mdlé, všední, nýbrž romantické aněkdy i bizarní. Jsou
to osoby a světci, kteří žili V dobách, kdy se rodila gotika a žha-

I I v_ I v I I .I I - O VVym nabozenskym nadsenim vzpinala chramove .zdi k nebesum,
aby je ve výši, vysoko nad lidskými bědami, pokorně sepjala V lo-
mený oblouk, tak velice' podobný rukám, Sepjatým k modlitbě.

Jedna z dobrých Langových knih je ,,Náboženský problém No-
Valisův“. Novalis je slavný německý básník, jenž se ve svých tem-

' h dílech znovu a znovu obíral náboženstvím duchovním životemnyc , J
a záhrobim. Pověstné jsou jeho „Hymny k Noci”, Z nichž nejlepší
partie Lang ve své knížce krásně přeložil. Novalis je také první
básník z ovzduší racionalistické filosofie na sklonku 1 8. Stol. a V první
pol. 19. stol., který poodhalil tmavou- clonu ze středověku a ukázal
tento V jiném, jasnějším světle. „Středověk nebyl tak temný, jak se
mnohým zdá, ale historikové se naň dívali tmavými brejlemi.“ -
Nebot ,,středověk, to byl nesmírný chrám, jehož neuvidíme již,
dokud Bůh nepřijde na zemi -.modlitebna tak prostranná jako celý
Zá ad a V stavená na deseti stoletích extase 'ež doVolu'í řem'šletiP Y › J J P Y
O Deseti Přikázáních Sabáothových. Bylo to Vesměrné poklekání
V adoraci nebo V hrůze. I rouhači a krvežíznivci byli na kolenou,
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protože nebylo možno jinak se chovati V přítomnosti strašlivěho,
děsného Ukřižovance, jenž měl souditi všecky lidi. - - - Z venčí
nebyly než temnoty plné draků a pekelných ceremonií. Doby stály
při Smrti Kristově, a slunce se neukázalo.“ (Leon Bloy: Chudá žena.)

Takový je názor na Středověk u katol. spisovatele. A k podob-
nému, ovšem ne tak vyhraněnému názoru přicházeli protestant No-
valis. U Novalise působila úcta mariánská. Panně Marii jsou věno-
vány tyto sloky, rozžhavené láskou k nebeské Paní:

Marie, tebe hledá
už srdcí na tisíc,
ruk tisíce se zvedá J
Z mlh života ti vstříc. při smrti mysl svou.
Jsou tuchou sladkou jati Tys byla přímluvkyní
a věrou plamennou, nám v kříži všelikém, i
že zdraví se jím vrátí, k nim chystáme se nyní,
až klesnou V náruč tvou. _ být S nimi věčně chcem. --

(Hymny k Noci, str. 52-9+-53.)

Tak mnozí již se chvěli
zde tryzníˇ palčivou,
jen k tobe obraceli

Těmito básněmi Novalis dobyl trvalého práva domovského nej-
krásnějšímu květu poesie katolické na protestantském pramenu ně-
meckém. A tato poesie a kouzlo mariánské přivádí jej blíže ke kato-
lictví. Jeho -chmury duševní mizí jako černá mračna za horami, V duši
jeho se jasní, pov/oluje dávná tíseň- - to k duši jeho _promlouvá
Buh. ,,Citi se opet doma - - - a V zapadlych hlubinach nitra

- v I I v - vI I I I z _ztichoucka se ozyva neco jako Stribrny zvuk vzdaleneho zvonku,
jenž vyzvání Večerní klekání. Padá na kolena. A vduši jeho zní
v I ~ I I ` I I I zv v _ Ocarovna melodie stare, davno a davno zapomenute ,pisne predku.

I  Zřím na Staré se malbě skvíti
tvůj líbezný Zjev, Maria.
Však žádná nemůž' vyjádřiti,

V jak vi, duši své tě Vidím já.
SA od Ité .chvíle Světa vřava

f mě odvanulaøjako snem J ,
S a nevýslovně sladké vstává I

na věky nebe V srdci mém. -- - 4

Mariánská poesie to byla, jež otevřela Novalisovi bránu k po-
kladům středověku. Panna Maria u Novalise je skutečnou Marií našeho
Zdrávas, nebeskou Královnou, útočištěm zarmoucených. Odtud vede
jeho vnitřní cesta nutně ke Kristu. Jak u něho pokračuje vědomí nábo-
ženské, je nejlépeviděti ze zápiskůjeho Deníku. Tak na př. má zápis:

Dne 27. července 18oo. 5 s
„Chci 'radostně se vznést nad bídné“ naříkání

/V V' 'I ° V Va smıren S zivotem jit klidne cestou vpred.
Jediný okamžik, V němž Bůh se ke mně sklání,
vyváží dlouhá léta běd.“. - - › (str. II'9.)

Novalis konečně po svém mlhavémi bloudění náboženském do-
Spívá ke Kristu, ale tento V pojetí Novalisově není ani zdaleka
Kristem podle chápání katolického; je neurčitý a nevyhraněný. Je
to Kristus podle názoru moderního, rozpoltěného člověka. A právě
V tom jeví se Novalis předchůdcem dnešního člověka. Význam této
studieLangovy tkví V tom, že autor podal výstižně jeho duševní
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šývoj la; Ipăesnoud psyclìolokgicklou analjçou Vyšetřil pŠ›iìi1ěi;_ljehov_nlá-
ozens yc pre stav e ato icismu. outo praci o o ai nasi i-

teraturu, která podobných studii má velmi málo.
,Jiná znamenitá studie Langova, bohužel dosud kiìiižně nevy-

dana, je „August Strindberg“. Lang tu pronikavou ana ysou roze-
bírá jeho dílo a ukazujei na tomto romanopisci bídu moderního
člověka, ,ztrativšího správnou představu o Bohu a spějícího neod-
Vratně do spárů nihilismu. Vrcholný soud o Strindbergovi, který o něm
podal Lang, je snad nejlepším objasněním jeho problematického
díla, jaké bylo u nás napsáno. Dr. Lang oceňuje je takto: - „Když
vi letech sedmdesátých se V Augustu Strindbergovi počaly "probou-
zet silné instinktyfumělecké, přelámal vesla křesťanské ethiky, při-
pevnil k loďce plachtysvobodné myšlenky a směle vyjel Z přístavu.
Prudké vichrylnovýìlì iglelíšizabořirly se dí) plachtoví Ě loďkä hnala
se divokými s aPY›l u o ymi viry a si enymi prou y mo erního
vývoje. Stastně projela hroznými sympleadami, jako lod' Argo. Jen-
že lod' Argo přivezla Z nebezpečné plavby zlaté rouno... Lodka
Strindbergova Sice štastně projela dlouhým mořem duševních virů

na titanských nárazů rozpěněných vln - ale zlatého rouna nepři-
vezla.. . Stojí teď smutně V tiché zátoce bez plachet, bez Stožáru.
A u kormidla sedí Medea, zlé svědomí. A před časem Sesláblý,
as padesátiletý Stařec Strindberg, pološílený přestálými hrůzami a
úžasy, choulí se úzkostně k zlomenému stožáru a vytřeštěnýma
očima hledí na Medeu. Občas probudí se V jeho žilách dřívější krev,
pak vstává se šíleným leskem V oku a chce zpět V tam ty pěnivé
víry. .. Ale není kormidla, není plachet. . . Zoufale pak tluče hla-
vou o přelomený stožár a úpí s Oidipem: Ó Kithairon, Ó Kitha-
iron. . . A když záchvat minul, choulí se` opět tiše ke zlomenému
stožáru a mimoděk spíná ruce k modlitbě. A se sepjatýma rukama
čeká, že se na vlnách náhle. ukáže vznešená postavaKristoVa, krá-
čející volně po hladině, že přijde k němu, vezmeho za ruku Na
odvede ho odtud daleko. Dříve titan - ted'pološílenec..Věštec my-
šlenky evoluční. . . Chtěl přes Krista, teďvšak rozbíjí si lebku o skálu
Kristovu - Církevkatolickou...” 5 S O 5 O Pokračování.

 .

Tomáš Kempenský _- ‹ I  S

O lásce ke 1KľZ'Stn a o nenávisti ke světa.  
d i  s (Zøhzááınz nžžž, hi. XV1.)  A
ZÚSTAŇTE V LÁSCE MĚ. V

2 Hlas Kristzfžfv blas sladký k posloucbání: prospëřný všem, kdož bo
poslecbnon. Láska ke Krista ›-- zzıteˇšenost myslí, ráj duše,“ nzafoírá se
Sfvětn, přemábá ďábla: nzavírá brány pekla, otevírá nebesa. Láska ke
Krista jest protějškem lásce ke sfoětn: la nic nemají Společného, aniž mo-
Žgzi pżžžívatzf jeçžnob/o/obě vzárofpeá. lsávskal /Že/á<ˇrz,.‹tn.'_ *oűZ[E!záš4/Žfvdk

pajıcı. mz ofvanzg sfoeta. ct)/rsprezenı a oto, jez fv ece te O
pekel. Sebeláska toť sebetnpení: Zapomenntı' na sfveˇif nalezení nebe. Více
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člověka, ,ztrativšího správnou představu o Bohu a spějícího neod-
Vratně do spárů nihilismu. Vrcholný soud o Strindbergovi, který o něm
podal Lang, je snad nejlepším objasněním jeho problematického
díla, jaké bylo u nás napsáno. Dr. Lang oceňuje je takto: - „Když
vi letech sedmdesátých se V Augustu Strindbergovi počaly "probou-
zet silné instinktyfumělecké, přelámal vesla křesťanské ethiky, při-
pevnil k loďce plachtysvobodné myšlenky a směle vyjel Z přístavu.
Prudké vichrylnovýìlì iglelíšizabořirly se dí) plachtoví Ě loďkä hnala
se divokými s aPY›l u o ymi viry a si enymi prou y mo erního
vývoje. Stastně projela hroznými sympleadami, jako lod' Argo. Jen-
že lod' Argo přivezla Z nebezpečné plavby zlaté rouno... Lodka
Strindbergova Sice štastně projela dlouhým mořem duševních virů

na titanských nárazů rozpěněných vln - ale zlatého rouna nepři-
vezla.. . Stojí teď smutně V tiché zátoce bez plachet, bez Stožáru.
A u kormidla sedí Medea, zlé svědomí. A před časem Sesláblý,
as padesátiletý Stařec Strindberg, pološílený přestálými hrůzami a
úžasy, choulí se úzkostně k zlomenému stožáru a vytřeštěnýma
očima hledí na Medeu. Občas probudí se V jeho žilách dřívější krev,
pak vstává se šíleným leskem V oku a chce zpět V tam ty pěnivé
víry. .. Ale není kormidla, není plachet. . . Zoufale pak tluče hla-
vou o přelomený stožár a úpí s Oidipem: Ó Kithairon, Ó Kitha-
iron. . . A když záchvat minul, choulí se` opět tiše ke zlomenému
stožáru a mimoděk spíná ruce k modlitbě. A se sepjatýma rukama
čeká, že se na vlnách náhle. ukáže vznešená postavaKristoVa, krá-
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odvede ho odtud daleko. Dříve titan - ted'pološílenec..Věštec my-
šlenky evoluční. . . Chtěl přes Krista, teďvšak rozbíjí si lebku o skálu
Kristovu - Církevkatolickou...” 5 S O 5 O Pokračování.

 .

Tomáš Kempenský _- ‹ I  S

O lásce ke 1KľZ'Stn a o nenávisti ke světa.  
d i  s (Zøhzááınz nžžž, hi. XV1.)  A
ZÚSTAŇTE V LÁSCE MĚ. V

2 Hlas Kristzfžfv blas sladký k posloucbání: prospëřný všem, kdož bo
poslecbnon. Láska ke Krista ›-- zzıteˇšenost myslí, ráj duše,“ nzafoírá se
Sfvětn, přemábá ďábla: nzavírá brány pekla, otevírá nebesa. Láska ke
Krista jest protějškem lásce ke sfoětn: la nic nemají Společného, aniž mo-
Žgzi pżžžívatzf jeçžnob/o/obě vzárofpeá. lsávskal /Že/á<ˇrz,.‹tn.'_ *oűZ[E!záš4/Žfvdk

pajıcı. mz ofvanzg sfoeta. ct)/rsprezenı a oto, jez fv ece te O
pekel. Sebeláska toť sebetnpení: Zapomenntı' na sfveˇif nalezení nebe. Více
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škodí lichotná řeč domnělého přítele.“ než přísné pokárání člověkem spra-
vedlivým. Úvaha lstivého nastražuje lsti: mysl spravedlivého řádně
dostupuje a prospıva. Nikdo nevyvazne Z pohorsenı, kdo jinému pohoršení
dává. Bůh, vůdce a znatel všech, nestrpí dlouho, aby jeho ovečka bloudila
a mečela; bud' ji nazpět volá poháněje ji holí strachu: nebo pohlížeje na
ni láskyplným okem dává jí, aby se vzpamatovala.

Kde mír a Svornost: tam Bůh a všechno dobré. Kde Svár a různice .ˇ
tam dábel a všechno zlé. Kde pokora: tam moudrost. Kde pýcha: tam
kořen Zloby. Rozdrt' pýchu,' a najdeš veliký mír. Kde tvrdá slova:
tam týráno je jemné srdce lásky. Kde samota a mlčení: tam klid poustevní-
ků. Kde práce a kázeň: tam prospěch nábožných. Kde smích a rozma-
řilost: odtud prchá vyplašené zaslíbení. Lenoch a mluvka jen zřídka
kdy bývá Zkroušený: zřídka kdy prost přečinu. Kde ochotná poslušnost:
tam radostně svědomí. Kde dlouhé klevety: tam nedbalá práce. Kde
sobecká vybíravost: tam nedostatek lásky. Kde rozkvétá učení Kristovo :
tam roste Spása duše. Kde bratrská Svornost: tam sladká píseň. Kde
se zachovává střídmost: tam ctnost Svornosti déle vydrží. Kde se
dbá rozdílu v pokárání cizí viny: tam nikdo si nemůže spravedlivě
stěžovati: ani lehkomyslně horšiti se na představeného. Protož kdosi
řekl: všeho S mírou: Zdrženlivost jest nejkrásnější ctností. Kde trpělivost:
tam veliké vítězství nad nepřítelem. Kam vniká Zmatek .ˇ odtamtud ry-
chle prchá Z domu mír. Uzamkni dveře svých ást: a potěžkej slovasvá
dříve, než promluvíš. Kde víra a pravda: tam bezpečný átulek míru.
Kde lest a ničemnost: tam pošetilé Izívahy a jalová rozšafnost. Kde láska:
tam Duch Svatý. Kde lehkověrné podezření: tam časté rozhořčení. Kde
poznání pravdy: tam potěšení poctivého srdce. Kde vypravování Smyšle-
nek: tam se skrývá časté oklamání přátel. Kde pokorné vyznání: tam
snadné vyprošení odpuštění. Kde se nedostává pozemské moudrosti: tam
jest třeba hojněji vzývati božskou ochranu. Kdokoliv zlomyslně obmýšlí
nespravedlivě věci: sám špatně skončí. Mír hojný člověku dobročinnémuz
a k trpělivosti se připravujícímu. Běda bezbožnému pro jeho zlo a oše-
metnému pro jeho předstírané dobro _- nebot' nikomu neškodí jeho ničem-
nost více než jemu samému. Kde potměšilost, tam lehkovážnost a mnohé
neřesti. Dobře bývá člověku spravedlivému a prostému a beZelstnému.-
nebot' jest S ním Bůh, jenž všechny jeho skutky vede pravou cestou.
Zdaž někdo snadno uvěří tomu, jenž daně slovo špatně zachovává?
Kdo však dané slovo nahrazuje lepším _- pravdu slova nepodlamuje.

VV/ Potěšitelné jest naslouchati dobrému .- avšak chvályhodnejsı konati
je. Nejlepším darem polepšení života. Ovocem dobrého daru .- vystříhati
se hříchů a prospívati ve ctnostech. Plodem zbožné modlitby .- spojiti
své srdce S Bohem v žáru Ducha Svatého. Ten se vroucně modlívá;
kdo dá výhost vší marnosti. Kdo si představuje obraz Ukřižovaného:
ďábelské mátohy rychle Zapudí. Nádherné obrazy, jimiž duše vládne:
ustavičné připomínky utrpení Páně. Kdo denně přemýšlí O svatých ra-
nách Kristových, bolest ran své duše imírní, čistí je a hojí. Kdo si všech
pozemských věcí tak málo váží jako bláta a po cti netouží: čistoty
srdce získává: a svobodně může myslíprodlévati u Boha. Ten vzdává
Bohu nejvyšší chválu a čest: kdo se hluboce pokořuje .- a O Svých vadách
pečlivě rozvažuje, pro ně naříká a pláče. Velikým nářkem Božímu sluchu
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kdy bývá Zkroušený: zřídka kdy prost přečinu. Kde ochotná poslušnost:
tam radostně svědomí. Kde dlouhé klevety: tam nedbalá práce. Kde
sobecká vybíravost: tam nedostatek lásky. Kde rozkvétá učení Kristovo :
tam roste Spása duše. Kde bratrská Svornost: tam sladká píseň. Kde
se zachovává střídmost: tam ctnost Svornosti déle vydrží. Kde se
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stěžovati: ani lehkomyslně horšiti se na představeného. Protož kdosi
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tam veliké vítězství nad nepřítelem. Kam vniká Zmatek .ˇ odtamtud ry-
chle prchá Z domu mír. Uzamkni dveře svých ást: a potěžkej slovasvá
dříve, než promluvíš. Kde víra a pravda: tam bezpečný átulek míru.
Kde lest a ničemnost: tam pošetilé Izívahy a jalová rozšafnost. Kde láska:
tam Duch Svatý. Kde lehkověrné podezření: tam časté rozhořčení. Kde
poznání pravdy: tam potěšení poctivého srdce. Kde vypravování Smyšle-
nek: tam se skrývá časté oklamání přátel. Kde pokorné vyznání: tam
snadné vyprošení odpuštění. Kde se nedostává pozemské moudrosti: tam
jest třeba hojněji vzývati božskou ochranu. Kdokoliv zlomyslně obmýšlí
nespravedlivě věci: sám špatně skončí. Mír hojný člověku dobročinnémuz
a k trpělivosti se připravujícímu. Běda bezbožnému pro jeho zlo a oše-
metnému pro jeho předstírané dobro _- nebot' nikomu neškodí jeho ničem-
nost více než jemu samému. Kde potměšilost, tam lehkovážnost a mnohé
neřesti. Dobře bývá člověku spravedlivému a prostému a beZelstnému.-
nebot' jest S ním Bůh, jenž všechny jeho skutky vede pravou cestou.
Zdaž někdo snadno uvěří tomu, jenž daně slovo špatně zachovává?
Kdo však dané slovo nahrazuje lepším _- pravdu slova nepodlamuje.

VV/ Potěšitelné jest naslouchati dobrému .- avšak chvályhodnejsı konati
je. Nejlepším darem polepšení života. Ovocem dobrého daru .- vystříhati
se hříchů a prospívati ve ctnostech. Plodem zbožné modlitby .- spojiti
své srdce S Bohem v žáru Ducha Svatého. Ten se vroucně modlívá;
kdo dá výhost vší marnosti. Kdo si představuje obraz Ukřižovaného:
ďábelské mátohy rychle Zapudí. Nádherné obrazy, jimiž duše vládne:
ustavičné připomínky utrpení Páně. Kdo denně přemýšlí O svatých ra-
nách Kristových, bolest ran své duše imírní, čistí je a hojí. Kdo si všech
pozemských věcí tak málo váží jako bláta a po cti netouží: čistoty
srdce získává: a svobodně může myslíprodlévati u Boha. Ten vzdává
Bohu nejvyšší chválu a čest: kdo se hluboce pokořuje .- a O Svých vadách
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jest hlas opravdové Zkroušenosti, jenž. prochází iísty hříšníka. At' děláš
cokoliv dobrého.“ čiň ke chvále Boží. Kdo vlastní ctnost i cizí dobré
skutky --- at' jsou jakékoliv -- prostě a upřímně, čistě a ochotně při-
náší ke chvále a poctě Boží .- přičítaje vše Bohu, nic však svým, záslu-
hám ~a síle své, avšak všeho se Zříká a všeho se zbavuje: důkladně
šlape a ničí pýchu, závist a marnou slávu. Neboť O věčnou slávu a čest
se olupuje: kdo v sobě jen a nikoliv v Bohu, dobru nejvyšším, se ra-
duje. A proto blahoslavená Panna Maria jásá v přezbožném svém
chvalozpěvu nad nejvyššími dary, kterých se jí dostalo, a volá: a duch
můj zfıplesal “_v Bohvu,›.S`pć/isiteli mém. Nebot' domnípá-li se někdo,
jest necim, nejsa nicim, sam sebe klame, pravi apostol Pavel. Kteryz
do třetího nebe byv vtržen, nebyl Z něho vynesen; avšak cokoliv do-
brého učinil, učil a napsal, všechno věrně přzčítal Bohu, řka: Z Boží. _ . V, . Jmilosti jsem, cim jsem. z Pľejožlj ]_ D.

Z NASEHO RUCHU
K spolupráci českých či slovenských bolıoslovcov. .

O Dra/ii' brafia ! S
Každému účasłnìkovi lohoíoročného bohosloveckého Sjazdu V Trnave

łkvejú i§łe` V pamäłi radosłné chvíle, łam zažiłé. Shromáždění V peknom
počíe Cesi a Slováci urobili sme Zase hodný krok ku predu vo vzá-
jomnom sa poznání a Z neho vyplývajucej spolupráce. Tešila nás isłe
všełkých łam prìłomných ,badałelná dobrá vôla Cechova Slovákov ku
vzájomnej a užšej spolupráci v našej společnej vlasłi.

predsa však, ako účastníka sjezdu a nesiranného pozorovałeľa,
zarazila ma smułná skuločnosf známa nám už síce všełkým. A preło
chcel by Som. pre jej aktuálnost. na ňu skromno poukázaf V našom
spoločnom časopise. “ Z

Je .io oZaj_ smutná. vec - ako poznamenal pri Zahájení sjazdu
osv. p. biskup Kmefko, že V dvanásłom roku republiky nie sme ešłeu
Spolupráce českých a slovenských bohoslovcov, ale vraj chceme ešte len o
nej pojednávaf.Brałia,Z jednej i druhej sÍrany,zai`nysli,me sa dobre nad
łouło holou pravdou a isie sa Zhrozíme. Dva brałské a sebe łakblízka
kmene, ako sú Cesi a Slováci, nevedia sa ani po 12. roku spoflečnej
jm vlasti porozumíef a sísf sa ku prepołrebnej spoločnejpráci!Cineni
ozaj hrozné? Ved Sme si jazykove či povahove lak blízki, že človek si
ani nevie dobre vysvełlif len nesúlad panujúci V- našich radoch. Dováž-
me. že sme _ kałolìci a bohoslovci a preło ked už iné nie. aspoň fo
úzké pojiłko kałolicizmu, ktoré vie spojif V lone jednej církve ,łoliko rôz-
ných národov, mohlo by nás spojif V jedon łábor,vjedon bojovný šík!
Uvažujme łým Skôr, že naši nepriałelia nehladia na maulichernosìi, pri
kíorých my hádžeme flinłu do žila, ale Svorne pracujú na lom, aby nás
mohli Zołročif a pozbavif všetkých práv. Z ~  

Rôzné sú ozaj príčiny, kłoré bránía spoločný posłup (nebojme sa
._
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chvalozpěvu nad nejvyššími dary, kterých se jí dostalo, a volá: a duch
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Každému účasłnìkovi lohoíoročného bohosloveckého Sjazdu V Trnave
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Íoho výrazu) česko-slovenských bohoslovcov. Nože, leda nahliadnime
hlbšie do nich a uvidime, že nemôžu nijako ospravedlnif našu dołeraj-
šiu nełečnosfl

Jedným Z hlavných dôvodov našej rozpolłenosłi je vraj ešle malé
Vzájomné sa poznanie. Nechcem povedaf, že Ío není pravda, ale pýłam
sa, čia je lo chyba? Isle len naša, prełože sa ani nesłaráme o ło, aby sme
sa vzájomne poznali. Nás zaujimajú časło cudzie pomery a svoje vlasłné
pri łom Zanedbávame. Dre malìchernosłi, nałisnułé nám časło osobami,
pracujúcimi V prvom rade Z osobných záujmov, dáme sa sviesf S pra-
vej cesły a ideme mlčky na jałky, sfa nevinni baránkovia. Dáme si časło
na Seba vplývaf živlami kałolicismu neprajnými, kioré majú połom len
radosf zp našej rozłriešłenosłi.  
ˇ No, poďme však bližšie k lomu sebapoznaniu. i

Za słarého Rakúska boli Cesi a Slováci vládnými kruhy náročky
łak daleko od ,Seba oddelovaní jako severný pol od južného. Apredsa
aj vłedy za režimu nám neprajného vedeli sa shlädaf na společnej im
pôde Slovansłva a časło v dobách úłisku dovolávalisa k sebaochrane
svojej spolupałričnosłi. Drevrałom a vybudováním spoločného šłáłu sa
maly pomery šmahom zmenif. Ale bohužial Zmenilo sa len vel'mi málo
a io preło, že sebapoznanie položili sme na Zlý Základ.

Informovani Zväčša len pláłkami poliłických agiłálorov nemôže Sa
veru nijako bližšie spoznaf. Naše Vzájomné sa nepoznanie vývolalo už
łemer nenávisf medzi nami na miesło pałričnej brałskej lásky. Teda
došli sme už až łak daleko, že aj kałolicki brałia a k tomu ešłe olłár-
ni brałia vedia sa viac nenávidief, ako kłokolvek iný! z `

" Ako iu odpomôcf, kedže skułočnosf je łaka? Iného východiska
pre nás neni, đrahi Bražia, len ło, aby sme sa už raz prebudili zo
spánku a pusłif sa do poziłívnej práce. Najlepším proslriedkom V łom-
ło smere by bola prázdninová Výmena bohoslovcov a mladých ikñazov,
čulédopísovanie, číł. časopisov, knih av pod. A tu chcem podolknúfa
poukázaf bez ,všełkej zášłi, že brałia Cesi akosi pokulhávajú za Slo-
vákmi. Slovenský bohoslovec a kňaz je iste odberałeľom nejakého Čes-
kého kałol. časopisu a je primerane orienlovaný onab. liłerałure českej.
Slovenský bohoslovec má dalej možnosł poznaf českú povahu v osobách
svojich profesorov a iných exponovaných oąôb zo zemi hisłorických,
kłori na Šlovensku pôsobia už 12 rokov.ˇA u Cechov myslím łoło všełko
chýba. My chápeme dosf dobre, že Cesi sú vyspelejši, ako my, a
prełosa radšej venujú a zaoberajú -vecamiim primeranejšimi, ale ne-
môžeme imnijako odpusłifło, že nám časło nevenujú ani io minimum,
čo by mali nám daf už Z brałskej lásky ai spolupałričnosłi. s

Nesmie obsłaf ani dôvod, že sme dva národy celkem odlišne a
že naše Záujmy sú diamełriálne prołi sebe posłavené. Dobre, ked aj
je medzi nami rozdiel, predsa je niečo, čo nás spojuje a ło je kałoli-
cizmus a spoločná vlasf. Každý máme svoje dobré a zlé słránky. Bolo
by łeda žiadúce, aby na łie zlé słránky nehľadelì, leč usilovali sa o-
svojif si łie dobré. Cesi majú kałolicizmus viac menej inłelekłuálny, Slo-
váci Zase masový a preło, keby sme Sa spojili, isłe by sme všade viac
Znamenali, ako rozdvojení a hašłeriaci sa.
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~l\lože ieda, brałia, uvedomme si, že sme bohoslovci a že budeme
v budúcnosłi zodpovedaf sa za svoje činy. Snažme 'sa napravif chyby
našich predkov a nie ich ešłe zváčšovaf. Dokážme už raz, že sme už
iná generácia, ,kłorá chce riešif problem československý a s nim súvisiaci
problém kałolicky pravou brałrskou láskou, posłavenou na základe spo-
ločnej vlasii a kałolicizmu. Damäiajme, že naši nepriałelia vedia dobre,
že len V jednołe je sila a preło učme sa od nich.

Uvažujme a spojme sa, kým není ešłe neskorol  
Spoločnej práci česko-slovenských bohoslovcov privolávam mnoho

zdaru a božieho požehnanial ˇ
i l  5/01/ák Zo Sfrasburku.

IKOZHLEDY
ÝIV

O LHOSTEJNOSTI, KRIZI A O RUCE.
Tílıu llıosfejnosfi lidé necíii. Jsou lıýčkáni dăblem a žen jich

neneclvá pro množsíví kaleidoskopickýclı poíěšení na ni mysliłi. Když
dábel nepřijde sám, boje se, aby nebyl fřebas pokropen svěcenou
vodou, pošle aspoň svělıo čeledina, furianfsívi, černopyšsfví a jak by
se Všecbna sfavovská cfnosf jmenovala. A fo se děje, aniž folio po›-
Sfižený pozoruje, fak poznenálılu se usazuje jed V Srdci. Nakažený
llıosfejnosfi se neroubá, neodporuje, ale není fake nadšen, „je mu
všeclıno jedno“ a nejčasfěji má dloulıou chvili. A/Iluvif mu O milosíi
jesf bzučenim včely, ani ji neodežene, a když bo nikdo neurazí, bude
Vždycky přífelem. A poradil mu. aby si vzpomněl na své mládí, když
se na něm objeví sympfomy fé nejlıroznější clıolery, aby se Íim Za-
cliránil, dáf mu něco čísf, aby se polınulo jeho Zakoralé srdce, fřeba
Helloa nebo Bloya, Zvlášiě fo/zo, profože fakový člověk pofřebuje, aby
kůra jelio srdce byla násilně proražena, fofo! Jemu dále sfačí de~
vifikorunovka nebo upejpavé povídání Nánynky Kuliclıovy, k łomu pak
iroclıu omasfku náboženským, Zbožným brakem. Bylo by fo konečně
V pořádku, jenom kdyby fakový člověk se nepočifal mezi kafoliky, aby
neclıíěl zdraviíi, když jde mimo kříž, aby se Sám nekřižoval Zname-
naje se nějakou muři nolıou, ne křižem,- fím se roulıá, ale elıce býf
fake kafolikem a jakým ješfě! On clıce býf vším, clıce se vyrovnal
i s nábožensfı/im! Udělá si nábožensfvi své a myslí Si. že když už
nějaké má, že může lajdácky smekaf u křížů, furianísky se křižovaí.
rozlıazuje svou rukou, jako kdyby odlıáněl fanfomy. Nepoclıopi, že
„není nic bezvýznamnělıo Z folio. co se fýká křiže“,. jak napsal Arnošf
Hello. Vysměje se tomu, že byikaždý polıyb měl svou plnosf, mnolıo-
Značnosf a že by V něm byla i ucfivosf. Neclıápe fajemsfviekřiže.
neuvědomí si sfrašné a nejsladši fajemsfvi uz'rpeni.l\lař1'ká nad svým
.fěžkým osudem, ale bojí se přirovnal' kříž svěbo ufrpeni ke kříži
bolesfné Spásy, -nebof by se musel sfyděf a nenařikal by.

Pročrse fakový nezasfavi V policlız před sfarým Zrezavělýmnfkří-
8 7 ...
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žem? Vždyť' fen právě fak zachraňuje - a Zachránil jisfě už někoho
-- zachrání sfejně jako pozdrav křesťanský nebo požehnání, vyslo-
Vované při znamení kříže, ve Jménu Ofce i Syna i Ducha Svafého, nebof
fa Slova sama mají rozpěfi kříže. Proč se člověk nezasfaví a nelí~
fuje? Kdyby se nesfyděl! (A ješfě: kdyby fo uměl./) Svěf by se mu
vysmál, sfejně jako on by se smál každému. kdo by chfěl býfi sva-
fým. 5Věf sfrašně málo chápe. A je Velice pohodlný. Vážně krofif
své vášně a krofif své fělo, fo se může dělaf,- dokud je fo příjemně
a vynese fo pověsf spraved/ivce, ale abys při fom frpěl, fo je hřišně
spolěháni na milosrdensfVíiBoží. Což kdyby člověk si fím poškodil
zdraví? Cfnosf všeobecně je nufno doporučovaf, ale vybídnoufk ní,
fo ne, fo je už při/iš přísné. (Mají Zde pravdu, nebof' „Vybídnufí
ke cfnosfi má samo V sobě cosi příliš přísněho“, jak napsal už Hello).
Mimo své nábožensfví chce lhosfejný člověk býfi moderním a mo-
derní doba je Výlupkem lhosfejnosfi, hrozná svou slizkou nevěrou.
Není fo. jen V fomfo sfolefí, což nás frochu fěši, je fove všech
časech, profože každé sfolefí má skomíravou čásf, kferá je vždy do-
bou moderní. Znakem moderní doby je spokojenosf sama se sebou.
Nikdo si nepřízná svou malosf, nikdo nechce býfi lepším, ačkoliv
je folik nufno volaf ke Krisfu o pomoc ar posilu duše. Nemáme-li
dar osobní Zdafnosfi daný od Boha už do kolébky, je hříchem ne-
dovolávaf se Krisfa, aby nás pozvedl. při fom je nufno býf pokor~
ným a ucfivým. A musí býfi zachován určifý způsob, hlavně skrom-
nosf, ne na všechno se vrhnouf a pošpinif, ne psáf O Nejvyšším
všelijak a formou nedůsfojnou a ,myslef si při fom, že fo musí býf
čfeno a že aufor musí býf vážen řka, že píše o předměfě nejůcfy~
hodnějším. Nebyla by fo svafokrádež? s

Tolik je lhosfejnosfi s fváří kafolika, fo/ik zfrnufí V nedopraco-
vanosfi, folik vífězsfví dáblovýchl Ĺhosfejnosf jesf jeho nejzaruče-
nějším poufem. Trpký fresf sfíhá moderní dobu.- Zakovanosf do
lhosfejnosfi, opušfěnosf V Zaklefí a ušpinění plísní a zfuch/inou.
Nejvěfším fresfem je dopusfifi, aby si člověk nesefřel sliz s úsf a
nepřeh/édl svůj fifěrný obzor. Tak hrozný fresf je pro moderní pa~
náčky. A fakový fresf bolí. Ani ne folik, posfiženě, fi O něm fed'aní
nevědí, ale fy, kfeří ukazují jim svou lásku, své Srdce, své rány a
nedojdou špefky soucifu. vydání jsouce jedovafé špíně, kferá- kape
do jejich ran Z hříšnýchprsfů diváků.

Nadějí V bídě a nešfěsfí jesf kříž, nadějí V lhosfejnosfi musí
býfi jenom kříž. Ruka bude vífězem nad lhosfejnosfi. Drofo bude
vífězem, že ona jesf ramenem kříže a kříž jesf jejím nejslavnějším
gesfem. Kříž jesf ukryf. v fajemně její mocí a je neodvo/afelným
fiaf požehnání pro Zemi. Ruka je symbolem přízně Boží, V ní skryfa
šfědrosf ofcova, ona napojena něžnosfí mafčinou. Ruce jsou nej-
zodpovědnější vůli lidské, na ně se může vylíf i Zlořečení, mohou
býfi nejsilnějším násfrojem i dáblovým, profo je nufno je opafrovafi,
Velice je krofifi. Ruce musíme nejdříve žehnafi a pak na nich vynu-
covafi co nejvíce znamení svafého kříže. Hleděf pochopif jejich
fajemsfví. v  
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Znáfe fajemsíví rukou? Sílu lásky V žehnání, hojnosf milosrden-
sfví V darech, mohufnosf doufání V sepěfí a záchranu duše V práci,
slávu Ve znameních, jimiž Vyznáváme svou víru? Znáfe fa/'emsfví
rukou? Ruce jsou kouzelným proufkem, kferým se lhosfejnosf roz-
bíjí, ruce jsou holí ll/lojžíšovou.

Profesor Dr. Jos. Slabý mrłev.

Dohasínal sfarý rok, když V ne-
mocnici Milosrdných brałří v praze
vydechl naposled profesor biblické-
ho słudia. Słarého zákona na bo-
hoslovecké fakuliě Karlovy university
-- Th. a Dh. Dr. Josef Slabý. 29.
prosince skončilo jeho dlouhé ulr-
pení a ołevřely se před ním brány
lepšího živoia. Zpráva o jeho úmrłí
nepřekvapila, ale mnohého Zabolela.
Měli jsme ho rádia on nás. 5 radosłí
nás víłal, když jsme ho přicházeli
do nemocnice navšlívili. Trpěl mno-
ho a návšlěvy byly svěilými okamži-
ky, kdy łrochu na bolesii Zapomínal.
„Hoši milí. drazí jak jsem rád, že
jsle přišli," říkával a když jsme od-
cházeli, vzkazoval pozdrav všem
svým žákům. Však je V lelošním
školním roce viděl V posluchárnách
snad jen jednou. Kornalění cev kom-
plikované bolesłivou sněłí V noze
upouialo jej na lůžko; od října až
do konce roku trvalo jeho marlyrium.
"Jen několik údajů Z jeho živola

a působení. Narodil se 26 března
1.869 V Némeckém Brodě, kde Íaké
vystudoval ˇgymnasium. Theologii
siudoval v.Rímě, kde byl ordinován
a kde faké dosáhl doktorátu boho-
sloví. Do návrału do Vlasłi byl ně-
jaký čas kaplanem V Uslí n./Url.
a pak se słal profesorem na Vojenské
reálce ve Fischau. R. 1898 słal se
Vicerekłorem rakouskéhohospice V
Jerusalémě. době svého pobylu ve
Svałé zemi podnikal daleké a od-
vážné sludijní cesły. +- Do svém
návrafu Z Dalesliny působil více lełz
jako vojenský duchovní V Tridenlu.
Do łé doby spadá jeho povýšení na

dokłora filosofie. Z vojenské služby
odchází na odpočinek, avšak ne na
dlouho. V roce 1911 słává se pro-
fesorem biblického sludia V Králové
Hradci.

V roce 1914 podniká prof.5labý
opěł cesłu do Svałéizemě. Zatím
vypukla válka ap odvážný biblisła
vracíse koňmo přes Sýrii. vydán jsa
čełným nebezpečím. Do Válce“ byl
jmenován profesorem lheologické
fakuliy V Brałislavě. Když pak ne-
došlo ke zřízení bohoslovecké fakul-
ły, přednášel V Nilře a r. 1922 se
słal profesorem pomocných věd bib-
lických a Semiłských nářečí na Cy-
rilomełodějské fakullě V Ólomouci
a Íam byl na rok 1927-28 Zvolen
děkanem. Avšak již koncem roku
1927 je povolán na Karlovu uni-
versiłu, aby se ujal siolice biblického
słudia Siarého Zákona.

Profesor Slabý byl činný iliłe-
rárně. Výsledky jeho słudií uloženy
jsou V čeiných důkladných pojed-
náních i drobnějších ˇčláncích, které
uveřejňoval zvlášłě V Casopisu kałol.
duchovensłva (hlavně V ročnících vá-
lečných), V Hlídce (roč. 1919), V Bib-
lische Zeiłschrifł, V Theol. Quar-
łalschrift (1919).

r Samosłałne Vysly prace La crea-
Zione nella Leileralura babilonese
e nella Biblia (Trenlo 1910) a Sion
a měsło Davidovo ve svěłle nejno-
vějších objevů. (Vzděl. knihovna ka-
łol. 1915). Vědecké činnosłi zesnu-
lého dosfalo se uznání łím. želbyl
jmenován členem orienlálního úsłavu
V Draze. K

Za kráłký čas svéhopobyłu V
hlavním měsłě získalłsi dr. Slabý
všeobecné obliby. Droło jevil kde-
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kdo o něho živý zájem, když ulehl.
Než byl převezen do memocnice,
donášel mu každý den dp. spirituál
Tělo Páně a celá komunita spo-
lečně za něho prosila Pána života
a smrti. Ani po převezení do ne-
mocnice nebyl náš .milý profesor
bez stálého spojení S fakultou. Jeho
pp. kolegové i posluchači často jej
navštěvovali a on vždy .projevoval
přání, opět přijíti mezi ně do semi-
náře. Jiná však byla vůle Boží. Űd
katedry universitní povolán byl před
katedru věčného soudce, aby přijal
odměnu spravedlivou.
ˇ Tichý hřbitov u sv. Matěje na
Sárce přijal jej pohostině do své
země. Daleko od velkoměstského
ruchu odpočívá* tu jeho tělo. Jen
občas zajdou sem na vycházce bo-
hoslovci. aby udělali křížekna hro-
bě milovaného učitele. Jak dlouho
budou vzpomínati? Snad zapadne
Časem V paměti lidské místo jeho
odpočinku, ale objeví se Znovu, až
V slavný den Vzkříšení Všemohoucí
Bůh povolá tělo svého kněze, aby
i ono mělo podíl na věčné odměně.

0 F. B., Praha.

Qbrázky Z, Ruska.

Belgičtí benediktini V Amay-sur-
Meuse vydávají znamenitý unioni-
stický časopis ,,lrénikon", Z jehož po-
sledního čísla podáváme několik za-
jímavých zpráv. JSOU čer.p,.än.y Z rus-
kého bezbožnického časopisu ,,Bez-
božnik u Stanka “ Z loňského roku. V
závorkách jsou udánačísla tohoto ča-
sopisu, Z nichž jsou zprávy vzaty.  

Známky náboženského živofa.

Maxim Gorkij. slavný spisovatel a
přítel bolševiků, založil po svém ná-
Vratu do Ruska deník ,Naše úspěchy'.
V Ó. čísle loňského ročníku byl člá-
nek, V němž Se vysmívá svým hluchým

a zaslepeným dopisovatelům, kteří
nevidí úspěchů. které ho přivádějí V
nadšení. Mezi uvedenými otázkami
jest tato: Űpravdu myslíte, že nábo-
ženství má ještě své oprávnění? -Ne,
nezaniklo ani V SSSR. V továrnách
Amo a Dinamo u Moskvy plní nábo-
ženské povinnosti nejen dělníci neor-
ganisovaní (sans parti), nýbrž i orga-
nisovaní.. I komunistka Kramarova-ja.
jejíž dcera je komsomolkou, má iko-
nostas. Komsomolky a komunisté to-
várny Amo zúčastnili se náboženské-
ho pohřbu jednoho dělníka. při práci
ve skladišti občan Jašin zpíval žalmy
(7). C) velikonocích V jedné Z nejprů-
myslovějších čtvrtí Moskvy nebyly V
kostele jen ženy. Kostel byl plný. Byli
tam i dělníci se svými dětmi... Dělníci
i dělnice navštěvují služby Boží
V Nové Usmanji většina mládeže je
podvlivem kněží a sektářů. Kostel je
vždy plný mládeže(10). VBučize sta-
čí prožití jediný svátek, abychom po-
znali, jak místní život je neuvědomělý
a Zaostalý. Sotva se rozbřeskuje nový
den. již vesnicí hlaholí kostelní zvony.
Óbyvatelé houfně jdou do chrámu...
Mládež jde V čele tohoto zástupu --
jsou to totiž zpěváci na kůru (1 1). V
Možakovu nevědí nic o atheismu.
Mnoho jich chodí-jako kdysi“-do
chrámu. Mládež účinkuje na kůru
(ib.). Na venkově -- dokonce i mezi
mládeží--jsou věřící (ib.). Saisonní
dělníci, přicházející Z venkova, ještě
pevně věří V Boha i V peklo (15). Ve
vesnici před velkým postem se pro-
slechlo, že bude zabrán kostel. Lidé
se postavili do řady a projevili přání
-naposled se vyzpovídati a přijíma-
ti. Celý kraj shromáždil se u kostela.
Denně kněží zpovídaji a podáVají5OO
duším (15, 16).

Tyto události, jen namátkou cito-
vané ze spousty zpráv. stále uvádě-
ných V tisku protináboženském. uka-
zují, že úspěch dlouhého pronásledo-
vání zdaleka není uplnýj 1
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Rímský papež.

' Sovětský tisk sesnažil Z počát-
ku umlčeti protest svaté Stolice.
ale musel konečně V této věci pro-
mluviti. Lid brzy pochopil celou
důležitost jednání římského papeže,
kterého komunisté obviňují, že chtěl
jménem měštáckěho kapitalismu or-
ganisovati vojenskou křižáckou vý-
pravu proti sovětskě Unii. Tak je na
př. známé prohlášení jednoho kněze.
že podle nařízení papeže římského
všechny kostely mají býti otevřeny.
Agitace kněží a sektářů se skutečně
koncentruje ve snaze, odstraniti hro-
madný nápor bezvěrců, používajíc k
tomu křižáckě výpravy kněží i cizin-
ců Qrganisují pronásledování
ruské Církve, praví jistý náboženský
agitátor, zavírají Boží chrámy, nedo-
.volují véřícím je navštěvovati. l'Ile. ve-
likonoce se blíží a vy budete všichni
pracovati V továrnách-máte nepre-
ryvku. Děti, V kterém státě jste to kdy
Viděly? Není bezdůvodně, že se nyní
římský papež, zástupce Kristův naze-
mi, stará a modlí za naše hříšníky
(ib.). Nebo Z dopisu vojákovi: „Modli
se za římského papeže, daroval nám
svobodu. Zavřeli náš kostel. všechny
zahnali do kolchozu, ale papež naří-
dil režimu antikristovu otevříti kostely
a rozpustiti kolchozy. Nyní znovu byl
otevřen náš kostel a kolchoz se roz-
padl. " Do poradě. konané jakým-
si bezbožníkem proti Piu XI ,jistí děl-
níci byli zřejmě proti předsedovi po-
rady. Bezbožníci jednomyslně .očer-
ňují papeže, že jednal ve prospěch
věřících. Jeden Z mladých dělníků
dokonce to dokázal, vystoupiv Z ,čer-
veného koutu' ještě před ukončením
schůze. Jiný, již pokročilý věkem,
vysvětluje po debatě: Všichni mi-
lují moc... zbytečno příti se O papeže.
Já jsem dělník a nemiluji také jen mu-
drování za kamny. Chci stoupati také
kmoci, chci výše, abych mohl měně
pracovatipodobně je tomu u papeže.

' 4

(10). Na poradě nevěreckých dětí,ko-
naně V dubnu a květnu r. 1930 V Mo-
skvě. jeden Z mladých delegátů řekl.
ževjeho krajině liga vojáků-bezboŽ-
níků nechtěla nic podn~ikati, ačkoliv
děti chodily po domech a sjednaly si
dostatečný počet podpisů, aby mohl
býti )zabrán kostel (Antireligioznik,
Č. Ó. .

_ Protesty sv. 0tc.e nezůstaly bez ú-
činku a prestiž papežství V krajích so-
větských je Veliká.Msgre d' Herbigny
napsalvčˇlánku Revue des DeuxMon-
des: Do Ríma došly děkovně dopisy,
spontáně zaslané ortodoxními Zidy
nebo moslemíny, kteří mohli hledati
pomoc i jinde. Stateční venkovaně,
prostí lidé, psali do Německa s přá-
ním, aby jejich zpráva byla ihned za-
slána do Ríma. Qmezme se jen na ci-
tování jednoho Z těchto dopisů:

„Jeho Svafosfi papeži .Ůiu Xl.
Jménem ruských žen -5- vdaných.

sester a matek, jejichž duše chová
vzpomínku na jméno Boží a vždycky
je světila, chtěla jsem sděliti, pokud
možno nejrychleji. Vaší Svatosti, jaká
radost a jaké štěstí naplnilo jejich
srdce, když jsme se najednou do-
věděly, my, trpící a smutně, šťastnou
zvěst, že jste vyzval všechny lidi. aby“
se modlili za orthodoxní. za jejich
pohaněnou víru... Svatý Qtčel Jsou
to pocity tak vznešeně, tak hluboké.
že jazyk lidský je nedovede vyjádřiti.
A já nedovedu svými prostými slovy
vyjádřili „nadšení a podiv, který po-
cituji srdce, která dobrořečí Vašemu
sv. jménu; Dročež, přesvatý Űtče.
osměluji se vrhnouti se k Vašim no-
hám aspoň myšlenkami a zvlažiti je
svými .slzami.

 Z hloubi své duše a Svého ruského
srdce, jménem Všech, děkujeme Vám!

Velebíme Vás Z toho srdce a Z té
ClUŠCl Ruská žena.“ a

Přeložil J. K.
M
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kterého komunisté obviňují, že chtěl
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pravu proti sovětskě Unii. Tak je na
př. známé prohlášení jednoho kněze.
že podle nařízení papeže římského
všechny kostely mají býti otevřeny.
Agitace kněží a sektářů se skutečně
koncentruje ve snaze, odstraniti hro-
madný nápor bezvěrců, používajíc k
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agitátor, zavírají Boží chrámy, nedo-
.volují véřícím je navštěvovati. l'Ile. ve-
likonoce se blíží a vy budete všichni
pracovati V továrnách-máte nepre-
ryvku. Děti, V kterém státě jste to kdy
Viděly? Není bezdůvodně, že se nyní
římský papež, zástupce Kristův naze-
mi, stará a modlí za naše hříšníky
(ib.). Nebo Z dopisu vojákovi: „Modli
se za římského papeže, daroval nám
svobodu. Zavřeli náš kostel. všechny
zahnali do kolchozu, ale papež naří-
dil režimu antikristovu otevříti kostely
a rozpustiti kolchozy. Nyní znovu byl
otevřen náš kostel a kolchoz se roz-
padl. " Do poradě. konané jakým-
si bezbožníkem proti Piu XI ,jistí děl-
níci byli zřejmě proti předsedovi po-
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ňují papeže, že jednal ve prospěch
věřících. Jeden Z mladých dělníků
dokonce to dokázal, vystoupiv Z ,čer-
veného koutu' ještě před ukončením
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vysvětluje po debatě: Všichni mi-
lují moc... zbytečno příti se O papeže.
Já jsem dělník a nemiluji také jen mu-
drování za kamny. Chci stoupati také
kmoci, chci výše, abych mohl měně
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naně V dubnu a květnu r. 1930 V Mo-
skvě. jeden Z mladých delegátů řekl.
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níků nechtěla nic podn~ikati, ačkoliv
děti chodily po domech a sjednaly si
dostatečný počet podpisů, aby mohl
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NOVE KNIHY
Ixžáøv Vønđz-zzš/.zz z ŽIVOTOPISY SVA- sn/čıznž nøilfl ø/øıø/øvø z

TÝCH V pořadí církevních dějin. I. díl.
Vydal Ladislav Kuncíř V Praze 1930.

Od onoho okamžiku. kdy Absolutno
se spojilo S člověčenstvím naším, lidská
duše tím více Se k němu vzpíná. Světci
jsou ti, již V něm Zakotvili Zcela, byť
i po bouřích a oklikách tak rozmanitých,
jak rozmanité jsou povahy lidské. Ale
vøylžicvhni .ptají jaklpusi známkë, známku
te oz Bo a. jejic zivot , ta různé, si
nikdy neodporují. jsou připoutány k Dě-
jinám, jsou Zamotány v jejich nesčetné
Zápletký“ (Hello). Světci jsou tepny Kri-
stova mystického těla -- Církve. Psáti
její dějiny bez nich bylo byzásadním
nepochopením. Obraťme myšlenku a ne-
ztratí na pravdě; k Soustavnému vylí-
čení životů Světců jest nejúčelnější po-
stup casovy. , ,

Toto pojetí životopisů Svatých jest nej-
silnější stránkou nového díla, jehož prv-

ı V/ I v V v v ,ni cast prave vysla. Ve ctyrech Svazcich
chce vyvolati před naše zraky postavy
všech Světců, již kdy byli V Církvi uctí-
Váni,“ jakésiv „chronvologickě martyrolo-
gium . V predmluve, kde podava deti-
nıci a genesi Světce, vymezuje autor Svůj
poměr k látce a k metodě chronologické,
Zde vlastně pragmatické (praktickou Strán-
kuv uspořádání životopisů dle círk. kalen-
dare nahradí Seznam na konci díla). Ná-
sleduje 22 kapitol, zahrnujících dobu do
6. Stol. (Otcové círk.), jež počínají cha-
rakteristikou doby. Světci sem náležející
jsou uvedeni zcela zevrubně (dílo ob-
Ĺáhne ga gøøç jmen),/ovšem zhusta mphl
yti u an pouze strucny udaj. Jinak vsak

jest každl-émufzjevu věnováno místo ú-
merne je o vyznamu.

Obsáhnouti tak značný počet hesel
umožňuje autoru metoda, S níž používá
pramenů (Eckert, Kulda; Bollandisté, Do-
nin,-Stadler, Bitschman). Vynechávaje málo
důležité momenty, přidržuje se jich cel-
kem věrně, místy i formálně (Eckert).
Svou osobnost do díla nevnáší, nechce
materiálu používati k psychologickým Stu-
diím, ovšem také ne k moralisování. Pro-
Stým stylem podává fakta sama; jejich ře
jest konečně nejúčinnější. z

Značnou měrou přispívají k významu
díla hlubotiskem provedené reprodukce
obrazů Svatých, jež slibují býti galerií
křesťanského umění malířského všech dob.

0<

' X.

- s.

I Po vyjítí I. svazku „Zivotopisů Sva-
tych“ se zajímajı o toto dílo mnozí, kteří
O Subskrıpcı nevěděli a litují, že nemohli

V/ ° Í ' *pouziti Vyhod Subskrıpce. jsme ochotni
vyjíti vstříc těmto novým přátelům a po-

I I V - O

volujeme jestě dále subskripční cenu těm,
kteří odeberou I. díl a složí zálohu na IV.
díl 9 .

Dr. Jøsę/ /vIz`ı‹1ž1‹.v ŽIVOT BL. PANNY
MARIE. - Třetí opravené vydání. 1931.
KolejˇRedemptoristů, Obořiště u Dob-
říše, Cechy.

Po velikém úspěchu, kterého toto dílo
dosáhlo učeského lidu, odhodlal se Spi-
sovatel publikovati nové, opravené vy-
dání. Třetí vydání knihy dokazuje Samo
její cenu. Spisovatel se vyhnul všem legen-
dám, jimiž opředla Zbožná mysl věřících
Rodičku Boží a Staví na základech hi-
storických, jež vyhledal V současných spi-
sech rabínských a V biblických realiích.
Ctenář Si snadno může učiniti objektivní
obraz života Matky Boží i doby. V níž
žila. Pro Svůj Snadný Sloh je přístupna
lidem prostým, ale i vzdělaní se zájmem
si ji přečtou. Pro kněze je dobrou po-
můckou pastorační a homiletickou.

Vřele doporučujeme a přejeme si,
aby pronikla do Všech křesťanských rodin_

J. B/esík, C. 55. R.

V. S. vz“1z“n51.ýzDUcH RUSKÉ CÍRK-
VE. Vydal L. Kuncíř, Praha. “

Duchem ruské- církve je uvědomění
příslušnosti k oekumenitě, jež se proje-
vuje V různých dobách různým způso-
bem, orientováním západním nebo vý-
chodním. I přes Svůj . Svéráz duše ruská
je duše evropská. j

Rusko je odlišné od Západu, ale v Sa-
mém Rusku není ustálené náboženské
letory. „Rus je schopen hned spustiti se
k úrovni Karamazova i Svidrigajlova, hned
je podoben Serafinu Sarovskému. Ale jsou
tím vinny „asijské“ typy ruské povahy,
Specifická „ruskost“ ?]e Rusko odlišné, jsou
to však dvě časově rozdílná stadia jed-
noho procesu kultury, ne odlišný typ. Ne-
jsou Správné doměnky filosoíů (Duchiň-
Ski, Talbod, Rebille i koncepce Pan'-Evro-
py hr. Goudenhove-Kalegriho), vyjímající
Rusko Z Evropy a činící je avantgardou
Asie. Nesprávné jsou teorie Speranského,
Uvarova, Magnického iDanilevSkého, hlá-
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Sajíçíz „Evropa je nejen ci/Zí, aleli ne-
přátelské, Ruskuc, ktere musí lasky. la
bez nenavisti Zustavatı lhostejnym k Za-
padu a tvořiti Své vlastní dílo“ (Str. 26).
Nutno je Stýkati se S Východem a pak se
sám sebou namane závěr prof. Rádla:
„Rusko není Orăeııfenř, třšbas ,by Äıám je

usove samí ra 1 ıcıı ja O cast sie _ . .
Rusko konec konců myslí a žije evrop-
sky (z9).“ jsou pojítka, nebdť oba světy
se navzájem pronıkaly a tvorily_ Sy_nthes_u
evropské Zbožnostı. Theologıe 1 filosofie
Východu je płı1“oIäknuta_ katolıëlìıymı 51,1-
v . Autor ne o a resıtı pro em y-
chrodu a Západu, nebo úžeji: problém
církve ruské a církve katolické, nýbrž před-
kládá materiál, aby řešení bylo umož-
něno. Nastiňuje ducha ruské církve, jeho
minulost a tradici.

Příroda sama brzdila kulturní vzrůst
Ruska svou rozlehlostí. Přece však již před
Vladimírem křesťanství zapustilo pevně
kořeny, zej měna zaJaropolka. Herese, které
byly odbyty již V církevním starověku
nebo na začátku středověku, vznikají na
Rusi V 15.-16. Století. Hluboce zasahuje
do církevního života idea ,,Moskva-třetí
Rím", idea, která si vyžádala titul patri-
archy pro moskevského metropolitu Joba
1589. Tím je posíleno národní sebevě-
domí, ale i isolace od ostatního světa.
Tato idea ztrácí na svém lesku, když se
na trůn dostávají katolíci Djmitrij a Vla-
dislav. Následují styky S Rímem, které
udržují Moskvu V pravidelném vztahu
k Evropě. Přerušení těchto styků nastane
po Zvolení Romanovců a nastupuje pe-
rioda duchovního konservatismu. Ruská
Společnost uznala se za jedinou předsta-
vitelku skutečného náboženství. _Veliké
trhliny dostává tento názor za patriarchy
Nikona 1653, kdy bohoslužebné knihy
jsou opravovány Reky a učenci jihorus-
kými. Nové proudy hlásají, že Rus je
pouhou Součástkou Světové církve a ni-
koliv nejdůležitější a neomylnou. Do to-
hoto rámce jsou Zasazoványvpráce rus-
k' h uˇenců IV. Peresvětova Simona Po-yc c ,
lockého, Silv. Medvědeva, význačných pat-
riarchů, Zápas směru latinského S řeckým.
Pripravuje se půda na reformy Petrovy, e-
jichž organická spojitost S minulostí pod-
mínila Zdárný rozvoj. Do této doby dluž-
no klásti vznik směru filoprotestantského,
representovaného Teofanem Prokopovičem
a posílení filokatolíků V osobě St. Javor-
ského a jeho žáků.

Jsme autorovi vděční za jeho historii círk-
ve ruské, která mnoho přispívá k poznání
duše bratrského národa a tlumočení názorů
vyznačných ruských učenců O té otázce. K.

I.

Leon Bloy, NA DRAHU ADQKALYPSY
Kuncíř 1930. Přeložil 0. A. Tichý. _

Bloy poslal do světa tuto svou dceru
a věnem jí dal gesto dárce, jenž rozdává.
ze svých bolestí. Takřka na každé stránce
je jedno věnování, ne-li víc. Kniha (deník)
je svou jistotou jakoby uklídněna a tím
nebezpečná pro každého ,,svobodomyslné-
ho.“ Bloy přesvědčuje, protožeje bojov-
níkem trpicírn, bojovníkem za pravdu, která
žije zTajemstvi. „Je možno žiti bez chleba,
bez vina, bez přístřeší, bez lásky, beze
štěstí; nelze však žití bez Tajemství. Vy-
máhá toho lidská přirozenost.“ A Bloy.
kdyby nebyl služebnikem toho Tajemství,
nebyl by napsal takovéto věnování: Od
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spisovatele „bez přiznání“. který má trochu-.z .
„sena v botách“y a který sedá obyčejně „na
trní.“ Nebyl by totiž býval chudý. jl,

Dr. Jan Míclıalský: DLICH I NEVÉSTA.-
Nákladem autorovým v Prostějově.

Svědectví staré křesťanské literatury jasně-
kresli známky církve, těla Kristova, svědčí
O zvláštním spojení jejim s Duchem sv.,_
svědčí o svatosti nevěsty Kristovy, O lí-
beznosti církve-panny, O lásce církve-matky,
která vede své dětí k dokonalosti a učí je-
ctnostem, Z nichž zvláště čistota ostře vy-
niká uprostřed nemravné_.ho ,pohanství. O
úsilí křesťanství, které chce pronìknoutiz
všechny složky života, avšak též O hříších
v církvi prvotní. V posledních statích pře-
chází autor k otázce misijní, jíž se struč--~
ně dotýká, a k svatosti církve v dnešní době.

Dílo není a nechce býti' učeným pojed-
náním. A tu nechává mluviti místo sebe
dokumenty, jeho slova tvoří pozadí, jež
jasně a stručně spojuje svědectví přehled-~
ně sestavená. Látka je bohatá. Dílo zane-
chává dojem úcty k církvi Kristově. K.-

Fraˇ. Donałus Dfannműller, 0. F.
KDYZ DŘIŠLA NA SVĚT LÁSKA. Il. vy-
dání l931. l3ře_ložily a vydaly sestry Ne-
poskvrněného početí D. Marie v l3řerově._

Tajemně Zmlklou zemí lsraele provívala
předtucha prorokovaného dìvotvůrce. Přišel.
Naplnil zemi láskou, národu přinesl světlo..
Božským zjevem. pokorou obracel spra-
vedlivé k sobě. Strhoval duše, bouřící v nej-
hlubších Záhybech nadšením pro pravdu.
-- Ale člověk nesnesl dokonalosti vedle-
svých model. Zkrvaveného, špinavého a za-
bláceného vlekl ho na kříž, aby se ho
zbavil. ˇ _

„Dovrzen byl a nejposlednějším Z lidí,
mužem bolesti, zkušeným v utrpení,
před jakým lidé tvář si ZaStirají...“

praví O něm prorok Isaiáš. Kristus potu-T
penýz však zvítězil. - A

Blíže poznat Boha, znamená více oce-~
nit jeho lásku. Takový jest zajisté účel
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Sajíçíz „Evropa je nejen ci/Zí, aleli ne-
přátelské, Ruskuc, ktere musí lasky. la
bez nenavisti Zustavatı lhostejnym k Za-
padu a tvořiti Své vlastní dílo“ (Str. 26).
Nutno je Stýkati se S Východem a pak se
sám sebou namane závěr prof. Rádla:
„Rusko není Orăeııfenř, třšbas ,by Äıám je

usove samí ra 1 ıcıı ja O cast sie _ . .
Rusko konec konců myslí a žije evrop-
sky (z9).“ jsou pojítka, nebdť oba světy
se navzájem pronıkaly a tvorily_ Sy_nthes_u
evropské Zbožnostı. Theologıe 1 filosofie
Východu je płı1“oIäknuta_ katolıëlìıymı 51,1-
v . Autor ne o a resıtı pro em y-
chrodu a Západu, nebo úžeji: problém
církve ruské a církve katolické, nýbrž před-
kládá materiál, aby řešení bylo umož-
něno. Nastiňuje ducha ruské církve, jeho
minulost a tradici.

Příroda sama brzdila kulturní vzrůst
Ruska svou rozlehlostí. Přece však již před
Vladimírem křesťanství zapustilo pevně
kořeny, zej měna zaJaropolka. Herese, které
byly odbyty již V církevním starověku
nebo na začátku středověku, vznikají na
Rusi V 15.-16. Století. Hluboce zasahuje
do církevního života idea ,,Moskva-třetí
Rím", idea, která si vyžádala titul patri-
archy pro moskevského metropolitu Joba
1589. Tím je posíleno národní sebevě-
domí, ale i isolace od ostatního světa.
Tato idea ztrácí na svém lesku, když se
na trůn dostávají katolíci Djmitrij a Vla-
dislav. Následují styky S Rímem, které
udržují Moskvu V pravidelném vztahu
k Evropě. Přerušení těchto styků nastane
po Zvolení Romanovců a nastupuje pe-
rioda duchovního konservatismu. Ruská
Společnost uznala se za jedinou předsta-
vitelku skutečného náboženství. _Veliké
trhliny dostává tento názor za patriarchy
Nikona 1653, kdy bohoslužebné knihy
jsou opravovány Reky a učenci jihorus-
kými. Nové proudy hlásají, že Rus je
pouhou Součástkou Světové církve a ni-
koliv nejdůležitější a neomylnou. Do to-
hoto rámce jsou Zasazoványvpráce rus-
k' h uˇenců IV. Peresvětova Simona Po-yc c ,
lockého, Silv. Medvědeva, význačných pat-
riarchů, Zápas směru latinského S řeckým.
Pripravuje se půda na reformy Petrovy, e-
jichž organická spojitost S minulostí pod-
mínila Zdárný rozvoj. Do této doby dluž-
no klásti vznik směru filoprotestantského,
representovaného Teofanem Prokopovičem
a posílení filokatolíků V osobě St. Javor-
ského a jeho žáků.

Jsme autorovi vděční za jeho historii círk-
ve ruské, která mnoho přispívá k poznání
duše bratrského národa a tlumočení názorů
vyznačných ruských učenců O té otázce. K.

I.

Leon Bloy, NA DRAHU ADQKALYPSY
Kuncíř 1930. Přeložil 0. A. Tichý. _

Bloy poslal do světa tuto svou dceru
a věnem jí dal gesto dárce, jenž rozdává.
ze svých bolestí. Takřka na každé stránce
je jedno věnování, ne-li víc. Kniha (deník)
je svou jistotou jakoby uklídněna a tím
nebezpečná pro každého ,,svobodomyslné-
ho.“ Bloy přesvědčuje, protožeje bojov-
níkem trpicírn, bojovníkem za pravdu, která
žije zTajemstvi. „Je možno žiti bez chleba,
bez vina, bez přístřeší, bez lásky, beze
štěstí; nelze však žití bez Tajemství. Vy-
máhá toho lidská přirozenost.“ A Bloy.
kdyby nebyl služebnikem toho Tajemství,
nebyl by napsal takovéto věnování: Od
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spisovatele „bez přiznání“. který má trochu-.z .
„sena v botách“y a který sedá obyčejně „na
trní.“ Nebyl by totiž býval chudý. jl,

Dr. Jan Míclıalský: DLICH I NEVÉSTA.-
Nákladem autorovým v Prostějově.

Svědectví staré křesťanské literatury jasně-
kresli známky církve, těla Kristova, svědčí
O zvláštním spojení jejim s Duchem sv.,_
svědčí o svatosti nevěsty Kristovy, O lí-
beznosti církve-panny, O lásce církve-matky,
která vede své dětí k dokonalosti a učí je-
ctnostem, Z nichž zvláště čistota ostře vy-
niká uprostřed nemravné_.ho ,pohanství. O
úsilí křesťanství, které chce pronìknoutiz
všechny složky života, avšak též O hříších
v církvi prvotní. V posledních statích pře-
chází autor k otázce misijní, jíž se struč--~
ně dotýká, a k svatosti církve v dnešní době.

Dílo není a nechce býti' učeným pojed-
náním. A tu nechává mluviti místo sebe
dokumenty, jeho slova tvoří pozadí, jež
jasně a stručně spojuje svědectví přehled-~
ně sestavená. Látka je bohatá. Dílo zane-
chává dojem úcty k církvi Kristově. K.-

Fraˇ. Donałus Dfannműller, 0. F.
KDYZ DŘIŠLA NA SVĚT LÁSKA. Il. vy-
dání l931. l3ře_ložily a vydaly sestry Ne-
poskvrněného početí D. Marie v l3řerově._

Tajemně Zmlklou zemí lsraele provívala
předtucha prorokovaného dìvotvůrce. Přišel.
Naplnil zemi láskou, národu přinesl světlo..
Božským zjevem. pokorou obracel spra-
vedlivé k sobě. Strhoval duše, bouřící v nej-
hlubších Záhybech nadšením pro pravdu.
-- Ale člověk nesnesl dokonalosti vedle-
svých model. Zkrvaveného, špinavého a za-
bláceného vlekl ho na kříž, aby se ho
zbavil. ˇ _

„Dovrzen byl a nejposlednějším Z lidí,
mužem bolesti, zkušeným v utrpení,
před jakým lidé tvář si ZaStirají...“

praví O něm prorok Isaiáš. Kristus potu-T
penýz však zvítězil. - A

Blíže poznat Boha, znamená více oce-~
nit jeho lásku. Takový jest zajisté účel
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knihy. Každému jest přístupná, rozžehne
světlo všude. Božská láska, pokora a pro-
stota, jež člověka rozlomují, Z ní vane.
Vzbudí úctu ke Kristu, duši kolísajicí při-
nutí k úvaze. Přiblíží Boha nám a nás
Bohu. Bude útěchou trpícim. Sa.

R. Dızzfl. T. _/.z BůH V NÁS. ıı_ vy.
dání. Edice smíru v Přerově 1951.

Celý život křestanský Záleží v tom, aby-
chom věrně plnili zásadu: žíti každý o-
kamžik svého života s Ježíšem Kristem!
Pocitovati Ježíše, svého Boha, důvěrného
Přítele, Mistra, vždy u nás a v nás (Dr.
Périe). Uvědomme si živě, že duše V mi-
losti jest svatostánkem! Toho autor chce
docíliíí svou knihou, která se hodí za roz-
jímání o vykoupeni, o našem vztahu k Bohu,
co máme činiti, aby spojení .S Bohem se
stalo naším pokladem. Q velikéoblibě
této knížky svědčí druhé vydání., . “

Vezmi, čti a rozjímej! K.

J/. Kronus: 0 TCM, KTERÝ PŘlJlTl
MĚL.. . Nákladem V. Kotrby v Praze.
T950. -` _

Tyto biblické kresby, v nichž mocně
vyniká vznešená postava Vykupitele, připo-
mínají mi roztomilé miníatury, plné barev
a světla. Majestát Krále všech králů osl-
ňuje a podmaňuje, božská nauka však
ducha pozvedá a rozohňuje, nesmírná do-
brota pakcele získává. -- Toto vše vylí-
čeno v jednotlivých povídkách s pietou a
vroucností.

Spisovatel uvádí čtenáře do dob nejstar-
ších způsobem poutavým a populárním.
Seznamuje nás S poměrytehdejšího světa
východního i římského a velmi pěkně líčí
také Zjevy přírodní.

Charakteristiky některých osob jsou ob-
zvláště výrazné a psychologicky prohlou-
bené; osoba a povaha Jidášova je tak
vylíčena, že ostře kontrastuje jak S bož-
ským charakterem Ježíšovým tak s upřím-
nou a bezelstnou povahou prostých apo-
štolů;~~rozmařilá Herodiada postavena tu
proti přísnému asketovi Janu Křtiteli ; dobro
proti zlu. ˇ

Stručné povídky nabízejí se samy způ-
sobem příjemným a nevtíravým, takže každý,
po únavné denni práci, ls radostí po nich
sáhne. _ '

Dílo odpovídá touze horlivých křesťanů.
míti pokud možno bližší a rozvedenějši
zprávy o osobě Spasitelově, o Jeho způ-
sobu života v soukromí a mnoha jiných
podrobnostech.

Kniha tato může býti dobrou pomůckou
k meditaci i k biblickým výkladům školním.

 -z'd--

Th. Dr. Bøhnznžı spáčžı T. .1.z ŽIVOT
KRlSTA PANA podle čtyř evangelíí. ll. díl.
Nákladem kníhkup. Gustav Francl, Praha
1950.

Svazek ll. dílu obsahuje všechny před-
nosti prvního, ba snad je převyšuje. Roz-
jímajíci patří na osobu Kristovu v jeho
veřejné činnosti až ke třetí slavností veli-
konoční. Kristus je vzorem svých kněží
v modlitbě a práci apoštolské. Pokyny a
povzbuzení střídají se s vhodnými výstra-
hami časovými. Sloh je jemný a ušlechtilý.

Těší a dodává chutí k práci a léčí rány
zasazené. Bylo by si přáti, aby knížka se
stala průvodcem nejen kněží, ale i kato-
lické inteligence. Ĺ. N.

Konrád HocI‹ : CTVERO LETQR. V Pře-
rově 1931. Sestry Neposkvrněného Početí
Panny Marie. “

Na pohled nepatrný spisek! Tim více
však důležitější, nebot každému i prostému,
neučenému člověku poví to nejdůležitější
o věci velké váhy v životě lidském -_ O
čtyřech'letorách,_které ovládají lidské snahy
a city. Napřed krátce o letorách povšech-
ně, pak obšírněji o každé zvlášť. .Prak-
ticky na vysvětlujících příkladech ukazuje
autor vztah mezi letorou a hříchem a radí,
jak s různými 'letorami zacházeti. A to je
velmi potřebné k vzájemné lásce mezi dít-
kami Božími. Touto důležitosti se knížečka
doporučuje sama. _ Leo.

Pavla Kyflicováz RQDICE 'A DĚTI.
Díl IV. Cena 50 Kč. V Tasově 1950. ”

Lehkostí a svěžestí, s jakou Pavla Ky-
tlicová vypravuje v tomto díle, pojí se ú-
plně k svazkům předcházejícím.'A třebaže
místy zazáří radostná idylka, podaná S je-
dinečnou jemností (Rudoltek a Baruška)
přece celá kniha jest ve znamení smutku
a umíráni (smrtihlav naobálce). Když
vzpomíná tragédie bratrovy, bolest jakoby
zadrhovala jí hrdlo, ale i přesto vypravo-
vání 'plyne jediným jiskřivým tokem. A je
v něm tolik vzácné krásy, že je přijímáme
jako osvobození a jsme hrdí, že ted, kdy
pojem umění a krásy jest tak znehodno-
cen, můžeme jako na pravé A umění upo-
zorniti. ' 1 If.

Jaroslav Durych: OBRAZY. ll. vyd.
Vydal L. Kuncíř 1950. _- _

Dokonalé básně v proze věnovány hrůze,
úžasu, smrti i životu. Několika rysy do-
vede podati Durych svéosobyz bud Štast-
livce, kteří přinášejí vzpomínky a obrazy
Z ráje dávno ztraceného, bud masky ží-
vých,.plné temnoty a Zloby, jako zosob-
nění pekla. Zachytí tvář' země plnou tesk-
noty, ,smutku i tmavého světla. Děje se
rozrůstají v prostoru -- sahají do nezná-

knihy. Každému jest přístupná, rozžehne
světlo všude. Božská láska, pokora a pro-
stota, jež člověka rozlomují, Z ní vane.
Vzbudí úctu ke Kristu, duši kolísajicí při-
nutí k úvaze. Přiblíží Boha nám a nás
Bohu. Bude útěchou trpícim. Sa.

R. Dızzfl. T. _/.z BůH V NÁS. ıı_ vy.
dání. Edice smíru v Přerově 1951.

Celý život křestanský Záleží v tom, aby-
chom věrně plnili zásadu: žíti každý o-
kamžik svého života s Ježíšem Kristem!
Pocitovati Ježíše, svého Boha, důvěrného
Přítele, Mistra, vždy u nás a v nás (Dr.
Périe). Uvědomme si živě, že duše V mi-
losti jest svatostánkem! Toho autor chce
docíliíí svou knihou, která se hodí za roz-
jímání o vykoupeni, o našem vztahu k Bohu,
co máme činiti, aby spojení .S Bohem se
stalo naším pokladem. Q velikéoblibě
této knížky svědčí druhé vydání., . “

Vezmi, čti a rozjímej! K.

J/. Kronus: 0 TCM, KTERÝ PŘlJlTl
MĚL.. . Nákladem V. Kotrby v Praze.
T950. -` _

Tyto biblické kresby, v nichž mocně
vyniká vznešená postava Vykupitele, připo-
mínají mi roztomilé miníatury, plné barev
a světla. Majestát Krále všech králů osl-
ňuje a podmaňuje, božská nauka však
ducha pozvedá a rozohňuje, nesmírná do-
brota pakcele získává. -- Toto vše vylí-
čeno v jednotlivých povídkách s pietou a
vroucností.

Spisovatel uvádí čtenáře do dob nejstar-
ších způsobem poutavým a populárním.
Seznamuje nás S poměrytehdejšího světa
východního i římského a velmi pěkně líčí
také Zjevy přírodní.

Charakteristiky některých osob jsou ob-
zvláště výrazné a psychologicky prohlou-
bené; osoba a povaha Jidášova je tak
vylíčena, že ostře kontrastuje jak S bož-
ským charakterem Ježíšovým tak s upřím-
nou a bezelstnou povahou prostých apo-
štolů;~~rozmařilá Herodiada postavena tu
proti přísnému asketovi Janu Křtiteli ; dobro
proti zlu. ˇ

Stručné povídky nabízejí se samy způ-
sobem příjemným a nevtíravým, takže každý,
po únavné denni práci, ls radostí po nich
sáhne. _ '

Dílo odpovídá touze horlivých křesťanů.
míti pokud možno bližší a rozvedenějši
zprávy o osobě Spasitelově, o Jeho způ-
sobu života v soukromí a mnoha jiných
podrobnostech.

Kniha tato může býti dobrou pomůckou
k meditaci i k biblickým výkladům školním.

 -z'd--

Th. Dr. Bøhnznžı spáčžı T. .1.z ŽIVOT
KRlSTA PANA podle čtyř evangelíí. ll. díl.
Nákladem kníhkup. Gustav Francl, Praha
1950.

Svazek ll. dílu obsahuje všechny před-
nosti prvního, ba snad je převyšuje. Roz-
jímajíci patří na osobu Kristovu v jeho
veřejné činnosti až ke třetí slavností veli-
konoční. Kristus je vzorem svých kněží
v modlitbě a práci apoštolské. Pokyny a
povzbuzení střídají se s vhodnými výstra-
hami časovými. Sloh je jemný a ušlechtilý.

Těší a dodává chutí k práci a léčí rány
zasazené. Bylo by si přáti, aby knížka se
stala průvodcem nejen kněží, ale i kato-
lické inteligence. Ĺ. N.

Konrád HocI‹ : CTVERO LETQR. V Pře-
rově 1931. Sestry Neposkvrněného Početí
Panny Marie. “

Na pohled nepatrný spisek! Tim více
však důležitější, nebot každému i prostému,
neučenému člověku poví to nejdůležitější
o věci velké váhy v životě lidském -_ O
čtyřech'letorách,_které ovládají lidské snahy
a city. Napřed krátce o letorách povšech-
ně, pak obšírněji o každé zvlášť. .Prak-
ticky na vysvětlujících příkladech ukazuje
autor vztah mezi letorou a hříchem a radí,
jak s různými 'letorami zacházeti. A to je
velmi potřebné k vzájemné lásce mezi dít-
kami Božími. Touto důležitosti se knížečka
doporučuje sama. _ Leo.

Pavla Kyflicováz RQDICE 'A DĚTI.
Díl IV. Cena 50 Kč. V Tasově 1950. ”

Lehkostí a svěžestí, s jakou Pavla Ky-
tlicová vypravuje v tomto díle, pojí se ú-
plně k svazkům předcházejícím.'A třebaže
místy zazáří radostná idylka, podaná S je-
dinečnou jemností (Rudoltek a Baruška)
přece celá kniha jest ve znamení smutku
a umíráni (smrtihlav naobálce). Když
vzpomíná tragédie bratrovy, bolest jakoby
zadrhovala jí hrdlo, ale i přesto vypravo-
vání 'plyne jediným jiskřivým tokem. A je
v něm tolik vzácné krásy, že je přijímáme
jako osvobození a jsme hrdí, že ted, kdy
pojem umění a krásy jest tak znehodno-
cen, můžeme jako na pravé A umění upo-
zorniti. ' 1 If.

Jaroslav Durych: OBRAZY. ll. vyd.
Vydal L. Kuncíř 1950. _- _

Dokonalé básně v proze věnovány hrůze,
úžasu, smrti i životu. Několika rysy do-
vede podati Durych svéosobyz bud Štast-
livce, kteří přinášejí vzpomínky a obrazy
Z ráje dávno ztraceného, bud masky ží-
vých,.plné temnoty a Zloby, jako zosob-
nění pekla. Zachytí tvář' země plnou tesk-
noty, ,smutku i tmavého světla. Děje se
rozrůstají v prostoru -- sahají do nezná-



mého světa, občas jimi kmitne spodní tón
bolesti a ironie, vzbudí ve vás úžas svou
myšlenkou, stavbou, řešením i jedinečností.
Durych zde vskutku tvoří obrazy dosud
v naší literatuře nevídané, jak rozměrem,
tak stínem i světlem. Nutno však připo-
menouti, že těchto několik poznámek ani
zdaleka nestačí pro úplné posouzení a po-
chopení, nebot' každá povídka sama O sobě
by potřebovala zvláštního rozboru. If.

Dz-_ Aıfnzá Fnnızxz OLTÄŘ A RoTAČ:~
KA. Nákladem Stinx-Janda, Praha. _

„Qltář ai rotačka“ je první román katol.
žurnalisty Alfreda Fuchse. Je to románově
zachycená jeho konverse od židovství ke
katolicismu. Román tento není literárním
ve vlastním slova smyslu, nýbrž je na něm
viděti sled žurnalistické reportáže. _

Ale tato služba mu naprosto nevadí. ba
naopak dodává životnosti, rytmu a zajima-
vostí. Jeho děj je neobyčejně pestrý a za-
jímavý. Jsou v něm zachyceny všechny ty
stezičky, úskalí. překážky duše jdoucí po
cestě, vedoucí k Milosti. Jednu věc snad
tato kniha učiní: přesvědčí aspoň lidi u nás
o tom, že jeho konverse nebyla kšettem,
ale výsledkem úsilí a touhy rozbolestněné
duše po Bohu. Sk.

Džønø 1'1z`z~nzžff.-zz STARÉ DIEVČA.
Přeložil ,,SpolOk sv. Pavla Apoštola“ spíš-
ských bohoslovcov. Vlastním nákladem. -~

Známý francouzský kněz-spisovatel za-
chytil v tomto románě Z pařížského ovzduší
obraz života neprovdané dívky. Zklamána
neopětovanou láskou „chce sa zaobalit do
čierných záclon smrti a dať všetkemu S Bo-
hom.“ Avšak její „vlastní bol'asť otvorila
její oči na všeobecnú boľasť.“ Vidí kolem
sebe všude jen bídu a strasti. Nezoufá již.
ale umiňuje si svou lásku „prenašat na
všetkých v vznešenej obete.“ Bůh jí dává
v náhradu za vlastní rodinný krb „krby
všetkých chudobných.“ Qdmítne i lásku
druhéhomuže, který ji vřele miluje, neboť
„cítí nekonečnú potrebu nekonečnej lásky“.

Kniha tato, jak praví sám autor. je na-
psána, aby potěšila mnoho dívek, které se
neprovdají, a které nemají býti zbaveny
pokladu lásky, kterou jim Bůh vštěpil, 'aby
ji učinily prospěšnou. Spiššti bohoslovci
obohatilí slovenskou literaturu cenným pře-
kladem. --1`n-

_/_ Lžpønshýz OZVÉNA VÉKEI A DNÍ.
Barchov-Veselí 1927.

Salzburg, Rím, Terst, Bělehrad, Atheny,
Cypr, Beyruth, Svatá země, Egypt a zpět
přes Athos 7- to jest nástin cesty spiso-
vatelovy. - Llčelem pouti, která jest značně
svízelná, plná záludů a neúspěcbů, jest
poznati křesťanství u jeho pramene, krá-

četi znovu po místech posvátných a v sa-
motě dovolit dojmům, aby Zalily duši ovzdu-
ším dávné doby. Llčast při bohoslužbách,
návštěva svatých míst vyvolává vzpomínky
-na vlast, na příbuzné; stati cestopisné
jsou propleteny reminiscencemi Z mládí,
šumícími listím pohřebních věnců. Písmo
sv. a klášterní knihovny jsou zdrojem úvah
a studia. Přísný život v monastýrech a
hlavně v řádě trapistů, v jehož klášteře
autor delší čas prodlel. přivádějí na obzor
duše vážné myšlenky. Rušivě však na bás-
níka působí to, že svatá místa jsou zpro-
fanována zahaleči, těžícími Z jejich lesku
a posvátnosti.
› Krásy a přitažlivosti tomuto cestopis-
nému dílku dodává duchovní účast auto-
rova na všech momentech cesty; ona ex-
tempore, odhalující jeho nitro. působí živostí
a jsou dobrou ornamentickou výplní cesto-
pisného líčení. Myšlenka křestanství za-
znívá s každé stránky tohoto spisku. Dejme
mu proto přednost před jinými, snad obsáh-
lejšími. namnoze však suchopárnými, únav-
nými' di_l'y Ž Sa.

Vˇ DEJEDI5 VÝTVARNÉHO UMÉNI v
CECI-IACH. Søš. íO.~1ı. Dišitz Biz-nbøznn.
Cibulka, Mafějček aj. Nákladem Spolku
výtv. umělců Mánes v Praze.

V 80. letech XIV. Stol. dva směry pů-
sobily a utvářely umění té doby. Domácí:
odpor proti rozmáhajicí se světskosti a sna-
ha po duchov. prohloubení náboženského
života a cizí: vliv školy burgundské.

Vlivem těchto proudů nabylo umění velké
technické dokonalosti, nemá však mnoho
osobností vpravdě tvůrčích. Největší do-
konalostì dosáhl t. Zv. mistr fřeboňslfý;
jest určován vliv jeho dílny doma i v cizině.
jak v oboru malby deskové, tak i nástěnné
i knižní. Z oboru malby deskové nejzajíma-
vější jsou obrazy Milostné Matky Boží a ur-
čován jest jejich původ i prototyp. Na počát-
ku XV. Stol. vznikají četné venkovské dílny s
dosti obstojnou routinou kreslířskou, avšak
bez větší hloubky výrazové. Malířství nástěn-
né těží Z výsledků malířství deskového, knižní
pak vykazuje i jisté znaky nové a jen tu a
tam pozvedá se nad obecný průměr, leči
ono bylo pod vlivem malířství deskového.

Rozvoj těchto končí bouřemi husitskými
a__ jen kraje německé, jako severovýchodní
Cechy, měly asi spojení s cizinou. Až te-
prve po r. 14-70 začínájakýs takýs umě-
lecký styk, ale í přesto zůstalo České u-
mění pouze provinciálním a nedohnalo
Ostatní Evropy, kterou 'ovládly zatím již
Směry jiné. Ke konci XV. stol. vnikajš
k nám vlivy pozdní německé gotiky ško-
lou norimberskou a školy nizozemské. A
jistý způsob poznávání a podávání lidské-
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mého světa, občas jimi kmitne spodní tón
bolesti a ironie, vzbudí ve vás úžas svou
myšlenkou, stavbou, řešením i jedinečností.
Durych zde vskutku tvoří obrazy dosud
v naší literatuře nevídané, jak rozměrem,
tak stínem i světlem. Nutno však připo-
menouti, že těchto několik poznámek ani
zdaleka nestačí pro úplné posouzení a po-
chopení, nebot' každá povídka sama O sobě
by potřebovala zvláštního rozboru. If.

Dz-_ Aıfnzá Fnnızxz OLTÄŘ A RoTAČ:~
KA. Nákladem Stinx-Janda, Praha. _

„Qltář ai rotačka“ je první román katol.
žurnalisty Alfreda Fuchse. Je to románově
zachycená jeho konverse od židovství ke
katolicismu. Román tento není literárním
ve vlastním slova smyslu, nýbrž je na něm
viděti sled žurnalistické reportáže. _

Ale tato služba mu naprosto nevadí. ba
naopak dodává životnosti, rytmu a zajima-
vostí. Jeho děj je neobyčejně pestrý a za-
jímavý. Jsou v něm zachyceny všechny ty
stezičky, úskalí. překážky duše jdoucí po
cestě, vedoucí k Milosti. Jednu věc snad
tato kniha učiní: přesvědčí aspoň lidi u nás
o tom, že jeho konverse nebyla kšettem,
ale výsledkem úsilí a touhy rozbolestněné
duše po Bohu. Sk.

Džønø 1'1z`z~nzžff.-zz STARÉ DIEVČA.
Přeložil ,,SpolOk sv. Pavla Apoštola“ spíš-
ských bohoslovcov. Vlastním nákladem. -~

Známý francouzský kněz-spisovatel za-
chytil v tomto románě Z pařížského ovzduší
obraz života neprovdané dívky. Zklamána
neopětovanou láskou „chce sa zaobalit do
čierných záclon smrti a dať všetkemu S Bo-
hom.“ Avšak její „vlastní bol'asť otvorila
její oči na všeobecnú boľasť.“ Vidí kolem
sebe všude jen bídu a strasti. Nezoufá již.
ale umiňuje si svou lásku „prenašat na
všetkých v vznešenej obete.“ Bůh jí dává
v náhradu za vlastní rodinný krb „krby
všetkých chudobných.“ Qdmítne i lásku
druhéhomuže, který ji vřele miluje, neboť
„cítí nekonečnú potrebu nekonečnej lásky“.

Kniha tato, jak praví sám autor. je na-
psána, aby potěšila mnoho dívek, které se
neprovdají, a které nemají býti zbaveny
pokladu lásky, kterou jim Bůh vštěpil, 'aby
ji učinily prospěšnou. Spiššti bohoslovci
obohatilí slovenskou literaturu cenným pře-
kladem. --1`n-

_/_ Lžpønshýz OZVÉNA VÉKEI A DNÍ.
Barchov-Veselí 1927.

Salzburg, Rím, Terst, Bělehrad, Atheny,
Cypr, Beyruth, Svatá země, Egypt a zpět
přes Athos 7- to jest nástin cesty spiso-
vatelovy. - Llčelem pouti, která jest značně
svízelná, plná záludů a neúspěcbů, jest
poznati křesťanství u jeho pramene, krá-

četi znovu po místech posvátných a v sa-
motě dovolit dojmům, aby Zalily duši ovzdu-
ším dávné doby. Llčast při bohoslužbách,
návštěva svatých míst vyvolává vzpomínky
-na vlast, na příbuzné; stati cestopisné
jsou propleteny reminiscencemi Z mládí,
šumícími listím pohřebních věnců. Písmo
sv. a klášterní knihovny jsou zdrojem úvah
a studia. Přísný život v monastýrech a
hlavně v řádě trapistů, v jehož klášteře
autor delší čas prodlel. přivádějí na obzor
duše vážné myšlenky. Rušivě však na bás-
níka působí to, že svatá místa jsou zpro-
fanována zahaleči, těžícími Z jejich lesku
a posvátnosti.
› Krásy a přitažlivosti tomuto cestopis-
nému dílku dodává duchovní účast auto-
rova na všech momentech cesty; ona ex-
tempore, odhalující jeho nitro. působí živostí
a jsou dobrou ornamentickou výplní cesto-
pisného líčení. Myšlenka křestanství za-
znívá s každé stránky tohoto spisku. Dejme
mu proto přednost před jinými, snad obsáh-
lejšími. namnoze však suchopárnými, únav-
nými' di_l'y Ž Sa.

Vˇ DEJEDI5 VÝTVARNÉHO UMÉNI v
CECI-IACH. Søš. íO.~1ı. Dišitz Biz-nbøznn.
Cibulka, Mafějček aj. Nákladem Spolku
výtv. umělců Mánes v Praze.

V 80. letech XIV. Stol. dva směry pů-
sobily a utvářely umění té doby. Domácí:
odpor proti rozmáhajicí se světskosti a sna-
ha po duchov. prohloubení náboženského
života a cizí: vliv školy burgundské.

Vlivem těchto proudů nabylo umění velké
technické dokonalosti, nemá však mnoho
osobností vpravdě tvůrčích. Největší do-
konalostì dosáhl t. Zv. mistr fřeboňslfý;
jest určován vliv jeho dílny doma i v cizině.
jak v oboru malby deskové, tak i nástěnné
i knižní. Z oboru malby deskové nejzajíma-
vější jsou obrazy Milostné Matky Boží a ur-
čován jest jejich původ i prototyp. Na počát-
ku XV. Stol. vznikají četné venkovské dílny s
dosti obstojnou routinou kreslířskou, avšak
bez větší hloubky výrazové. Malířství nástěn-
né těží Z výsledků malířství deskového, knižní
pak vykazuje i jisté znaky nové a jen tu a
tam pozvedá se nad obecný průměr, leči
ono bylo pod vlivem malířství deskového.

Rozvoj těchto končí bouřemi husitskými
a__ jen kraje německé, jako severovýchodní
Cechy, měly asi spojení s cizinou. Až te-
prve po r. 14-70 začínájakýs takýs umě-
lecký styk, ale í přesto zůstalo České u-
mění pouze provinciálním a nedohnalo
Ostatní Evropy, kterou 'ovládly zatím již
Směry jiné. Ke konci XV. stol. vnikajš
k nám vlivy pozdní německé gotiky ško-
lou norimberskou a školy nizozemské. A
jistý způsob poznávání a podávání lidské-
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ho těla bude bezpochyby vliv škol podu-
najských. dotčených rennaissancí italskou.

Takový byl asi průběh v Českém umění
v letech 1570--1500, jak jej podává tento
sešit ,,DějepiSu“. Vše jest podáno s oprav-
dovou láskou a velikou znalostí; text jest
doprovázen asi 70 dokonalými reproduk-
cemi, takže cena sešitů jest skutečně ne-
patrná. A nutno zvláště upozornit_ a zdů-
raznit, že dějiny výtvar. umění v Cechách
jsou vlastně dějinami církevního uměníčes.
a proto tím více možno dopogučiti všem,
'kteří jsou hrdí na katolické Cechy stře-
dověké. If.

KÄZÄNÍ DTÄČKÚM. výhøv sínfl, há;-.ni
a obrázků. Uspořáda_l a vlastním nákla-
dem vydal Anłonín .Šorm v Praze 1950.

Sv. František, světec serafínský, Chu-
dáček Boží - pouhá jména, označující
osobu z počátku 15. Stol. A tato osoba
rozvanula jarní náladu světem, tento Skři-
vánek Boží nadchl básníky i skladatele
k vzácné tvorbě; ,,příroda, vyloučená až
dosud Z umělecké tvorby, stává se na tomto
poli důležitým činitelem.“ Chudý světec
rozžehl v oslnivě bílém Světle nad hlavami
národů nový den- poesie, osobnost Chu-
dáčkova stala se geysírem, chrlícím kři-
šfálové proudy lásky. Qn přichází od Boha
k básnickému oslavení přírody, od přírody
k velebení Boha. - „Krok za krokem
zaznívalo k němu Z přírody „Sursum corda“
a naplňovalo ho poznáním Boha, láskou
a slávou Boží“, praví Hilarin Felder.

Jubileum Františkova svatořečení vyvo-
lalo vydání těchto studií. Po propracování
idee serafínské v dějinách a Z dokonalého
zvládnutí úžasnéhoˇ množství trantiškánské
literatury vyrůstá Sormův sborník. Fran-
tiškovo kázání ptáčkům v umbrijské Be-
vagni našlo ohlas v nejširším okruhu ná-
rodů, i u nás. Nejprostši a nejgenìálnější
projev lásky zve lidstvo, aby okřálo na
jejím výsluní. - V účinné studii pokra-
čuje Vilém Bitnar, Svatohor-Bělehláveka
pak je množství příspěvků, českých, pře-
kladů Z němčiny, trancouzštiny a italštiny,
jež rýsují něžnost trantiškánské poesie pro-
stoty. Láska k přírodě a radostně pojetí
života jsou světlou konturou idee serafín-
ské. dobře vydavatelem podané. Plnost čisté
krásy vi prostém, ale správně pochopeném
životě, echo prostinké lásky zaznívá v na-
šich srdcích po přečtení sborníku. Sa.

Xaver _DvořáI‹: MQDLÍCÍ KNlŽKA
MALICKYCH. Űbrázky maloval Rudolf
Adámek. Vydalo Cyrillo-Methodějské' knih-
kupectví Čiustav Francl v Praze.

Vezměte do ruky tuto knížečku a ne-
můžete říci, `leč: je to hezounká knížka.

Pěkná úprava, celoplátěná Vazba. hezoun-
ké barevné Jezulátko na přední straně de-
sek. A této úpravy plně Zasluhuje obsah.
Jsou to modlitbičky pro dítky od našeho
kněze-básníka Xavera Dvořáka. 'K mno-
hým Z nich' niamaloval akadem. malíř Ru-
dolt Adámek hezounké barevné obrázky.
Knížka vám připadá v ruce jako motýlek.
Dejte ji do rukou dítek, at' může přinést
užitek jejich duším! V.R.

Aıfvøá az Vzˇgnyz SALAŠ. Eašćø Ixxnaøı,
Veselí. Přeložil Jos. Tkadlec.

Romantická snění jsou nyní tak neča-
sová a slavík i kdyby pěkně klokotal -
je jenom pro výsměch: doba radia pře-
mohla minesingry. Tím více cizí je vy-
sněná touha po -životě Snad bukolickém.
Alfred de Vigny je romantik hodně sub-
tilní a proto naříká, jak Poesie je Zpro-
fanována, trpce vyčítá vědě její nestoud-
ná chapadla a blouzní po životě na salaši
se ženou, která lká „že cestou jdem, V níž
Stopy Zanikly, _ o větev nejistou V svém
snění podepřena, plačíc...“

Překladu dalo by se vytknouti mnoho
nedopatření. L r z jl.

Dr. Hubert Havránek: DUŠE HANÉ.
Družina literární a umělecká V Olomouci
1930.

„Duše Hané“ jest sbírky 35 ífeuille-
tonů, V nichž autor vzpomíná na křásná
léta dětství. Kniha obsahuje život jednoho
roku, V němž autor zachytil nejvýznač-
nějsí slavnosti církevní, důležité události
venkovského života hanáckého s jeho Způ-
soby, mravy a Zvyky. Věrně vystihl Své-
rázný typ hanáckého života, jaký býval
a jak plynul za jeho mládí V jeho rodišti.
V živých barvách Vykouzlil rázovité po-
stavy Chropyňáků, jejich lásku ke grun-
tům, lánům a zvláště ke krásným koním,
jež jsou pýchou Hanáka. Ano „duše Hané“
je kus skutečného života, který však bo-
hužel namnoze ustupuj e horečnému tempu
života moderního. -ad- _

[van Dregel/ˇ: PETER PAVEL GLAVAR
lanšpreški gospod. Týž : BOZJI MEJNIKI
Vyd. Družba sv. Mohorja na Prevaljach,
Jugoslavie. _

Jsou to dvě krásné a svérázné slovinské
pověsti, podané líbivým, lahodným a pou-
tavým Slohem. Značná míra melancholic-
kého koloritu je Zrovnoměrněna a zrov-
novážena sladce teplou přítulností a měkce
něžnou křehkostí. Slovinci, kteří opravdově
milují náš národ, projevili nedávno své po-
těšení a radostné uspokojení nad překla-
dem Pregljeva Plebanusa Joannesa (vyšlo
u Prombergra v Olomouci). Nemohly by
b'ti řel ž n it to krásné knih Slovinské?Y P 0 e Y Y Y
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Takový byl asi průběh v Českém umění
v letech 1570--1500, jak jej podává tento
sešit ,,DějepiSu“. Vše jest podáno s oprav-
dovou láskou a velikou znalostí; text jest
doprovázen asi 70 dokonalými reproduk-
cemi, takže cena sešitů jest skutečně ne-
patrná. A nutno zvláště upozornit_ a zdů-
raznit, že dějiny výtvar. umění v Cechách
jsou vlastně dějinami církevního uměníčes.
a proto tím více možno dopogučiti všem,
'kteří jsou hrdí na katolické Cechy stře-
dověké. If.
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a obrázků. Uspořáda_l a vlastním nákla-
dem vydal Anłonín .Šorm v Praze 1950.

Sv. František, světec serafínský, Chu-
dáček Boží - pouhá jména, označující
osobu z počátku 15. Stol. A tato osoba
rozvanula jarní náladu světem, tento Skři-
vánek Boží nadchl básníky i skladatele
k vzácné tvorbě; ,,příroda, vyloučená až
dosud Z umělecké tvorby, stává se na tomto
poli důležitým činitelem.“ Chudý světec
rozžehl v oslnivě bílém Světle nad hlavami
národů nový den- poesie, osobnost Chu-
dáčkova stala se geysírem, chrlícím kři-
šfálové proudy lásky. Qn přichází od Boha
k básnickému oslavení přírody, od přírody
k velebení Boha. - „Krok za krokem
zaznívalo k němu Z přírody „Sursum corda“
a naplňovalo ho poznáním Boha, láskou
a slávou Boží“, praví Hilarin Felder.

Jubileum Františkova svatořečení vyvo-
lalo vydání těchto studií. Po propracování
idee serafínské v dějinách a Z dokonalého
zvládnutí úžasnéhoˇ množství trantiškánské
literatury vyrůstá Sormův sborník. Fran-
tiškovo kázání ptáčkům v umbrijské Be-
vagni našlo ohlas v nejširším okruhu ná-
rodů, i u nás. Nejprostši a nejgenìálnější
projev lásky zve lidstvo, aby okřálo na
jejím výsluní. - V účinné studii pokra-
čuje Vilém Bitnar, Svatohor-Bělehláveka
pak je množství příspěvků, českých, pře-
kladů Z němčiny, trancouzštiny a italštiny,
jež rýsují něžnost trantiškánské poesie pro-
stoty. Láska k přírodě a radostně pojetí
života jsou světlou konturou idee serafín-
ské. dobře vydavatelem podané. Plnost čisté
krásy vi prostém, ale správně pochopeném
životě, echo prostinké lásky zaznívá v na-
šich srdcích po přečtení sborníku. Sa.

Xaver _DvořáI‹: MQDLÍCÍ KNlŽKA
MALICKYCH. Űbrázky maloval Rudolf
Adámek. Vydalo Cyrillo-Methodějské' knih-
kupectví Čiustav Francl v Praze.

Vezměte do ruky tuto knížečku a ne-
můžete říci, `leč: je to hezounká knížka.

Pěkná úprava, celoplátěná Vazba. hezoun-
ké barevné Jezulátko na přední straně de-
sek. A této úpravy plně Zasluhuje obsah.
Jsou to modlitbičky pro dítky od našeho
kněze-básníka Xavera Dvořáka. 'K mno-
hým Z nich' niamaloval akadem. malíř Ru-
dolt Adámek hezounké barevné obrázky.
Knížka vám připadá v ruce jako motýlek.
Dejte ji do rukou dítek, at' může přinést
užitek jejich duším! V.R.
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Veselí. Přeložil Jos. Tkadlec.

Romantická snění jsou nyní tak neča-
sová a slavík i kdyby pěkně klokotal -
je jenom pro výsměch: doba radia pře-
mohla minesingry. Tím více cizí je vy-
sněná touha po -životě Snad bukolickém.
Alfred de Vigny je romantik hodně sub-
tilní a proto naříká, jak Poesie je Zpro-
fanována, trpce vyčítá vědě její nestoud-
ná chapadla a blouzní po životě na salaši
se ženou, která lká „že cestou jdem, V níž
Stopy Zanikly, _ o větev nejistou V svém
snění podepřena, plačíc...“

Překladu dalo by se vytknouti mnoho
nedopatření. L r z jl.

Dr. Hubert Havránek: DUŠE HANÉ.
Družina literární a umělecká V Olomouci
1930.

„Duše Hané“ jest sbírky 35 ífeuille-
tonů, V nichž autor vzpomíná na křásná
léta dětství. Kniha obsahuje život jednoho
roku, V němž autor zachytil nejvýznač-
nějsí slavnosti církevní, důležité události
venkovského života hanáckého s jeho Způ-
soby, mravy a Zvyky. Věrně vystihl Své-
rázný typ hanáckého života, jaký býval
a jak plynul za jeho mládí V jeho rodišti.
V živých barvách Vykouzlil rázovité po-
stavy Chropyňáků, jejich lásku ke grun-
tům, lánům a zvláště ke krásným koním,
jež jsou pýchou Hanáka. Ano „duše Hané“
je kus skutečného života, který však bo-
hužel namnoze ustupuj e horečnému tempu
života moderního. -ad- _

[van Dregel/ˇ: PETER PAVEL GLAVAR
lanšpreški gospod. Týž : BOZJI MEJNIKI
Vyd. Družba sv. Mohorja na Prevaljach,
Jugoslavie. _

Jsou to dvě krásné a svérázné slovinské
pověsti, podané líbivým, lahodným a pou-
tavým Slohem. Značná míra melancholic-
kého koloritu je Zrovnoměrněna a zrov-
novážena sladce teplou přítulností a měkce
něžnou křehkostí. Slovinci, kteří opravdově
milují náš národ, projevili nedávno své po-
těšení a radostné uspokojení nad překla-
dem Pregljeva Plebanusa Joannesa (vyšlo
u Prombergra v Olomouci). Nemohly by
b'ti řel ž n it to krásné knih Slovinské?Y P 0 e Y Y Y
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 ŠASQPIS SLOVANSKÝCH BOHGSLQVCŮ V Vlh'l'ln% vd' lđ É! L V ř  ˇ/ěll Ă'  Í.l l „ l ya øızz óıęz 3/ Ufa 3/ mesic 've ls 8 mm żfaće. l cár
l‰;ıëeàZ›nžžnlSC/öbćílenímzè l“VydflŠwŽl Svým Wíkiadem R zížž 8 ;S”2/;.š'z'lVO“Z2øı§ llžtènžrnž jedžzam

ÍbŤ?7žě2?25kýcŽjl‰_š›Oř7àšI0'v€ű..Redúıkżar Antožzın j Clmmšt. ---A€l;f€Sá redóuêce“ illaďmž-A ll
Aflfflflëflfëë Přždpiflwë M 62~ f~flà“'fžiI€I0 Kč É“lfiw0Smmífldbëžføžeiál 

    
”ĹlllläflďgäfÁfiąfzżąøle;-lHymmšs.l›~è4-lMlč€š1í. 'é--~ VácÍöYg51fa!nÍk: 0 đìlšeđm“Al0žsel J
Lląllnlf§fl;_lll;ll-i-ll*?F,-fll «5řÍŠ'5räfIŮÍe]f,  Mćz;“ii.l---- Áflf. Í('räjčäˇ, C.l.5S.IR _-?ì\/ýznflmnì   ø‰;ni pífø5żšęanžøžvš Mnzšžnn; Evl ší Sfflhzšviøić 5. D.l5. LI hzøhn Ryhášøvn.
či-'*-4-l*31lJáż“±nÍÍĹ;{,llllľaclll'jsemìpřędlflšlern. Car0]z1SìlCÍrĹJuSAí.- Cirliičvl allulmenìle.

‰Tlflięgngłvíl .nC›íci%. Švacfi 0, 19f.l.ť Cíl člølvìěka. ‰ŤÁ»ÍOÍSl
ll?ì5Oč€Ř?ì;*ĹÝlJiłml;álll+-+4lllJQSef;KIeve2Ťä lVýznlčxmfkOn`ci“lul efčslslkěho. -+-Røzhledly. -~ć Nově

l l  l  A
    l   

l la Skašz lluáč i ni ly 5; S ln* lížle n ky b y ly

        Ý  ná=z,ınlnáê znznšfl pnčøż vgzżżsıflú  ıxnżhy A KNÉZ ORGANISÄTOR,hžøvál in výhønnýnn z~ááøønn ø vúá-
Cl€ľmlllílV‰€ŽlllspCílkøvělllllllčifilnOSÍÍ kněží.ll‰Kniha1krásně Vypľavęnlä Slojí 15 Kč, pošłøu
E1 €!f“lżlč:4Sílálì‰ Růže Slušillìovčı, liłefnt jednota blìolhoslovců, Brno, Anłonínlskä 1

CASODISYKšDAKcšzASiLANÉz       
V 4 lAkoıˇd,llÄı1”clělÝl_'5Ťrâžný,“` Änfežka~Ĺuđmíla~Václav; . Äpcšłoléí sv; Cyrilla a Meílıóclëile, Argu-Š (re-

Ytie_~zže'vuí“), Bìebe-l' ıurıd Ĺiťulrgie -(iRąkÝOuskol)l,Ý- B1. Jan- Bosko (věsfnìkl-českého Salesìânskélıo di-18); B_laŠ›-
gqvěsřníls; 'B;flc›k `_B0goljub,Ý(Lublaň,“ Jugoslaˇýie), f Bøgoslovnì Vesłnik (Lubllañz), Bullęfìn ilníeıřnałional
de l'Äc_ad_ěmieìDAol'Qn_flisjedes sciences et des lieííres (Kľakov, Polsl‹_0')_,ř Buđoućnżøsł, Cenłralnaja Eýrópa,
`çŠzeclıO~sl‹>vak_ Síuđenf Life (_l;isle--, Álm`eIfi“~ka_), Cyril, Cas (Lublaň), C_asOpìS_K.ažolìckëhqDu‹:lıOvenSÍva,_
CÖSOPŠS“ NČÍPOÖHÝÍIIQV M0566,“ Casopis? '5_pOlečn'osfi přářel sfařožìłnósłi čsl.“ vlprazćl, l Cćskoslovenská
Žëflfivl Dfiflvl Dčfšf Růř-Ží„”DĚÍ5liý ÝSVČÍ (SlPřil0l10U MalýlZprav0lcl“aj_~DěÍs>l‹ělíO„5věÍa), "Dobryj Pasíyı'
(5fa`nisl_avOv.,~ POlSkO)',ÝDOlrÝOsž, D u'<:h`ovný Pasfięrl (lpřìlohah Kalłolických KâZnì),`lltfšilosofìckâlllˇìevue, Geìđcon,
Hlas (SĹÝ7LQLiì.s,»Am€rìkę),~ÝzlHlaslJmalëhol Pełřika, fřlˇlasyl 5vałOl1_OSłýnSl‹ê, l*ll“aSý lz zlkałolických' mìsií,
Hlídka, Hš'vaÍs_kai>-Prosvjeřal(Záhřeb, “JugOS_lavì€),l Hrvaíska 5írčıžći“(Zăhřeb), _ Clhlrlsžìanin (Vìlnø, Polsklq),
lrêiıìkcm (Am_ay-Sluıfá.-M.eus'e, B“elgřìe),l Jìłro, Kažolíckè KáZnè,KI`aljevs{ýo Bóžje (Lublaň), Križ (Z'âhřeb),_
KřesťÝanSl‹lă Zana, Kř,šž›%Marìa ż(s_ přílohou Dříłel lìiíelš), líullłüra, Kun;cíř0vy.N'oviny, Kvěíy ĹăSl‹y,.I.i$d,
Lìłerárnš l\l'Ovìny,‰ Liłerární' Rozhledy, Ĺučr(Zál1ře_b), Mlađika (Lublaň), 'Na_H'l'ııbinuż Náš. Dómov.
Náš Věsínìlr (bibllìOgı`afie,l. Frànćl), Náš Východ, Naša' kniláa,l Nalšè' Omlaćlšlma, Našel Řeč", Nàšinec;
Neděle, NeuÝla_ı_“ıcl (Ra_kousl‹c_›)l,l Nový `Nă;r0đ“, Qbčan a Ýškøla, 0cl?l`*ÍarlOv_Šaliı1_ı3s'í-uÝ, Qtlırìána, 0ı`.èl,Pax,
l3Oęsie,; poułiıík Jeıžusalěmský, l3r`_álvo,› pı`ičıž=e'l' Džęíolfl-DrzeđšwìíĹ_(Vl»øcldve`k;ì Pc_>llSko),Űl3rzeglatl KđłO~
lìckì -(Varšava, Dólslšø), Přehled, Přííćl Opıššłěných,“ Dűřnilfll Ráj„(Vídeň)_.,' Ręđìna :ê“škQl_a,ĹlROzlv0‹Í.
Ruclıv Slowiêrıskì (LvOv,ll3Olslm), Růže Lurdské, der 'fiìeˇellsórgèr (Rakousko), 5Ťell‹'a,__5elSl‹ě Hlalsy,Íl5et'h-_
fÍłŤ1Sl‹ë Kvëfy, Sęrafínslšý-'PrčipQi','?Sęľđfílnslšy g5v_e'Í,. 5lawis,clıc> Runclscl`ıa'ul,„ $.l‹7›.văl‹,“_. Slovenlec (S łýdleìinì
přílohou Ăllusfìrjrani '5lOv_en'_ec, ÝLybl‰aň)',l Směrnice., Soćìâlní R(›ÍZl`ılleđy.“5Írăž, 5'v„_Eucl1'ari'Słíe,l Sýäfá R‹:›Ťclíı`Áa.
$v. `Vojłěcl_ı,„ Sfasťná Radima, Škola flB.“5xŤđce›Páně,Ť_Tałı`anSkýl01101,.Th,eó_l0gìlsch›-pifakłìsclıñ Qııarłal-Ă

. V Sfihrift (`l?{a~l_flìouSk0)á,'?Včęlav MørąvSk_ă, ,\/elsIÝuž_bách l<jĹ‹:`âlQvny,fl Venkoýskě-Ĺl?NÓ‰vì}1_y, «Vë5{n_ìkl.DilflĹ~šìíEę±ıí vilx~y,l_ ĹÍÍÝ ` Tvflľ. Veäffllkz-Jl&đ.H0Í.~‹2lU“Clì0lV&1"|,5ÍVö; ĎYHČHSŘÉ ~fi 0l0mou€kě;' Věsínikllkałolìclàélıo Ĺďuclwvensłva, Včsfnìk
lťàłçl. uč.ì{el$Íva` čsl., VěS_fnšl‹ llsířędnì Jfeclnoíy, Vinì'<:€f~“l_3VâÝně`,L ‰VlàS{Ý,l‹'Vyc~h‹3ýá‰łèl pífiløhbn“Věgłnik
K€'ıˇÍevchełSký)~„'VychOva'łelsl‹ê Lisžy, _WestösÍlicˇh'erlWeg “(KaÍ“{>eI"n u VrafislàvsýNëmle“Cko).; “ZaSv'ěcenì,Ý ÝZpŤrăvy
‰k‹a fol..'Šl<ol. 'raćlyl fną' ;5lOv'enslšu, çZivø{."Ĺ ~ Ý i “ ˇ' . ' Q 7 Ý “ Ý _
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ROC. LXII. V BRNĚ V DUBNU 19,1.

Edgar Allan Poe : í

HY./I/INUS.
Od róína, dnem, až k půlnoci,
Maria, slyšelas Zpěv tichnoucí!
Mě ve štěstíi v bolu hřej,

s lćískou svou stúíle objímej!
Když úsměv Hór ve třpytu has'
a mrak nestínil nebes kras,
mou duši vedlas lćískou svou,
by nebloudila cestou Zlou;
Osudu stín - tmavý host -
dých” v Přítomnost i v Minulost...
Skrytym dniim dej Zćířný jas
is nadějí, již vznítilasl

MLČENIÍ
jsou věci tělesné - jest něco bez téla,
co dvojí život ma, vzor dvojí jsoucnosti,
jíž dćíno od Boha, by pryštéla
Ze hmoty i světla, majíc svůj stín, kosti.
]est dvojí Mlčení - jak moře, břeh - l
teˇlo a duch. A bydlí v pustých zdech

V/

›.= CIS. 4.

s porostem čerstvých trav; v božích milostech
a lidské vzpomínce a bolných povéstech
rozpouští se jeho děs; jménem „Koneć vš'ech”.

t Toť Ztélesnéné Mlčení: neboj se ho!
Vždyť síly kouzla zlého nemøí,
však kdyby stín Osudu tísnivého t
Té hrozil zahalit (elf bez jména,
jenž bydlí v samotćích, kde kroku lidského

í l jest stopy nevidět) rci: Í,,Bz«Žh mi pom.ćíhej”.
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Vaclav Skalník :

s O díle dra Aloise Langa.
Dokončení.

s Další výborná knihä Langovaljez Jacovpone da Todi -3 blázlen
ro Krista. - Stujz Z e na prvem mıste Langovo ocenenı je O

goesiez „Zivot Jacoponův jest věru podivuhodný, avšakještě po-
divuhodnější jest jeho poesie. Jest žhavá jako ocel do běla rozpá-
Iená, dravá jako horská bystřina, divoká jako vzlyk šílencův, pro-
nikavá jako Zvuk posaun, ječících V den soudu, něžná jako duše
světice, vřelá jako ukolébavka Madonny, ponurá jako vychraptělý
hlas kazatele posledních věcí člověka, hluboká jako moudrost sta-
rozákonního filosofa, sladká jako modlitba dítěte -- -- a drsná a
fádní jako noční píseň venkovského flagellanta.” - Zajímavé jest
jeho obrácení od vířivého, světského života k životu náboženskému.
Jaäopfine da) 'íodi byl slaxlfınýłprávníkdla užíval plnělroălìoší života.
je en rate y se Svou “c otı V diva e a tu se pri O io neštestı.
Dřevěný Ochoz divadla, na němž jeho choť Stála, se náhle probořil
a lidi na něm stojící pochoval ve svých ssutinách. Jacopone křísí
svou ženu a aby jí umožnil volnější dýchání, roztrhává její šat a

I “ /_ I V I V I I Vk Svemu nesmırnemu prekvapenı Shledal, ze pod nadhernym satem
jeho choť nosí drsné roucho kajícnice. Po její smrti, která na něho
velice působila, vstupuje do kláštera. Jak dokonalé jest jeho obrá-
cení ukazuje Langlna jeho básní:

Hlavou jde mi nová fraška,
Zapejı vam píseň šaška...
Dlouho žil jsem světa klamu.
Zhnusil se mi život taký.
Proto zříkám se ho navždy,
cestou novou chci Se dát.. . e Ť

Svět Se mu zdá býti trhem dryáčníků, kde zvítězí jen ten,
„největší kdo hrdlo má“. Dlouho vzdoroval světu, jeho pokušením

4 V I V' I /CCa na konec Serozhodl, ze vykona „cın blaznovsky . p
K hlupcům dám se omezeným, '
vstoupím v jejich četné řady.
S nimi V Svaté zpozdilosti

. šaškovský chci život žít. --› - 4

e Opovrhuje vědou, Sofistickou filosofií, všemi Syllogismy, pro-
blémy a aforismy; 'Opovrhuje antikou i jejími nejvyššími předsta-
viteli Sokratem, Platonem a AriStotelem.Pohrdá i oblíbeným Svým
autorem Ciceronem a jen úpěnlivě prosí: s č

~ Spasiteli sladké lásky,
dej mi milost, dej mi Sílu,
bych moh' čelit nebezpečí
na cestě, jíž chci se dát. -

Vroucní Stále víc a více. Stal se Z něho blázen a logik záro-
veň. Neboť našel Boha a tak se mu oddal, že všechno světské se
mu Zdálo bláznovským.

93.
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A v tom byla i jeho nejvyšší a nejpřesnější logika. Zajímavá je
i smrt Jacoponova. Umřel -- podle legendy - právě ve chvíli, kdy
kněz zazpíval v chrámě na pulnoční: Gloria in eXcelsiSDeo. A na
jeho hrob dali mu bratřı tento pověstný nápis: ,

e Stav se bláznem pro Krista,
4 pobláznil svět novým uměním

a urval nebe. I

Dr. Langovi podařilo se zachytit ve své studii skvěle tutopo-
 stavu, tak velmi příbuznou sv. Františku z Assisi, a“při tom přece

šnestrhl S ní ten krásný panenský třpyt legend. Ipapeže Bonifáce VIII.
načrtl flv této knize ostrými rysy. t

Do řady nejcennějších spisů Langových možno též počítati studii:
Cherubínský poutník - Angelus Silesius. A. Silesius, vl. Jan Scheffer,

I je zajímavý konvertıta ze I7. století. Studoval ve Vratıslavi. Nábožen-
ství byl luteránského. Na universitě ve Vratislavı dosáhl také 2 dokto-
Iátů. Zil právě v době náboženský velmı rušné, kdy nastávalo třídění
duchů. Byla to doba po třicetileté válce. je to doba, kterou tak Zna-
menıtě zachytil jaroslav Durych ve svém ,,Bloudění”. Angelus Sılesius
j v I I ' V I - I .- I I V v Vpo prestalych vnitrnich krisıch konvertuje a stava se konecne knezem.
V něm Zableskla katolická mystika naposled svou tajemnou září. Vět-
zšinu jeho proslulých mystických dvojverší Lang přeložil a opatřil ú-
VOdní informační studií. Abych ukázal, jak znamenitě jsou přeložena,
i vedu 'en některá:U l .

Laska Zmiiže Boha.
Kdo nebe dobýt chce, má práci velmi snadnou:
je láskou oblehne a :hradby Boží padnou.

Musíš' na kříž.
Kdo v nebi růžemi chceš věnčit svoji skráň,

, /v I I Izde musıs na zemi byt trnım popıchán. t .

Jemně propracovaná jejeho studie co středověkjém mystikovi Jind-
vø ø ` V0 0 ø 0richu Susovı. Itu se podarilo Langovı .Znamenité .psychologicky za-
flzchytıti tuto Záhadnou duši. Kreslí jeho Snivé, zbožností provanuté dět-

I ° V I I I Í /'/ ° I Vćstvi, jeho muzna leta, kdy hroznou Sebetryznı probijı se k jasným hvez-
fldám duchovního žıvota a krásně líčí jeho harmonicky vyladěné stáří.

Nejlepší dosud vydaná kniha Langova je: Otec pouště svatýjje-
:ronym. Lang tu ozřejmil umělecký portret sv. jeronyma, jeho výbuš-
ÚOu, prudkou povahu a zasadil ji do celého rámce a koloritu dobo-

j vého. Svatý Jeroným byl Současníkem sv.Augustina. A jistěnení ná-
hodně, že Lang vybral si toto téma k svému íportretu. A pak psal tuto
knihu zaváüššy, tedy v době, kdy Evropa začínala měnit svou struk-
turu. Jak je tato naše doba podobná době těchto dvou světců! Tehdy

V '__ I I I 0 V ' , IV ' V ' " V ' I'stehovanı národu menilo tvarnost Evropy podobne, jak ji menıla Sve-
tová válka. A poměry kulturní jsou si skoro na vlas podobny. Teh-
dejší mravně rozvrácenou Společnost zachraňovalo a obrozovalo kře-

› I . h * . d I- -I v ° Il d ~ vstanstvi. A Z to o, jak se ncs vyvıjejı pomery, je na bi e ni, ze Evropu
zachrání od zkázy zase jen skatolıcısmus.

()< F-1× ui

” A právě pro vytvoření si této paralely, tohoto srovnání je zajímavé
ti tuto Langovu knihu. t
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j v I I ' V I - I .- I I V v Vpo prestalych vnitrnich krisıch konvertuje a stava se konecne knezem.
V něm Zableskla katolická mystika naposled svou tajemnou září. Vět-
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Laska Zmiiže Boha.
Kdo nebe dobýt chce, má práci velmi snadnou:
je láskou oblehne a :hradby Boží padnou.

Musíš' na kříž.
Kdo v nebi růžemi chceš věnčit svoji skráň,

, /v I I Izde musıs na zemi byt trnım popıchán. t .

Jemně propracovaná jejeho studie co středověkjém mystikovi Jind-
vø ø ` V0 0 ø 0richu Susovı. Itu se podarilo Langovı .Znamenité .psychologicky za-
flzchytıti tuto Záhadnou duši. Kreslí jeho Snivé, zbožností provanuté dět-

I ° V I I I Í /'/ ° I Vćstvi, jeho muzna leta, kdy hroznou Sebetryznı probijı se k jasným hvez-
fldám duchovního žıvota a krásně líčí jeho harmonicky vyladěné stáří.

Nejlepší dosud vydaná kniha Langova je: Otec pouště svatýjje-
:ronym. Lang tu ozřejmil umělecký portret sv. jeronyma, jeho výbuš-
ÚOu, prudkou povahu a zasadil ji do celého rámce a koloritu dobo-

j vého. Svatý Jeroným byl Současníkem sv.Augustina. A jistěnení ná-
hodně, že Lang vybral si toto téma k svému íportretu. A pak psal tuto
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turu. Jak je tato naše doba podobná době těchto dvou světců! Tehdy

V '__ I I I 0 V ' , IV ' V ' " V ' I'stehovanı národu menilo tvarnost Evropy podobne, jak ji menıla Sve-
tová válka. A poměry kulturní jsou si skoro na vlas podobny. Teh-
dejší mravně rozvrácenou Společnost zachraňovalo a obrozovalo kře-

› I . h * . d I- -I v ° Il d ~ vstanstvi. A Z to o, jak se ncs vyvıjejı pomery, je na bi e ni, ze Evropu
zachrání od zkázy zase jen skatolıcısmus.

()< F-1× ui

” A právě pro vytvoření si této paralely, tohoto srovnání je zajímavé
ti tuto Langovu knihu. t
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I ~ ' ° V I ~ V I - I -Langovo dílo je ojedinely Zjev v nasem p1Semn1ctvi._je jako skal-
natý ostrov uprostřed bažiny. Zbahnělá a znemravnělá literatura dneška
nemůže jej pohltiti. je pevné a nerozborné. Přívaly jej jen zesilují. A od
šedé, kalné a bahnité hladiny literatury dneška odráží se svým jasným
leskem. Bohužel, je ojedinělé. I o Langově -díle platí slova Bezručova:
Kdo na moje místo ?

. ---<>---

Fr. Št. Šrahi/Žle/Z S. D. S., Řím: I

MARIĹ
Když jaro snivé líbezně dýše

B a luhy Zćíří lahodou kras,
ó vzlétni, duše, v nadhvězdné výše,
ke Kněžně mćíje v blankytný jas!

Květe ty milý nebeskýchıvlastí,
svou vůni libou opoj i mne;
kalichem tys mi nadzemských slastí,
k tobě mé srdce difivěrně plne!

ø

Sluncem tys jasným života mého,
IˇV / - - -vylec me strasti, bolesti Zhoj;

S červćínky rćína, žití vítězného
tvćí laska bud' mně milosti zdroj!

Svítilnou kéž jsem oltøíře Póíně,
a srdce moje -- lilie květ,

 jenž žáírem růže nechť povždj/ plane
k oběti cˇisté Za celý svět .Í

--<>---

Ant. Krajěa C. Ss.iR., Obořištěz s D

Významní Obhájci prostřednictví
 Mariına

II. e  
Stoletím XIII. začíná druhá erioda obháců Mariina rostřed-

- I -I I V “ P . “ J O -nictvi, sahajici az k XVIII. stoletı. jest to doba theologu scholastıc-
kých. O účelu této doby praví Melchior Canus: „Scholastıcae tlieo-
lo iae munus im rımis est, ut, uae in Scri tura et Tradıtıone ab-_s _ P _ q _ P
dita continentur, ea quası je tenebris ad lucem eruere et coordona-
re at semper Sub infallıbılı auctoritate Ecclesiae doccntis.”1 Bylo tedy

1 De Locis theol. Lib. VIII. c. 2. A
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hlavním úkolem scholastiky: pečlivě střežiti, vysvětlovati a hájiti
náboženských pravd, obsažených v Písmě sv. a tradici. Tento svůj
úkol i v naší otázce splnila opravdu skvěle. “

R. 1249 opustil tento Svět a odešel do říše věčných krás jeden
Z největších theologů na universitě pařížské a později i biskup paříž-
ský Vilém Z Alverny (Vilém Pařížský). O P. Marii napsal mimo jiné
tato krásná slova: ,,Advocata es et Mediatrix hominum, post Filium
tuum Spes unica et Refugium tutissimum miserorum. Officium tuum
est mediam Te ponere inter Ipsum Deum et homines.“ l

Z dějin katolické exegese je známý též Hugo de S. Caro (Ť
1263), první kardinál Z řádu dominikánského. Mluvě o :prostřed-
nictví P. Marie, užívá výstiž-ného obrazu: ,,IpSa est navis huius ma-
ris, per quam omnes perveniunt ad portum salutis. Item Ipsa est
castellum, quod in terra stat quasi refugium omnium...” Pak do-
dává: „Et in Hierusalem potestas imperan-di et faciendi, quod volo et
quos volo introducendi...”2 _ Z

Zvláštní zmínky Zasluhuje též Richard a S. Laurentio, peniten-
ciář rothomagenský. Ve svém díle „De Laudibus B. Mariae” praví
výslovně: ,,Sicut dicit Filius de Patre, Joan. VI.: Nemo venit ad Patrem
nisi per me; sic quodammodo dicere videtur de Matre: Nemo po-
test venire ad me, nisi Mater mea suis precibus traxerit eum.”5 A
jinde: ,,Quidquid boni dat (Deus) creaturis suis, per manus Matris
Virginis vult transire. . . Propter hoc studendum esset cognitioni Ma-
riae; nam qui Eam cognosceret, Eam diligeret, et amator Eius, Ipsa
mediante, omne bonum necessarium in praesenti reciperet a Filio, et
vitam aeternam in futuro, cuius arrha sunt gratiae et virtutes.”4

Nejvýznačnějšími obhájci nauky o prostřednictví Rodičky Boží
jsou však v této době známí veleduchové: sv. Tomáš Aquinský a
sv. Bonaventura. Andělský učitel, jehož papež Lev XIII. nazývá „Theo-
logorum iprinceps, Philosophorum norma, praeclarum Christiani or-
bis decus, Ecclesiae lumen, scholarum omnium catholicarum coelestis
patronus”5 uložil Svoji nauku o Prostřednici všech milosti zvláště ve
dvou spiscích: ,,Opusculum. de salutatione angelica” a ,,Sermones
domin. et feStivi.”°
. 

1 De Rhet. div. cap. 18 (SV. Alfons, Glorie di M. P. I. c. 6. § 2.). -- 2 Postil.
in cap. XXIV. Eccl. Edit. 1621, fol. 2I6~I7 (P. Godts C. SS. R., De definibilitate
mediationis univ. Deiparae, Bruxellis [1904] 361). - 5 Mezi spisy bl. c. Alberta Vel.
vyd. Z r. 1651 T. XX. Lib. XII. cap. II. p. 352. -- 4 1. c. Lib. II. cap. III. p. 60. -
5 Or. indulg. dit. I 3. července 1885. - Ó P. H. Merkelbach O. P. vydal o jeho nauce
v této věci Zvláštní spisekz ,,Quid senserit S. Thomas de mediatione B. M. VirginiS“,
Romae, 1924. Jest rozdělen na tři části! I. S. Thomas explicite tradit, quomodo me-
diatio B. Virginis non Sit -concipienda. V této části ukazuje autor dle sv. Tomáše,
že vlastní a hlavní Prostředník jest Ježíš' Kristus, Maria P. jen druhotná podřízená
Prostřednice, která Spolupůsobila při Vykoupení jen ,,dispoSitive et. instrumentalier;“
že jenKriStuS ,,de condigno“ zadostiučinil za hříchy lidstva a zjednal milosti, Maria P. jen
„de congruo,“ že Kristus jest účinnou příčinou milosti, P. Maria jest však závislá

~za Veškeru moc čerpá ze zásluh a milosti Vykupitelovy. 2. S. Thomas tradit certa
principia, quibus innititur doctrina mediationis. B. ut fundamento. Tento základ
jest: její mateřství Boží, Spolupůsobení při díle vykupitelském a duchovní mateřství
vůči vykoupeným. 3. Scriptis S. Thomae praebentur B. V. mediationis positiva ac
formalia testimonia. Na konec praví autor: „Sententionem de B. V. universali medi-
atione pertinere ad primaevam traditionem Scholae dominicanae et thomistinae eamque
-esse Doctoris angelici principiis omnino conformem.“ j
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Svědectví sv. Bonaventury O prostřednictví P. Marie náležejí k
_ , n ø / ø

nejkrásnějším svědectvím katolické tradicefl Tento kniže .mystıky a. - I ˇ ,-učitel seraíínský, vyznamenaný purpurem kardinalským, používá nej-
' O O V' Í ' ' Inádhernějších výrazu, obrazu a prırovnanı, aby objasnıl tuto utěchy-J
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plnou nauku. Casto odvolava se téz na svate Otce. Neni snad ani
jediného významnějšího výroku sv. Bernarda o prostřednictví Ro-
dičky Boží, kteréhoby neuvedl. Z .tohoto jeho hlubokého přesvěd-
V I V V I I V- I I 1 v k ` - Pcenı ze zadna mi ost ne richazi S nebe ec ru ama Marie ann ,› P Y
vytryskla  též pozoruhodná slova o úctě k této neposkvrněné Matce :1-
„Omni hora benedicenda et praedicanda et laudanda et in nostrum
auxilium invocanda. In omnibus pressuris respice stellam maris, voca
et clama Mariam: quia ipsa est, quae dat in mari viam, et'inter
fluctus firmissimam semitam. Ipsa est enim anchora, qua navis in.
mari firmatur; et est navis, qua homo a tentationum fluctibus libe-
ratur. Ille Solus ab eius abstineat laudibus, qui eam in tribulatione“
invocans non fuerit eXauditus.”2 . I

Vedle sv. Tomáše (Ť 1274) a sv. Bonaventury (Ť 1274) nejsvět-
lejší postavou středověké) scholastiky a Výtečným obhájcem Mariina.
prostřednictví jest bl. Albert Veliký (Ť 1280). Náleží mezi největší
učence dominikánské. Jak smýšlel o naší otázce ukazují nejlépe tato
jeho i krásná Slova: ,,B. Virgo proprie dicitur portacoeli; quia per“
ipsam exivit, quidquid gratiae umquam creatum vel increatum in
hunc mundum venit vel venturum fuit: omnium enim bonorum ma-
ter est, et mater gratiae, et mater misericordiae... Haec porta om-
nibus intrare volentibus est pervia.”5 "

V polovici Stol. XIV. líbeznou vůni Krista a Bohorodičky jak
životem tak i Spisy svými šířil augustiniánský opat bl. Raymundí
Jordanis, který Z pokory nazýval se Idiotou a pod tímto pseudo-
nymem psal též své spisy. Mimo jiné napsal krásný spis' „Contem-
plationes de B. Virgine.” Podstatu své nauky uložil moudrý Idiota
v nádherném prologu. Praví zde mimo jiné O P. Marii: „Per Ipsam
et in Ipsa et cum Ipsa habet mundus, habuit, et habiturus est omne
bonum... Invocata Virgine Maria, invenitur omne bonum.. . Ipsa
est Advocata nostra ad Filium“Sicut Filius ad Patrem. .. Thesaura-
ria gratiarum.” J 1 J

2 V Cechách v této době nalezlo prostřednictví Panny nejsvětější
výtečného opěvovatelé ve známém prvním arcibiskupu pražském
Arnoštu Z Pardubic (Ť 1364). Výslovně nazývá P. Marii „Mediatrix
nostra, coniungens nos Deo capiti nostro.”4f  

_ 4 ,V XV. Stol. yvy13.ikla_ v hájení této nauky především školamys-
tıcka. Byl to zvlaste nejslavnejsı theolog teto epochy Jan Gerson
(Ť 1429), kancléř. pařížský, jemuž se dostalo čestného názvu ,,doc-
tor christianissimus”. Ve Svých spisech s velkým nadšením a ohni-
vostí vysvětluje a obhajuje všeckyíprvky Mariina prostřednictví. Reší

I 1 Třeba však poznarnenati, že jemu dříve přičítané některé Spisy mariánské mo-_,
derní kritika neuznává za authentické. -ˇ“ 2 Serm. de Sanctis in com. XXXVIII. ed.
Vives T. XIV. p. 112. _ 5 Mariale, Quaest. 147. Systematicky zpracoval jeho nauku.
O prostřednictví' P. Marie opět J. Bover S. J. Greg. [1926] 51 1-548. -- _4 Mariale, cap..
120. -- Jeho mariologii zpracoval Dr. Lenz. Dvasicykly májových kázání dle jeho
„Mariale“ sestavil Dr. F. Endler'(č“eSky_ vydal J. E. Hl`adčík).~ f -
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též důmyslně iirůzné námitky, které by se mohly uvést proti této
nauce.1 Pamatna je jeho řeč na koncilu kostnıckém, jehož byl duši.
Je to aspoň částečně nádherný hymnus na Prostřednici všech milostí.
Hned na počátku Své slavnostní řeči praví: „Adsis invocatus, Do-
mine Jesu, praeclarissime. Sol iustitiae. . .I absque te enim praecipiti
mersa profundo mens habet.. . Hoc .ne fiat, tu Mediatrix, tu Advo-
cata et Exoratrix nostra suppliciter adeunda es, Virgo gloriosissima,
quae tui nominis interpretatione tam illuminata quam illuminatrix
diceris. ..”2 I 5 “ ~

Nad slunce jasnější jest též Svědectví sv. Bernardina Sienského
_ - V V V- - I I - I - ;(Ť 1444), jehoz reci jsou opravdovymı traktaty theolog1ckyrn1..Prav1

krásně o Matce Boží: „A tempore enim, quo concepit Deum in utero
suo, quamdam, ut sic dicam, iurisdictionem Seu auctoritatem habuit
in omni temporali processione Spiritus S., ita, quod nulla creatura
aliquam a Deo recipit gratiam virtutis, nisi Secundum dispensationem
ipsius Virginis Matris.“ Jiný jeho výrok Zdá se skoro přehnaný;
třeba mu však správně rozuměti: „Omnia dona, virtutes et gratiae
Ipsius Spiritus S., quibus vult, quando vult, quomodo vult, et quan-
tum vult, per manus Ipsius (MariaeV.) administrantur.“

I V témže století žil rovněž v řádu františkánském jiný Bernardin,
I - - V I I I I -I I - Vzvany de Bustı, jenz sepsal ,krasne dilo marianske, jez nazval: „Ma-

riale, de Singuiis festivitatibus B. Virginis, per modum sermonum
tracta/ns, omni theologia copiosum”. Věnoval je papeži Alexandru
VI. Reči, zde obsažené, provanuté vroucí zbožností, tvoří celou
mariologii, jíž kazatelé rádi užívali. V nauce o prostřednictví úplně
souhlasí se svým výše uvedeným řádovým spolubratrem. Zvláště nád-
herný a úchvatný je jeho epilog. Je to 62 plamenných apostrof na
Prostřednici všech milosti, vyjadřujících její prostřednický úřad nej-
lepějšími obrazy. 5, ~ I I ~

Nelze též mlčením pominouti svědectví protopatriarchy benát-
ského sv. Vavřince Justiniani (Ť 1455)..V1jednom ze Svých kázání
volá: „Quomodo non est Maria plena gratiae, quae efl”ecta est Mater
Dei, paradisi Scala, coeliIJanua... Dei et hominum verissima Me-
diatriX?”5 I ˇ “ 2 s  

I Nejinak vyjadřuje se jiný vynikající syn slunné Italie a chlouba
řádu dominikánského, sv. Antonín, arcibiskup florentský (Ť 1459).
Praví ve Své Sumě: „Per B. Mariam eXivit de coelis ad nos, quid-
quid unquam gratiae creatum venit in mundum; inde et dicitur:
mater gratiae et mater Imisericordiae.”Ö Jinde dí: ,,Oratio Deiparae
habet rationem imperii, unde impossibile est eam non eXaudiri.”7
Zvláštní pozornosti Zasluhují též tato jeho slova: ,,Sicut impossibile
est quod illi, ga quibus Maria oculos suae misericordiae avertit, salven-
tur; ita necessarium .quod hi, ad quos convertit oculos suos, pro
eis advocans, iustificentur et glorificenturfë   
 z_ıì-

1Jak jasný a vyhraněný byl jeho pojem v této nauce, možno Se“ přesvědčit
v pojednání Boverově: Greg., 1928, str. 242-268. -“2.Op. omn. (ed. 1706) T. H.,
2o2 A (dle Bovera l. c.“Str. 247). - 5 Serm. 6 de Ann. B.. V. art. 1. c 2 (P. Godts
l. c. I366). 4 .Serm. 5 De-,-Nativ., c. 8. -- 5 Serm. in Ann. B. V. (Sv. Alfonsl. c.“ p.
I. c. 5. § 1.). -.Ó P. 4 .t. 15, c.I2o § 12. -- 7 ib. c. 17."§ 4. -“ 5 ib. c“. 22..§ 9.
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Slavného jména dobyl si V této době též známý „Doctor exta-
ticus“ Diviš Kartuzian (Ť 1471). Sepsal množství spisů větších i men-
ších, mezi nimiž vyniká ,,De laudibus B. V. Mariae” (lib. IV). Zde
praví mimo jiné: „Virgo dici potest mundi Salvatrix propter meri-
tum suae compassionis, qua patienti Filio .acerbissime condolendo e-
Xelenter promeruit, ut per preces Eius, meritum passionis Christi
communicentur hominibus.“   `

Na poli křesťanské askese dobyl si nesmrtelných zásluh V tom-
to století tak oblíbený Tomáš Hämerken čili Kempenský (Ť 1471).
I v naší otázce je věrným dítkem své doby. Stačí jen nahlédnouti
do jeho „Sermones ad Novitios”, abychom se o tom přesvědčili.

Ve Stol. XVI. věrně kráěel ve stopách sv. Otců a starších theo-
logů vynikající arcibiskup valencký Z řádu augustiniánů, sv. Tomáš
Z Villanovy (Ť 1555). Ve svém kázání o rozmnožení chlebů na o-
tázku Páně: „Unde ememus panem, ut manducent hi?”, odpovídá
krásně: „Unde Domine? nisi eX isto Cellario gratiarum refertissimo,
Virgine Matre tua Maria? Ibi Sunt Victualia omni genti, omni nati-
oni. Inde Angelus gloriam, iustus inde gratiam, peccator veniam,
tristis Iaetitiam sumit . . . Emamus ergo hic panes gratiae: pretium
sit salutatio Angelica.”2 Podobně vyjadřuje se i na jiných místech.

Proto volá zbožný opat benediktinskýl Ludvík Blosius (Ť 1566):
„Per te Domina, Vivit orbis terrarum! Salve Veniae, gratiaeque
Conciliatrix, optatissima Maria! Tu post unigenitum tuum certa fi-
delium Salus. . . Tibi regni coelestis claves, thesaurique commissi sunt.”5

Znarnenitým theologem této doby byl žák Hadriana VI. a pro-
fesor na universitě lovaňské Jan Neys ěili Driedo, kanovník a farář
u sv. Jakuba (Ť 1535). Mimo jiné spisy sepsal i uěené dílo: „De Re-
gulis et Dogmatibus S. Scripturae”. Zde jasně hlásá naši nauku: „Ipsa
(V. Maria) est, per quam Ecclesia habuit, quidquid boni habuit. Hinc
sancti Patres non horruerunt appellare Illam Mediatricem noStran1...”4

Ke konci tohoto' století ave století následujícím planuly na nebi
I VI I Iv I lv z v - - _ _ v Icırkve ucıcı zarne hvezdy ucenostı a svatosti, a to V souhvezdı To-

varyšstva Ježíšova. I Hvězdy tyto liší se ovšem navzájem jasnoíští, přece
však svými paprsky. nádherněosvětlují naši nauku.

V Je toˇpředně Jan Maldolnat S. J. 158 3_), slavný profesor pa.-
sky. Mel takove mnozstvi posluchacu (mezı ne nalezel 1 sv. Franti-

k Saleský), že často byl nucen přednášeti pod širým nebem. Nauku
5 prostřednictví P. Marie hájí ve svém komentáři k evangeliu sv.

Lukáše, odvolávaje se na celou dřívější tradici. („Haec omnium ve-
terum auctorum sententia eSt.”) ˇ s s 5

z Plamenem vroucí zbožnosti. k Rodiěce Boží hořel též Alfons
Salmeron, jeden ze prvních druhů sv. Ignáce. Ač mu bylo teprve 31
let, byl přítomen na sněmu Tridentském jménem apoštolské Stolice.
Zemřel V pověsti svatosti r. 1585. Ve svýchuěených komentářích
praví o P. Marii, že Kristus ustanovil ji ve své dobrotě „Mediatrix

Qc/›‹›-±<
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I De laud. V. lib. 2. a. 23. (Godts l. c. 368). - 2 Postill. Evang. in Dom. 4.
Quad. ed. De Witte T. 1. p. 557 (Godts l. c. 371). - 5 Parad. an. fid. Eudolog. ad
Mar. 1. - 4 De Reg. et Dogm. S. Scrip. Lib. IH. c. IV. Edit. 15 56 T. I. fol. 126
(Godts 372). I .
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etcooperaärix salutis humani generis et ad quam tamquam, adí sin-
ularem A vocatam, quae semper pro suareverentia a Filio cxau itur,

žommuni fidei instinctu et devotione omnes fideles tam iusti quam
peccatores, ad impetranda Omnia bona atque beneficia tam corpo_ralia
quam spiritualia, omni tempore et omni loco confidenter accedere
debent atque confugere.“ 8

Ji`i1‹1){u'1hV1ězdou nevžedního jasu v Iltıomto souhvělzdí jest kardinál
Frantise o etus S. J. Ť 1596), ktere o jeho učite Dominik Soto
nazýval divem. Mezi jinými spisy napsal též komentář k sv. Janu,
.kde rovněž hlásá nauku o prostřednictví.

Jen o rok přežil jej sv. Petr KanisiuS~(De Hondt, Ť 1597), chlouba
řádu jesuitského. Nynější sv. Otec Pius XI. prohlásil ho 21. května
1925_ za svatého a zároveň Vzařadil' jej do_ počtu učitelů církevních,
což je V dějinách Církve pripad jen velmi rídký. Ve svém výtečném
spise, obsahujícím› celou mariologii, věnoval jednu kapitolu též pro-
střeđnictví P. Marie? 8

 .Ť Znamenitým zastáncem této nauky byl i slavný a plodný ka-
zatel této doby Jan Asorius S. J. (Ť 1594). 1

Komentářem k Apokalypsa proslavil se Blažej Viegas S. J. (Ť
1599). Během _1_6 let mělo toto_ dílo 11 vydání. Vykládaje hl. 12.,
praví o P. Marii mimo jiné: „Eıus intercessio est veluti collum, per
»-quod a Deo omnes gratiae praesidiaque in homines transfunduntur.
Itaque haecVirginiS intercessio turris quaedam est Ecclesiae fortissimaf'

Z vynikajících jesuitů Stol. XVII., kteří hlásali naši nauku, sluší
na prvním místě uvésti věhlasného jejich generála Klaudia Aquavivu
(Ť 1615). Ve svém třetím listě k otcům a bratřím řádu ze dne 19.
května 1586 důrazně vybízí všechny k vroucí úctě mariánské. Jako
důvod uvádí se sv. Bernardem: „Sic est voluntas eius, qui totum
nos habere voluit per Mariam.” Není se tedy třeba nikterak diviti,
že~ půl ,takovém povzbuzení SVÉ hlavy cevlédtělo Tovaryšstvagežíšova
ˇS ve ym nadsenim ha'i o nau u o prostre nictvi Mariine ja O svou.
R. P. Sommervogel S.]J. po zo letech již mluví v katalogu o 2207
mariánských spisech, Sepsaných odjesuitů. Jest proto nemožné vě-
ˇnovati pozornost iv tak krátkém článku všem obhájcům učení o
prostřednictví P. Marie, jimiž se řád jesuitský V této době honosil.
Stačí poukázatid aspoň na několik nejvíýznoamnějšíphlě )

Jest to pre evsim největši učenec jesuitu Frantise Suarez (Ť 1617 .
Líbezná vůně něžné a horoucí úcty mariánské, která vane Z celého
jeho života, prosycuje i jeho theologické spisy. O prostřednictví Ro-
dičky Boží mluví s posvátným zápalem, rozváděje všechny jeho
prvky? J

Totéž třeba říci i O sv. kardinálu Bellarminovi. V jednom Ze
x-svých kázání praví: „Omnia munera, omnes gratiae, omnes coelestes
influxus a Christo tamquam a capite et per Mariam quasi per collum
:in :Ecclesiae corpus Z descendunt.”4ˇ 5 či _
„__„ 

1 Tom. III., Tract. V, p. 38 A. (Godts l. c. 373). -- 2 De Maria Virgine incom-
Qparabili et Dei Genitrice Sacrosancta, Lib. V. c. XI. - 5 De Incar. Qu. 38. art. 4.
Disp. 24. Sect. I. n. 5 ed. Vives T. XIX. p. 336,. 337. - 4 Conc. '42 de Nativ.
(Godts l.. c. 380).
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Kornelius a Lapide (j 1637).*
K těmto pojí se řada jiných jesuitů jako na př. František Poiré

(Poirey, Ť 1637), Ferdinand Quirinus de Salazar (Ť 1646), Ondřej
Pintus Ramirez (Ť 16 54), Krištof Vega (Ť 1672), Jan Crasset (Ť 1692)..

Avšak nejen v řádě jesuitském, ale i v jiných řádech a kléru- 4
světském nacházíme V této době Znamenité zastánce této nauky..

Z řádu' dominikánského zasluhují zmínky aspoň tři: Justin Mie-
chovienský (Ť 1634), A. Pacincelli (Ť 1660) a Vincenc Contenson
(Ť 1674). Slyšme jen ohniveho Contensona: „Administratricem'totius
Ecclesiae praefecit, et Suae auctoritati suřfecit, dum Joanni praesenti,
et in eius persona toti Ecclesiae dixitz Ecce Mater tua. Quasi aperte
diceret: sicut nemo potest salvari nisi per meritum crucis et mortis
meae, ita nullus sanguinis illius particeps erit, Sine intercessione Matris.
meae,. Ille Solus filius dolorum meorum reputabitur, cui Maria Mater
erit. Vulnera gratiarum fontes perennes et patentes Sunt, sed ad nullos
derivabuntur rivi nisi per Mariae canalem et aquaeductum.”2

V duchovní zahrádce sv. Františka V této době poutají náš zrak
zvláště dva květy: Jan de Carthagena I6I7)› miláček Pavla V.
pro svou hlubokou vzdělanost, aiJan De la I-Iaye, královský kazatel
pařížský (Ť 1661). První dokazuje V díle „Homiliae catholicae de
sacris arcanis Deiparae Mariae et Josephi” správnost této these: „Quot-Ť
quot salvantur, aut coelestia charismata recipiunt, vel certea malis
liberantur, id totum mediante Virginis intercessione eis divinitus prae-
statur.”5 Druhý činí podobně ve svém .Obšírném komentáři k
Apokalypsi. J 3 « 5

V řádě kapucínském vynikl Ludvík František D° Argentan (Ť
1680). Ve zvlněné hladině jeho konferencí jasně se odráží“ záře zná-
mých myšlenek Sv. Bernarda a Bernardina Sienského. s

Z kléru světského sluší připomenouti aspoň dva Znamenité ob-
hájce prostřednictví nejsv. Panny. Jest to biskup a učitel církve sv.
František Saleský (Ť 1622) a slavný řečník Jakub Bossuet, biskup
V Meaux (Ť 1704). Oba ve Svých kázáních S nadšením sobě vlast-
ním hlásají tuto nauku. Ť 1 5 ' Ť

Z uvedeného je tedy.zřejmo, že Scholastika svůj úkol V tnaší
otázce stkvěle splnila a připravila tak půdu knejvětšímu rozkvětu
nauky o prostřednictví Rodičky Boží V periodě třetí.  ' 5

"ì<I-fl\ cn< Pt{b<1 J ,_ j _ „ 8 Dokončení pI: . . s,

v.
v

Není Snadno si př€d5tćı*vZ'tz',_ jn/e živě fvycitìnjž nevinné deˇtsleě dnše
přítomnost Páně 'U NejSfvè'tějSˇí $'vóít0Sti,-neb0t' BZÍŽ/J Se Zjefvnje nefvınnostı
n ni/eolifv 'Z/eˇdč. Srdce dětí dobře Pvyc/Oowıných n /øorlťvýcla jde fvznćıd-

V- / v V/ - v/v- . `przrozenern Sfvetle prımo Ř: ]eZı5ı. , La/-e„„,-6, Anne O/ČŤQUŤ,-q„e_

1 Comment. in Cant. - 2 Theologia mentis et cordis Lib. X. Dis. 4.-

É-IP ›....4I"'4 .HI

("1='>-ı>- ,___,\ı 04.-Spec. I. Exces. 4 (God . . 387). -_ 3 Lib. XIV. Homil. XVII. - Edit. 161 8»
p. 689 (Godts 388). . -. Ť
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Kornelius a Lapide (j 1637).*
K těmto pojí se řada jiných jesuitů jako na př. František Poiré

(Poirey, Ť 1637), Ferdinand Quirinus de Salazar (Ť 1646), Ondřej
Pintus Ramirez (Ť 16 54), Krištof Vega (Ť 1672), Jan Crasset (Ť 1692)..

Avšak nejen v řádě jesuitském, ale i v jiných řádech a kléru- 4
světském nacházíme V této době Znamenité zastánce této nauky..
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Apokalypsi. J 3 « 5

V řádě kapucínském vynikl Ludvík František D° Argentan (Ť
1680). Ve zvlněné hladině jeho konferencí jasně se odráží“ záře zná-
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Z kléru světského sluší připomenouti aspoň dva Znamenité ob-
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Z uvedeného je tedy.zřejmo, že Scholastika svůj úkol V tnaší
otázce stkvěle splnila a připravila tak půdu knejvětšímu rozkvětu
nauky o prostřednictví Rodičky Boží V periodě třetí.  ' 5

"ì<I-fl\ cn< Pt{b<1 J ,_ j _ „ 8 Dokončení pI: . . s,

v.
v

Není Snadno si př€d5tćı*vZ'tz',_ jn/e živě fvycitìnjž nevinné deˇtsleě dnše
přítomnost Páně 'U NejSfvè'tějSˇí $'vóít0Sti,-neb0t' BZÍŽ/J Se Zjefvnje nefvınnostı
n ni/eolifv 'Z/eˇdč. Srdce dětí dobře Pvyc/Oowıných n /øorlťvýcla jde fvznćıd-

V- / v V/ - v/v- . `przrozenern Sfvetle prımo Ř: ]eZı5ı. , La/-e„„,-6, Anne O/ČŤQUŤ,-q„e_

1 Comment. in Cant. - 2 Theologia mentis et cordis Lib. X. Dis. 4.-

É-IP ›....4I"'4 .HI

("1='>-ı>- ,___,\ı 04.-Spec. I. Exces. 4 (God . . 387). -_ 3 Lib. XIV. Homil. XVII. - Edit. 161 8»
p. 689 (Godts 388). . -. Ť
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Fr. ŠtÍ Šrahůlek 5. D. 5., Řím:
/V

U HROBU R YBA RO VA.
Zklamání vstupujeme do basiliky sv. Petra... ,, To že má býti

onen velechrám, o jehož velikosti jsme si vykouzlilı' V obrazotvornosti
obrysy gigantickéP"... To jsou jistě první dojmy každého, kdo po
dlouhém toužení patří Ze Svatopeterského náměstí na tento náhrobek
Rybáře - Petra! pravil jsem, že jsou to dojmy ,,první". ll/leškáme-/i
totiž“ delší dobu na této posvátné půdě a prohlédneme-li si bedlivě“
ve svatyni samé ony obrovské“ rozměry, pestrým mramorem se lesk-~
noucí stěny, pohlédneme-li vzhůru ke kopuli. na jejímž obvodu zlatem
Září velepamátná slOva.- ,, Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo“

tibi dabo claves regni caelorum“ -- a jiná slova.`to nichž se však
obyčejně málo uvažuje.- „Hincsacerdotii unitas exoritur"-r
tu jistě provanenaší dušízvláštní Záchvěv! A ký div. žesamovolně“
klekáme ke konfesi, k hrobu Detrovu, a necháme před svým zrakem
se .rozvinout onu velebnou scénutz evangelia, jak Božský Mistr náš
zaslibuje u jezera genezaretského Petrovi prvenství cti a pravomoci.

A tu se Zdáme sami sobě tak malými a Zároveň Zase tak veli-
kými! ll/Ialými se Zdáme sami sobě V poměru k velikosti a majestátnosti
tohoto ve/echrámu. Cit velikosti však: nás naplňuje, povážíme-li, že
tato basilika je symbolem Církve Kristovy, hrobem, chovajicím tělo
prvního papeže, jenž však Zde dále žije ve svém nástupci V blizoun-
kém Vatikáně,“ povážíme-li, že i my jsme dítky této Církve, vystavěné

'ˇ I“na Petrovi, Církve, pod jejímž mateřským pláštěm se Shronıazdujı
národové celého Zemského okruhu, že jsme nejen věřícími, nýbrž
více-ěekateli -- kandidáty sv. kněžství, jehož plnost spočívá vpetrovi./ˇ
Tu rty naše šeptaji.- credo _ věřím - v jednu -- svatou - kato-
lickouJ-- apoštolskou Církev! Tu chápeme onu velebnou myšlenku
kněžské jednoty, která odtud vyvěrá, jednoty, za niž Kristus tak vroucně
prosí/ svého nebeského Otce ve velekněžské modlitbě.-1 _ .aby všichni
jedno byli! _“ Kněží jsou pastýřı' stádce Kristova; jsou-li'pastýři Za-
jedno, celé stádce je jednotno. -5 A či srdce se při tomto pomýšlení
nerozplamení svatou láskou a nadšením, sebevědomím a svatou pý-
chou, že i my jsme údy této Církve, mystickéhotěla Kristova, jehož
duší jest Duch .Svatý a jehož viditelnou hlavou jest Rybář -“- Petr
ve svém nástupci? , ~ “ Ť

Jednota království Božího! jak leželaona na srdci Božskému
Spasitelil V posledních ještě okamžicích k ní nabádá! Jednotou
kněžství spojen jest celýzemský Okrsek. U oltáře Páněvšichni' tvoříme
jednu rodinu. Vždyt' Kristus nezemřel jen Za svůj' národ, nýbrž „aby
shromáždil V jedno také ty dítky Boží, které byly rozptýleny“ (Jan XI.,
52). A jak pečovali církevní Otcové o jednotu! 5v. Cyprian praví vknize
,,De unitate Ecclesiae“.- „Hanc unitatem qui non tenet, Dei legem non
tenet. non tenet Patris et Filii lidem, vitam non tenet et salutem“._ N 1 ; _

Tyto city vyjádřil i nynější svatý Otec způsobem, pro nás Slovany
velevýznamným, v listu k československému a jugoslávskému episko-

n
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ecclesiam meam. et portae inferi non praevalebunt adversus eam eff
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pátu 13. Února 1927 při oslavě I1OO_narozen1'n sv. Cyrila: .Oběma
(ss. Cyr. a Met.) zajisté tanul na mysli výrok Krista, prosícího po
poslední večeři božského Otce, aby všichni učednici jeho „byli

I

j ed n O“. ia stejně hluboce jim utkvělo V paměti vše, co Východnı
Otcové napsali o Vesměrné jednotě křesťanské církve, proto nechtěli
dříve pásti slovanských ovcí, dokud jim tato pastva nebyla odevzdána
od nástupců Detrových. kterým bylo veškeré stádo Kristovo od Boha
svěřeno. /Vlimo to Vykonali též cestu do Říma; odsud byli poslání s mo-
cí od římského velekněze udélenou, k upevnění a rozšíření Kristova krá-
lovství; ochrana našich předchůdců je ustavičně zastírala; jeden Z nich
složil řeholní sliby v Rímě, krátce před koncem svého života, poctěným
tak hojným nářkem občanstva,- druhý byl V Římě vysvěcen na biskupa ,-
způsob bohoslužby, který oba za vedli v zemích Kristu získaných, byl zde
schválen a potvrzen; jinými přemnohými důkazy velekněžské blahovůle
byli povzbuzování V začatém díle apoštolském: zdaž to vše nestačí, že
Svatým bratřím nebylo nic přednějším, nic jistějším a žádoucnějším.
než aby byli ve svazku co nejtěsnějším s Církvi římskou? Proč bychom
se tedy divili, že Cyril a /l/Ietoděj -- které ˇmožno nazvati syny Vý-
chodu, Byzantany státním příslušenstvím, Reky národností, Rímany
posláním, 5/ovany apoštolskými úspěchy -- stali se všechněm vším,
aby všechny získali pro jednotu katolické církve?" _

PADL /SEM PŘED CÍLEM
(Za Ť bohoslovcem Št. Berkou.)

Klesćím, klesćím, před cílem padćím,
u stupňů oltćíře hasne mé žití. 2
fv kalichu puklém slza se třpytí
ja na rtu jen modlitba tichóí
naposled k nebesům fozdychćí:
Smiluj se nade mnou, Bože.
Ve stínech smutecˇních cypřiší,
Zmlklých před žhapým polednem,
kdo hlas uslyší?
Před cílem padl jsem.
'Padlo mé mløídí jak zlomený kfvét,
do dúílek odesˇly prćíchnivét
bílé mé_ touhy sfvatého kněžství,

 přifvésti Krista do středu tisíců bratří mých
a sfvčtlo do temnot pzfžlnočních.
Padl jsem před cílem,

 slyšíte, bratři, klesl jsem,
kdo Z 'vóís mne 7/3/slyší
've stínech smutecˇních cypřiší?
Kdo stane na sirém místě,
na kterém s fvćími jsem stćíl _?
Kdo Z 'vćís ma odvahu poskprnit
svatého kněžstfví ideúíl?  1 s 0_ jčfimz-[_
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Carolus Cirbus, Košice:

Cirkev a umenie.
1 (So Zreteľom na prvé storocˇia.) _

Na sklonku antického »sveta počína sa obrodenie ľudstva. Na
surovom násilí vybudovaná moc ztráca svoje právo na jestovanie ia
odovzdáva ho dobe vznešenejšej a súcejšej na lepší život.

N „Zjavila sa hviezda zwkmena Judskeho a sypjipii papršlekmi pri-
nasajucimi pozehnanie, oziarila cely Svet. Z ocu ludstva zacal padat
tmavý Závoj, tkaný Z nekonečného počtu hriechov. Rany storočia,
ktoré na telo l”udStva zasadila kliadba, počinaly sa hojiť. Povstala
nová, nepokazená spoločnosť na rumoch Starej,spráchnivelej spoloč-
nosti. Semeno bolo zasiaté. a vyvíňujúci sa zárodok nemohla zni-
čit dlhá búrka storočí. Horčičné semeno vyrástlo V priestranný strom
a vtáci nebeskí našli na ňom miesta pre odpočinok.

A támalá spoločnosť, ktorú rozširovali apoštolovia, už na ú-
svite svojho jestovania vzala pod ochranné krýdla výtvarné umenie,
ktoré zobudila ku novému životu a prispôsobila si ho primerane
svęjmu cieľu. - A tak ,mýľne je rozumkovanie, ked' niekto, po-. . , „_ _  vazuje  kat. Cirkev V prvych storociach za macochu pmenia. -3 Pra-
ve naopak sa maju veci. Cirkev, ako od Boha zalozena spolocnost,
pozerajúc vždy na svoj vznešený ciel', zachádzala veľmi opatrne s
umením. Bolo jej treba posilniť Svojú moc na zemi a len, potom
mohla napomáhat rozkvetu umenia.

Ť A túto opatrnosť ešte nemôžeme nazvat zlomyseľnosťou! -
Opakujem, nesprávna je mienka- tých, .ktorí tvrdia, .že kresťanstvo
zaujalo nepriateľské stanovisko proti umeniu, tým, že poukazujú na
umieranie antického umenia, na nariadenia počiatočnej Cirkvi, na ne-
priaznivé stanovisko sv. Otcov a konečne na vymedzené nariadenia
snemov. ˇ

To Všetko je pravda! Avšak pred oči si musíme postavit aj
príčinykpod vplyvom _ktorýcl_i siìemly údajné vyliíały nariadeniadnvęš-
priate s y stojace proti umeniu. esti uvazime o o nosti, presve ci-
me sa, že Cırkev nikdy nevytvárala zo svojho kruhu umenie, ba
naopak materınskysa oň Starala. ˇ _

Medzi Cirkvou a umením jestuje a jestovala, istá Vnútornáspo-
OO , O O O I I , V I VO » Ojitost. -- Kult kat. Cirkvi a jej cely nabozensky zivot vyviera z
nadprırodzeného. základu. ,Preto ,aj od umenia požiaduje, aby takýto
zaklad malo. Nie vrtkava myseľ a nestala fantazia rodi umelecke
diela, ale vytríbený náhľad kat. Cirkvi. 5

Tu sa začína rozdiel, ktorý možno Spozorovať medzi antickým
a novým kresťanským umením. Antické umenie malo pred očamı
predovšetkým smyslovú podstatu človeka, `-- kresťanské umenie O-
proti -fltomu berie pred oči duševnú podstatu člověka. Smyseľnú krá-
su ponecháva Grékom a Rimanom, pre Seba si necháva iba nebes-
kú krásu. Kresťanské umenie nemalo za ciel” dokonalost predmetu
a použivalo ju iba za prostriedok vyjadrit nebeské krásy. Viac hol-
dovalo maliarstvu než sohárstvu. Prečo? -- to nám najlepšie vysvetli
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:rozdiel medzi maliarstvom a sohárstvom. A ked' to nie, obrátme
svojú pozornost na mytologiu antických národov, a pozríme, aké
miesto Zaujimaly V nej Sohy.:  

Katolícka Cirkev už od najstarších dôb Vzala výtvarné umenie
do svojej služby a urobila ho nositeľkou vznešených ideí, len preto,
-aby Vyzdvíhla krásu svojich náboženských úkonov. Jej snahou bolo
učinkovat na duševnú dispozíciu veriacich, pri čom_ dbala na doko-
“nalú harmoniu: V hudbě, dbala O to, aby reč bola živá a obrazná,
aby obrazy tvorily čarovný súlad farieb, aby dlátom oživila amorfnu
hmotu. Teda snaha --:A hmotou ukázat na nadprírodzenost. Tento

i :účinok kat. .Cirkev uznávala od prvopočiatku, čoho dôkazom je u-
melecké linutie V -nútri Cirkvi už V jej 5 najstarších dobách. 6

Zárodok kresťanstva nebol ešte dost silný, takže okrem pre-
následovania hrozilo viere aj znečistenie, pripadne nedobre chápaný
cieľ sôh a obrazov môhol nebezpečne poranit čistu duchovnú Vieru,
inodloslužbou. Preto sa- nedivme, ked Vtedajšie»Cirkevné orgány za-
ujaly stanovisko Mojžišovo, ktorého prudké námietky proti modlám
onoho času, vyvinuly sa postupne V prísny boj proti figurálneinu
umeniu. Avšak, akonáhle prestalo nebezpečie, a mladému krestanstvu
sa otvorila Voľná cesta učinkovania, zdánlivý nepriateľ -- Cirkev,
-- stal sa podporovateľom, ba ochrancom umeleckého snaženia.

Tam sú katakomby, kolíska krestanského umenia, či nie sú dož-
tatočným dôkazom mojho tvrdenia? Ci Veľký počet nastenných
malieb, nepotvrdzuje moju mienku? Ostatne, Všetko to najlepšie do-
kazuje Rossi, najväčsí Z archeologov, osvedčený znalec katakomb.

Obrazy namaľované na steny podzemných la_byrintov, pouka-
zujú na veľkého umeleckého ducha, ktorý skôr -- neskôr mal striast
so svojich údov okovy a Vyslobodit Sa z podzemia, aby sizískal už
svojou veľkostou ako aj životaschopnostou práva ukazovateľa cesty
národom, aby Vytvorily V budúcnosti opravdivé zázraky... et om-
nia ad maiorcm, Dei gloriam.  6 3

Mnohí Z archeologov tvrdia, že prví krestania boli rozhodný-
(mi nepriateľmi ,figurálneho umenia. To nezodpovedá skutočnosti.
Figurálne umenie len Boha Otca, Ježiša, Ducha sv. a Pannu Mariu
nezobrazovalo otvorene. Ako dôkazy poukazujeme na maľby naj-

Ístarších katakomb. 2 _ . 6
Umenie rozkvítalo, alebo upadávalo podľa primeraných okol-

nosti. Za diagram nám . slúžia rozhodnutia cirkevných snemov, kto-
ré učinkovanie umenia buď napomáhaly, alebo obmedzovaly.

Prvý snem, ktorý so svojimi nariˇadeniamii zdánlive obmedzil
rozkvet umenia, bol elvírsky snem Vo Spanielsku (r. 306).

Elvírsky snem totiž zakázal na steny kostolov maľovat obrazy.
Tento prísny rozkaz nie? je Však nenávistou, ktorú zdánlive chovala
“Cirkev proti umeniu, predovšetkým proti maľ1-bám. Ani zdaleka! Tá
búrka, ktorú bol Dio.k.lefc“ián;.pripravil krestanom prinútila snem k to-
mu, aby odvrátila nebezpečie ,života veriacich apotupovanie obrazov.

Církev nikdy nepodnikla boj .pi*›otif umeniu, ba ked' toho bolo
treba, vzala ho roizzhodrne pod svoju ochranu a smelo lilásala jeho
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pogrebuba užitpčnost. Príkladom sú nariadenia proti ikonoklastom
(O razo orcom.

'W Koku 787 bol prečíftaný na nicejskorn snemežalobný spis proti
nicitel om obrazov, ktoreho niekollko/V riadkov_ citujeme: _„Obrazy
niesú vynálezom maliarov”, hovori povodca spisu, ,,lebo ich pred-
metysú predpísané neprestupnými tradiciami kat. Cirkvi a tématá
nie maliari majú vymyslet, ale Církevní Otcovia... maliarova je iba
technika, on len obrazínamaľujeľ' (Kugler.)

Podobné hovorí snem aj o cieli náboženského umenia; ,,...kat.
Církev, aby pohla každým naším citom, aby nás priviedla k pokaniu
a k zachovávaniu božských príkazov, a aby nás priviedla na cestu
dokonalosti, snaží sa na nás pôsobit nie len sluchom, ale aj zrakom.”
-(Ku ler.) f _

gUvážme prvý citát a prezkúmajme jeho smyseľ. Tak sa zdá,
ako by tieto Slová chcely nejakým Spôsobom poviazat ruky umel-
‹ca. -- Táto naša ,zdánlivost nás neoklame! Umelec sa tu stáva tak-
mer kopírovateľom, ktorý zvečnil iba fantáziu dotyčných cirkev-
n'ch osôb.

Y Ked' sa Však hlbšie nad tým Zamyslíme, vtedy to nariadenia Cir-
kvi, nemôžeme pokládat za nesprávne. Prečo? Odpoved' nie je naj-
tažšia: Ur_obí tým len hat nestálej fantázíí tak, že od umelcov, po-
žiaduje diela úzko súvisiace s duchom Cirkvi, zbaví dielo všetkého
nízkeho a svetského. Ukazuje cestu umelcom pre tvorbu a vývin
jednotlivých typov tým, že sama udáva najpotrebnejšíe podstatné
čiary. V tom istälrnwsmys/lev hovorí aj arrasský snem (1025), ktorého
rozhodnutia re ozım nižsíe.

Pozrímejjteraz druhý citát, bezprostrednie plynie z prvého. Čo
hovorí? -- Ci nie to,:včo prvý, keď považuje umenie za úzko sú-
visiace S Cirkvou. -- Co chce S tou výpoveďou dosíahnút, ked”nie
to, aby dušu našu k dobrému, k Bohu a pokániu povzbudila? --
A čo máˇbyt cieľom toho umenia, ktorého ochranným anjelom je
Církev? Ci nie to, aby hlásala Záujmy Cirkvi?

Teda hoci II. nícejský snem ,,viaže ruky umelca”, uznajme, že
toho príčina nie je V nenávisti. Naopak, snem považuje umenie za
potrebné. Církev chce učit umením, chce dat len názorný príkľad
Veríacím, ako to Vysvitá z usnesenia arrasského snemu.

_ „Čomu sa laici nemôžu naučit čitaním Svätého Písma, to nech
Vidia na mal°bách”. Ku ler. Takto Znie edno z uzavretí snemu.

0 ı V 0 /vn I JO , f I ø

Cirkev si teda uccnie V t cila za hlavn cıel V tvarneho umenia.
V ˇ Y y ° 5 ° ° y I /V 9 VAby vsak mohla zadost urobit svojmu povolaniu, musi kracat vzdy

o S rávne ceste. Preto V dáva rísne nice: ské ravidlá, ktoré síceP_ V P J Y_ É _ PV , I _
Viazu ruk umelcom, ale nie na ukor umenia, lez na ukor nestale ,
v I ° - V Jcasto nizkej prirodzenosti cloveka.

 O cirkevných Otcoch len to isté povieme, čo o dnešných vy-
ćsokopostavených cirkevných hodnostároch. Ked' videli, že Sa ume-
nie nevyvinulo na svoju nútnu výšku krest. ideálov, keď videli, že
Viera ešte nie je natoľko pevná V Srdciach veriacich, zúžili vydaný-
mi rozkazmi hranice umenia a tým hránili duševný život pred prí-
jpadným nebezpečenstvom.

III
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0 ı V 0 /vn I JO , f I ø

Cirkev si teda uccnie V t cila za hlavn cıel V tvarneho umenia.
V ˇ Y y ° 5 ° ° y I /V 9 VAby vsak mohla zadost urobit svojmu povolaniu, musi kracat vzdy
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To isté robí aj dnes Církev sv., keď berie cirkevné umelecké
diela pod prísnu cirkevnú kritiku. Ci nemá práva žiadat si to, abymiaľjìy, sohy atd., ktoré sa beru do služby Cirkvi §/v.,,preníkol či,stý
nabozensky duch, aby zpomenute predmety boly ciste od svetskeho
ducha. Pozríme si nariadenie Pia X. Ci nepatri ku jeho správnemu
jednaniu nariadenie, V ktorom vytvára z kostolov predmety presiak-
nuté duchom svetským bez akejkoľvek umeleckej ceny?

V katolíckom duchu obrodené umenie vyzdvíhne človeka zo
zemského prachu, obráti jeho zrak k nebi, hlásat bude, že jedine

/v . ~ I > - - I ° ° Ituzba po Bohu a nebi da ludstvu opravdivy pokoj a opravdivu
potechu. , _  J

Umenie V náručí Cirkvi sv. sa vyvíjalo a bude sa aj nadálej
Vyvíjat. Umenie, hlavne krestanské, nemôže rozkvitnút V duševnom
I I ' - - Vu adku a t m mene V duchovne rozorvanosti. -- Konecne odo-Pk Aid. ik ,J , .d._k P,ty ame, ze je ine Cir ev sv. ma moc a pravo ria it restanske u-

' dľ 'h d h kdˇ b ' ' k 'ˇ' 'menie po a svoj o uc a, e ze sama V se e je najpe nejsim vy-
tvorom Božského Majstra, umelca všetkého.

VV ' Ijaromerzcky: _
- ZTAJEMSTVI No C1.

O Věcˇný tesˇknota noci se vkrádá do dusˇe mé jež nemá rána
přece však duše má ve svých prostorách etherného těla je Zpita

štěstím a šílenou láskou k Tobě
Věěný Prameni moudrosti píti Z Tebe nektar sladké melancholie
stříbrným Zvoněním mystické , luny noci je

největší Z milosti od Tebe dána
ubohému tvoru planety Země jichž echem však nelze 8
proniknouti v Závratných výšinách sněhu a ledu

ó třikrát svatý k Tobě. 7

V měsíčním svitu blédém myšlenky duše mé se
ř koupaly na rajských luzích

silnými myšlenkami nehmotné touhy mé Zalétaly
k bytím nesěíslných světů

žalmista David sní v půlnoci tajemné luny O tisíci
ˇ neviditelných světů březích

bledě paprsky luny pronikají do neprostupných
houítí šumavských lesů

`a s duší mou se spojují k věěnému plození
mystických nocí. '

:Nechť dlíš' věěné noci světlo v útrobách duší Země
' 'J 'kˇi ˇ ' hld' ˇ'l'h ˇlZapust v ni pevne oreny nevınnostz a za a ev ZZ ac te a

5 stálou žádost ohně 3
Ť .spoj v něžném laskání polibcích .Tvůrce s duší Země

Ť by jednou čistá se dostala do zahrad hudby
_ krvavé severní záře. 3
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nabozensky duch, aby zpomenute predmety boly ciste od svetskeho
ducha. Pozríme si nariadenie Pia X. Ci nepatri ku jeho správnemu
jednaniu nariadenie, V ktorom vytvára z kostolov predmety presiak-
nuté duchom svetským bez akejkoľvek umeleckej ceny?

V katolíckom duchu obrodené umenie vyzdvíhne človeka zo
zemského prachu, obráti jeho zrak k nebi, hlásat bude, že jedine
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O Věcˇný tesˇknota noci se vkrádá do dusˇe mé jež nemá rána
přece však duše má ve svých prostorách etherného těla je Zpita
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Věěný Prameni moudrosti píti Z Tebe nektar sladké melancholie
stříbrným Zvoněním mystické , luny noci je

největší Z milosti od Tebe dána
ubohému tvoru planety Země jichž echem však nelze 8
proniknouti v Závratných výšinách sněhu a ledu

ó třikrát svatý k Tobě. 7

V měsíčním svitu blédém myšlenky duše mé se
ř koupaly na rajských luzích

silnými myšlenkami nehmotné touhy mé Zalétaly
k bytím nesěíslných světů

žalmista David sní v půlnoci tajemné luny O tisíci
ˇ neviditelných světů březích

bledě paprsky luny pronikají do neprostupných
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`a s duší mou se spojují k věěnému plození
mystických nocí. '

:Nechť dlíš' věěné noci světlo v útrobách duší Země
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Prokop Švach O. P., Olomouc.“

Cíl člověka.
x

K nejkrásnějším místům V Sumě Theologie patří začátek Primae
Secundae, kde mluví Andělský učitel o posledním cíli člověka. Tuto

I 0 V V ` "V V/ ' 'otazku zpracoval tak dukladne, ze opravdu nelze jiz rici nic no-
vého. Bude tedy tato práce jen krátkým výňatkem myšlenek sv.
Tomáše, jakýmsi promítnutím toho, co Doctor universalis tak po-
drobně zkoumá, jsa si vědom důležitosti toho, co nazýváme posled-
ním cílem člověka. z _

Ve své kontemplaci kosmu vidí Tomáš tři druhy těch, kteří
'spějí k cíli. Neživé bytosti mají svůj cíl, tíhnou k němu po staletí

II V 0 'V ° ' I 'I V h I V Vtymz zpusobem, aniz jej poznavaji. O tec pravi sv. Tomas, ze
' /V V Í ' V V VV 'I /V 'I V' V' Ijsou spise tazeny k cili nez k nemu smeruji. Vyse stoji zivocichove,
kteří mají sice poznání, ale jen partikulární, nedovedou poznat vztahů,
a tedy ani ne vztahů ke svému cíli. T1 jsou rovněž vedeni k cíli
Pořadatelem přírody. Nade všemi těmi stojí člověk, který je pánem

I / O I I ,Í I ' Í / ' I Í ° Vsvych ukonu, ktery ma poznani universalni, jde k Svemu cili Ve-
domě a uváženě, V poznání vztahů a prostředků k cíli. - Zastavme
se u této nejvyšší třídy bytpstí, tíhnoucíchk .cíli. ˇ V

_ Definice Aristotelova, jez pravi, ze „dobro je to, po cem vsechno
touží”, le stvrzována úžasnou denní experiencí. Sebemenší uvážený
lidský skutek a na pohled třebas Sebevíce tomu odporující má Svůj
původ V této vrozené touze po dobru. Dobro, tot cílem všeho,
proto praví sv. Tomáš, že předmětem dychtivosti je dobro a cíl,
což je tvoséž. Každý činitel/jedná, pa určitým cílem; je tedy účel
prvni pricinou vseho. Bez cile neni cinnosti, nebot cinnost je pohyb,
' 'Í Í ' . ' V' Í Í I ' Vje to vyjiti Z jednoho Stanoviska na, urcite misto, ktere je ukonce-

I ' V ° ' Vnim tohoto oh bu. Nkd b ch nesel nik m kd b ch si na red
- IP \i Y yr v aI, Iy yv' I P0 'nestanovil cil. A 1 kdyz snad vyslovne nemam cile pri sve chuzi,

je přece V ní obsažen, buď jaksi neuvědoměle, anebo ta chůze je
Sama cílem, jako na př. procházka. Proto první hybnou silou veškeré
činnosti je V mysli pojatý cíl a pak teprve nastává pohyb k jeho

V I Ví' I " / V Í /V I Vdosazeni. Kazdy lidsky skutek, vedomy a uvazeny, nese na sobe
pečet cíle, který Vede člověka, aby jednal V určitém směru. Vždyť
příčinou jednání je předmět, k němuž se nese Schopnost, Z níž Vy-
chází jednání. Vůle je původcem jednání, předmět vůle je však
dobro a cíl, tedy lidské skutky jsou prováděny účelně.

Kolik dober ve světě, tolik cílů. Nyní je otázka, zda existuje
nějaký poslední cíl lidstva. Zde je řeč o absolutně posledním cíli.

O V O" V ' I 'Í V V I 0 I VJe jisto, ze lide maji nescetne mnoho cilu, ale nemene je zrejmo,
V I I I V I I X Ize musi existovat posledni cil, spolecny celemu lidstvu, konecne
uklidnění toho věčného shonu, zastavení toho vířivého pohybu. Na

Í I IV V' / V' V' Íto odpovida sv. Tomas: Pri cilech a pri tom, co se deje za cilem,
není možno se žádné strany postupovat do nekonečna, avšak jako
je něco, od čeho začíná pohyb k cíli, tak také je poslední cíl. Dvojí
řád je u cílů, totiž pojetílcíle V mysli a dosažení cíle. Není-li po-
sledního cíle, pro nějž se prostě všechno děje, pak by. nebylo na
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O V O" V ' I 'Í V V I 0 I VJe jisto, ze lide maji nescetne mnoho cilu, ale nemene je zrejmo,
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světě žádné touhy, žádná činnost by nebyla ukončena, žádný záměr
proveden a nikdo by nic nezacal pracovat nemaJe cile --~ což všechno
vede k nesmyslu. Tvrdí-li někdo že on nepotřebuje posledního
cíle, že mu stačí státi se na př. veličinou ve vědeckém světě, pak
tato touha Je pro něJ posledním cílem. »

F V/ I I V I 'To nas vede k dalsimu patraní. Kdyz tedy musi existovat po-
slední cíl tužeb celého lidstva, Je na Snadě další dotaz rozumu,
v čem tkví ten poslední cíl. A tu si dává SV. Tomáš práci a pro-
bírá jednotlivě všechno to, co lidé pokládaJí za SvůJ cíl. je samo-
zřejmě, že poslední cíl musí být toužebný sám pro sebe, musí

V ' V "V ' I `V Vvsechny touhy tak naplnit, ze Jiz nic neni, co by se krome neho
mohlo žádati. Všechno touží po dobru. Poslední cíl musí tedy být
dokonalé dobro, stačící pro všechny, Samo v sobě žádoucí. A bere
V úvahu peníze, tu první touhu tolika lidí. Leč rozum chladně
a neúprosně odsoudí peníze Jako poslední cíl. Poslední cíl, Je sám
v sobe touzebny, penize vsak Jsou Jen nastroJem k zJednani dobra.
Všímá si slávy, cti, dobré pověsti, moci, -- leč za každým arti-
kulem se ob'evu e to římé: Im ossıbıle est, est nemožno, ab v tom

VI J J I p V P 3 VJ 7 V Y ISpocivala dokonalá blazenost, nebot to vse bud predpoklada bla-
ženost, anebo Je to Jen Jakýsi doprovod blaženosti. Dokonalá bla-
ženost není ani v tělesných dobrech, neboť tělesná dobra muSeJí

I V/ '° I Il V V1 Vk I k 1/byt rızena za Jinym ci em, protoze c ove neni ta dokona y, aby
mohl být sám sobě cílem. Vždyť Jako lodník nemá za cíl zacho-
vání lodi, nýbrž aby tou lodí někam doplul, tak také není posled-
ním cílem člověka zachovat tělo nýbrž tělo musí být nástrojem3

pro práci duše. Poslední cíl není V rozkošech tělesných, neboť ty
- I - VI v I ' I“ I ˇ V IJS/ou dobry, omezenymi, castecnymi,V pomiJivymi, kdezto posledni
cil musi byt naprosto dokonaly, blazenost trvala. s

A konečně zbývá ještě Jedno, več by Snad mnozí rádi kladli
poslední cíl. Jsou to dobra duševní. Než ani V těch nemůže Spo-
V/ ' 7 I I V I ° VV 'V' I ' Icivatı posledni cil. Neboť dobra dusevni Jsou rovnez veliciny zavısle,
nestálé. Poslední .cíl musí být dobro stále aktuelní; v duši však Je
tolik možností, což značí nedokonalostı. I když Je duše ctnostná,
vzdělaná, má přece Ještě tolik možnosti k nabývání dalších doko-
nalostí. Dokonalá blaženost však vylučuJe ze Svého poJmu Jakoukoliv

V I I /1 V' d k 1 I b J V/ V kO V' I 1:1moznost, musi byt Stae cirou O ona osti, ez primes u rusıvyc
prvků. _   '

 Jediným a hlavním důvodem, proč tyto všechny Jmenované
V ° I I Í _ ° I ' V Vveci nemohou byt poslednim cılem lidi, Je to, ze vsechny tyto

-Ĺ vI v I - V V V ˇ vr I _ Ielementy Jsou dobry castecnymi. V cloveku vsak bouri nesmirna
touha po veškerém dobru, po plnosti dobra. To Je také neJlepší
vysvětlení ruchu a .šumotu všech věků. Denní zkušenost očividně
potvrzuJ1e tyto pravdy, k nimž rozum dospívá v tiché úvaze.

Kde Je tedy poslední cíl člověka, V čem záleží? To nám poví
doslovně citovaný závěr sv. Tomáše, Jenž se zde Jeví Jako Soudce,
pronášeJící rozsudek nad hýřícím Světem, Jako Chodec na pevné

4 0 I

skále, .dívaJící se na tonoucí V bouřlivých vlnach.
„Pončfvćıdž lidskou dyc/øtifvost, jíž jest vůle, nic nemůže uklidnit

0 V 0 I I ' ~ 'I V vnebo nnsytzt krome unzfversóílnı/00 dobra, ktere jest J/ejım predmetem,
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.každé dobro Smvořeně je 'však částečně, blaženost člověku nemůže Spo-
zzčifvut W nějakém Sľvořeněm dobru.” A dále pokračuje: „Jako odpověd'
.musím říci, že je nemožno, aby blaženost lidská byla V nějakém
stvořeném dobru. Neboť blaženost je dokonalé dobro, jež úplně
zupokojuje dychtivost, sice jinak by nebyla posledním cílem, kdyby
jestě něco zbylo k toužení. Předmětem pak lidské Vůle, jež je lid-
skou dychtivostí, je všeobecné dobro, tak jako předmětem rozumu
je všestranná pravda. toho jasně Vysvítá, že nic nemůže upokojit
lidskou vůli, leč Jen Všeobecné dobro. To však není V něčem Stvo-
ıřeném, nýbrž toliko V Bohu, neboť každý tvor má dobrotu sdě-
Ílenou. Proto--jediný íůh může naplnit- vůli. člověka, jak se praví
V žalmu Io2: ,Jenž dobry naplňuje tvou touhu”. Tedy jedině V Bohu
.ž-spočívá lidská blaženost.“

Dokonalost každé Věci je V její činnosti, V jejím konu. Nemohu
říci o někom, že je dokonalý umělec, dokud nevidím, že skutečně
-dokonale provádísvé umění čili dokonalost umělcova není V tom,
_v ov V v I I V v ~ıze muze na pr. zhotovovat umelecke sochy, nybrz V tom, ze Je
:Skutečně zhotovuje. Tak i blaženost lidská, jež je nejvyšší doko-
nalostí, bude spočívat V činnosti, a to V činnosti vlastní člověku.
'Na př. dobrý pěvec není dobrý tím, že Snad dobře hraje, nýbrž
tím, že dobře zpívá. Tak i lidská blaženost bude V činnosti toho,
čím se lidé liší od jiných tvorů, za to je duše. Duše pak má -dvě
.hlavní mohutnosti: rozum a vůli. Nyní je otázka, V čem záleží
blaženost, Zda V uplatnění rozumu či vůle, zda V poznávání nej-
vyššího Dobiša či V jevhlo inilcgyávní. Scotus hlásal, že vůle jç.nejlepš`í
mo utnost, uarez uci, ze azenost spociva V rozumu 1 ve Vu i
zároveň. SV. Tomáš rozluštil obě krajnosti střední cestou a řekl,
že rozum je svou povahou první mohutností, měla by tedy bla-
fženost být V poznávání Boha. Rozum určuje cestu vůli - Vůle
jde jen za tím, co rozum označí za dobré. Tak by to mělo býti.
[Poněvadž však rozum Všechno stahu'e a tvoří si 'en odob věcí,

° v - I o- v v O J V] y čV nichz vidi SVuJ predmet, Vule ale naopak se zene za celym do-
Ťbrem a cele je objímá, spočívá blaženost lidská zde na světě V lásce Boží.

Tak rozum nestranně uvažující dospěje až k Bohu Jako ke
:svému oslednímu cíli. To Vše se zeví nekonečně vznešeně ší uva-

V I P V V 9 I J ' I ° VV/zovano ve Svetle krestanske nauky. Toto sjednoceni S Nejvyssim
Dobrern, ež rozum řirozeně ozná ako nutné uskutečnila Boží

J `v I pl ° vp/ v°J ° , '_Moudrost sdelenım sveho vnitrniho zivota-lidem. V

_/1 lois Boček _“ D
 ]ITRO.

jitro ze .spánku
fvzbudilćı noc

/V' V Í O'U Zurı cervunku
jak mušku 'U junturu

I zak/etou _
 ;ì

_1 Summa Theol. I-II-Qu. 2, art. VIII.
.L-
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I zak/etou _
 ;ì

_1 Summa Theol. I-II-Qu. 2, art. VIII.
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josef V Kleveta, Olomouc .ˇ

Význam koncilu eíesského.
J Letos uplynulo půldruhého tisíce let od třetího všeobecného“

církevního sněmu, konaného V Efesu. . ˇ
Každý ekumenický koncil byl velkou událostí V životě církve,

poněvadž vždy byl vyvolán Velmi Vážnými příčinami a Vždy měl
Velmi důležité poslání. V bouřlivém zmatku bludů a rozkolů, V temnu
nejistot byl bezpečným majákem, osvětlujícím pravdu Bohem Zje-
venou; V dobách klidnějších byl utužením jednoty církve, rozvi-
nutím svatých pravd, všestrannými povzbuzením. Dílo, které zde
bylo vykonáno, ani do skonání věků neztratí své životní Síly a své
plodnosti. I náš život sbírá S něho plody, jichž nezasil. Ale často
si ani neuvědomujeme velké práce, utrpení i mučednictví, jimiž ony

duchovních předků, konáme Svou povinnost Vděčnosti a Své duši
zjednáváme hlubší oceňování duchovních statků zděděných. Jubilejní
roky jsou dobrou přirozenou pomůckou, abychom nezapomínali.

Přirovnáme-li životní cestu církve od jejího zrození až do po-
sledních věků k dobyvatelskému tažení, můžeme počítati koncil
efesský k vítězstvím, jimiž triumfovalo pravé učení a jednota církve
katolické; dvě to životní složky, jimiž církev stojí a jimiž padá,
dva odkazy Kristovy, pravda a jednota.  

Slo o stěžejní pravdu viry. Tajemství vtělení druhé Božské
osoby bylo napadeno. Kým? Mužem, jenž zaujímal jedno z nejpřed-
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byly vykoupeny. Proto ohlédáme-li se do ,minulosti na práci svých
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nějších vůdčích míst v katolické církvi na východě. Byl to patri-
archa cařihradský Nestorius. Símě bludného přinesl ze školy Antioš-
ské od svého učitele Teodora Z Mopsuestie do hlavního města vý-
chodní římské říše, kam jej jako proslulého kazatele povolal r. 428
»císař Teodosius II. na stolec patriarchy. Jeho bludné názory se
-objevily ve sporech o titul Panny Marie.

Nestorius se vší rozliodností zamítal starobylé jmenování Panny
jMarie Qêøzóuøš“ t. Bohorodička. Dle něho jest nesprávné říkati, že
Panna Maria porodila Boha a že tedy jest matkou Boží, Bohorodič-
kou, (-Deøzóuøe. Jest jen matkou Kristovou, jest Xgøóvżøťóune. Kristus není
V pravém slova smyslu Bohem. Nazývá se tak jen pro své zvláštní
'spojení s Bohem. Bůh přebýval V Kristu jako ve svém chrámě.
A jen pouhý člověk trpěl na kříži, pouhý člověk umřel. Jest ne-
správné říkati, že Bůh byl za nás ukřižován. Ježíš z Nazareta a
Logos t. Slovo, druhá Božská osoba, jsou dvě různé osoby, které
.spolu žily V jakémsi Spojení.

Toto učení vyvolalo V celém křesťanském světě rozruch. Všeobecně
se Věřilo, že druhá Božská osoba se skutečně Vtělila, že se stala člověkem.
'Věřilo se, že jeden a týž Ježíš Kristus jest pravým člověkem a zároveň
Synem Božím, že jest tedy pravý Bůh, druhá Božská osoba. Věřilo se, že
ten, který se narodil Z Panny Marie, který ležel jako bezmocné dítko
`V jeslích betlémského chléva a který po třiatřiceti letech byl přibit na
Íkříž - že jest Bůh; že Panna Maria porodila Boha a proto jest Boho-
rodičkou, Qsøťóuøç, že Bůh to byl, který na Golgotě umíral. Byla to Víra
.apoštolů, za níž, vykrváceli, byla to víra církve katolické.

y Nestorius hájil své učení tvrdošíjně. Ani bouře odporu, kterou
vzbudilo nové učení jak mezi kněžími a mnichy, tak mezi ostat-
" ˇˇ"' '°b' 'k"'h 1 d"k'h ' hnimi vericimi, ani puso eni vyni ajici o aexan rıJs e o patriarc y

“Cyrilla,i který všemožně usiloval o zamezení bludů a obrácení blou-
-dícího kazatele, ani klatba vyřčená papežem Celestinem I., nic z toho
znepřimělo Nestoria, aby se vzdal bludného učení. Nestorius opíral
se o řízeň císař k'h Vd D f l cno ř' h l t dřívě-W p V, seo vora. ouaymo upiclynos I J
zzsiho Spoluzaka Jana, patriarchy Antiosskeho. Pro sve nazory ziskal
si některé ze svých podřízených biskupů a Z ostatního duchoven-

V/ V ' V ' V Í ' I 0 O V/stva ty, kteri vysli -ze skoly antiosske. Proti svym odpurcum uzival
všech možných prostředků, jež měl po ruce: kladby, exkomuni-

~_~ v Iv I I V v v v I v I Ikace, zalarovani a pomluv. Byl presvedcen, ze zvitezi. Pomoci
zsvých stoupenců chtěl prosaditi své názory i na všeobecném kon-
-cilu, který svolal císař za účelem zjednání klidu jak na žádost
Nestoriovu tak na žádost mnišstva, jím pronásledovaného. Nesto-

_ ' d V V N / V I d I k " '°Víriu_s ou a ˇve _vec nemoznou. I ezvitezi nveprav a V cir Vi, Jiz
Kristus zalozil Jako Jedinou opravnenou drzitelku a zachovatelku
žızjevených pravd, Jíž slíbil: „Brány pekelné Jí nepřemohou“. J

Sněm, který se sešel po svatodušních svátcích V polovici června
V Efesu, representoval celou církev katolickou, poněvadž shro-
zmáždění patriarchové a arcibiskupové východu se svými sufragány
:stáli pod vrchní mocí zástupce Kristova, římského papeže. Svatý
otec vyslal na sněm své zástupce, dva biskupy a Jednoho kněze,
kteří Jeho autoritou stvrzovali a podpisovali usnesení sněmu.
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ąj. _.:

úkolem sněmu pouze bylo, íormulovati pravé učení proti bludůmŽz.si š
*“Ž: T,_ - I - ' VIV I I I V I ˇ V/ V vJ Nestoriovym, zameziti sireni nespravneho uceni, a V pripade, ze“

Nestorius neodvolá svých bludů, provésti rozsudek nejvyšší hlavy[_

,v7 J, - církve, který byl vynesen již na Synodě římské, jehož ale Nestorius,
maje na své straně císařský dvůr, nedbal.

Do Efesu se sešlo asi půl třetího sta biskupů východořímské“
li* říše. První se dostavil Nestorius se svými šestnácti biskupy a S 0-“

zžV zbrojenou družinou, potom patriarcha alexandrijský Cyrill s pade-
ıf _

_~wıø..'vv'
4ż".'.^Tv`:$;„,`ì`=`I-^_>:_“̀r`.ă‹=?ë“='-ì!_I'“\|ı

Iz sáti svými Sufragány egytskými, Juvenal Z Jerusalema, Flavian Z Thes-~
in'i~xz  saloniky; Memnon, patriarcha efesský, shromáždil 40 svých sufraganů
I O

- nI1.-#3!že a I2 biskupu Z Pamfilie. Patriarcha Antiošský Jan, Nestoriovi na-
J kloněný, dostavil se později. Též papežští vyslanci přišli až k dru-

' ii,JI

'fil J

hému zasedání sněmu. Císař Theodosius II. vyslal do Efesu svéhox
Qxı;Jil zástupce Kandidiana, aby bděl nad zachováváním veřejného pořádku.
**25 ž. První zasedání se konalo 22. června v hlavním chrámě efesském,
,; J,
_ z .Jj zasvěceném Bohorodičce. Nestorius přes mnohá zvaní se svými.

l li__; stoupenci se nedostavil. Jemu nakloněný antiošský patriarcha též.
vi l=_ l.

l otálel S příchodem do Efesu. Shromáždění otcové, prozkoumavše“ˇJ _.

doklady Nestoriova učení, schválili Cyrillovu formulaci správné“
'. i J

nauky V jeho dvanácti anatematismech, a téhož dne sto devadesáti
osm biskupů podepsalo rozhodnutí, že Nestorius podle rozhodnutí1 _

fl psaní papeže Celestina jest zbaven biskupské hodnosti a vyloučenn
J Z jakéhokoliv kněžského společenství. Lid, čekající celý den před

1 ,.
. Ě `ř

ø' chrámem, S jásotem vítal biskupy a S velikou slávou je doprovázel
 s pochodněmi do Jejich příbytků.

i Druhé zasedání se konalo Io. července. Dostavili se do něho pa-
V_~Š lš pežští legáti. Papežův list, jimi prinesený, vyvolal nadšený souhlas..

ii
Ilfi Biskup Firmus prohlásil, že sněm nekonal nic jiného, nežli že provedl
až.Ě. papežovo ustanovení, obsažené V dřívějším dopise. Kněz Filip pak zá-
; ._n“ `  věrečnou řečí zdůrazňoval autoritu stolce Petrova. Předložená ujednání

h VV/ VIVIsněmu všic ni tři papezsti legáti pristiho dne schválili a podepsali.
Jednomyslnost všech při zasedání sněmu byla velkolepým Zjevemż

Í - I I ° I I I V ° “č Jednoty cele cırkve katolicke. Jednani snemu vedl patriarcha alexan-
drijský Cyrill. Byli-li vyslaní biskupové Arkadius, Projektus a kněz.

_'_ ' Í V I ' V V Í ' I ° V I ' I 'Filip urednımı, takrka telesnymi zastupci papezovymi, byl svaty bis-
kup alexandrijský Jeho duchovním zástupcem. Neboť on to byl, který

_ nejrázněji se postavil na obranu pravé víry, on to byl, který nejdříve“
l « O ø O O OJ o všem obšírně zpravil římského biskupa a JeJ_ nejvyšší hlava církve-
* ˇ V V V V vv- I it d I t I h dk cl.Jes e p_re sneinem poyeri a za vy/konava ee svevo rozsu V uvnaw
5 Nestoriem. Svym legatum dal papez pokyn, aby vzdy stali tesne pri
Š Cyrillovi a sami se do disputací nevměšovali. Tím bylo tacite Cy-

rillovi dáno papežovo splnomocnění k vedení sněmu.
J Ostatní zasedání, jichž bylo celkem Sedm, V jednání úspěšně“
1 pokračovala; ale těžší bylo usnesení prováděti. Lež Jako Jindyi zde

I užívala lstí a násilí. Strana Nestoriova, čítající 43 biskupů, S patriar-
Z:
ai

chou Janem V čele, utvořila koncil svůj. Ujednání pravoplatného-
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shromáždění zamítli, viníce Cyrillovy anatematismy Z bludů arián-
ı 0 I 0 0 0 I / 0 0 0

ských, eunominianskych a apolinaristickych. Schvaliti Nestoriovo uče-
I ' ' 'I I V Iní se však neodvažili. Majice ke svym sluzbam vždy ochotného cí-

sařova zástupce Kandidiana, přerušili všechno spojení sněmu S hlavním
. 0 0 / '

městem a sami podávali císaři Zpravy pro pravoplatnou synodu ne-
0 / ipříznivé. Tím se Stalo, že cisař hned po prvním zasedání sněmovním

0 0 / 0 ,

poslal do Efesu list, prohlašuje usneseni koncilu za neplatné a naři-
0 0 ı 0 I / V / 0 øZuje obnoviti všechna jednaní. Shromaždeni otcové napsali císaři, že

Nestorıa sesadili plným právem, že jsou si V tomto boděvědomi
své Jednoty s římskou stolici i biskupy africkými. Ale teprve tehdy,
až se podařilo spolehlivému muži přestrojenému Za žebráka donésti
V duté holi do Cařihradu jeden Cyrillův dopis O pravém stavu věcí,
svitla naděje na obrat. Mnich Dalmatius, který vynikal Svatostí ži-
vota, postavil se V čelo průvodu mnichů, kteří táhli za nábožných

V O V Í VO Í ' V' V V I 'zpevu pred cisaruv palac. Dalmatius, byv pripusten S ostatnimi o-
paty k audienci, sdělil císaři obsah dopisu a dosáhl toho, že směli
přijíti do residence vyslanci se Synody, aby ústně podali Zprávy O
jednání sněmu. Vskutku přišli dva egyptští biskupové a dosáhli toho,
V V I / V V V / ' Ize V dvoranskych kruzich nabylo presvedceni o spravedlivem od-
souzení Nestoriově převahy. Strana Nestoriova, Zvláště Comes Ire-
naeus, se přičiňovala o to, aby své protivníky u císaře osočila, tak-
že nakonec prohlásil císař všechny tři patriarchy, Nestoria, Cyrilla

I /V I Ia Memnona za sesazeny. Do Efesu byl poslan strazce statnich po-
kladů Jan, aby splnil vůli císařovu a zjednal pokoj. Ten všechny
tři patriarchy uvěznil. Konečně se podařilo působením Dalmatia
a jiných horlivých katolíků přiměti císaře k tomu, aby věc vyšetřil
I V V/ustne. Proto povolal S obou stran osm mluvcich do Chalcedonu.
Vyslýchal je několik dnů a seznav pravý Stav věcí, dal svobodu
Memnonovi i Cyrillovi, který byl ve svém městě Alexandrii lidem

V V Í Í ' / /V V Ínadsene uvitan. Nestoriovo sesazeni bylo potvrzeno a shromazdenym
biskupům byl dovolen návrat do vlasti. Po různých jednáních smí-
řil se i antiošský patriarcha Jan S Cyrillem alexandrijským. Tak byl
klid V církvi obnoven.

Historie sněmu efesského zde krátce načrtnutá jest dokladem,
jak církev střežila zjevenou pravdu víry, Kristův odkaz daný lid-

V' ' Í /` V I /stvu, a kterak se snazila o jednotu, druhy, nemene vzacny odkaz,
o nějž prosil Kristus Pán ve velekněžské modlitbě: „Aby všichni
jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já V tobě. Aby i oni V :ˇnás
jedno byli. ..” Ztrátou tohoto odkazu se pravidelně ztrácí i odkaz
druhý. V zápětí rozkolu plížívá se nepravda. -- Dále ukazuje his-
torie tohoto sněmu, jak neblahé bývá zasahování státní moci do Zá-
ležitosti čistě církevních. Moc fysická nemá svého místa V říši du-
cha. Proč velel Kristus Pán Petrovi: ,,Petře, Schovej meč! Kdo S
mečem zachází, mečem hyne.”? Stát a církev jsou dokonalé společ-

' Í 'I V/ ' VI I V V Ínosti, Bohem stanovene; maji Ziti v pratelskem pomeru, ale kazda
jen V oblasti své moci; překračování těchto hranic bylo trestáno

' ' V V/ V V I I V Ípohromami. Nejvetsi nestesti vychodu -- rozkol byl vlastne dit-
kem tohoto hříchu, který, jak se zdá, zapouštěl kořínky na výcho-
dě již V době koncilu efesského. _
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* ROZHLEDY*
SI/ATI OTCOI/É A MODERNÍ ŠKOLSKÉ STUDIUM.

Naše doba se vyznačuje hlavně pokusy. Pokusy -- to jest poslední
útočiště, když už se neví kudy kam. Moderní výchova jest zkratkou
celé současné mentality společnosti, jest paletou pokusú ,ˇ jednoho horšího
nad druhý. Není divu, nebot' jak mohou nalézti něco vyhovujícího,
když Boha vypovědéli ze škol a ze svých srdcí./-Marně staví ten, kdo
staví bez Boha, ale zlořečený ten, kdo proti Nému staví. Sami si bou-
rají své teorie. ř A určité se ojmúže říci: dokud nenabude naboženství
ve školach své opravnéné važnosti, dotud výchova détí bude plana.
Na to se zapomína, že když-se obraznost probouzí, že duch do sebe
ssaje nejopravdovčji a nejhloubéji prvé dojmy. jednostrannost nutné vede
k přesycenosti, četba pohanských autorú, materialistú, musí mladež svadčti.

 l Rada, ktera by vyvedla Z bludú, jest prostai - když malo ,,časova” :
zavésti četbu sv. Otcú. Vysvětlení už bylo jinde podano, nas zajima,
jak o tom píše už r. I854 franc. spisov._ Blanc de Sain-Bonnetfř)

N ,,Naš úctyhodný jazyk dlouho zastíral svým plaštčm chřadnutí
rozumu a poblouzení, jež zachvatilo lidského ducha. Aniž bychom jme-
novali vědu, všechna úsilí literatury byla vynaložena na to, aby jazy-
kem slušným a zvučným byly vyjadřovany t ideje plné pomatenosti a
nízkosti. Nezastavíme-li se na cestě frazí, jestli novou výchovou ne-
vratíme duchúm jejich směr tím, žeznovu usídlíme rozum do vesmérné
tradice, potomní úsilí politiky budou marna. Nebude se moci již zasta-
viti všeobecný účinek této spousty vzdělancú bez filosofie a bez vzdeˇ-
laní, kteří usazeni u zřídel bludu, vlévají do žil naroda a tlačí
ho k jeho padu. Falešným vychovaním škol se šíří lava, ktera zjaloví
nepozorovatelneˇ aristokracii, úřady, vojsko, moc, a poznenahla prameny
kneˇžstva. Pomatenost, deroucí se v ducha lidského oslabením rozumu
a porušující včření prvopočateční, vtíra se jako mor do lidu. Pýcha jí
dodava příchuté, jíž sladne na rtech třeštícího davu; duše víří opojené
v kruzích bludu, a vidíme, jak celý narod sestupuje jako Východní
říše byzantska v bahno nejhanebneˇjších povér. š

“  jsem té víry, že připojení Otcú Církevních k spiso-
vatìelzížm pohanským v studiu latinského jazyka na na-
šich universitach bylo by lékem velmi včasným a velmi

 moud ře před epsaný m. Třeba to však činiti s velkou soudností a
í střídmostí, necpati je do posluchačů do Zomrzení,jak často se děje v za-

čatcích. Starovéku, nebo aspoň primitivnżm jazykům, což třeba velmi
rozeznavati, jsme arci zavazani za púvab a dar prostoty, ale nejsme
mu zavazani za rozum. jest třeba méně studovati staré než jejich jazyk,
nebot' jejich jazyk jest silnější než oni. Nese v sobě tradicionalní a onto-
logický smysl tak povýšený nad jejich vlastní filosofii, že nevíme, jak
si vysvétliti, kterak bylo možno vpustiti tolik pošetilostí do této zlaté

") ,,0slabení lidského rozumu.“ Dřel. a vydal Josef Florian ve Sfaré Říši na
Ă/Ioravě. Doporučení hodná kniha.
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číše. jejich filosofie není než jakousi školou dětinskostí, škodlivé púso-
bících, že se nemúže duše rozvíti do vyšších oblastí.

Když na sklonku Renaissance literarní forma, dana pohanskými
spisovateli, přidružila se k duchu křesťanství, zplodila veliké literarní
století Francie. Pak, když tato literarní fcýučba, sledující svou vlastní
.metu a oddavající se jedinému pěstění své formy, odloučila se od ducha
Církevních Otcú, přıpomeňte si, čím se stala, a k jaké to literatuře za
jo let dospěla .Í Všechno bylo mrtvo, Víra, Myšlenka i Umění. Noc
byla takova, že se dopustilo, aby se inspirace živila mytholo_giemi...“

Poznamek není třeba, nebot' spisovatel - byt' to psal před 80 lety
-- viděl do vnitřností i našich potřeb. Bylo by jen toužebno, kdyby
.aspoň několik malo si dalo od něho poraditi. d.

Encyklika „Rerum Novarum“.

Ěncykliky papežů podávají náro-
fldům názory církve, varují, zapřísahají,
přikazují. Lev Xlll. varoval před ka-
Ťasłrofou v době, kdy do rozkvěłu
přicházel liberalismus a kdy na O-
fpačný pól se rozhodně stavěl so-
cialismus, vypracován V ieorii Marxe
va Engelse. Lev XIII. viděl již v duchu
ihrozný boj - revoluci, kierá musí
nasłałi. Varoval před hromaděním
fmajelku V rukou jednołlivců. ne-
ìbof věděl, že nevznikne ideální spo-
rlečnosł silných, ale dikłałura peněz
i nad łěmi „silnými“ jedinci. Varoval
'V době, kdy bylo ješłě kdy, aby bylo
zabráněno zprolełarísování, kdy bylo
ješiěj kdy, aby si dělník uhájil svá
práva. Dnes však, kdy duch křesťan-
ský. vymizel ze živoła jednołlivců a
ło právě łěch, kłeří mají moc a ka-
zfpiłál V rukou, se nápravy cesłou mír-
nou sołva docílí, poněvadž peníze
mají na věłšinu lidí demonický vliv.
Na druhé słraně je dnes bída, hrozná
bída, kłerá málokdy jde hlavní ulicí
velkoměsła. Svałý Qłec na Začáłku
běd pozdvihl svůj varovný, hlas ke
všem národům, ke všem jedincům.
ale nebyl Slyšen. Nebyl Slyšen łehdy,
„ale doba nezeslabila síly jeho proje-
vu, neuškodila jeho časovoSłi",praví
Benediki XV. v r. 1919.

proč je psáno Rerum novarum?
Na záchranu słavu dělnického, na

záchranu hmołnou, proli nezaměsÍ~
nanosii a lím i nouzi, na záchranu du-
chovní pro Zajišłění spásy, za kłerou
je SV. Ólec jako hlavaodpověden.
Je veden láskou k dělnicivu, aby od-
vráłil od něho chudobu a olrocłví, a
ukazuje falešnosł zásad socialismu
(např. odsłranii soukromé vlasłnicłví,
kierě je prý původcem zla), které
jsou pro ubožáky lak lákavé, poně-
vadž se Zdají řešili úspěšně dělnic-
kou ołázku.

Co je každému člověku nejvlasi-
nější, je jeho práce. Majetek plyne
Z povahy práce, nebof łało je v ma-
jełku jakoby kondensována. Socia-
lisłé nelepší posłavení dělníka. po-
něvadž jej Zbavují volnosli umísfovałi
mzdu, olupují jej o naději a možnosl,
že by si mohl zlepšili své posłavení.
Óvšem v łeorii je lo pěkné. Nemu-
síme se słarałi O zíłřek, společnosł
nám dá práci, dá nám słravu všem
rovně za słejnou práci. Než Íéło łeorii
komunisłické (dříve socialisłické).
krásné sice, kierou by Snad mohli u-
skułečnii andělé mísło lidí, dnes nik-
do nevěří, nebof máme i když skou-
pě, přece jenom dosłałečné Zprá-
vy Z rus. ráje, kde se dějí pokusy.
Někíeří nazývají łyło pokusy velko-
lepými, ale výsledek je jislý --Zhor-
šení posłavení. I3roč?Nepočíłají s
lidskou přirozenosłí. nakloněnou ke
Zlému a kladou horší poula jedinci
než železný Zákon Lassalův. Soukro-

êfl- -'

l I2I

WzżI4±i>«›«~~- ~

číše. jejich filosofie není než jakousi školou dětinskostí, škodlivé púso-
bících, že se nemúže duše rozvíti do vyšších oblastí.

Když na sklonku Renaissance literarní forma, dana pohanskými
spisovateli, přidružila se k duchu křesťanství, zplodila veliké literarní
století Francie. Pak, když tato literarní fcýučba, sledující svou vlastní
.metu a oddavající se jedinému pěstění své formy, odloučila se od ducha
Církevních Otcú, přıpomeňte si, čím se stala, a k jaké to literatuře za
jo let dospěla .Í Všechno bylo mrtvo, Víra, Myšlenka i Umění. Noc
byla takova, že se dopustilo, aby se inspirace živila mytholo_giemi...“

Poznamek není třeba, nebot' spisovatel - byt' to psal před 80 lety
-- viděl do vnitřností i našich potřeb. Bylo by jen toužebno, kdyby
.aspoň několik malo si dalo od něho poraditi. d.

Encyklika „Rerum Novarum“.

Ěncykliky papežů podávají náro-
fldům názory církve, varují, zapřísahají,
přikazují. Lev Xlll. varoval před ka-
Ťasłrofou v době, kdy do rozkvěłu
přicházel liberalismus a kdy na O-
fpačný pól se rozhodně stavěl so-
cialismus, vypracován V ieorii Marxe
va Engelse. Lev XIII. viděl již v duchu
ihrozný boj - revoluci, kierá musí
nasłałi. Varoval před hromaděním
fmajelku V rukou jednołlivců. ne-
ìbof věděl, že nevznikne ideální spo-
rlečnosł silných, ale dikłałura peněz
i nad łěmi „silnými“ jedinci. Varoval
'V době, kdy bylo ješłě kdy, aby bylo
zabráněno zprolełarísování, kdy bylo
ješiěj kdy, aby si dělník uhájil svá
práva. Dnes však, kdy duch křesťan-
ský. vymizel ze živoła jednołlivců a
ło právě łěch, kłeří mají moc a ka-
zfpiłál V rukou, se nápravy cesłou mír-
nou sołva docílí, poněvadž peníze
mají na věłšinu lidí demonický vliv.
Na druhé słraně je dnes bída, hrozná
bída, kłerá málokdy jde hlavní ulicí
velkoměsła. Svałý Qłec na Začáłku
běd pozdvihl svůj varovný, hlas ke
všem národům, ke všem jedincům.
ale nebyl Slyšen. Nebyl Slyšen łehdy,
„ale doba nezeslabila síly jeho proje-
vu, neuškodila jeho časovoSłi",praví
Benediki XV. v r. 1919.

proč je psáno Rerum novarum?
Na záchranu słavu dělnického, na

záchranu hmołnou, proli nezaměsÍ~
nanosii a lím i nouzi, na záchranu du-
chovní pro Zajišłění spásy, za kłerou
je SV. Ólec jako hlavaodpověden.
Je veden láskou k dělnicivu, aby od-
vráłil od něho chudobu a olrocłví, a
ukazuje falešnosł zásad socialismu
(např. odsłranii soukromé vlasłnicłví,
kierě je prý původcem zla), které
jsou pro ubožáky lak lákavé, poně-
vadž se Zdají řešili úspěšně dělnic-
kou ołázku.

Co je každému člověku nejvlasi-
nější, je jeho práce. Majetek plyne
Z povahy práce, nebof łało je v ma-
jełku jakoby kondensována. Socia-
lisłé nelepší posłavení dělníka. po-
něvadž jej Zbavují volnosli umísfovałi
mzdu, olupují jej o naději a možnosl,
že by si mohl zlepšili své posłavení.
Óvšem v łeorii je lo pěkné. Nemu-
síme se słarałi O zíłřek, společnosł
nám dá práci, dá nám słravu všem
rovně za słejnou práci. Než Íéło łeorii
komunisłické (dříve socialisłické).
krásné sice, kierou by Snad mohli u-
skułečnii andělé mísło lidí, dnes nik-
do nevěří, nebof máme i když skou-
pě, přece jenom dosłałečné Zprá-
vy Z rus. ráje, kde se dějí pokusy.
Někíeří nazývají łyło pokusy velko-
lepými, ale výsledek je jislý --Zhor-
šení posłavení. I3roč?Nepočíłají s
lidskou přirozenosłí. nakloněnou ke
Zlému a kladou horší poula jedinci
než železný Zákon Lassalův. Soukro-

êfl- -'

l I2I



mé vlaslniclví má pevné základy v
zák. Božím. (V. Mojž. 5. 28). Ne sou-
kromé vlaslniclví budiž odslraněno.
ale nepoclivosl v jeho užívání. Drolo
každý musí položili ruku k práci.
Musí lak činili dělník, plněním ujed-
naných povinnoslí, izaměslnavalel.
klerý nesmí dělníka považovali za
Zboží, ze klerého smí co nejvíce vy-
lěžilí. Nejvělší a nejsvělější Dovinnoslí
Zaměslnavalele je dávali každému, co
mu dle spravedlnosli náleží. Těžili
Z cizí bídy je proli právům božskými
lidským. SV. Qlec mluví velice dů-
razně k zaměslnavalelům, kleří, ří-
díce se liberalismem, mají veliký po-
díl na bídě dělníka. „Zadržená mzda
dělníka křičíod vás v uši Pána Zá-
slupůš“ (Jak. 5, 4).

Sociální olázka musí se laké řešili
ve svělle živola nadpřirozeného.
Kdyby nebylo živola nad přirozeného,
ihned by zmizel pojem mravnípo-
vinnosli, celý svěl se všemi věcmi slal
by se hádankou. Drolo bez církve se
sociální olázka nerozřeší. Církev je
nosilelkou Zjevené pravdy, ona má
pramen síly mravní. „Já jsem Zde na
lo“, praví Lev XIII., „církev je zde
na lo, aby pomáhala lidem, kde je
lřeba“. Ačkoli církev, dílo Boží. má
za účel spásu duší, dosažení věčného
šlěslí, přece i v oboru živola pozem-
ského skýlá lakové výhody, že věl-
ších by nemohla poskylovali, kdyby
byla založena jedině ks účelu, Zabez-
pečili blaho pozemské, Kde je člověk,
lam je i svědomí, a kde je svědomí,
lam musí mluvili církev. „Hospodář-
ský živol je výsledkem činů lidských
a lam musí zasáhnouli církev“ (dr.
Vašek). Pouze náboženslví je s lo,
aby zasáhlo zlo až V kořen.ech-- ledy
musí býli soc. olázka budována na
náboženslví, kleré jedině má dosla-
lečnou sankcí pro mravnosl. Jinak
všechny i nejvelkolepější plány, nej-
Sociálnější insliluce nemohouamíli
úspěchu, poněvadž“ každá věc má

-. .jn , >“ --K. “.ı_.z,,

rub, l. j. své slinné slránky, klerýcb
může býli zneužilo.

SV. Úlec vidí však ješlě jiné pří-
činy dnešních zbědačených poměrů :
nesprávný p0jem slálu jak u libera-
lislů (per defeclum - slál je pouze
ponocným) lak u socialislú (per ex--
cessum - slál, společnosl lidská je
vše; jednollivec. rodina nemá žád-
ného práva). Tím ukázala hlava církve,
že jí nejde O hlas ulice, nebof od prv-
ních i od druhých se jí doslane ne--
návisli, ale mluví, jak velí Bůh a se-
kulární poslání církve, Zdraví národů.
Narazil však svým prohlášením ina
překážku, klerou nejméně čekal a low
byli někleří králkozrací kalolíci, kle-
rým se poměry, lak jak byly, líbily,
kleří se k provádění programu pa-
pežova cílili unaveni. Ti neměli sil,
prolo ohlásili pasivní resislenci. SV.
Olec zúslal sám s několika věrnými,
ale lilo pracovali pilně konlerencemi,
Sjezdy, resolucemi. ,

Nejeden požadavek encykliky je
splněn, je vybojován, ale hlavní po-
žadavek, na klerěm má býli budo-
váno oslalní, křesťanská mravnosl
zůslal opomenul. Danovačnosl a ka-~
pilál na jedné slraně, nenávisl, bída.
spekulace s bídou na druhé slraně
roslou, propasl se prohlubuje. Dá
se ješlě překlenoul? Dá a lo láskou,
ale la u lidí mizí s vírou. K.

Óbrázky Z Ruska.
Mnichově.

V S. 5. S. R. jsou ješlě řeholníciž
a řeholníce. Jsou lam pokládání Za-
vůdce náboženských bouří. Není lře-
ba cilovali dlouhou řadu Zpráv lo-
holo druhu, kde prolináboženský lisk
mnišslví a náboženslví za lakové
označuje. Příklad: událosl se přiho-
dila V jedné lovárně V Moskvě.

O velikonoční noci,dělníci, kleří
měli službu, žasli nad neznámým
zpěvem: I

Chrislo-os voskre-e-s iz mer-
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r-r-lvych, smer-r-r~lijn smerlj popr-r-
rav... (Bezbožnik u Slanka, 1930,
č. 5.) “

Snad nesesloupil Duch sv. na lo-
várnu Moslrikaž? -š- -- -- Avšak
událosl byla mnohem jednodušší.
Dělnice Kuricyna, jež pracovala v
lovárně na hedvábí, bývalá řeholnice.
okázale slavila sv. lilurgii, majíc za
pull svůj slroj. .lislě dělnice, zajíma-
jíce se o lolo nevídané divadlo, při-
blížily se ke Kuricyně a pozorují její
počínání. I

Asi ji poranil slroj,-- hle. jak na-
říkál Musíme jíl pro lékařskou po-
moc! -- Mnoho se najedlal z

Dílovedoucí loho oddělení při-
chází, byv přivolán hlukem. Všichni
lam zůslali a přihlížejí S obdivem.
„svělice“ Kuricyna jim však nevě-
nuje žádné pozornosli.  

Modli se s očima k nebi obráce-
nýma a slzy zbožnosli jí kanou na
hedbábí_ Dilovedoucí ji pozoruje a
nemůže se zdrželi: Neblázni. _. poš-
piníš všecko hedvábí!

Ale Kuricyna selrvává dále ve
svém. Konečně uslane V modlilbě,
osušuje svoje slzy a liše se blíží, aby
podle velikonočního zvyku každého
políbila. Ohromené a úžaslé dělnice
se od ní vzdalují.

25. dubna přišla Kuricyna Zkrou-
šeně do lovárny a oznámila, že ačko-
liv loho velice liluje, přece musí za-
nechali práce na jeden nebo dva
lýdny, poněvadž jde - na pouf. Přišla
prosili o dovolenou na lulo dobu.
Zvědavě se jí láží, jak jíjnapadla
najednou lalo myšlenka. a kam že jde.

,,5lařec svalého živola mne příka-
Zuje, abych šla do pouslevny sarov-
ské." Poznavše, že lalo jeplìška
odchází, aby se modlila z rozkazu
nějakého kněze, předseda dělnické
komise a sekrelářkomunislické or-
ganisace začali jí dokazovali, že její
jednání se neshoduje S řádem pra-
covním, i la noční produkce a jiné...

Vše marno. po dlouhém jednání
,,zuřivá svělice“ odešla „bez pože-
hnání“ --- byla vyloučena Z organi-
sace dělnické a zbavená práce.

Divili se, když slyšeli o velikých..
dosud exislujících náboženských
společnoslech.Takě ve slarém kláš-
leře Alekseevskij žije ješlě kolem 500“
jeplíšek vedle dělníků, na něž mnohdy
blahodárné působí (ib., č. Ve
vzdáleném kraji pschuskěm (sověl-
ská republika Alchazije), kde režim
sovělský do konce dubna 1950 ješlě“
nebyl v praksi zaveden, ulekli mniši
po zabrání svého klášlera do klášlera
Novo-Alhoského. Dronikli do lesů.
káceli slromy,vzdělávali půdu, slavěli
cely a kaple, vysazovali zahrady a
blahodárné svým vlivem působili is
na venkovany. Vládní nařízení Z roku
1929 někleré rozehnalo, přes lo však
kolem dvou sel jich zůslalo. Celé
okolí bylo pod vlivem jejich evan-
gelických rad. Skolu sovělskou na-
všlěvovalo pouze devěl dělí, zalím
co mniši jich vyučovali kolem sla.
Církevní rada jim poskylovala všec`
ko polřebné, chléb, dřevo a j.

(,,]réni1‹on“, I“. 1930).

Jak Se daří Iměžím V Rus/ru.

Na Zasedání ,, Ruského úslředního-
sdružení“ v Paříži byla přednesenaz
zpráva o poslavení duchovenslva a›
církve v Rusku. G. J. Nikanorov u-
veřejnil lulo Zprávu v lislě ,,Vozrož--
denie.“  .

poslavení kněžslva je 'neobyčejně
lěžké. Kněží jsou bez práv, nemají
práva volili ani práva pracovali, ne-
doslávají vůbec poukázek na chléb
a na oslalní pokrmy. Také dělí pra-~
voslavných kněží jsou bez práv.Mi-
mo základní školy přípravné nesmějí
chodili do žádných škol jiných. Ne-
smějí pracovali ani sloužili. ,Sedláci
začali chránili děli kněží a za lo byli
Sedláci i jejich chráněnci posílání do
vyhnanslví. Na vesnicích poskylují vý“
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živu kněžím Sedláci, V měslech a lo-
várních krajích dělníci. Tilo jsou pri-
zvilegovanou lřídou a prolo mohou
pomáhali cívkvi.

Pronásledování církve a ducho-
venslva se nezmenšilo, jenom způsob
-.pronásledování se změnil. Míslo su-
rového násilí vnějšího nasloupilo
násilí soudních nařízení a výnosů.
'Tak byli na př. poslání do vyhnanslví
kněží, poněvadž nechlěli sezdali ko-
munislu-bezbožníka s věřícím děvče-
lem, kleré nechlělo býli oddáno pou-
ze civilně. Přes lo však smějí milí
kněží V koslelích kázání. V Pelrohra-
idě je V každém chrámu několik kněží.
Konají náboženské úkony V dvou-
zpalrových koslelích. a slouží každý
den mši sValou_ Zijí však vně měsla,
nebol jejim zapovězeno žili blíže než

<ÖO km od měsla. přicházejí každého
rána a navečer zase odcházejí, neko-
nají-li ovšem právě noční bohosluž-
byinebo jiné úkony náboženské.

V Leniˇngradě žije jen melropolila
Seralin (Cichačev). Bydlí a má svou
kancelář V Novoděvském klášleře.
V horním poschodíklášlera bydlejí
dělníci, ve spodním několikřeholních
seslera melropolila se svou pisárnou.
Nějaký čas byl.. V Leningradě ,,bo-
hoslovecký inslilul“ (při eslonském
koslele), ale úřady jejzavřely. Dva
kněží se odebrali do Moskvy a vy-
mohli lam na úřadech dovolení, aby
úslav byl opěl olevřen. Když však se
vrálily do Leningradu, zavřelije, ex-
porlovali do vyhnanslví a inslilul
neolevřeli. -

. Bolševici svými zákony zbavili
kněžslvo úplně fysické i právní 0-
~chrany.oDělníci jsou naplnění usla-
Vičným běsněním a šlvaním proli kně-
žím, ježlo bezbožníci šlvali proli kně-
žím všude: na veřejných shromáždě-
ních,v klubech i lovárnách. Dělniclvo
Vyzvalo bezbožníky, aby pozvali kně-
ze na sjezdy a řekli jim přímo do očí
jejich provinění. Bezbožníci chopili

“ “““~“~ ““`~

se lélo myšlenky a začali zváli du-
chovní do svých shromáždění. Ale
když nyní před dělníckým davem
vysloupili i lidé, kleří znají současné
bolševické leorie a bezbožnickou
lileraluru -- kněží ji hodně sl-udují -
a kleří při lom znají laké evangelium
a církevní dějiny a kleří se rázně a
neohroženě poslavili za své nábo-
ženské přesvědčení. -- lu byli bez-
božničlí agiláloři ohromeni: dělníci
vynášeli kněze léměř na rukou z dvo-
ran, V nichž shromáždění zasedala.
Konec konců musili za lo lrpěli zase
jen kněží: byli poslání do vyhnanslví
ne pro svo víru. nýbrž prolo, že prý
jsou „proli revoluci Bezbožníkům
pak je od roku 1929 přísně zakázá-

IVno zváli kněze do svých shromazdění.
Nicméně není bez zajímavosli lo,

co se přihodilo v akademii bezbožní-
kú. V Leningradě. Budoucím agilálo-
rům bylo nařízeno, důkladně se se-
známili s evangeliem a církevní hislo-
rií, aby ukázali lidem hlouposl ,, pop-
ských báchorek a smýšleni.“ Když
pak bezbožníci začali čísli evange-
lium a dějiny, vrálili se k pravé víře
a církvi; mnozí byli úplně zvikláni
ve svém přesvědčení_lak silným
dojmem na ně působilo Boží Zjevení.
Správci bezbožnické akademie hle-
dají nyní Způsoby, jak by se mohli
seznámili .S evangeliem, aby se ne-
nakazili jeho duchem.

V důsledku loho všeho zloba a
běsnění bezbožníků, prudké pronás-
ledování a násilnosli zalímponěkud
uslávají. Před lidem mají rušlíbez-
věrci přecejenom slrach. Emil Ja-
roslavskij, Vůdce a náčelník bezbož-
níků, prohlásil na jednom sjezdu
moskevského bezvěreckého úslředíz
Klomu, abychom zničili zbývajících
ješlě 30.000 chrámů se všemi kně-
žími, by stačilo napsali několik řá-
dečků perem -- lo Víme, ale co by
lomu řeklo 140 milionů ruského lidu
_- l0l1O nevíme! __ (Podle 5101/ence.)
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Chvála řelıolních sesler.
Dnes vidíme kolem sebe málo

pravého, ,ušlechlilého a vznešeného
hrdinslví. Jsme už lak pokažení
celou moderní dobou a jejím lži-
pokrokem, že skoro už ani my--
kalolíci nedovedeme chápali veli-
kosl pravého a velikého heroismu.
Ve shonu moderního živola a ve
všedním hluku dne zlrácejí se i nám
perly nad přirozených hodnol,.pozbý-
Váme schopnosli, cenili lidský živol
podle vpravdě náboženských pravd
a zásad. zapomínáme hleděli na
všechno sub specie aelernilalis, pod
zorným úhlem věčnosli _ ..

0 našich nepřálelích ani nemlu-
vím. Ti naleznou pro Všechno ná-
boženské leda výsměch, pohrdání
nebo i urážku. Do pojmu demo-
kracie je zahrnula lakě úcla jed-
noho k druhému. Tenloobsah jako-
by u nepřálel zpojmu demokracie
vyvanul. Jenom si Všimněle, jak na
př. sechovají k řeholním seslrám!
Nadávky, hrubosl, sproslola - lo
bývá u nich obvyklé, když spalří
řeholnici. A přece práci řeholní
seslry dovede ocenili i mohamedán.
Jedna seslra uklidnila plačící dílě
jislé mohamedánské malky, kleré
se lo nemohlo Zdařili žádným pro-
slředkem. Malka poděkovala za lo
řeholnici Velmi vděčně a řekla spolu-
ceslujícímu mohamedánovi. jak la-

skavě jsou lylo ženy. Mohamedán
odpověděl: „Jsou fo mladé Ženy,
lrferé žijí společně, nikdy Se nę-
I/dávají, milují Boha, mnolio se
modlí a lidem poma'l7ají.“

A chcele Věděli. co vypravuje
o kalolických milosrdných seslrách“
známý německý profesor, filosof afl
pedagog dr. F. W. Försler? Nuže
slyšle: ..5ešel jsem se nedávno
s velmi bohalým mužem, jenž pro-
cesloval celý svěl a viděl a užil,
o čem se nám jenom může zdáli.
l3lal jsem se ho: „Kdy jsle byl
nejšlaslnějším ve svém žiVolě?"-
pravil: „Když jsem onemocněl v
Mnichově na lyfus a ležel jsem
V nemocnici.“ -- „To byly Vaše
nejpěknější chvíle?“ plám se udiven.
-- .;Ano! Qšelřovala mne milo-
srdná seslra a její andělské laska-
vosli a lrpělivosli nezapomenu nikdy
V Živolě. Byl jsem jí úplně cizím,
ošelřovala mimo mne mnoho jiných,
dnem i nocí, ale lěch 8 lýdnů vi-
děl jsem V jejím obličeji vždy slej-
nou zářící dobrolu, nikdy ani slínuz
podráždění, omrzelosli -- ano, lehdy
jsem byl V nebil“ - Droč lak mlu-
vil onen boháč, plá se Försler?
Drofože nebe není fam, lrde je“
množsfví peneˇZ, ale lrde je do-
brofa a láska. A lulo prokazují-
milosrdné seslry ubohým nemoc-
ným... I ,

r NOVÉKNIHY-
KYTICE Z české a slovenské duchovní ly-

riky lidové. Sebral Fr. Tichý. Kuncíř 1931.
Poesie určuje hodnotu toho či onoho

národa. Určuje 1 jeho stáří a vznešenost
srdce. Zvláště písně a Skladby duchovní,
které bylo slyšetı Z úst mnoha lidí, nesou
na sobě pečeť stáří, krásy a něžnostı, kte-

I ° ' I V V' I V Ora jest tak dojemna V reci prostych muzu
V I I I ' Ia zen, uvyklych drsne prac1.]Sou to bas-

ně, vycházající Z neznámých úst, tajemné,

i

ptáci, kteří mají hnízda ve všech srdcích.
Zvláště česká poesie náboženská jest bo-
hata. Už V II. St. máme velebný chorál
staroslovanský ,,Hospodine, pomiluj ny“,
zatím co první německá duchovní píseň
„Christ ist erstanden“ vzniká o celý věk
později a polská „Bogurodzica“ ještě poz-
ději. Dosvědčuje to, jak schopna jest Slo-
vanská duše přinášeti ovoce křesťanství.
Prvého rozkvětu dochází tato lyrika už
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v době Karlově. Byla pak později S větší
I V I' /V V V 'laskou pestovana a zvlaste -- ceho jest

si všimnouti -- na Moravě a ve Slezsku.
Zrovna včas přišli Sběratelé, aby ji Za-

- ø /
chránili. V ovzdušı této doby se mnoho
věcí nedaří, hlavně ,V oboru krásna, tedy
O ° I '1 v duchovní lidove pisnı; moderní pře-
sycenost neslouží Zbožnostı a upřímnosti,
srdce se bezděky uzavírá jako květina před
tmou. Známí Sběratelé J. V. Kamarýt, Su-
šil, Erben, Bartoš, Holas zachovali mno-
ho textů, ale sbírka Fr. Tichého přináší
ještě mnoho (nových. -Jest Zajímavé pozo-
frovati, jak naivní lid Si představuje na př.
ráj (vynáší „intimnosti“ nebes):

,,Zaspala Maria
V ráji na posleli,
Sníval sa jí sníčok
prevelmi veselý...“

Čtenář bude jistě odměněn četbou krásné
té knihy.  i jl.

V SV. Terezie Ježíšova .ˇ HRAD NITRA
CILI KOMNATY. Přeložil B. Kyselý. Ná-
.kladem Ladislava Kuncíře V Praze.

Hlubiny duše. Tolik se mluví o nich a
'ttălliak selkpíšelš a přecćìıjevìak vıšálohzn/allpů,
flo ornı u S utecn c . Cove , 'e oz O-
leno se hmotě klahí, jehož srdče po po-
žitcích ruce vztahuje, je příliš krátkozra-
ký a trpí závratěmi a proto buďto hlubin
nevidí, neb ztrácí rovnováhu.

I Hrad nitra člověk nevyzkoumá; na to
I 0 v 0 z:sily jeho nestačí., jen obklopíšjlı Smysly

tmou jak Nıkodem a klece Krista u no-
hou, jak Marıa, prosebný-li zvedneš k ně-
mu Zrak, On posílí tě, zbaví přítěží a
provodí tě tvojí vlastní duše do hlu-
bin. Sám toho Však nedokážeš! Musíš k
ivřavám Světa hluchým být a nevidět, když-
esklým pozlátkem tě vábí drzá ulice a tak
pro hříchu pokušení hluchý, němý, ,Boží
hlas V Své duši uslyšíš a oči světu vyhaslé
zřít budou jeho Tvář a On ruku podá ti
.a On tebe povede. Ty Však nezapomeň
volat V pokoře: ,,Pane, nejsem hodenl“

Hradem nitra provází nás Svatá Terezie,
Komnatami, které ukázal jí Pán a jako
děti od prvého krůčku učí nás, jak v po-
skoře a lásce žíti pro Boha. _ o I

Děkujeme panu nakladateli, že duším
žíznícím poskytuje vydáním tohoto Vzác-
ného díla tak živný pramen. X.

Henry Bordeaux : SVATÝ FRANTI-
ŠEK SALESKY A MY. Přøiøžiı n np.-nviı
Aut. Koutný. Nákladem vlastním." Velký
Ujezd u“ Olomouce 1928. Str. 264.

František Saleský nemá býti zatlačován
do pozadí světcem serafínským. Nepocho-
penim nasládlých životopisů byl příliš

zkreslen.Ve skutečnosti dýše Z jeho života
V I I d 'I V Iprostota, otevrenost a p ny a , jimz pra-

v - - r - v- vve e S m atick . V eho zivote neb lo
zázřakůy alle jelío”žiˇxlot b l ustavičnřm

I , 45 I V V fy 'I I I YZazrakem. Neni usetren svirajicich uzkos-
tí a pokušení, ale jeho energie a víra ve-
dou ho k povrchu stříbrně zářící hladiny

Ih ' I I A V h /hprave o poznani_ Svet poc opı sve o
biskupa-světce a dal se jím vésti.  

Kniha sama je velmi dobrá; je určena
pro inteligenci a má dokázat, že ,,žíti svým
životem“ a při tom životem ušlechtılým
0 ' ° v v/ / I I Ije. nejvetsi ctnosti. Bordeaux Seznami nas
O ` _ I a O ı ı O1 s mnohymi vynikajícími duchy Francie
a uvede do výhně jejich duchovní dílny.
-- Škoda 'en že český text a ú rava Snad

- V] , v/ vpv - - Ivinou prekladatelovou a castecne 1 tiskar-
ny není právě nejlepší. Sa.

Jaroslav Durych: ZDRÁVAS, KRÁ-
LOVNO. Edice Krystal, Olomouc.

Zdrávas Královno sú bolesti, ktoré Z
lásky ospieval básník k Panne Marie. Je
to desať drahokamov, ktoré sú jak zachy-
tené perly úcte marianskej. Knihva je kras-
ne vypravená. Słevula.

PROROCTVÍ JOELOVO. Vydala Pav-
la Kytlicová V Tasově V únoru 1931.

Básník jakub Deml překvapil přátele
Svých tisků vzácnou novinkou: výkladem
proroctví Joelova. Krásná ˇbibliofilie V ú-
pravě architekta Břetislava Storma obsahu-
je úryvky Z předmluv sv. Jeronyma k pro-
roku joelovi, text proroctví podle Vulgá-
ty,' upravený prof. drem Jos. Hegerem Z
Brna, a hlubokou úvahou -Jakuba Demla
o proroku Joelovi, Vkterá prozrazuje kně-
ze, jenz, velmvi dpbre rozum/i Slovu Bozi-
mu, a zaroven basnıka, ktery zna silu slo-
va i myšlenky. Housenka, kobylka, brouk
a rez - agrarismus, Socialismus a kapita-
lismus. Básník našel zpodobení a uskuteč-
nění vise prorokovy V systémech dnešní
společnosti. Cítíme, že básníkovo oko má
postřeh úžasně. bystrý a pravdivý. Cítíme
povinnost, poděkovati mu za jeho slova.
Důstojný pane, Pán Bůh zaplať!

Jakub Deml .- ŠLÉPĚIE XVI. Vydala
Pavla Kytlicová V,TaSově 1931.

Sú venované úplne Otokarovi Březino-
vi. Sú oblasom básníka, kňaza, dobrodin-
ca, ktorého život obdariltrpkostou i bo-
leSťou.]eho slovo eveľmi pravdivé, krásné,
je výrazom jeho duše. Prostriedkom jeho
je láska, Súdiaca, neuprosná, ktorá vie mi-
lovat úprimnú pravdu. Miluje a trpí ako
Bloy, Hello. Vo všetkých vydaniach De-
mlových „Slépějí“ je tuhý boj, boj za ví-
ťazstvo pravdy Deml je muž, filozof, psy-
cholog, ktorý vie zachytit všetko od koře-

126

if

_!

if
Ž

.jf

'ž

Í

_

nn».~‹.-;-“~=1'!€:_-.-‹-š-,\?:;:_ˇ`~ˇˇ= ,"*'**"*Iv-Iıàn.
zaˇ1

1

Š
F _‹ˇ
I' 43:1,._

_._.„.„„-.-z..
,Ž

"<‹_-w‹-n.jn
,az

j\'-‹v-øvøøn..-vøn-„_4,-“

‹3x

Ř

v

.nn.„`
íx

~nn...„,xøˇ.
Ž

K
č

i

Ĺ
`š
'i

1›

r
1

^ı*<›,,<,~›uv-‹n"°“vnn‹.~ø‹ø‹›o‹-`n`ııøv~,.“"*ˇ‹n\-...n

n
5..-
ı_- e
-›

nn-nv'-flı-nn.nv

Š
i.

_.‹-.v-v.-..„

Ĺı
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lismus. Básník našel zpodobení a uskuteč-
nění vise prorokovy V systémech dnešní
společnosti. Cítíme, že básníkovo oko má
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povinnost, poděkovati mu za jeho slova.
Důstojný pane, Pán Bůh zaplať!
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Sú venované úplne Otokarovi Březino-
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ca, ktorého život obdariltrpkostou i bo-
leSťou.]eho slovo eveľmi pravdivé, krásné,
je výrazom jeho duše. Prostriedkom jeho
je láska, Súdiaca, neuprosná, ktorá vie mi-
lovat úprimnú pravdu. Miluje a trpí ako
Bloy, Hello. Vo všetkých vydaniach De-
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na až in margine. jeho láska, k lu'dom,
deťom, psom, kvetinam, zemi, národu je
až vášniva. Deml básník mal by byť čí-
taný každým, kto miluje krasú, pravdu.
On je básnikom, ktorý roznietenou lás-
kou planie k Bohu a k tvorstvu, ktoré
vyšlo Z rúk Božích. Dielo, ktoré vycháza
'zo Skromného Tasova, malo by byť pri-
Qjaté všade S láskou. Sfevula.

František Jech: MÍSTO HARMQNIE
A SMÍŘENÍ. Meditace na hrobě Otokara
Březiny. Vydal St. Talla, Mor. Budějovice.

Přítel zesnulého básníka o prvém vý-
ročí jeho smrti vykonal S několika jiný-
mi přáteli Březinovými zbožnou pout k
jeho hrobu. Slova, která nad hrobem jmé-
nem putujících pronesl, jsou prohřáta vře-
lou láskou a zvážena hlubokou pietou.
Pěkná úprava doplňuje krásný sešitek a
činí Z knížečky milou památku všem bás-
níkovým přátelům a milovníkům jeho fi-
losotie.

KNIHA DRAKOBIJCŮ. Vybral n pře-
ložil O. F. Babler. Samotíšky u Olomouce.

Cas pohádek pominul. Před nedávnem
byla kdesi též diskuse, zda jest správné,
aby byly dětem vypravovány pohádky.
Prý dětská fantasie jest jimi nebezpečně
vydrážděna. Právě tak by bylo zbytečné
-dokazovat potřebu pohádek, jako byla
celá protesorská diskuse zbytečná. Hlavní
slovo zde patří rozumným, nábožným
matkám, které instinktem spíše vycítí tp,
čeho jest potřeba, než „lidé vědy“. Ze
pohádek ubývá, jest třeba jen litovati.
Neboť kde jsou ony, jistě je i víra. A
kde jest víra, tam může býti též kouzlo
rodiny, Z níž se rodí básník. Vypravová-
ní o dracích není nic jiného než perso-
-nitikované zlo pekel. A pohádková spra-
vedlnost jest projevem čisté duše, důvě-
řující v Boha. V ,,Knize drakobijců“ vi-
díme, že to nebyli Sentimentální lidé, kte-
ří vytvořili tak silné a umělecké kousky.
Jest jich jedenáct, vesměs překlady; Z
angličtiny, francouzštiny, srbštiny, něm-
činy. Všechny jsou si podobny, (neboť
víra jest táž všude). V překladu jest krás-
ně zachycena u některých neumělost slo-
hu, tvrdost, ale při tom upřímnost vy-
právění a hutnost výrazu. Zajímavé jsou
také proto, že je na nich vidět přechod
až k čistým legendám. Jsou to kořeny, Z
nichž vyrostly krásné pohádky moderních
spisovatelů n. př. Boženy Němcové. I

/ .
Jaroslav Durych: VZPQMÍNKY Z

MBÄDI. Vydal L. Kuncíř V Praze 1931.
Ze „dojmy dětské jsou tuhé ta vždy

jsou spojeny S představami mystickými a

legendárními“, že „všecko je obrazem, po-
dobenstvím a zákonem budoucího života“,
řeklo by nám snad více těch, kteří růz-
ně obohatili zdiskreditovanou literaturu
svéživotopisnou, zdiskreditovanou, neboť
slabší duch tu podlehne a jeho „báseň a
pravda“ místo pravdou a krásou je inspi-
rována žvatlavou pýchou. Avšak u básní-
ka Durychova formátu platí: báseň a pro-
to pravda. Kouzlem, jež cítíme Sice, když
vzpomínka nás vytrhne na okamžik Z
prózy, V níž jsme Zakleti, jemuž podlé-
háme, aniž je dovedeme analysovati, tím
kouzlem dovede Durych obestříti své
vzpomínky. Cítíme je bezprostředně, chá-
peme, co je mládí: průbojná cesta duše
k životu jako velkému „nádhernému mys-
tćľill“ . . A y,

vr

Maurice Baring: SUKNICE NESESI-
VANA. Přel. Boh. Chudoba. Kunciř 1951.

Z dobré dnešní literatury anglické ne-
máme mnoho překladů. proto tím vítanější
jest překlad Chudobův, který až na ně-
která nedopatření jest velmi pěkný. Román
Sám je dílo dobrého umělce, při četbě
cítíte jeho převahu a hloubku -~ i když
autor se snaží svou individuální sílu Za-
krýti stylem zdánlivě suchým. Nerozplývá
se v Sentimentech, naopak je velice pro-
myšlený, skoro reterentský. Ale tím, že
jest řečí básníka, který se střízlivě dívá
do knihy Svého života, přepisuje ho v nový
útvar, v nový život, tim jest strhující. Kos-
trou románu je vlastní život autorův. Kry-
štof Trevenen, jako dopisovatel velkého
anglického deníku, pobyl mnoho let v růz-
ných evropských městech. Jeho práce, ač
velice úspěšná, nedovedla ho uspokojiti.
Pod pláštěm všedního života bije jeho vzne-
šené Srdce, rozrývané v mnoha vnitřních
bojích. A kdykoliv má nastati v jeho ži-
votě vážný obrat, vždy se potká s památ-
kou suknice nesešívané, bud s látkou, již
za ni vydávají, či s legendou O ní. Jest
vidět, na čem autorovi záleží: že city dá-
vají barvu životu, city, které je třeba tolik
zakrývat a které jsou jemným šatem duše,
denně světem urážené a roztrpčené. Je
nutno jej přemáhat. „Na jediné věci v ži-
votě záleží: nebýt rozhořčen, nebýt roz-
trpčen.“ /'/.

Anťønžn Køıø/‹z o KLIČE MARKRAB-
STVÍ. Vydal autor v září 1950.

Není to jen dějiště románu, jež mu dá-
vá domácí, moravský ráz. Husitské hnutí
se neutvářelo stejně v Cechách a na Mo-
ravě. Jeho politické těžiště bylo v Čechách.
jen nakrátko se přenáší sem k Břeclavi,
klíčům to markrabstvi, jichž nadarmo do-
bývá vévoda Albrecht. l nábožensky bylo

.
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Březiny. Vydal St. Talla, Mor. Budějovice.

Přítel zesnulého básníka o prvém vý-
ročí jeho smrti vykonal S několika jiný-
mi přáteli Březinovými zbožnou pout k
jeho hrobu. Slova, která nad hrobem jmé-
nem putujících pronesl, jsou prohřáta vře-
lou láskou a zvážena hlubokou pietou.
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KNIHA DRAKOBIJCŮ. Vybral n pře-
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Cas pohádek pominul. Před nedávnem
byla kdesi též diskuse, zda jest správné,
aby byly dětem vypravovány pohádky.
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/ .
Jaroslav Durych: VZPQMÍNKY Z

MBÄDI. Vydal L. Kuncíř V Praze 1931.
Ze „dojmy dětské jsou tuhé ta vždy

jsou spojeny S představami mystickými a

legendárními“, že „všecko je obrazem, po-
dobenstvím a zákonem budoucího života“,
řeklo by nám snad více těch, kteří růz-
ně obohatili zdiskreditovanou literaturu
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tćľill“ . . A y,

vr

Maurice Baring: SUKNICE NESESI-
VANA. Přel. Boh. Chudoba. Kunciř 1951.

Z dobré dnešní literatury anglické ne-
máme mnoho překladů. proto tím vítanější
jest překlad Chudobův, který až na ně-
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zakrývat a které jsou jemným šatem duše,
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Anťønžn Køıø/‹z o KLIČE MARKRAB-
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se neutvářelo stejně v Cechách a na Mo-
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.
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determinováno jinak, nejsouc yystupňováno
v tak strohé protivy jako v'Cechách. Au-
tor to demonstruje na hrdinovi románu,
dominikánském novici, jenž opouští řád,
přidává se ke kališnikům, V Břeclavě si
dobývá válečné slávy a smrtelně raněn umírá
v“ náručí otce, vladyky, jenž ho vyhnal Z do-
mu, když vystoupil Z kláštera. Rozpor kato-
licism - husitism ustupuje protivě Cech - Ně-
mec a v hrdinové nitru vítězí současně otčina
i Církev: sílu k boji čerpá Z recítace církev-
ních hodinek. Katolík se sice vážně Zamyslí
nad tímto duševním procesem, ale autor jej
psychologicky podkládá strhujícím vlaste-
nectvím a zdatností husitských vojsk, rov-
noměrným rozdílením světel a stínů oběma
stranám a -- last not least - probouzející
se láskou. Jako s taktem tedy se S ním
můžeme smířiti. Ostatně autor, přesvědče-
ním katolík, podtrhuje katolické prvky v
husitství. ,

První velkou prací Z oboru, v němž se
dobře vyzná, uvádí se spisovatel velmi sym-
paticky. Vzpomínáte při četbě na Jiráska.
'Wintera i Třebízského, ale tento je vám
Svým teplým podáním bližší. Slovemz mo-
ravský historický román. y.

Jan Fr. Hnzšhøz NÄŠL Doo ČER..
CHOVEM. lV. Nákladem Ceskoslovanské
akc. tiskárny v Praze.

Spisovatel zachytil v devíti povidkách
význačné typy chodských povah. Nejsou to
Seriové obrázky, sloužící jen- k obvese-
lení, nýbrž cenné národopisné poznatky Z
Chodska, podané zábavnou formou. V nich
všímá si autor prostého lidu, vychovaného
drsnou přírodou šumavskou, která ho nauči-
la úpornému boji s životem, těžké a tvrdé
práci. V ní av modlitbě nalézá Chod zdroj
pravého štěstí. Hruška zde podobným způ-
sobem' jako v předešlých třech svazcích
zaznamenává S bystrostí obyčeje amravy
chodského lidu, ale netají se, že vlivem
průmyslu celý kraj se svými zvyky se mění.
Přece však doufá, že nová morálka nepro-
nikne až ke kořenům chodských mravů. ale
žeˇChodsko „se obrodí, až přejde čas zká-
zy, a obnoví si i staré zvyky a mravy,
pokud budou schopné a platné v nových
způsobech života“. l

Kniha- je psána poutavým slohem a je
cenným pramenem pro poznání povahy
chodského lidu. ~I`II- _

[van Pregeljz PLEBANU5 JOANNE5.
1930. R. Dromberger v Olomouci.

Kniha tato má býti líčením kněžského
života Z kraje slovinského --* rázovitých
Tolminců - Z 16. století. Ač mnohé se
omlouvá snahou spisovatele (jak v připo-
jeném životopise je doslovně psáno), aby

I2

podal postavy své „Z masa a krve, plné
života . . . aniž by nezdůraznil i jejichˇsla-
bosti“ -- přece mnohé lze vytknouti. Ctení
působí dojmem dost skličujícím. Hrdina
románu Janez Potrebujež má někdy -dobré
snahy, které však zanikají pod jeho 'chy-
bami a ukvapenostmi. Místy dosti natu-
ralismu. Vyšší ideály jsou jakozastřeny.
Zkrátka, nutno míti oči středověku, aby
mohlo býti románu rozuměno. Jinak líčení
je hodně živé a četba udržuje čtenáře v
napjetí. Zvláště mocně působí hutný Sloh
a velmi rušný spád děje. Leo.

.ELICHARISTICKÉ KNIHY PRO DĚTI.
Trvalou památkou na prvni_Sv; přijímání

bude dětem krásná kniha Bll_.lŽ KVETY..
ll. vydání. Obsahuje šest jemných povídek,
dýchajících čistotou. která jest udržována
a posilňována životem eucharistickým.

Wžıınznz DÄN Búı-I NA NÄVSTÉVÉ.
Kniha vypráví o tom, jak hodný synek Jenik
a jeho Zbožná matka si vyprosili na Pánu
Bohu polepšení tatínka. kterého zlí lidé
svedli na nepravou cestu. Hodí se pro
všechny děti, zvláště pro hochy.

Dobrá knina jest nejlepším a nejupřím-
nějším společníkem v celém životě. Až naše
děti dospějí a budou klesati pod tíhou
staı`ostí a. utrpení, připomenou jim tyto
knihy šfastný den prvního sv. přijímání a
słobnovenou důvěru v pomoc Boží sta-
tečně budou snášeti všechny nesnáze a
těžkosti s nadějí na věčnou odměnu v nebi..
Knihy lze objednati v Edíci Smíru, Přerov,
Sířava 7.

Á. Bessiéres T. J.: l3ETRlK. 4. vydání.
Vydala Mariánská družina bohoslovců v
Olomouci. Konečně znovu vyšla tato ze
všech stran žádaná knižečka. Kolik dobra
může způsobili v dětských dušich a kolik
mladých apoštolůea horlitelů pro Časté
svaté přijímání může získati! Je to vhodný
a praktický dárek k prvnímu sv. přijímání
hochů.

H. Wílms O. D.: IMELDA. Legenda
o blaženém dítku. Vydala Mariánská dru-
žina bohoslovců v Olomouci. Prostě a
dětským srdcím příštupně je Zde vyličena
touha a cesta mladičké dívky lmeldy k Je-
žíškovi. Kéž by pohnula mnoho českých
dívek k následování a přivedla je blíže
k Ježíši. Doučuje zároveň o důležitosti a
vznešenosti svatého přijímání. Je to vhodný
dárek k svatému přijímání dívek.

ˇ 4 v ˇ V:,-

Osfafnj recense (Deml, Werfel, Von-
drušlra, Zálf T. J. a j.) budou uveřejnvěny
V pátém čísle. «
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to posvátná páska, .která p-řetirvá,~jvšec_h-ny., obtíže a“ íprof kterou syn Bíléh›o.~posi1;iláyjáraifi.,
oběť. jaké je schopna »lidsl-táíieduše, iozářená miılosftíj_aľ.`pravClou_ isvatévíry. PĹroe__x*fllä_äęžng;đ;5Šj5ëjë_tj;1{,jjžj;a“›
velmi _užit,ečná.ýľ'l3ři čtení ,srdce mimoděk“~ÁSe .rozšiřuje ja -.plní nadšením pro“ iufá-loivsVtyít›'lKzfs§5{óý§ì,Ť‹““j'.7Ť;1-1

  1-ıøınnnjž Pflhsflı. ıapısnz ìEHE.tI,r-na uivoj sexuflitnaostšvz. 1-iøzaa.rx-ahz.zz~giı.žn«zs.~v.żšv.áí,.-fs
gauíí951. “_ __z r .j._"_ít_ _' J _ í'ˇÁ.“ü,ý_i; “t> Q “ ,j„ _. <es[í§vf;;1ĂŤ fifi

- V Ka“p_lanŤ Fahselii jest bez odp0_ru_Šsilná~ osobnost I: iknihyjeho nesou na„soběiiařeiteinoií'“1pa;1z'ęÉ
jeho ducha. předními _z problémů- 'jeho berlínské pastorace_'je sexuelníjproblěm s "Šceioix -přilehlioiuľofb-
fllastí otázek a_-zjevů. `Neů'stupnáe ,aktivita Fahselova se _Sg -ním vypořádává, v * uvedenéknize.`;ŤVycjj.ázígÍ*z-j
Dlatono 5_}ymíposia. Od `něho-přijímjá theorii šest_itvárrıého“iEr;osuj,,na níž. řeší otázky_ŤŰdÍoby: «'rflo,d§%u,'í”v_i
ku_lt,_- nahoty, volnou' lásku.“ rozvod, reformu manželství“. zpřednostíyknihy -je -její význafčjná _jasnos'ti_-aľ Z
'průhl_ednost,í jež je Způsjobenae' šťastným' uttříděnírm Kniha lnenfıìá. Ťnic' .společnéhoi se spoustou etendfeinč-'
ních spisů, o sexuelíní otázce, “kdŠe pravdaì je “u_b_ita_ t^heoˇriiemí_go“_ nepřemožitelném-,_ padu, políl;avní,imĹji±i-,.~i“í.'Ĺ
lzahsellypíše .svou kni'hı_ı_ se iznfačnou průpravou vědeckou, -nevšimáfsijjen_üproje'vů-ty-siolog_ických;,_ psy;-'í
c_hologický_ch, nýbrž- i' eetických. přihlíží stále. k, reelníma životu. _-JeItojÍknil1a__.kněze',”Íte,dy_kniha ă`zlko”s_'tš{-'
l_ivč'_'_čis'tá~.“Tojjii' nej»lép_e_ doporučujje. e “ __ _ 7

_ l _~ n 'D12 E. Mayi MEHRJSONNE. E`inf_B_u_ch-'der -Leben,str'eud,ej.fl 1551 Perd. Schů-
ningh, l3aderb'orn. i z _, . _ “ A oz _ ' “ _ `_ _ Í =

g  Kniha. in čšinvvnůžę ęťvóššžrıžsđž;íxhża bnáón ížšťˇiˇí.1á nshzčvnvýxzi _pøh.1ćsóflnnin-žžvøí. V, žemnøíč
malomyslného-'Ť pesimismu nedaří se°sl'uneční ikvětině Ťživotrií .radosti.- O_ 'vítězství"zdravého'§oI>timiìsrnuĹ"” Z
usiluje známý 'spisovaľtel vším7pr,ávemĹ_'iA 'cesty,_'-které .vedou k tomuto. optimístickêm~u7jelnázoruf -naìiživoitij
jsou schůdné. Kniha může.”b_ý_tiv užitečnou _po“c[elý žiˇvot, nebot životníÝprogram.fl;'“jejžÍ“~jst-avi."jeopratfždui' " í "

_ ' Slabé .stane se silným."Nemocni se uzdraví. Malomysvlrű;nabudouíidůvěrly."§jÄĚ toŤ,_“;všecliı'1ol'_L_zá»-j
Zračným působením pravé- životní radostí, ktęıžá vyzařuje ze slunce viry. Potřebujeme “,`,š;ko.l`y;'_.r-adosti._'z“-,
_v níž by sej„nasazjov'aly „staré hlavy na mladáàtělaí“. Vzdělavatelé duší, vychovatelé-_~ˇinć>eh`o,Ěu_ če.rip~áÍti;~fz_'
knihy » pñebohaté' hodnoty. Dílo je .věnoˇváno radost hledajicím lidem. Mělo- by p'řijítíŤz<liQ“
,,”hlegdačům r_adosti°Ť, -mladým i. starým. Casová kniha čerpá Z. nejnovějších .dat a. fudálos'tíĂ:N5ak~leadfaĹi6iřť;
Ťstvívěnovalo'>d~ilu,mijmořádně“ pfečlivo_u= úpravu. `V'"p'roduše_vnělé harmonii js ,textemì jsou `s,poj%en`y-^_pěk{_nÝé
iımíělecké obraZ'y.'~Vřel_e. doporuíčujemeý “ Ť j , Í 'Ä ˇ í ' _ ' Z Ú A' _çz~ fŠ*ì~1

 A t -Vikłorl I(oIbí,S. J.:_DA5 LEBEN DES HL. IGNATILIS V. LQYGLA. łoíào. Herder.l=r,Pre'íl-i
hn.vg-žzntjsżzšssču. A e    
, il)- Kolb 'hodně přisp}ě_l_f~tím`to , svým' nevelikým" životopisem k lepšírnľa pozn'ánÍí±ìä_;.~iP$3cho'ip_én.í'

Bohu ak bližnímu. jejímž jediným 'cílem je čest Ša sláva Boží.-V jeho vl,ivu"aĹpůso_ben»_í_nfazz.ø“iťønhn_vê.«.iš ánšøíi aøhn;  s i  
_ ' l_i ten, kdo se 'jˇižvíce sv.i“l;gnácem zabý.va_l,“znajCl€ zdeněco nového např.

Tagesor_dnungj,il_volls.tändŠŠę Sel,bstbeh;er_rSchung` a Vřele doporučujeme. Z '" __ 7

OÍHeI`cIerj tý Co., Veriagsbuichhandl"-_ung, Freiburg Breiˇsgau.z
 i9i5-ı929.› i e _-   .A i “  .  ~i  _ r- _-.  ,    _in€x> ;Jèı1. ëxüëfH*t

ziijs_lHèeväęvóvøe náhl1.~.đąi‹zìzťvž_ vyđfllø již ví x~. 1915, prvni Svazek łxflinøľgn
Ĺodiízaljožení-Ť;na!kl“adatetlství.I íötäl. K tomuto katalogubyl'y

svě_tc`e,~eŤ>_který-U sám _a_-_svýnı A řáĹdem_j'g'tol-ik`_ __ vykonal. ,[5pì_sovatel _ dává vnější historii“ ns_tou“ípit_i
pozadí a__-snaží 'se' více vy'kresjli.ti- světcovu povajhuyukazuje zvláště, že duch sv., lgnáceřf .jg
exerc_icií;_. Vyzvednutaga pěknějgpodána_j'estÍ drobná denní pr;áce;svět'cova,z Z níž dýše'_zhav]a;löSl$ë
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sĹanča;*.ÍSv›ě't€c viz .Dad_øvy. Fr.Ha;mraía.-„,Dr_,_ Stojan tsmiřuvì j po ,leìe_ch j k  bQh0-

 bølzø.‹x1øvnž Řimêz DøSi1ázzięZ Váni  všflzn.Srdečný_j:iøzçix›flv
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pĹj*áZzrlniny_. Fr. ,HamZI'Ta]a,Z OIOIÍIOUC: Za plříspěvkyZżděksuji_ 1DelšísfČlZánekl_odl0Žen

'  ' ,  
ikonci_ ročníku Ziděkujerne. Zcofi nejsrdečnějjij vÍšemZj-přisZpív aitelů ,Nya

prvními Zmístě Ovšem _ náš .'dík Ť' patříi j ectiihođfiimt bratřítIZTiĹ kteri Zs'KŠC>ngrega'Ce
s_v_ětějšíh'os Z 5pasite'l'e Z Obořišti, kteří t ukázaliľ gfaìzi, zžetjrtichofjpklášternířj jevelmi
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ölC ŠPÖĎ_ lÍ0ZCl1U._'odt nich, s ZpřiuČ»0ValZi-Zl, elf' vš,em_,oSt atnímj -.k_teříZŤivěnovali Museu
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'AzkorZd,ZiAndělZ Strážný, Anežka-Ludmila-Václíav,Apoštolát, gsv. Z Cyrilalisà Metoděiëę Argvus (re-_

'Ťvue-revuí), Biebel und .Liturgie, Bl.Í]_an Bosko Í_(věStZníkyčeskéhoÍsjalesiánskéhoi'díla)f, Blagověstník, Blok
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V/ V

NA BOZI TELO.
VV/ V OZe sfoezı Zeleně, Z líhezných kfvetu

ohraz, hle, kyne mi, Z jiných jak světů./. ..
Ve zlatě monstranci Kristofvo Tělo,

před nimžto anděle' skláni 'v prach cˇelo!
Drahěho kamení  
nachově plameny s s

Z 'v jiskrněm plápolu nádherou hýří. ..
tužeh mých perutě 7,7 dálavách víří!

Ó Srdce ježíše, ve sfvětel moři,
sfvětla ta přeskfvělý stánek Ti tfvoři,
Z něhož se na lidstvo 72 Akaždiěké chvíli
5 'výsosti hlankytně 5 žehnáním chýli
neheskě krűpěje Z
těchy a naděje; Z
archa Tys 've 'vlnách houřněho žití,
maják, jenž Zoufalým 'U temnotách sfvítíl  

Kadidla ohlaky oltář T'vu°j hall,
duše Zde hostinu s Beránkem slafvi; Ý
pokoje duha se nad chrámem klene

 a rv duši nadšení -- hlaženim něměl...
Nehe se ot“w'rá,r .
ježiš sám rozfoirá
náruč Sfvou S ásmě“vem~mileně duši,

l jež předchut' neheskou na Zemi tuší,

 Ó Srdce sfvátostně, Ztráveně láskou,
racˇ spojit Slofvany jednoty páskou!,V .. O ..Kez srdce jznochu k unıı *vZplanou
alkrăěžskě idžji na oltář kladou
m á `i sfvě, o ěti;

»kéž Tohě Zasfvěti
jak žertvu smíření modliteb “oıŽni, p
jež 'vstoupí k fvýšinárn, kde Spása tržní!

g Fr. Št". Šrahižlek S. D. S.
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Ant. Krajěa C. SS. R., Ohořiřtě:

Významní obhájci prostřednictví
 Mariina.  

A Dokončení.
III.

 Třetí období obhájců Mariina prostřednictví tvoří poslední tři
Století. Jest to doba největšího rozkvětu této nauky. Literatura této
doby O proStřednictví.P-Marie je nesmírně bohatá. Jen dogmatických
spisů, které více neb méně věnují pozornost této věci, je na zoo.
Dosti značný počet Z těchto spisů Zabývá se výhradně jen touto
otázkou. Clánky v nejrůznějších časopisech jak vědeckých tak ili-
dových nelze ani spočísti. Proto jest se mi omeziti na údaje co nej-
Stručnější, chci-li podati aspoň hrubý náčrtek O rozvoji této důležité
nauky v posledních třech stoletích. A

Význačné postavení mezi obhájci Mariina prostřednictví V XVIII.
Stol. zaujímá bl. Lud. M. Grignion Z Montfortu (Ť 1716), pravý to
apoštol mariánský, který mnoho pracoval na zvelebení úcty k Ro-
dičce Boží jako Matce všech milostí. Všem dobře jest známý zvláště
jeho Spis: „O pravé pobožnostik Panně Marii”, v němž S plamenným
nadšením hájí této výsady nejsvětější Panny. i

Též Natalis Alexander O. P. (Ť 1724), který byl jinak velmi
zdrženlivý a miloval přísnější sentence, hlásá jasně tuto naukufl Bla-
hodárně v tomto oboru působil ve svýchkázáních ivzor misionářů
a apoštol Obdivuhodné svatosti a nezdolné Síly sv. Leonarda Portu-
Mauritio' (Ť 1751). .  5

Slavný profesor Benedikt Plazza S. J. (Ť I761)2 napsal spis: „Causa
Imnaculatae Conceptionis SS. Matris Dei Mariae.” Dílo toto, dýšící
hlubokou vzdělaností, pro Svou jasnou. a solidní nauku náleží k nej-
lepším spisům, jež o té věci vyšly. Dosti Značná část tohoto díla
věnována jest téžprostřednictví Panny Marie? _ ˇ B ř

Nesmrtelných zásluh jak v mariologii vůbec, tak zvláště V naší
otázce získal si kníže moralistů a učitel církve, sv. Alfons de Liguori,
biskup svatoagatský a zakladatel kongregace nejsv. Vykupitele (Ť 1 787)4.
Sami papežové poctili jej názvy „Stella lucidissima in militantis
Ecclesiae firmamento”, ,,SiduS, maxima inter Catholicae Ecclesiae lumina
atque ornamenta refulgenS”a j.5 V památnémdekretu zs II. března
1871, jímž udělen sv. Alfonsu čestný název učitele církve, praví

1 Appendix ad Theol. Dogmat. et mor. ed. 1714. - 2 K němu druží se i jeho
řádoví bratřı P. Judde (Ť 173 5) a P. Scaramelli (Ť 1752). --` 5 Podobně i v jiném

0 n ı 0 ø 64 I _ V V . Vı /O [ Vspise („Vindıctae devotionis ) stal verne po boku sv. Alfonsa pri hajeni prostredn
nıctví Panny neposkvrněné proti Muratorimu. - 4 Nauka o_ prostřednictví Bohoro-
dičky byla mu základem, na němž svou mariologii budoval.s]í věnuje ve Svých Spi-_
sech zvláštní pozornost. Nejznámější Z nich je: „Le Glorie di Maria“, jenž náleží beze
sporu mezi nejkrásnější Spisy mariánské vůbec. Zde již V ˇúvodě praví: ,,]o per vera
tengo (la sentenza) e per indubitabile, che tutte le grazie Sol per mano di Maria si
dis ensano.“ - 5 Tato a mnohá 'iná Svědectví možno nalézti ve S ise . L. ansenaP _ _ _ J _ _ __ P
C. SS. R.: „Testimonia de S. Alfonso de Lıgorio. _ 5  _

Ť ~13o
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0 n ı 0 ø 64 I _ V V . Vı /O [ Vspise („Vindıctae devotionis ) stal verne po boku sv. Alfonsa pri hajeni prostredn
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sporu mezi nejkrásnější Spisy mariánské vůbec. Zde již V ˇúvodě praví: ,,]o per vera
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Ť ~13o

M šfl ..=“ 'ILĹI`:?,';ì^š:`à'iˇ\›ˇă:5"'_2,'.'ˇ,`3ˇ›,*ý<'è_ø.~.š.`nz=.?ìˇ€`G;;.z.zzťıęa-ązzią-›z;:fl~:;~;;.,==zı.,=›=.ž.;‹-;‹:;.ą_.zniz_;-ı=-. ._.› .v,-ei. .vz ›-z› v; v.~=.v.=...‹,-1-.-_-_z„-_, „„.›,,,._,G„, .„„..„, ._.,_,,§_,.z..;.-,,z`.~,.„,„~ ›,=..._,,<_v,-.›.›._-,.,,›~ „,,..,„.,,z,,-.fl,,~.z„„..... - .,.....„„~ .,.,, . , _„. . _ , . ._ . . _ _S **32“-.{“ˇ~?'?v "ˇˇ 2



mistr“ ˇ“ " "ˇ

se o něm mimo jiné: Temporibus hisce nostris adeo Sapientiam eius
ienarrant gentes et laudem eius annuntiat Ecclesia ut. . ..fere omnes
totius orbis Sacrorum_ antistites, Supremi :Religiosorum Ordinum
moderatores, insignium Academiarum Theologi illustriacanonicorum
collegia et docti ex omni coetu Viri supplices libellos Ss.ˇ° D. N. Pio
ĹIX. P. M. porrexerint, quibus communia exposuere vota, ut S. Al-
phonsus M. de L. Doctoris Ecclesiae titulo cohonestaretur.” Tyto
,,SuppliceS libelli” mají velký význam i pro naši thesi. Na př. V jedné
z těchto žádostí nauku o prostřednictví, P. Marie, kterou sv. Alfons
ve svých spisech všude neúnavně hlásá, netoliko schválilo, ale i positi-
Vněv velebilo 585 kardinálů, arcibiskupů a biskupů ze všech končin
světa: Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Oceánie, jak svědčí jejich
podpisy. _ _ 8 s

Ve šlépějích svého Otce kráčeli všichni jeho duchovní synové.
Ve svých spisech dogmatických i ascetických a V kázánich bez vy-
jímky hlásají moc a dobrotu Prostřednice všech milostí. Na doklad
stačí aspořiněkolik ukázek: _

Ctih. P. Iannarius-Maria Sarnelli (Ť 1744) Věnoval prostřednictví
P.. Marie nádherná pojednání ve svých spisech: „Le glorie e grandezze
della divina Madre” a „Divozione Prat. per onor. la SS. Trinità e
Maria SS. perla relazıone che ha coll° august. Tzrinità.” Podobně
»činí i P. Rafael Lupoli, povýšený k hodnosti biskupské, V díle: ,,Co-
noscimento di Maria SantiSsima” (181622) P. Štěpán Spina (Ť 18 54)
dosti obšírně rozepisuje se O této nauce ve spise: „Glorie del primo
instante del Concepimento di Maria.” Pravým zlatodolem textů a
důkazů pro naši thesi je též dvousvazkové dílo P. Franc. de Paola:
„Grandezza di Maria, ossia discorsi su la salutatione angelica, Salve
Regina, ed altre Festività della Vergine.” Celý Spis věnoval této o-
tázce ctih. P. Egidius Vogels (Ť 1877): ,,Dez“=.Meimaand ter eere van
O. L. van Altijddurenden BijStand.” Nemožno též mlčením pře-
:jíti vynikajícího syna sv. Alfonsa kardinála Dechampse (Ť 188 3).
Plodem jeho vrele lasky a ucty k P. Marii bylo dilo: „La Novelle
EVe”, V němž velmi důrazně hájí nauky o prostřednictví Rodičky Boží.

Zvláště pozoruhodné .jsou these, které hájí P. Arnošt Dubois
V cenném svém spise: „De exemplarismo divino”: l

8 I „Maria est universalis ratiarum obtentrix ita ut omnes ratiae. Š. . . . ” . Š.
~a Christo non conceduntur nisi mediante Matris Suae intercessione.”

2) ,,B. Virginis intercessio se extendit ad peccatores et ipsos
infideles. 'Ť

-est. ”
5) ,,Intercessio Matris Dei nobis moraliter ad salutem necessaria

8 4) ,,IntercesSio B. Virginis est quodammodo omnipotens.”
' 5) ,,Intercessio Matris Dei apud Deum est -potentıor interces-

sione caeterorum Sanctorum simul sumptorum. L
- 6) ,,Proprium mediationis Mariae est materna misericordia et

~clementia.” v l  
 7) ,,Tanta est Mariae clementia, ut vere Vocari possit Spes

-desperatorumľ' _ _
8) „Devotio erga B. Virginem est moraliter necessaria ad Salutem.”
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9) „Moraliter impossibile est verum Mariae cultorem damnari.”'
io) ,,Devotio erga B. Virginem est Optimum medium perfectioni.

attingendae. ”l
Podobně činí řada jinýchredemptoristů ve svých spisechsjako

ctih. Alois Bronchain, Mich. Benger, Bartol. Giordano, František Xav..
Godts, Fr. Harte, J. I-Ierrmann, T. Livins, Fr. Peters, Ed. Saint-Omer,
Desurmout, Bouchage, Bridgett, Smetana, Pösl, Dilgskron, Diessel,
Toussaint, Panzuti, Crıstıni, Berset, Van Gergen, Ill. Alexander de
Risio a _ z

8 Avšak příklad sv. Alfonsa nepůsobil blahodárně jen na členy
jeho kongregace, ale též na jiné věrné syny Církve sv. a Znamenité
theology. Ano i papežové, počínaje -Benediktem XIV., který byl,
přítelem sv. Alfonsa a velkým dobrodincem naší kongregace, začí--

'I v ' I I Iv I 2 _naji Venovati teto otazce zvlastni pozornost.  
Ve Stol. XIX. zahajuje čestný zástup obhájců Mariina prostřed-

nictví sám papež Pius VII., který výslovně nazývá P. Marii: „gra-
tiarum omnium Dispensatrix”.5 Totéž platí i O papeži Piu VIII.*
Řehoř XVI. nezůstává nikterak za nimi V této věci. Praví mimo jinéıı
,,Praestantissımum sane patrocinıum, nemo unus qui ad Mariam con-«
fugit, ad hanc Arcam Testamenti, ad Thronum hunc gratiae, adiit
cum fiducia, haud expertus est; Ipsa enim Mater nostra, Mater pietatisı.
et gratiae... cui nos tradıdit Christus in cruce morıturus ut sicut:
Ille ad Patrem ita Haec apud Filium interpellaret pro nobis.”5 t

Příkladu papežů následovali i biskupové, kteří svorně a bez os-
tychu projevovali svou víru v prostřednictví nejsv. Panny na sně-
mích provinciálních, které byly schváleny sv. Stolicí. Připomínám.
jen sněm francouzských biskupů V Bruges (1850), sněmy severoame-
rickév Quebeku (1854 a 1863) a sněm V Utrechtě (1865). 5

Ne malý význam pro rozvoj této nauky mělo též slavnostní
prohlášení dogmatuo Neposkvrněném Početíf' Na dotaz Pia IX. v“
otázce tohoto dogmatu všichni katoličtí biskupové napsali listy, v
nichž vyslovili své mínění. Tyto dopisy byly vydány tiskem jako de-«
sítisvazkové dílo: Pareri dell” Episcopato Cattolico...,“Roma(I 8 51-52)...
V nich nacházíme skvostné dokladyi o prostřednictví Panny Ne-~
poskvrněné. Proto sv. Otec v památné bule ,,IneÍfabilis” rovněž na-
zývá P. Marii ,,totius terrarum orbis potentissima apud Unigenitum.
Filium suum Mediatrix” a dodávápvýznamná Slova : „Nihil timendum,
iíihilque desperandum Ipsa duce, Ipsa auspice, Ipsa propitia, Ipsa pro-
tegente, quae maternum sane in nos gerens animum, nostraequessalutis.
negotio tractans, de universo humano genere est sollicita...”

Z církevních hodnostářů, kteří psalipo této definici, uvádím
v V' ' -I I I ˇ V ~ I '-°aspon tri vynikajici zastance a hlasatele prostrednıctvi Mariına.]sou:

to kardinálové: Manning, Eduard Pıe a Sanz y Forés, ,,lumen his-
paniensis Ecclesia-e”. _ 5 x

e 1 P. III. L. II. n. 1478-1506 (Godts l. c. 397 přídavek). - 2]. Bittremieux V“
II. dílu Svého spisu: ,,De' mediat. univ. B. M. quoad gratias“ (1926) věnuje jim
celé dvě hlavy. -- 5 Migne, Sum. aur. VII. 546. - 4 l. c. 579. - 51. c. 589.
Ó Bellamy Vydal spis: ,,La Théologie catholique au XIXC Siècle“, Paris [19o4]. Vy-»
kladá v něm též, 'ak definování do matu O Ne oskvrnenem Pocetı ris elo k rozvo'i_ 1 _ J s P P P J
mario ogie. A - .
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Z theologů a církevních spisovatelů sluší poznamenati-eAug. Ni-
-colase (V díle: „La Vierge Marie et le plan diVin”), Bedř. V/il. Fabera,
anglikánského konvertitu (V díle: „The foot of the cross” a j.),
Petra Jeanjacquota S. J. (Ve spise: „Simples explications Sur la coo-
pération de la trěs S. Vierge à l”oeuvre de la redemption”, 1868),
Jana a Ripalda_(Ve spise: „De Ente supernaturali”, 1870, a Teissonniera
(V díle: „Compendium Theol.jDogm.” 1872). ˇ

Po Piu IX. slavné paměti objevuje se V čele nadšených obhájců
prostřednictví Královny nebes známý Stařec bílých vlasů, orlího zraku
-a lví Síly, nesmrtelný papež Lev XIII. Vydal deset mariánských en-
‹-cyklik: ,,Supremi Apostolatus” (30. září 1883), „Superiori anno”
(30. Srpna 1884), ,,Octobri mense” (22. září 1891), ,,Magnae Dei
matriS” (8. září 1892), ,,Laetitiae sanctae” (8. Září 1893), ,,Jucunda
semper” (8. září 1894), „Adiutricem populi“ (5. září 1895), ,,Fiden-
tem piumque” (zo. září 1896), ,,Augustissimae Virginis” (12. září
1897) a ,,Diuturni temporis” (5. září 1898). V těchto encyklikách
çnačrtáváivelmi přesnýmirysy“ obraz velkolepého dómu všeobecného
:prostřednictví Mariina.“   

Nelze se tedy diviti, že pod takovým praporečníkem vzrůstal
.a mohutněl do nezměrných rozloh. neustále zásttip těch, kteří ve
zsvých spisech o závod pěli hymny Matce Všech milostí.

Profesor na universitě V Insbrucku a jeden Z největších dog-
matiků I-Iurter S. velebí P. Marii jako ,,uberrimus gratiarum aquae-
-ductus”_ Ve svém spise: ,,Theologia Specialis” (1877). Znamenitý dog-
žmatik a profesor V semináři kolínském Dr. Scheeben zabývá se
dosti podrobně touto otázkou V III. svazku svého díla: ,,Handbuch
,dęr kanh. Dogmatik” (1882). Podobně .činí Dr. B. Sala, piıofesor V
żsemináři milánském V ,,Institutiones Theol. Dog.“ (1883). Rezenský
kanovník Dr. J. Amberger dává Velmi prospěšné pokyny pastýřům
duší a poukazuje: na Význam naší nauky ve své ,,Pastoraltheologie”
(188 3). Dr. J. Dalponte, profesor V semináři tridentském, pojednává
.rovněž o prostřednictví- P.Marie`“ Ve spise: „Compendium .Theol.
Dog. Specialis” (1890). Totéž platí i o známém profesoru fuldens-
kém Dr. J. B. Heinrichu-Gutberletovi („Dogmatische Theologie”
1897). K němu se druží profesor V semináři trevírském Dr. Petr
Einig, jenž hájí these O prostřednictví P. Marie ve výborném spise
„Institutiones Theol. Dogmaticae” (1898). Z profesorů amerických
je to mimo jiné Ad. Tanquerey, profesor V semináři baltimorském,
V díle: „Synopsis .Theol. Dogm. Specialis” (1901). Slavného jména
dob l si V naší otázce . B. Terri-en S. . sV~'m S isem: „La Mère

y ° \ I V V-de Dıeu et la Mere des hommes” (1902). Tehoz roku (19o2) mel
profesor na katolıckém institutu V Paříži J. V. Bainvel S. J. krásnou
řeč o Matce milosti na marıánském kongresu ve Freiburgu, jež Vyšla
též tıskemv Jiný jesuita, učený kardinál L. Billot, rozepısuje se O

Í 1“ P. Bover S. J. vydal o tom celý Spisek: ,,La mediacion universal de la Virgen
Maria en las enciclicas de Leon XIII.“, Barcelona [1925]. Ukazuje, že papež učí a
hlásá celému světu nejen Všeobecně nauku o prostřednictví nejsv. Panny, ale že po-
-dává, vysvětluje a ,odůvodňuje-'Ve svých encyklikách i_její konstitutivní prvky, zvláště
duchovní mateřství -P. Marie vůči V kou en'm, 'e'í S olu' ůsobení ři V kou ení a4“ I,“ V Y,,P_Y,ll P_P P Y P
,jeji aktualni primluvu av zprostredkovani milosti V nebi. _
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prìstlřìdnicäví IP. Marie V díle: ,,De Verbo incarnato”, jež 'mělo již.
ne oi V ani.

1 To jěst jen několik dokladů a ukázek, Z nichž možno si uči-
niti aspoň matný pojem, jak Velké pozornosti těšila se tato nauka
za Lva XIII. V kruzích theologickýchfi

Podobně tomu bylo též za pontifikátu Pia X. Jeho encykliky
v' -I I ' v ° Iv I I v - I - -poucuji nas jasne o jeho smysleni V teto veci. Ve sve encyklice „Ad

diem illum” (2. února 1904) praví: ,,Ea tamen, quoniam universis
sarıctitatì praestat cpniunctionetâue cum Chrisso, atque a Christo ad-
scita in umanae sa utis opus, e congruo, ut aiunt, promeret nobis,
quae Christus de condigno promeruit, estque princeps largiendarum
gratiarum ministra. ” . V J ~

Z theologů vynikli: A. M. Lepicier („L” Immaculée Mère de“
Dieu Corédemptrice du genrez humain” 1906), R. M.dela Broise
(,,La Sainte Vierge”, Paris, 19064 ), H. del Val („Sacra Theologia-
dogmatica”, Matriti 1906),«M. Labanche („Leçons de Dogmatique”,
1908), E. Campana (,,Marie dans le dogme catholoque”, Montréjean,
1912), P. Manneus (,,Theologiae dogmaticae institutiones”, Ruraemon-
dae1913i2)› J. H. Selten („Institutiones Theologiae dogm. spec.”,
Buscoduci, 19142), J. Perardi (5,La Madre de Dios y la Vida cristi-f
ana”, Barcelona, 1914) a j. _ .R “

Největších úspěchů dosáhla nauka 0 prostřednictví Rodičky
Boží za papeže míru Benedikta XV. Ve svých encyklikách a listech
Vydává mnohokrát překrásná svědectví. o správnosti této nauky. Praví
na př.: „E Dpoıchè tutte le grazie, che l° Autore d' ogni bene si
degna compartire ai poveri discendenti di Adamo, vengono, per
amorevole consiglio della sua Divina Providenza, 'dispensante per le
mani della Vergine Santissima”.2 Oblíbeným jeho názvem pro P-
Marii bylo: ,,gratiarum sequestra”. 5 J

Z theologů, kteří pracovali na této otázce za jeho pontifikátu,
proslavili se zvláště tito: J. Chrysostome („Lestrois grands privilèges
de Marie”, 1916), P. Villada (,,Por la definiciónvdogmática de la me-
diación universal de la Santísima Virgen”, Madrid 5 19172), Gomá
(,,Maria Madre y Seňora”, Barcelona 1919), E., Hugon (,,Tractatus
dogmatıci”, Paris 19202),“ C. Manzoni (,,Compendıum Theologiae
dogmaticae, Torino 19223), J. García González (,,La mediacion u-
niversal de la Virgen María”, Lérida1922) a

R. 1921 konal se V Bruselu velkolepý kongres mariánský, který
se zabýval vědecky naší otázkou. V čele stál sám kardinál Mercier.
Následujícího roku (1922) vyšlo o tom objemnédvousvazkové dílo,

V V ' ' 0' V ' ' I V IZ nehoz je patrno, jak dukladne se pracovalo a jak Velke mnozstvi
vynikajících theologů Věnovalo své síly a schopnosti této záslužnéž
práci. Podobně bylo tomu i na kongresích V Guingampua Folgoatu.

Kardinál Mercier vyžádal si pak S belgickými biskupy na Be-
 %fl '

I Z ostatních theologů poznamenávám ještě tyto: P. Ventura, Lapale, J. Körber,
L. W. V/ˇörnbart, C. H. T. Jamar, DF. Risi, H. Legnani, J. Depoix, J. T. Laurent,
Al. Schäfer, Petriot, Petitalot, Minges, Dr. H. Zschocke, Dr. Pohle, Wolter“
O. S. B., Dr. J. Schmitt, Mik. Gihr. - 2 A. A. S. [1917] 266. -`-- 5 ib. 324; [1919]
67, 173, 227 a . *
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nediktu XV. zvláštní formulář mešní a hodinky o P. Marii, prostřed-
nici všech milostí. Zároveň ohlásil biskupům celého katolického světa,
že sv. Stolice je ochotna dovoliti totéž každé diecesi, která o to po-
v I. I I - - v I vI ~ V I - -zada. Mnohe diecese, velmi cetne rady a kongregace Vyzadaly si ono do-
vp/olení a slaví již 31. května svátek P. Marie, prostřednice všech milostí.

Možno proto vším právem doufati, že není daleka doba, kdy
úsilí theologů a mnohých biskupů o definování této nauky bude
korunováno skvělým Výsledkem. . _

Věrně ve stopách slavných svých předchůdců kráčí i nynější
sv. Otec Pius XI. Tak na př. -ve známé encyklice: „Miiserentissimus
Redemptor” prohlašuje: „Christus enim, qui unus cum sit Mediator
Dei et hominum, Suam Sibi matrem adsciscere voluit peccatorum
advocatam gratiaeque ministram ac mediatricem.”l

R. 1924 V květnu konal se opět mariánský kongres V Římě.
Kardinál Gasquet měl při veřejném slavnostním zasedání přednášku,
V níž pronesl též tato slova: ,,Pensare a Maria, parlare a Maria vuol
dire rıcordare Colei che ě la corredentrice del genere umano, la
Mediatrice tra l° uomo e D10 . . . il ran vincolo tra l' umanita e› g  

ivi i ` un ran fattore di tutta l' economia della redenzione.”2la d n ta, _ g
Z theologů vynikli: Chr. Pesch (,,Die Selige Jungfrau Maria die

Vermittlerin aller Gnaden”, Freiburg 1923), J. Millot (,,Toute grâce
par Marie”, Paris 1924), F. Salvador Ramón (,,Esclava y Reina”, Gua-
dix 1924), L. Garriguet (,,La Vierge Marie”, Paris 19245), J. Le Rohel-
lec („Marie dispensatrice des grâces diVines”, Bruges 1925), F. Schüth
(„Mediatrix”, Innsbruck 1925), Bittremieux (,,De mediatione uni-
Versalì B. M. V. quoad gratias”, Brugis 1926), V. O° Connell (Aur
Lady Mediatrix of all graces”, Baltimore 1927), J. M. Bover (,,Caté-
chisme Populaire de la Mediation Universelle de la B. Vierge Marie”,
Bruges 1929), O. Cz. Lacrampe (,,W/'Szechposrednictvo N. Marji Pan-
ny”, Lublin 1929) a mnoho jiných, zvláště V časopisech.

I U nás bohužel věnuje se této otázce málo pozornosti. Něco
možno nalézti V mariologii Dr. Lenze,Ve věrouce Zákově a Pospí-
šilově a V dogmatice Sandově. Kéž by příklad cizích theologů nadchl
k horlivé spolupráci i naše pracovníky!

Z uvedeného je -zřejmo, že po všechna století věrné dítky
Církve sv. pohlížely k P. Marii jako prostřednici všech milostí. Ucta
k Matce Boží byla jim zárukou spásy a nevyčerpatelnou studnicí
všech dobver nebeských., Nelze proto lépe zakončiti toto skrov/né po-
jpednanı,_v<l:1no\í{ane leltosìnimuălavnenšu í11arianskemu_ jubilău, nez slpvy
znamenite 0 azatee ana sorıa . .: ^,,.›ı ergo ın cor e tuojvz erıs
afiľectum singularem et defvotionem in Virginem Mariam, Signum tihi sit
praedestinationis tuae, et aeternae salutis, quo laetari iure potes; quod
jíihunc rzon  fvideris, Žinže et eižm cura cordi tuo inžprilržzere; sic enžm

et, ut“ oc pignus a eas sa utis tuae... Quia a I a omne pen et
honum nostrum, nullus dicere potest: hene milıi erit Sine Maria.”'5 _ 1
@_nìà v

1 A. A. S. [1928] 178. -- 2 „Osservatore Romano“, 19-20 Maggio 1924, n.
1187--`19.447 (dle Bovera, Greg. [1925] 563). - 5 Conc. de Sing.. dev. ad B. M. V.
et de Eius Rosario'(GodtS l. c. 377)/ z W I V _ ~
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jpednanı,_v<l:1no\í{ane leltosìnimuălavnenšu í11arianskemu_ jubilău, nez slpvy
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praedestinationis tuae, et aeternae salutis, quo laetari iure potes; quod
jíihunc rzon  fvideris, Žinže et eižm cura cordi tuo inžprilržzere; sic enžm
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@_nìà v

1 A. A. S. [1928] 178. -- 2 „Osservatore Romano“, 19-20 Maggio 1924, n.
1187--`19.447 (dle Bovera, Greg. [1925] 563). - 5 Conc. de Sing.. dev. ad B. M. V.
et de Eius Rosario'(GodtS l. c. 377)/ z W I V _ ~
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Náboženská mapa světa V procentech.
(Podle P. "Streita S. V. D.: Atlas hierarchický.)
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V Australıi 1,584.541

Í 7 _

____ ,__ __ _ 1L_ _ “ _

57

I 1 `

%
°/ø

E*Co

306,069.319
1o0,023.248

946,836.687
147,289.000

7,702.563

Celkem je: katolíků 34 1 ,428.009 nekatolíků 1. 507,920.817

Není to ovšem statistika absolutně přesná, poněvadž docházelo
a stále dochází ke změnám a přesunům. Autor sám, když podává
statistiku Ruska nebo Mexika, praví: „Pro velké pronásledování sv.
církve ka1tol.v nebylo ìiožno obdšžeti novou statistiku.“ Proto za zá..
klad voli vetsinou ro 1 21, ne 0 i r. 1910.

N. B. Nám však to 9postačí. Je to jasný obraz toho, co se pro
misie vykonalo, resp. nevykonalo. Jsme zvláštní lidé a myslím, že
je to již V naší povaze: spokojiti se totiž náramně“ rychle se Zprá-
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vami Z nějaké kvetoucí misie provinciální a zapomínati na celek.
Konečně, je to také pohodlnějšílř Pak lehce pochopíme, že V mno-
hých zemích Stale nemohou plně pochopit ono prosebne volání vel-

, vo Iv V V - I - - -Ia ezu a zvlaste naseho sv. Otce o or anısovane omocz mısıtm
P V I Il VIV I I JJ p 'g '33 V IO podporeni „Di a Sireni viry , „Opus sancti Petri , spo u ,,Detstvi

_Ježíšova” atd. ˇ  
Chybí nám zájem, ono Vřelé pochopení pro misie,.a bohužel,

V ' V I ' _ ' V' V V/V I I I VIcasto 1 Vedomi povinnosti prispet k rozsireni kralovstvi Boziho na
zemi. Taková statistika musí býti mementem, musí konečně vybur-5
covati ze poválečné lethargie, která již trvá velmi dlouho a nebez-
pečně ohrožuje katolicismus u nás. -- Přání představeného se res-
pektuje, rozkaz se bez odmluvy vyplňuje; sv. Otec projevil již o-
boí a raefekt Pro a and žádá oslušnostv rovádění eho lánu.

J I V I Iyů I O OI I I) R

Pravil: ,,PosluSnost ma byti hybnou silou misijni akce, i kdyz tato
° ' V I I I I I _' I O 3) 'je spojena s obeti vzdani se vlastnibo nazoru a vlastni Vule. - Po-
něvadž katolický lid :musí býti vychován. k čistě zınadpřirozenému
Spolupůsobení S misiemi, je nutno, aby 1 kněží byli jeho schopný-
mi vůdci; k tomu však se musí připravit již V době bohosloveckých
zstudií. „Mohutný plán papežův: ,,organisovaná pomoc misiím” stojí
od .počátku Svého provádění na celé frontě v boji s překážkami všeho
druhu. Proti dogmatickému základu universalısmu (t. j. opravdu ka-
.tolzckého myšlení) stojí základní zákon individualismu, úzkoprsosti a
provincialismu, přeceňování vlastních potřeb a podceňování zájmů

° V Í ' 1 V I ' 'I V ' V/ V 'Í-celku, jemuz V cirkvi kazdy jeji clen je podrizen. Myslenka tato stoji
však jako »skála V bouřícím moři doby, která Však nebude rozbita.”
Praktický závěr: Každý katolík členem „Díla šíření víry” a každý
.kněz organisovaný ve spolku ,,Unio Cleri pro missionibus”! Tam
otvírá se široké pole působnosti V pravdě pastýřské, kněžské. Zářný
vzor sv. Pavla provázej nás celým životem!   __]-d_

--<>-- V

Za Ť bohoslovcem Štěpánem Berkou.
Odešel od nás tam, odkud není návratu. Chtěl se přıpravovati na

.delší prázdninovou cestu Za hranice, ale Bůh .ho odvolal k sobě. Vě-
říme, že by se nyní Zpět na Zemi nechtěl vrátiti. _

Opustil nás v době, kdy je kněží potřeba; snad aby se ukázalo,
že Bůh nás nezbytně nepotřebuje k práci na svém poli. Věk 24 let -
.a smrt. Podle lidského soudu _- zlomený stromek. Bůh soudí jinak.

jak vzpomínaly stručné nekrology v denním Olomouckém Našinci
.a v krajinských Slováckých novinách, býval Zvěěnělý vždyveselý. Při
.tom vážný tam, kde se mluvilo o budoucím povolání kněžském. Pro to žil.

jeho veselá slovácká letora se projevovala nejvíce karikaturami,
Z nichž některé vyšly v ]itře a Našem domově. Do Slováckých novin
přispěl dvěma nebo třemi články. 1

Na shledanou u Pána v nebesích... 5 Fr. H.
- 4-
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  Mendelismus.
Doufám, že bude na místě, když upoutám pozornost čtenářů

V I V' Í VI V V V/ ' I 'na deni V zive prirode. Jest vlastne nasi povinnosti, abychom si
všímali nejen věd exaktních, ale i našeho nejbližšího okolí, lépe ře-
ˇ ˇ'* ' ˇ' d dění životního ůbec 'ik ž i 'eho rinci ů.ceno, zive priro y a V , ja o j p p

Na otázku ,,Co je to život?” dostaneme snad řadu odpovědí,
ale stěží nás uspokojí. „Zivot” bude pro nás Vždy velkou záhadou.
Snáze lze definovati „živou bytost”. Tuto lze označiti jako soustavu
nitrných podmínek, na kterou působí. vlivy zevního světa. Tuto-
soustavu nitrných podmínek snaží se živá bytost udržeti, zachovati..
Projevem tohoto úsilí jest reakce. Zdá se, že duševní život je regu--
látorem života tělesného a podmiňuje spontannost. Vyjdeme-li pak
odtud, můžeme označiti život jako konflikt nitra se změnami pod-
mínek světa zevního; je tedy život charakterisován cˇinností.

Mnozí pokoušeli se označiti děje životní jako důsledek zákonů
fysikálně-chemických. To by Však znamenalo, 'že by živé bytosti
musily na Stejné akce Vždy úplně stejně reagovati. Zkušenost Však
učí, že tomu tak není. Reakce jsou na tytéžpopudy po každé jiné..
Nemožno tedy převéstivšechny děje životní jen na zákony fysikálně-
chemické, nýbrž nutno míti za to, že živé bytosti mají ještě své“
vnitřní zákonnosti, ,které neexistují mimo ně.

Každá živávbytost má již předem určený svůj cíl, k němuž ze vší
síly své směřuje. Zivot je tedy podmíněn zákony jak fysikálními, tak che-
mickými a rovněž zákony Vitálními (biochemickými), -které jsou pouze
V ní, zvláštní to síla, které ani V mrtvolách, ani V těle neživém není.

,,Omne Viviim ex Vivo”, platí Purkyňovo heslo. Odkud se Však
I _v- A . - VI I V V - -I 'viten prvotni zivot vzal, na to prirodni vedy odpovedi nemaji. Jiz.

Aristoteles nazýval živou bytost „vý é7z.‹štêzêtøz“í, t. co má cíl V sobě
samém. Hans Driesch toto poněkud pozměnil, což jest do jisté míry
správné. Každá .živá bytost obsahuje V sobě zvláštní činitele, kteří
se liší od činitelů V přírodě neživé a mají ráz účelnosti; nejsou však
materielní. Dříve je nazývali „genius”. A jsou to právě tito činitelé,
kteří podmiňují vývoj určitých vlastností. Existenci jejich dokazuje
dnešní nauka o zdědičnpsti..Experimentální výzkum o dědičnosti
zahájil brněnský opat Rehoř Mendel (1822--1884), jenž pracoval
na svém velkém dílev klášterním ústraní V době Darvvinově. Dlouho. _' tˇ×;.- . __-. _. _ _ . ` " `- ` .

- ~ I ` I- lv VI “ Ibyly jeho nazory_~ opomijeny, az teprve na pocatku tohoto stoleti
byly jeho pokusy takřka znovu objeveny Corrensem,Tscherma-
kem a De Vries-em, znovu prozkoumány, takže na nich byla vy--
budována rozsáhlá nauka o dědičnosti. I e l

Tito výše zmínění zvláštní činitelé podmiňují, že z daného
zárodku vyvíjí se živábytost až do své dospělosti, a Sice individuum
podobné svým předkům. Ze Z oplozeného vajíčka vyvine se jedinec
podobný svým J rodičům, vysvětluje se tím, že obsahuje jisté faktory,
jež jsou nositeli rodičovských znaků. Nedědí se však znaky, nýbrž
jen elementární Vlohy,-z jež Slovou dle Johnsona geny. Je to tedy
V' I ' V VV ' I " '~`V' `I ` V V' V /ˇcinnost genova, jez umoznuje vyvoj V urcitem smeru a nepripousti
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fialově (zz V) a bíle (zz. B) a dostal bastardy kvetoucí světlefialově

možnost vývoje ve směru jiném. Přivrženci mechanistické. theorie
nechtěí uznati - zvláště něm. biolo Roux --, že vživ'ch b -›J Š Y Y
tostech existují síly podobného druhu síly V 'přírodě neživé neexi-3 .

stující. Roux mluví jen o jakési „Innerlichkeit” nebo ,,Dauerfallig-
keit”, což sou rávě činitelé V řírodě neživé neexistuící.l P P

Jak už bylo řečeno, dědí se pouze vlohy a nikoliv znaky.
I I v -v - - V h I v b svPrvni vyzkumy o dedicnosti, jak uz S ora zmineno za aji rnen-

' ø n/ V V /_ -. _'

Ský opat A/ugustinianského kl/áštera Rehor Mendel. Nebude nezají-
mavo, kd z odam zhruba nastin eho okusu.“ eY P . l

. I

Mendel pracoval Skoro výlučně s boby. Zkrıžil boby kvetoucí

(= V). Bastardi, zkřížení mezi sebou, dají potomstvo fialove, bile a Sve-
tlefialové a sice V tomto poměru: 1/ipotomstva kvete fialově, 1/4 bíle,

V 2 v v 1 I VI 0 I Ia uprostred /4 svetlefialove. Nalezi tedy 25 /0 k parentalnim fialo-
vým, 2 5% k parent. (=JP), bílým a 50°/Q jako V první generaci.
Kdyz se pěstuje tato druha generace, tu dostaneme Z V F2 kvety“
--- navždy fialové, Z B F2. květy

_ _ v I I - _ -U gchema L I navzc/ly bile. To nejsou bastardi,
nybrz homozygoti. Naproti to-

P Í s V + B mu z bastardů F2 (V--V) se od-
F1 -_ V štěpí '/4 V, 1/4 B, jež jsou shodné“

' S parentální generací a jsou to
čisté linie; 2/4 jsou zase bastardi.
Když je zase zkřížíme, dosta-
neme 1/., V, 1/4 B, homozoyvgoty
a 2/4 V - bastardu a tak muzeme
jítı in infinitum, jak patrno ze
schematu  1. 1 1

~ V-V
(1/4. 25%) (2/4, 50%) (1/4,25%) j

l F5 LL/ V\'i' B l
Ovocyty a spermatocyty mají

z V--ř ` formu V a B. Utvoří se vajíčka.
I 1/4 ij?/T 1/4 Ť a ted' jsou ,možny kombinace.

Když se spojí vajíčko a spermie
V-1-V, vznikne homozygot VV;
když se spojí vajíčko a spermie

Vznikne homozygot BB. Když se spojí vajíčko spermie
a V + B vznikne heterozygot VB, což jsou ony 2/4 bastardů.

_______.W,.__

I++  <-U.“

  ‹›_
IOr ___._.. (Schema 2.). Z toho řmůžeme

souditi, že bastardi dělají dvoje
vajíčka a dvoje ij spermie a dle

V-B ” /'I VB"l' toho, jak je spojuj;enie,_ dosta-
\0  O 6 neme vysledek. Odstepují se pri.
\ __ / “ tom homozygoti jako čistá linie..

V V _ Mendel tonazval ,,štěpením vloh“.
Vlohyijednak splývají, jednak

B___B si šăěpj. žš) je příklad dosłti prů-
F _ - _ e ny. e muzeme poc ıopiti,

jak ję možné, Žę dggtanęmę p0-
tomstvo, které je V druhé generaci Z */4 po jednom, Z114 po dru-
hém a ze 2/., po obou z rodičů.. 1
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Lang dělal pokusy S hlemýžděm ,zahradním (Helixhortensis)
a dospěl k výsledkům zcela analogickým s pokusy Mendlovými.
Typřípady, že jeden Z rodiěů rozhodne O vzhledu generace filiální
tak," že jí vtiskne ráz, označil Mendel óı'Omı'nćmcı', kdežto to, co po-
dlěhá, recessifz/itou. O dominanci mluvíme tehdy, když filiální gene-
race, vzniklá bastardací dvou genotypně odlišných jedinců, podobá
se jednomu Z rodičů.   

Nebude na škodu, ukáží-li
gchęma 3_ I Mendelovu kombinaci několika

s znaků. Mendel křížil hrách, který
p_; g GGRR ggn. měl semena žlutá =-z G a kulatá
F1 : Gg Rr :R shrachem, ktery- mel se-

Zlutost (G) a kulatost (R) byly
i /N znaky dominantní, ježto tyto dva
ý F2 : GR + Gr + gR + gr znaky Zkřížením těchto dvou
`  druhů hrachu ve filiální gene-

raci převládaly, kdežto Znaky
,,g” a „r“ jsou Znaky recessıřvní. F1 generace je bastardní. Vypadá
sice jako parentální linie GGRR (- dvojnásobně braně znaky proto,
že rodiěe mají dvojnásobný gen -), ale nese gamety ětvero druhů
(G, R, g, r). Tu pak zkřížením F1 -- bastardů vznikne generace
F2 v níž GR (žlutost+kulatoSt) a gr (zelenost“l-hranatost) ' jsou ho-
mozygoti, Gr a gR jsou modifikace smíšené, bastardní. K vůli další
kombinaci a snazšímu jejímu provedení oznaěíme si všechny tyto
Čtyři znaky abecedními písmenamiz G = A, R = B, g -:_ a, r = b.
Tím dostaneme gamety AB, Ab, aB, ab, a kombinujeme je podle
tohoto sestavení: i

j AB  Ah  as i nb I
AB  AAB8 ` AABb T AQBB 5 Azsh

mAl

CT'i

Ab AABb AAbb  AaBb Aabb

aB AaBB AaBb  aaBB aabB

AaBb Aabb aabB ćıćıbb

Tímto způsobem dosáhne druhá filiální generace I6 kombinací.
Poněvadž však shledáváme se S některými tvary identickými, máme
de facto 9 odchylných kombinací, Z nichž pouze dvě jsou homo-
zygoti (AABB a ćmbb), všechny ostatní pak modifikace jsou hetero-
zygoti. Zároveň můžeme vıdětı, že vznikly nově tvary -- hmnóıto-
žluté A./lbb a kulćıtozeleně MBB. Nyní chápeme, jak se dostanou

I 'V0 I ° ° V 'ty nove tvary Z rodıcu. Dale kombınovatı netreba. Mendel kombi-
noval až 7 znaků a docházel zase ke složitějším sice, ale přece jen
V principu k týmž výsledkům. Tímto způsobem byly prozkoumány
ve stech případech všechny možné organismy: rostliny, zvířata ano

I4o  

I

mena zelená = g a bmmıtøí = r
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i člověk a všude bylo konstatováno, že všechny vlohy k vyvinu--
tým vlastnostem se řídí nálezy Mendlovými.

Toto thema dalo by se široce rozvésti, ale to patří již speci-
elně do biologie. Všimněme si jen fakta, že zákony Mendlovými
řídí se dědičnost i u člověka, ať již jde co znaky morfologické, fysi-
kálně-chemické, fysiologické, ať o psychické (instinkt). I tu jest do-
kázána dominance některých znaků. U člověka dominuje tmavo-
okost nad modrookostí. Potomstvo rodičů tmavookých (rodičů,
- -- V V O - V - "I V- ' » vv I -jejichz predchudci meli tmave oci) je rovnez tmavooke. Naproti
tomu potomstvo tmavookých -É“ modrookých je ze 5/4 tmavooké-
a Z 114 modrooké.Z toho je patrno, že modrookost je znak reces-
Sivní. Totéž platí o barvě vlasů i jich formě. Kudrnatost domi-
nuje nad vlasy hladkými. Nadání hudební převažuje neschopnost.
Ale nejen takové Znaky jsou dědičné, nýbrž i různé anomalie. Tak
Zaječí pysk, šestoprstost, brachydaktilis jsou znaky dominantní. Za-
jímavá je dědičnost haemophilie (krvácivost). Tato je dominantní,
ale přeskakuje ženy. Nervové poruchy a duševní anomalie se dědí
recessivně, takže duševně nenormální nemohou převládnouti nor-
mální, přes to však recessivita je nebezpečnější dominance. Máme

V/ ' ' ' V Í V °°V V/ I _na priklad disposici k dusevni chorobe, jiz oznacime pısmenem
,,ë“. Individuum AABB je zdravé, druhé je jako phaenotyp AABI9“
zdravé, ale je heterozygot. To znamená, že se anomalie V potom-
stvu musí objeviti. Proto je dědičnost recessivně se chovajících
znaků nebezpečná. Jest ovšem nemožno odlišiti zdravé od latentně
zatížených. To má velký dosah v lékařství. jest náramně těžké vy-
mluviti lidem ze zatížených rodin, aby se neženili. Takoví lidé
kladou své osobní zájmy nad dobro obecné. Nápravu mohou zjed-
nati jen důvody ethické. G l .  

. Když se zamyslíme nad všemi těmi záhadami V přírodě, nad.
touto tajemnou harmonii zákonů, jimiž řídí se nejen Svět neživý,

/. V - I V/ v- ı - -/V - V V V* I -nybrz i cela priroda ziva, jejiz korunou je clovek, tu pripada mi
mimoděk na mysl otázka: Kdo to všechno stvořil, kdo to všechno
drží v té absolutní harmonii? Nikdo?]e to samo od sebe? Nemožno !"
Tu může mi dát vystižné a dokonalé vysvětlení jediné slovoz;
Všemohoucí.  . . .,

Fr. Šť. Šmliűlek S. D. S.

a - V/ /Zde Cyril drima.  
i .Není snad Slovana, jenž by při návštěvě ,Říma nesestoupil také

do dolní basiliky sv. Klimenta a nepoklekl zde u místa, které se
ukazuje jako .hrob sv. Cyrila. Smutná je to Sice podívaná, viděti.
několik kusů kamení a nad nimi velmi poškozený a odřený obraz,
--- snad z IX. Stol. - představující Krista Pána, sedícího jako soudce,

ls.Š

po jeho levici sv. Cyrila s archandělem Gabrielem a po pravici.
sv.  Metoděje, a uvésti si na mysl onen slavný průvodpřed více než
tisíci lety, průvod S tělem sv. Cyrilaz basiliky sv. Petra k sv. Kli-
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mentu. Tehdy nadšený projev pocty zemřelému »filosofu Cyrilovi
-- a dnes -- na tomtéž místě jen zlomky mramoru a malby jako
památníci zašlých dob! Tělo Cyrilovo zde odpočívalo až do II. Stol.
ż(Io8o), kdy byl kostel zpustošen Normany. Dolní chrám byl pak
opuštěn a ostatky přenešeny do horního kostela a uloženy pod oltář
kaple na pravé straně hlavního vchodu. Zde zůstaly až do konce
,18. Stol. -- Když však je V polovici I9. Stol. začali učenci opět

V V _ Vhledati, nenasli jich. Melo se za to, ze ostatky sv. Cyrila byly za
francouzské okupace Říma 1798 vyloupeny a tak že se ztratily.
Louis Nolan O. P. naproti tomu se vší určitostí dokazuje na základě
písemných záznamů dominikána Johna Connolly-ho, který od fran-
couzské okupace (I798) až do roku 1814 u kostela sv. Klimenta
bydlil, že ostatky sv. Cyrila zůstaly neporušeny, a že-se jistě dosud
nacházejí V kostele sv. Klimenta) -- Tělo Cyrilovo jest tedy zde,
ale kdo nám ukáže jeho rakev, kdo jeho kosti zlatem obloží
a vtiskne jim á políbení Vděčnosti? Nikoho tu není! A »přece jest

Í I V' V ' Í V ° ˇ 4 ' Itoto misto pro nas tak pritazlive! Telo Cyrilovo zde nevidime, ale
duch Cyrilův tu žije i dnes.  p t .

„ V/v/_- V V . /,V Vš ,A ' i- ˇ ,I lšolz azi li clovek blize echn okolnosti siàırti C, rilovl“
pravi is up Jos. Strossmayer,/2 „musi uznati, ze Bu smrti tou S o-
vanům věčnou památku V Rímě zanechati chtěl, aby uctívajíce
a vzývajíce sv. apoštoly své, vždy na paměti měli svaté ony úmysly
.a záměry, jimž oni na světě se věnovali, aby svět slovanský V jed-
notě se svatou stolicí římskou udrželi.“ Ano, myšlenka na příchod
sv. bratří Soluňských V žírné luhy našich. Vlastí, myšlenka na naše
duchovní znovuzrození, ta myšlenka se neleká prázdného hrobu,
-- ona se vznáší v upřímném díku k oněm .dvěma misionářům,

0 ı , I 0

posvětitelům našim a Víta i tuto chatrnou památku, tento povadlý
kvítek jejich pozemské slávy!   A š
. _ O Při této gúvaze se mi vynořila postava našich sv. apoštolů -
misionářů, jak ji zobrazil ve svém modelu- český sochař Saff. Vldp.
P. Jos. 'Habeš S. J. ji popisuje takto5: ,,Sv. Cyril Stojí V popředí.
Byloť jeho prací raziti nové cesty (vynález písma Slovanského), kdežto
sv. Metoději připadlo hájiti, upevňovati a zabezpečovati dílo velkého
ducha filosofa Konstaiitina. Proto se udržujev pozadí, Vyčnívaje ovšem
nad svého bratra jakožto posmrtný pokračovatel jeho prací. -~ SV.
Cyril stojí před námi s hlavou obnaženou. jakoby chtěl umělec,
aby velké Cyrilovy myšlenky volně se rozlétly na vše strany. Výraz
tváře jeho je vážný - jde o dílo spásy - a zároveň trochu snivý,
jakoby chtěl i uprostřed práce hleděti na veliké ideje. Levá ruka
jeho třímá knihu otevřenou, vždyť on V pravdě otevřel Slovanstvu
duševní iduchovní Svět, k němuž je klíčem kniha, psaná v jazyku
národním a zároveň vyjadřující zlomkové obrazy věčného Slova.
Pravice Cyrilovags je vztažená a zároveň mírně szahnu-tá.  Ukazuje
Ýk nebi la zároveň se rozpíná k objetí, jsouc symbolem lásky s Cyrilovy,
 --nqìvxıı _

' 1 Srv. : iDr. Fr. Grivec: „Slovanští apoštolé sv. Cyr. a Met.“ str. 76, 77; přel.
Fr. Jemelka. Olomouc I9z7. -- 2 Srv.: Jan Vychodil: „Ostatky sv. Cyr. Slov. ap. na
Velehradě.“ M. Melichárek, Velehrad. -- 5 „Zprávy velehradSké“, čís. 22-23.19.25.
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která miluje Slovany pro Boha a Boha ve Slovanech. Záhyby roucha
kryjí tělo ještě mladé, ale askesi podrobené. U paty mírně vypiaté
n0_hy leží zbytek modly ztrnulého výrazu. Jaká to protiva mezi
svěžím křesťanstvím a úzkoprsým, neživým pohanstvím!

Jestliže sv. Cyril stojí před námi V celé_ mužnékráse boho-
nadšeného hlasatele Pravdy, mohutná postava jeho velikého bratra
se jeví zrakům našim jen Z části. Hlava jest pokryta kapucí a klidný:vr SVě“1%<f~ “%“ih“A“fsrž.:ésż.“č>;lż1§5;Vikàìžiìfi“à`ìIšžvagni, i Sprave ivyc . e t i
vašich, žírá Metoděj dále, jakoby si připomínal slova Kristova:
„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince; i ty musím při-
vésti“. A proto asi též pravice Metodějova, téměř V pravém úhlu
zahnutá, pevně a vysoko třímá dvojramenný kříž, aby jej bylo
viděti do dálky co největší. Levice jeho podpírá Cyrilovu knihu;
vždyť na jedné líše pracovali spolu, než je oddělila smrt. Postoj
arcibiskupa Metoděje je pevný a skalní výběžek, na kterém spočívá
jeho levá noha, symbolisuje nejen jeho skálopevnou víru a důvěru
v Boha, nýbrž i skálu Petrovu, na které stavěl budovu křesťanství
u“ Slovanů, věda dobře, že jen budově na té skále vystavěné bylo
Spasitelem slíbeno, že brány pekelně ji nepřemohou. Celé sousoší
dýše vskutku hlukokým pojetím našich sv. věrozvěstů . . .“ Nejsou to
velebně myšlenky, hodné povšimnutí? Pracovati V jejich šlépějích,
toť naším úkolem! Hle, kolik velikánů našeho národa čerpalo nad-
šení k své práci právě zl těchto myšlenek sv. bratří Soluřiských;
čerpali z nich a nevyčerpali je.

s Komu by při tom nevyvstala V mysli dobrácká osobnostzvěč-
V , I I O Q V I of VI. y I II V O >

neleho jp. arcibiskupa Stojana, jenz cely svuj zivot teto ideji zasvetil.
A on napsal jednou do almanachu tato slova: ,,Přemilá mládeži,
neopouštěj drahého lidu našeho, který potřebuje horlivých kněží,
nezůstavuj díla sv. Cyrila a Metoděje na pospas nepřátelům a za-
chraň národu našemu posvátné dědictví otcůvl“ Z
Ř, „lg hrobu Ăv. Cyrilal“, pravá Er.bGrivecÉ), ,,_iioz_ž‹-ílhali Zäoăní

imane noci i nem sveta a na ro em zo razii je o po o u.
Tak ať je život náš podobou, obrazem života sv. Cyrila a Metoděje!
Ať nikdy nepohasne naše živá víra! Nechťsvítí i těm, kteří se od
ní odloučili, a nechť jim pomáhá najít cestu k pravé víře a k obecné
církevní jednotě, aby se všichni, jež sdružuje sv. památka slovan-
ských apoštolů, sjednotili V lásce a víře sv. Cyrila a Metoděje“.
Veliký a těžký je to úkol, který přesahuje síly jednoho pokolení!
Než S důvěrou hleďme vstříc uskutečnění tohoto plánu Boží Pro-

V ' V" ' V' ° I I I Izretelnosti! 7 Dejiny sice vytvorily mezi zapadni a Vychodni (pravo-
slavnou) Církví propast, ale byť byla tato propast sebe hlubší, ona
není způsobena Božíma, nýbrž lidskýma rukama. -"]iž Vladimír
SolovjeV2 napsal: „Rozdělení církví stalo se Božím dopuštěním,
nikoli však Boží vůlí. ,,NeZměnitelnou vůlí Boží jest, ,,aby byl
jeden ovčinec a jeden pastýř“, na proto musíme snažně dbáti, aby
±à±ìxh~ 

1 „Slovanští apoštolé sv. Cyr. a Met.“ str. 150. Olomouc 1927. - 2 „Ljubov
k naródu i russkij naródnyj ideal“, 1884. A

I
\ . 145 -

_.. n-„ v- -„ ;-...f.._..,..:v',_„'..,:,.“.“..,___....~ .v .- ...

.

ÉĹ"

~ z

3“ '1-4.
až3.

či'

nl

Í

77

lvs
/ii'

,K

'Í
'tv

Ž

2*
Š„*›

42

vflv

ľıàø

Ä...4-

na

32
›'v.

...-6*

Q'
‹F›

Ä

„z

vıš
4?

3%*

vv
\4'v

>.
żr»Lk

37

á

:-
si

._ .__›,=;z,, .-;‹_,.:.,„.-. nv. ~.,
ra 7* “zflvzť-; ›-»W ...vz ` É* . s~„‹ˇz ı›ť‹vz.r.“-* -`, z

Í -.ˇ-'.›- jg, ,ˇ` Ér,;».›,:,;'z›:-3.ę:;z.;-}_uýčıflnš_*` ' `
I _ - .

. ~_ ` ižšzfzˇ

která miluje Slovany pro Boha a Boha ve Slovanech. Záhyby roucha
kryjí tělo ještě mladé, ale askesi podrobené. U paty mírně vypiaté
n0_hy leží zbytek modly ztrnulého výrazu. Jaká to protiva mezi
svěžím křesťanstvím a úzkoprsým, neživým pohanstvím!

Jestliže sv. Cyril stojí před námi V celé_ mužnékráse boho-
nadšeného hlasatele Pravdy, mohutná postava jeho velikého bratra
se jeví zrakům našim jen Z části. Hlava jest pokryta kapucí a klidný:vr SVě“1%<f~ “%“ih“A“fsrž.:ésż.“č>;lż1§5;Vikàìžiìfi“à`ìIšžvagni, i Sprave ivyc . e t i
vašich, žírá Metoděj dále, jakoby si připomínal slova Kristova:
„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince; i ty musím při-
vésti“. A proto asi též pravice Metodějova, téměř V pravém úhlu
zahnutá, pevně a vysoko třímá dvojramenný kříž, aby jej bylo
viděti do dálky co největší. Levice jeho podpírá Cyrilovu knihu;
vždyť na jedné líše pracovali spolu, než je oddělila smrt. Postoj
arcibiskupa Metoděje je pevný a skalní výběžek, na kterém spočívá
jeho levá noha, symbolisuje nejen jeho skálopevnou víru a důvěru
v Boha, nýbrž i skálu Petrovu, na které stavěl budovu křesťanství
u“ Slovanů, věda dobře, že jen budově na té skále vystavěné bylo
Spasitelem slíbeno, že brány pekelně ji nepřemohou. Celé sousoší
dýše vskutku hlukokým pojetím našich sv. věrozvěstů . . .“ Nejsou to
velebně myšlenky, hodné povšimnutí? Pracovati V jejich šlépějích,
toť naším úkolem! Hle, kolik velikánů našeho národa čerpalo nad-
šení k své práci právě zl těchto myšlenek sv. bratří Soluřiských;
čerpali z nich a nevyčerpali je.

s Komu by při tom nevyvstala V mysli dobrácká osobnostzvěč-
V , I I O Q V I of VI. y I II V O >

neleho jp. arcibiskupa Stojana, jenz cely svuj zivot teto ideji zasvetil.
A on napsal jednou do almanachu tato slova: ,,Přemilá mládeži,
neopouštěj drahého lidu našeho, který potřebuje horlivých kněží,
nezůstavuj díla sv. Cyrila a Metoděje na pospas nepřátelům a za-
chraň národu našemu posvátné dědictví otcůvl“ Z
Ř, „lg hrobu Ăv. Cyrilal“, pravá Er.bGrivecÉ), ,,_iioz_ž‹-ílhali Zäoăní

imane noci i nem sveta a na ro em zo razii je o po o u.
Tak ať je život náš podobou, obrazem života sv. Cyrila a Metoděje!
Ať nikdy nepohasne naše živá víra! Nechťsvítí i těm, kteří se od
ní odloučili, a nechť jim pomáhá najít cestu k pravé víře a k obecné
církevní jednotě, aby se všichni, jež sdružuje sv. památka slovan-
ských apoštolů, sjednotili V lásce a víře sv. Cyrila a Metoděje“.
Veliký a těžký je to úkol, který přesahuje síly jednoho pokolení!
Než S důvěrou hleďme vstříc uskutečnění tohoto plánu Boží Pro-

V ' V" ' V' ° I I I Izretelnosti! 7 Dejiny sice vytvorily mezi zapadni a Vychodni (pravo-
slavnou) Církví propast, ale byť byla tato propast sebe hlubší, ona
není způsobena Božíma, nýbrž lidskýma rukama. -"]iž Vladimír
SolovjeV2 napsal: „Rozdělení církví stalo se Božím dopuštěním,
nikoli však Boží vůlí. ,,NeZměnitelnou vůlí Boží jest, ,,aby byl
jeden ovčinec a jeden pastýř“, na proto musíme snažně dbáti, aby
±à±ìxh~ 

1 „Slovanští apoštolé sv. Cyr. a Met.“ str. 150. Olomouc 1927. - 2 „Ljubov
k naródu i russkij naródnyj ideal“, 1884. A

I
\ . 145 -

_.. n-„ v- -„ ;-...f.._..,..:v',_„'..,:,.“.“..,___....~ .v .- ...



š

Ě

»Čivn-\_z„z,nz*`7‹›wz›„.,.ší

,s‹,,z,“w'*un§;É

„Ť
f:

.F

`”.“'t*C\W*'anvflnsn

Š.

Ä(_

' ,M-.ø‹.ø~..Ě.'!_-„'„_7~g»~z.v-›-„_._Č'_,n±~#?-`”*“-.~._nn...ˇ"--n-.._„..n..;!_“-.;z.-inv»nfl.°I›‹~nI!
S

Š

5?

E

5*'
.z5

x

I
I

ıš
!
ı

l

j

l

l.

Ř
i

v4'
l l

-^“1:išil.
Žšl
lš

4!flšlt
ší

ii„
ăi
l

ílj

ł
Š.1
]›ii
11, _
inj.‹
Ji

-;^,=x_-ø‹--4~»\,fl‹=-

'jí

,.żž
lř
1'
i.
li
Ššli
il,.j.
f
ir

Íıı

ě

ž

Š

..
Š
3
Š
É

Ě

Š
5.,_
1,.
5

n.-›vvzv-„nv
Š

vvvv..-,
Ě
3
5

.‹n.«n‹zi
Š

l
š
'n

š
A

5

2'
ł

'\

ĹĹ

'ž
Ž

v,.v-›4-
ˇY.
'<

..fląı

z..,„..

3

Š
'É
1.
i
Ä

É

i

XA„
77'z
l

ì.š
Ř
ł

3.

í:žš
š
3

É2

ten Zhoubný, stádo Kristovo dělící rov byl zasypán 1“ ,,Toto sjed-
nocení Slovanů se však nenaplní bez prolití mučednické krve, kterou

, ; - V ' I I V I IA Vmusi byti zavlazeny i lany Slovanskeho apostolatu . .. Doufame, ze
I IVI I I “- V V- V I I -Z ni vzklici nova a bohata setba, jez prinese pozehnani nejen Slo-

vanům, nýbrž i veškerému lidstvu 1“ praví Dr. Jos. Vašica ve článku:
Slovanský unionismus. v

---<>---

Bříza .' . iI/ZPOMÍNKA.
“ (K osmdesáfinám Ť arcibislr. Sfojana 22. ltvčfna 1931.)

Vánelt, jenž Z polí, Z /`aI`níl7o osení zavál,
t . přinesl s sebou fisíce vzpomínek, pelu --

i`adosf1', bolesfi, lťvěfu 1' Zˇalu --  
I`oZj1`fřil bolesfné rány Zašlýclı již lef!

V lámání Věfví, padání lrvěfů.
V bušení srdci kovových zvonů,
slysˇef jeve liřmofě svéfa -
poslední povzdecli, s/Za-- t
Ófec náš zemřel -- Síojana není. se

Dosváłné ficlio, jak na liřbifově,
když spousˇíěji lirobaři mrívélzo do hrobu,-
jen vífr drze sefřese uvadlé l‹véfy_-

S plačící očí, jimž na rakev slťanuly slzy,
když. liodí poslední pozdrav --“ ze Země lirudul í

ll/luzˇ, lťíerý láskou ZˇĹulové skály lámal -- t
vírou liory bolesři, práce přenásˇel Vradosfné lrvëfy --í
odešel navždy - slyšef je výl‹ř1`l‹y'íisíCű.- I
Sfojana není -- pasfýře lidu.  

V dušicli všalt lidu Žije Zde sfále a
s V bolesfi, práci, lásce i námaze - 7 .
5fojí zde sfále Ve/'elıradjjelio ---i5łojanúv hrob.,
na sfráži sfojí úfěclia naše -- Sfojanűv ducli. «
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Antonin Lćmčn .' .  

  Světec Z Padovy.
SV. Antonín Paduánský -- žebravý mnich, stojí skromně V po-

Zadí za takovým sv. Pavlem, Augustinem, Tomášem-Aqu. a Igná-
cem Z Loyoly. Učebnice historické pomíjejí jej jen několika přá-
telskými slovy, ale lid lpí na něm ve svých denních starostech
a utrpeních dětsky oddanou láskou a uctívá ho v milionech po
sedm století. Tento veliký Divotvůrce, jehož nejkrásnějším zázrakem
jest zachování víry nesčíslnému množství lidí V pomocnou, Zachra-
ňující a milosrdnou otcovskou lásku boží a Světec lidu byl doveden
po dlouhých bojích, mnohdy proti své vůli silou milosti boží ke
klidu svaté a důvěřivé oddaností vůči Bohu.: F

Narodil se r. II95 V městě Lisaboně, ležícím ve staré Luisitanii,
V době naplněné příšernými stíny rozbrojů a mravního úpadku
konce 12.. století, ale ozlacené již předtuchami tajemných červánků
sladkého úsvitu františkánského. Rodiče jeho byli původu vzne-
šeného, neboťjotec byl potomkem reka křížových výprav a hrdin-
ného krále jerusalemského Bohumíra Z Bouillonu, matka jeho na-
rodila se Z jednoho knížecího rodu asturského. Prvního vzdělání
dostalo se mu v rodišti a nelišil se asi od ostatních hochů svého
věku, Zvláště když byl rodem a vychováním určen spíše za granda

V V I ' ' V Í ' I Í Í Ínez Zebraveho mnlcha a svetce. Teprve patnactilety nahlym trhnutim
otočil kormidlo svého osudu. t

Patnáct let! -- a právě V tomto věku vstupuje Fernando -
to bylo jeho křestní jméno -- do kláštera. Mladické snění? Strach
ze života? - Nikoli! Neboť zde právě projevil poprvé neobyčej-
nou energii své vůle. Namnoze nezřízený život mládeže jeho věku
a síla jižní krve, snad i Zdánlivá nemožnost ovládnouti sebe samého
V obchodním městě, zkaženém válkou, přepychem a při volných
mravechzpola ještě barbarské doby nutily jej k tomuto brzskému
rozhodnutí. Nespokojiv. se obyčejnými prostředky, vstoupil Fernando
mužně a rytířsky do kláštera augustiánů-kanovníků V Lisaboně,
spáliv za sebou všechny mosty. Přísnou ascezí a neúnavným studiem
došel V krátké době duševní rovnováhy. Pro různé rušivé vlivy
rodného města, požádal o přeložení do kláštera SV. Kříže V Koimbře,
čímž zatarasil sám poslední bránu do světa. Tam stal se fortnýřem,
přest to že mu faráři, u nichž se Zastavoval cestou do Koimbry
a jejichž obdiv budil jak rozmluvami o nejtěžších tajemstvích víry
tak i zájmem o klášter SV. Kříže S jeho bohatou knihovnou, že se
stane profesorem a snad i biskup. komisařem, konaje všechny obvyklé
všední práce. Při tom však sedával dlouho do noci a V každévolné
chvíli nad sv. texty. Studiem a rozjímáním stával se Z exegety kazatelem,
Z teologa pastýřem duší a V komůrce jeho srdce dřímala připravená
kázání, čekající na podnět, aby Zapálila tisíce srdcí. ší
- Přešlo deset i let. Právě V době, kdy geniální nadání a neoby-
čejné vzdělání mladého kanovníka, tehdy již kněze, mělo dojíti vhod-
ného uplatnění setkal se “ v něm mladý učenec S hrdinou skutků
a apoštolátu.  
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Antonin Lćmčn .' .  

  Světec Z Padovy.
SV. Antonín Paduánský -- žebravý mnich, stojí skromně V po-

Zadí za takovým sv. Pavlem, Augustinem, Tomášem-Aqu. a Igná-
cem Z Loyoly. Učebnice historické pomíjejí jej jen několika přá-
telskými slovy, ale lid lpí na něm ve svých denních starostech
a utrpeních dětsky oddanou láskou a uctívá ho v milionech po
sedm století. Tento veliký Divotvůrce, jehož nejkrásnějším zázrakem
jest zachování víry nesčíslnému množství lidí V pomocnou, Zachra-
ňující a milosrdnou otcovskou lásku boží a Světec lidu byl doveden
po dlouhých bojích, mnohdy proti své vůli silou milosti boží ke
klidu svaté a důvěřivé oddaností vůči Bohu.: F

Narodil se r. II95 V městě Lisaboně, ležícím ve staré Luisitanii,
V době naplněné příšernými stíny rozbrojů a mravního úpadku
konce 12.. století, ale ozlacené již předtuchami tajemných červánků
sladkého úsvitu františkánského. Rodiče jeho byli původu vzne-
šeného, neboťjotec byl potomkem reka křížových výprav a hrdin-
ného krále jerusalemského Bohumíra Z Bouillonu, matka jeho na-
rodila se Z jednoho knížecího rodu asturského. Prvního vzdělání
dostalo se mu v rodišti a nelišil se asi od ostatních hochů svého
věku, Zvláště když byl rodem a vychováním určen spíše za granda

V V I ' ' V Í ' I Í Í Ínez Zebraveho mnlcha a svetce. Teprve patnactilety nahlym trhnutim
otočil kormidlo svého osudu. t

Patnáct let! -- a právě V tomto věku vstupuje Fernando -
to bylo jeho křestní jméno -- do kláštera. Mladické snění? Strach
ze života? - Nikoli! Neboť zde právě projevil poprvé neobyčej-
nou energii své vůle. Namnoze nezřízený život mládeže jeho věku
a síla jižní krve, snad i Zdánlivá nemožnost ovládnouti sebe samého
V obchodním městě, zkaženém válkou, přepychem a při volných
mravechzpola ještě barbarské doby nutily jej k tomuto brzskému
rozhodnutí. Nespokojiv. se obyčejnými prostředky, vstoupil Fernando
mužně a rytířsky do kláštera augustiánů-kanovníků V Lisaboně,
spáliv za sebou všechny mosty. Přísnou ascezí a neúnavným studiem
došel V krátké době duševní rovnováhy. Pro různé rušivé vlivy
rodného města, požádal o přeložení do kláštera SV. Kříže V Koimbře,
čímž zatarasil sám poslední bránu do světa. Tam stal se fortnýřem,
přest to že mu faráři, u nichž se Zastavoval cestou do Koimbry
a jejichž obdiv budil jak rozmluvami o nejtěžších tajemstvích víry
tak i zájmem o klášter SV. Kříže S jeho bohatou knihovnou, že se
stane profesorem a snad i biskup. komisařem, konaje všechny obvyklé
všední práce. Při tom však sedával dlouho do noci a V každévolné
chvíli nad sv. texty. Studiem a rozjímáním stával se Z exegety kazatelem,
Z teologa pastýřem duší a V komůrce jeho srdce dřímala připravená
kázání, čekající na podnět, aby Zapálila tisíce srdcí. ší
- Přešlo deset i let. Právě V době, kdy geniální nadání a neoby-
čejné vzdělání mladého kanovníka, tehdy již kněze, mělo dojíti vhod-
ného uplatnění setkal se “ v něm mladý učenec S hrdinou skutků
a apoštolátu.  
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V lednu r. Izzo převezena byla těla mučedníků františkánských
Z Maroka a pohřbena za ˇvelikých slavností, četných zázraků a ne-
smírného smutku celého Spanělska V klášteře SV. Kříže v Koimbře.
Tichý a veliký byl bol Fernandův. Pohled jeho na Zmučená těla
a myšlenka, že Afrika nemá kněží, vlila neuhasitelný žár V jeho duši,
jenž se stupňoval V opovržení s dosavadním životem a touhou po
podobném osudu, jež ho hnala do kláštera Menších Bratří V Oli-
varez. Přijal s hrubým hábitem žebravých mnichů jméno Antonín.
Prosil představené, aby ho poslali ihned k Saracenům, ale úradky
Boží byly jiné. Nedosáhl splnění svého bláhového plánu a vraceje
se Z Afriky lodicí do Portugalska, přistál po jejím Ztroskotání u břehů
Sicilie, dostal se asi žebrotou od jednoho konventu ke druhému až
do Assisi, kde se zúčastnil generální kapituly řádu Menších bratří,
konané O Svatodušních svátcích r. 1221 Za přítomnosti serafskěho
Otce. Nikdo mu nevěnoval slovíčka V uvítání, neboť ho považovali
patrně za tuláka V mnišském hábitě, který teprve nedávno vstoupil
do řádu a vzepřev se misijnímu poslání, stál zde před nimi bledý,
sedraný a s prázdnýma rukama, aniž by ve své pokoře sdělil udá-
losti svého mládí. Zůstal nepovšimnut i po skončení kapituly a tak
zažil největší Zahanbení ve svém životě. Posílen však zjevem sv. Fran-
tiška, blázna Umbrie, pokusil se o přijetí V klášteře V Romagni,
jehož se mu dostalo a tam Ztrávil přes svou důstojnost kněžskou
rok V naprosté skromnosti a pokoře, konaje nejnižší práce a přísné
pokání, jež byho málem bylo stálo život. ]iž po nezdařeném plánu
V Africe podrobil se úplně vedení božímu a tak i Zde,v okamžiku

' VV/ V/ I . V/ V ' V'nejvyssiho nebezpeci zasahla ruka Bozi pevne V jeho zivot.
Při obřadu svěcení několika bratří na kněze ve Forli nebylo

vhodného kazatele a tu mu bylo uloženo Z poslušnosti vystoupiti
na kazatelnu. Nečekalo se od něho ničeho. Prostě když nebylo
nikoho jiného, on „jakž takž“ učiní zadost svému úkolu. -- Mluvil
jen krátce, uchvátil však své posluchače svým hrdým postojem,
svým gestem, svým hlasem i svým učením. Toto kázání, jež bylo
výsledkem jeho studia V august. klášteře SV. Kříže, jeho poutí
a utrpení, rozhodlo o jeho příštím životě. Nebyl to více neznámý
a pokorný bratr, ale apoštol posvěcený tímto vystoupením, jehož
1/ V/V' I ' 'V VV's ava se ryc e_ rozsirila po cele Romagni. SV. Frantisek poverilho

úřadem kazatelským a učením theologie na řádovém učilišti v Bologni.
Síla jeho slova a jeho Zjev byl neodolatelný. Otřásal Evropou a pře-
máhal 1 nejzatvrzelejší srdce. Zázrak linul se Z jeho rukou a když
se někdy lidé Zdráhali ho poslouchati, obracel se na obyvatele oceánu
a ryby napiatě se kupily u pobřeží. Celou severní Italii a později
i jižní Francii očistil od nebezpečných bludů Katarů, které napadl
neohroženě V jejich středisku a svými kázáními, V nichž bičoval
jejich hříšná poblouzení a ostřím i logikou svých důkazů, jež ne-

V' V V 0 ' V I I Vpripoustely odporu, zpusobil neocekavanou nabozenskou obnovu
Země. Při tom Zakládal nové osady Menších bratří, visitoval staré
a mluvilsna Synodě V Bourge bohatému kléru přímo do svědomí,
káraje přepychový způsob jejich života a počínání, jímž se snažili
Vypuditi nové žebravé mnichy mnohými úskoky ze Země. Po ně-
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V lednu r. Izzo převezena byla těla mučedníků františkánských
Z Maroka a pohřbena za ˇvelikých slavností, četných zázraků a ne-
smírného smutku celého Spanělska V klášteře SV. Kříže v Koimbře.
Tichý a veliký byl bol Fernandův. Pohled jeho na Zmučená těla
a myšlenka, že Afrika nemá kněží, vlila neuhasitelný žár V jeho duši,
jenž se stupňoval V opovržení s dosavadním životem a touhou po
podobném osudu, jež ho hnala do kláštera Menších Bratří V Oli-
varez. Přijal s hrubým hábitem žebravých mnichů jméno Antonín.
Prosil představené, aby ho poslali ihned k Saracenům, ale úradky
Boží byly jiné. Nedosáhl splnění svého bláhového plánu a vraceje
se Z Afriky lodicí do Portugalska, přistál po jejím Ztroskotání u břehů
Sicilie, dostal se asi žebrotou od jednoho konventu ke druhému až
do Assisi, kde se zúčastnil generální kapituly řádu Menších bratří,
konané O Svatodušních svátcích r. 1221 Za přítomnosti serafskěho
Otce. Nikdo mu nevěnoval slovíčka V uvítání, neboť ho považovali
patrně za tuláka V mnišském hábitě, který teprve nedávno vstoupil
do řádu a vzepřev se misijnímu poslání, stál zde před nimi bledý,
sedraný a s prázdnýma rukama, aniž by ve své pokoře sdělil udá-
losti svého mládí. Zůstal nepovšimnut i po skončení kapituly a tak
zažil největší Zahanbení ve svém životě. Posílen však zjevem sv. Fran-
tiška, blázna Umbrie, pokusil se o přijetí V klášteře V Romagni,
jehož se mu dostalo a tam Ztrávil přes svou důstojnost kněžskou
rok V naprosté skromnosti a pokoře, konaje nejnižší práce a přísné
pokání, jež byho málem bylo stálo život. ]iž po nezdařeném plánu
V Africe podrobil se úplně vedení božímu a tak i Zde,v okamžiku

' VV/ V/ I . V/ V ' V'nejvyssiho nebezpeci zasahla ruka Bozi pevne V jeho zivot.
Při obřadu svěcení několika bratří na kněze ve Forli nebylo

vhodného kazatele a tu mu bylo uloženo Z poslušnosti vystoupiti
na kazatelnu. Nečekalo se od něho ničeho. Prostě když nebylo
nikoho jiného, on „jakž takž“ učiní zadost svému úkolu. -- Mluvil
jen krátce, uchvátil však své posluchače svým hrdým postojem,
svým gestem, svým hlasem i svým učením. Toto kázání, jež bylo
výsledkem jeho studia V august. klášteře SV. Kříže, jeho poutí
a utrpení, rozhodlo o jeho příštím životě. Nebyl to více neznámý
a pokorný bratr, ale apoštol posvěcený tímto vystoupením, jehož
1/ V/V' I ' 'V VV's ava se ryc e_ rozsirila po cele Romagni. SV. Frantisek poverilho

úřadem kazatelským a učením theologie na řádovém učilišti v Bologni.
Síla jeho slova a jeho Zjev byl neodolatelný. Otřásal Evropou a pře-
máhal 1 nejzatvrzelejší srdce. Zázrak linul se Z jeho rukou a když
se někdy lidé Zdráhali ho poslouchati, obracel se na obyvatele oceánu
a ryby napiatě se kupily u pobřeží. Celou severní Italii a později
i jižní Francii očistil od nebezpečných bludů Katarů, které napadl
neohroženě V jejich středisku a svými kázáními, V nichž bičoval
jejich hříšná poblouzení a ostřím i logikou svých důkazů, jež ne-

V' V V 0 ' V I I Vpripoustely odporu, zpusobil neocekavanou nabozenskou obnovu
Země. Při tom Zakládal nové osady Menších bratří, visitoval staré
a mluvilsna Synodě V Bourge bohatému kléru přímo do svědomí,
káraje přepychový způsob jejich života a počínání, jímž se snažili
Vypuditi nové žebravé mnichy mnohými úskoky ze Země. Po ně-
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kolik let vyčerpávala jçho síly reorganisace řádu, v kteréžto .zále-
žitosti se odebral do Ríma, kde ho slyšel kázati papež Rehoř IX.
av obdivu nad jeho znalostí Písma sv. nazval ho ,,Archou Písem“.

 Konečně se však splnila jeho dávná touha: odešel do Padovy,
jęž` byla „jeho měStem“, tak jako později on sám se stal „jejím
.světcem“-- il Santo. Zde stával obden, V postě pak denně, na kaza-
stelně a Zpovídal do noci duše, jichž se dotkla milost Boží. Pro
vleklou chorobu byla mu tato činnost nepřetržitým utrpením, jež
zobětoval za ubohé duše. Byl však za to odměněn četnými horli-, . V I ' V- I - I
vymi a nadsenymi posluchaci. Casto musel kazati na lukach za
městem, kam se Scházeli od půlnoci lidé, aby Získali nejvýhodnější

V żniísta. Biskup stál mezi sedláky a V zástupu urozených skrývali své
smělé tváře loupežníci. Jakmile Začal, umlkal všechen život ve městě
.a třicet tisíc lidí otvíralo svá srdce hlasu božímu. p

Tajemství tohoto neobyčejného úspěchu kazatelova spočívá
“v tom, že on, který .jiným kázal svatost života, sám byl světcem,
žže odvrhl od sebe slávu učence i bohatá obročí, aby se stal chudým
pro chudé a Zachraňoval duše, že on, který jiné volal k pokání
za obrácení, sám na sobě zakusil sílu vášně. a bolestné blaho lítosti

fla že Bůh jeho rukou konal četné Zázraky, neboť Boha miloval tak
V V I I - V V I 7 - I -Vroucne, ze se mu zdalo byti vse moznym, co konal ve jmenu jeho.

Kniha kázání, již nám zůstavil, nepodává Však žádný obraz
-žáru, vroucnosti a životnosti jeho slova. A lid, který rozuměl jeho
řeči, jež byla odposlouchána sedlákům a pastýřům, V jejichž boudy

I I' 'IV Í " VV' 0se na svych cestach uchyloval ~a jiz podaval teologii, uveril a du-
věřoval mu slepě. Byl nejen kazatelem, nýbrž i ochráncem znásil-
ňované spravedlnosti a že takto spojoval S péči o duše sociální
apoštolát, to je jeho zvláštní Velikost a poslání naší době.

V červnu r. 1231 se shroutil V Kamposampiero, kam se ode-
bral k zotavení Ze svých častých záchvatů a tuše blízký konec,
ˇ'l' ˇ't"ˇtˇ'd u ' ˇt“V ˇdjˇt'Pd -pra Si. spatri i ıes e je no ,,`sVe,mes/ o . pre mes 1 la ovy _za-

:stihla jej posledni chvile. Zapel jasavy hymnus mariansky ,,Gloriosa
D ' (C ' 'V I 1 V'l V 1 Í V 1' /h Í I 'I Iomina , jejz sam sozi , a Zemre za upenive o lkani kajicich
žalmů. Pro vzjevnou svatost kanonisovala jej Církev sv. dříve než
uplynul rok. jeho Vliv však nezemřel a koná denně nové a nové divy.

s SV. Antonín je patronem věcí ztracených a víra V jeho pomoc
je neobyčejná. Nestal se však proto žebrákem V mnıšské kutně, aby
zachraňoval tretky, na něž jsme upjali svá srdce a proto bychom špatně
.chápali jeho poslání, kdybychom se k němu obraceli jen ve Ztrátách
materielních! Vždyť on sám více cenil čest Boží a spásu duše lidské,
než bohatství tohoto světa. Jezulátko V jeho náručí a lilie u jeho nohou
:mají nám stále připomínati, že naše prosby mají býti čisté a důstojné.

Na jeho hrobě pod sedmi kopulemi vznešeného dómu chvějí
:se plaménky votivních svící a od prvního ranního úsvitu až do
večerního šera klečí ctitelé V tiché Zbožnosti před mramorovým
náhrobkem. Nikdo neodchází od hrobu světcova dříve, než by se
sdotkl čelem studeného kamene, jenž skrývá jeho ostatky. jest to
dětské, ale nejkrásnější odporučení špinavé a usoužené všednosti
'V jeho ochranu.
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Nám, chladným seveřanům, jest taková důvěra cizí. Ale třebas. . . . V. .
vnímáme příhš bolestné rozdíl mezı }eho heroıekým Zıvoteuı čınů
ae Svou slabou vuh, modhme se dnes S nemensı vroucnostız „Ty
veliký Dıvotvůrče Z Padovy, pomoz nám opět nalězti pevnou víru,„.
již jsme Ztratili V pochybování, pravou lásku, jež sebe żaęomínă,

- v' V ø I * * vducha obětı a ducha cınoroděho kreStanStv1.]eSt~I1)Sme te az dosud
opomíjelì jako němí, od této chvíle budižnaším vzorem jakožto
hrdina a Světec lásky“.  4

___..<>=_..__.._

jľaroıněřicky : v

POSLEDNÍ ZVONÉNÍ
Naděje tajemné noci rozeštřela těžkou sít' soumraku na pilířícb šera --~
klen/bla bnebes S obêiifvžími plameny zřítila Se Střemblav
do u in pozems yo moří
obrysy barokovébo cbrtímu ze skutečnosti takřka mizí
a přecbúízejí 72 za/oadné Stíny šera
dumavy šelest deštofvycb kapek Současně Splývúí
'U barmonii melancbolickým Zfvoněním cbrúímofvycb 'věží
Fialofz/ymi Zfvuku 'vlnami Se šíří magické Zwonění cbrćímu

ígnżožm/)o,tŽłoj'n.éo fvzfìně šeříkofvycb kfveˇtzzí
o ae o eıyc raju

Znafvenúí duše žitím šepota' lebounkym Zfvonění wínkem
/> / / /V' I Vposledni pozdrav) Z etbernycb fvysin rodnemu mestu

celému kraji 'U měsíci 7na'ji
duše møí Spita Sugescí extase fváíšní šílí ě
mystickyjm Zřením bratrské duše do křištžílovýcb Vlasti
Stanzí -

n

foypľost' mě o Věěný Z tenat brubyclo Smyslií 'Uøíšní
necbt' jasnou “viSí Zřím Věčné město Tfvé a kocbáím See
pestrostí budby barefv 'v nadpozemském rćíji Ă
S Tebou obci Kriste být přifviň mě k„Sobě blíž

/ - / v » - v-M5“ lna Sfvatem Srdci T<ve7n obcerstfvı dusz“ mou
fvykoupej ltízní Sfvou ledovou Sprcbou vod
bo/oatstfví myšlenek fantasii fvzňatou lofvězd í
rozplameň 72 duši mé Bože můj toubu mou
po Tobě Miløíěku nadbfvězdnycb nebes říši --
Při modlitbě této okouším jemně
Sladké melodie Zrćíní
a teskno Se 'vrací do duše mé když slyším
stromů Zabrad 'Z/lćíní
že fvelecbrćím přírody sní o zimním Spóínku
již 7/ měsíci Zćíří š
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Fr. Hamrala :

Dr. Stojan nıluví po letech
 k bohoslovcům.  

K osmdesátinám zemřelého arcibiskupa Stojana, jichž se bohužel
ena této Zemi nedočkal, přetiskuji list, který Zaslal Literární jednotě
`v Olomouci. Svaté nadšení Z těch slov dosud nevyprchaloa boho-
slovci slyší hlas jako živého. Není k nim potřebí komentáře, abý
ıse ani na jednom místě nesetřelo kouzlo meditace.

/łbgeordnetenhaus. .
L. ]. Ch.

 Velebny Pane .I

Děkuji Vam a slafvné Lit. jednotě Z té duše, Z toho srdce za
*vZacné a milé blahopřání ku mé ‹volbeˇ.1 „Pan Bůh Zaplať./“ Za 'všech-
no. Dejž mně Pan Bıfíh, abych mohl splniti, co mně uloženo. .

Dejž i Vam Pan Bůh, abyste si mohli hodně mnoho nashromaž-
' ' ' ' Í V Í Í / V V I' ' V Í.ditiposztifvnich fvedomosti, posfvatneho ohne pro fuse dobre a slechetne,

Bohu ku cti, církvi a 'vlasti ku ozdobě. ˇ
pv My všichni, co jsme na kolbišti, jiného přáíní nemame, než abychom
*vyZbro]eni byli 'všemi duchovními zbraněmi. .Není to žertem mlufoeno,
díme-li, že bychom miteráídi se vrúítili do seminøíře a Zde s. neunafv-

' / / ın v - ˇnou pili se fvsemu venofvali.  .
` Všemohoucí Póín Vas na přímlufvu Matky Boží, S71. j Cyrilla

a Metboda želınej' a Zachovej! ř “ z a

Ve Vídni 27./3. 1901. Vděěně oddany

Dr. A. Cyr. Stojan,
i s poslanec 've Vídni 'v parlam.

aneb 'U Dražofvicíclı, p. N. Rousinofv.

(P. S.) Racˇte poslati delegáíta na Vele/ir. 'v prøízdninach fvelik. na
.poradu o letoší poutiíVaší. Udáím, kdy ma přijíti. Udejte mně adresu
delegiítovu. Přiložené psaní at' přinese na Velehrad. Apoštolské knihy
a obúílky mně pošlite do Dražofvie na mé iítraty.

---<>--

 _„ v

I Jedná- se _ pravděpodobně O Sfojanovu volbu do říšské rady vídeňské.
ťøv-'
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_ V _Z NASEI-Io RUCHU
Zpráva o Činnosli Růže Sušilovy, lilerární jednoíy

čes. bohoslovců V Brně, za rok 19150-1931.
Zase jeden rok veplul do moře minulosli. Llplynul a zbývá jenom;

vykonanä práce. Dřehlížíme ji, zvažujeme a hodnoiíme svou Činnost. l\lej~
lepším měříłkem jesf nám klidné svědomí: pracovali jsme podle svýchz
skromných sil a pokud nám ło 'naše poměry umožňovaly. j

Naznačíme-li kráłce hlavní směrnice, kłeré určovaly činnosti Růže
Sušilovy a jimiž se bral celý vývoj spolku, pak jsou lylo: činnosł vnější
(Sjezdy, zájezdy, akademie, ůčasł na podnicích brafrských sludenłských
spolků v Brně) a činnosł vniłřní (schůze, přednášky, ůsfavní akademie a

práce lełošního správního roku začala horlivými přípravami na prázd-›
ninové bohoslovecké a sludenlské Sjezdy. Na prvém míslě zůčasłnila se
Růže Sušilova valné hromady Usłředí »katolického słudenlsłva v Ceskýchfl
Budějovicích dvoučlennou delegací (kol. 5kal_ník. Doul), kłerá několikráte
účinně zasáhla do jednání o nové słanovy Usłředí. Velká čásł člensłva
zůčasłnìla se bohosloveckého sjezdu a Zároveň poułi na posváłném Ve-‹
lehradě ve dnech 16.-18. července. Vprogramu sjezdu byla łéž zařazena
přednáška o papežové encyklice „0 výchově mládeže", již rozebral Vldp..
prof. dr. Karel Večeřa Z Brna. Kromě Íoho Brno na slavnoslnì akade~
mii Zapělo několik sborů za řízení kol. Lanče. Ve Zvlášlní sekci, jež:
projednávala ołázku změny či reformy ..Musea'.`, Zvíłězilo słanovisko
brněnské. Začátkem srpna odejela několikačlenná delegace do Trnavy.
aby zasłupovala naši jednołu na jubilejních slavnosłech Spolku Sv.~Voj~-
łecha a na sjezdu slovenských a podkarpałských bohoslovců. Na łomło
sjezdu, jenž měl průběh velmi Srdečný a přáłelský, přednášel łaké na
vyzvání Svazu slov. a podkarpałských bohoslovců kol.5kalník na łemarż
Možnosł spolupráce slovenských a českých bohoslovců. Delegace i lu
přispělak sełření hlavních hrołů v fomfo ožehavém problému. Drakłic-
kým výsledkem sjezdu bylo vypsání soułěže na vypracování prací, sou-›~
visejících S łouło ołázkou (1. a 2.. číslo lełošního ročníku ,,Musea").

Ý p Během školního roku byla Zasłoupena Růže Sušilova na zemské“
pracovní konferenci sludenłsłva v Kroměříži, kde sociální referáł měl
kol. Doul. Rovněž ve školním roce navšíěvovali delegáłi jednoly schůze
Moravsko-Slezské sekce słudenłské a schůze Svazu brněnských kałol.
słudenłských spolků. Růže Sušilova zúčasłnila se i veřejných projevů az
slavnosłí spolku kałol. akedemiků v Brně ,,Moravana“.

0 velikonocích podniklo člensłvo akci na rozšíření knihy D.Mád~s
leho ,,Kněz organisáłor“ mezi kněžími a na rozšíření propagačníholisłu
náboženských děl „Vinice l3áně";mezi lidem; akce se połkala s dob»
rým úspěchem. Rovněž rozprodej přednášek dra Jos Tomana ,,Dasłýř-
ské bohosloví“ byl dosti Úspěšný.-Výboru jednoly se podařilo získali
několik vynikajících řečníků Z venku. Přednášeli: dr. Josef Krałochvil
(Problém mysłické inłuice ve filosofii słředního věku; po přednášce by-=~
ly reciłovány ukázky ze słředověké poesie myslické), prof. Dominik Pecka.
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(Náboženské ideje V novější francouzské literatuře), DhC Bohdan Chudoba
(Současný katolicismus v Anglii). přednášku se světelnými obrazy měl
spirituál pražského arcibiskupského semináře Vldp.: D. Antonín Stříž
(La Saletta, hora Zjevení Matky Boží Pláčící). 4

. Posledním číslem vnější činnosti byla zdařilá duchovní akademie
na pamět 700 výročí úmrtí sv. Antonína Daduánského. konaná 5. V.
1931 pod protektorátem J. E. biskupa Msgra Dra Josefa Kupky, s
tímto programem: 1. Jos. Martínek: Hymnus ke cti sv. Antonína Pad.
Sbor -- 2. W. A. Mozart: Serenata. G-dur. Kvarteto. - 5. SV. An-
tonín. Přednáška kol. Ant. Lanče. - 4. Frant. Lisztz Křižáci (Z ora-‹
toria „Svatá Alžběta"). Sbor. -- 5. Fr. Qdvalilz Kázání sv. Antonína.
Recitace. -- Ó. K. Bohm: Trios. op. 350, č. 1. Terceto.--7.“I3. Kříž-
kovský: Regina coeli. Sbor. -- Sbory řídil :Vldp. prof. Jos. Martínek.

Podobně jako činnost vnější vyvíjela se i činnost vnitřní. Z hlav~
ních bodů se sluší uvésti: akademie 28. října s čísly zpěvnými, hudeb“
ními a recitačními. přednášku měl kol. Doul (Katolíci V zahraničním
odboji). Letos byla též obnovena svatotomášská akademie. ovšem jenom
domácí; zúčastnili se jí členové profesorského sboru, chovanci chla-
peckého semináře a několik jiných pozvaných hostů. Drogramkromě
sborůˇ. číselˇhudebních a recitačních vyplnily dvě přednášky: prvníˇměl
kol. Svec (Zivot a dílo sv. Tomáše Akvinského) a druhou kol. Spát
(Averroismus a Siger Z Brabantu). Kromě toho na členských schůzích
přednášeli kolegové Chroust a Skalníkzprvní na théma: Z dějin ná~
rodního uvědomění V alumnátě brněnském a počátky Růže Sušilovy,
druhý na thema : Cantica ctihodného TomášetKempenského. Jinak před-
náškovou činnost velmičile vyvíjely odbory Růže Sušilovy: .Kroužek
Sociologický a Kroužek literárně tiskový, jak patrno Z jejich Zpráv vlast-
ních. Literárně tiskovému kroužku. hlavně jeho předsedovi kol. Lančovi
náleží také zásluha o sestavení pěkného programu písní a recitací ště-
drovečerní slavnosti před vánočním stromkem.

Vnitřní činnost byla podrobenairůzným změnám. Byla to především
mimořádná valná hromada 29. března, k níž došlo po resignaci před-
sedy a redaktora „Musea“ kol. Chrousta. Na ní byla funkce předsedy
a redaktora do konce správního roku rozdělena. Předsednictví přijal kol.
Lanča a redigování Musea si konce tohoto ročníku ponechal kol. Chroust.

Horlivou činnost vyvinul kol. administrator Malík, jemuž se za vy-
datně pomoci několika kolegů podařilo podstatně zvýšiti počet odbě-
ratelů Musea. Museum samo, třebas že stále :ještě trpělo nedostatkem
dobrých příspěvků; řízením kol. Chrousta udrželo svou linii, ba co do
obsahu ji zvýšilo. Cítárna byla rozšířena řadou nových časopisů a rovněž
knihovna byla obohacena novými knihami, které však dosud čekají na vazbu.

t Cetné, velmi srdečně a přátelské byly styky se všemi bohoslovec“
kými jednotami československými, potom zvláště také s bohoˇslovci jugo-
slavskými (Lublaň, Záhřeb) a československými bohoslovci V Rím_ě. Hojné
byly písemné styky s Qrganisacemi studentskými, zvláště S Ustředím
katol. stud. českoslov. Cínnost vzájemného dopisování nejlépe vyjadřuje
agenda jednatelské knihy; jednací protokol vykaruje 544 čísel: došlo
502, odesláno bylo 242 čísel. Korespondenci značnou měrou usnad-
ňoval nově zakoupený psací stroj. g 2
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Výborových schůzí bylo 25, členských schůzí IO a jedna mimo-
řádná valná hromada. Na 54. řádné valné hromadě, konané 17. května
1951 byl zvolen nový výbor Růže Sušilovy, V němž jednotlivé funkce
byly rozděleny následovně: předseda a redaktor Musea Josef Koutný
(lV.), místopředseda Václav Skalnik (lll.), l. knihovník Ant. Lanča (lV.),
jednatel Václav Cada (lll.), pokladnik Al. Zouhar (ll.), l. administrátor
Musea Jos. Kamínek (ll.), archivář Josef Drnka Zapisovatel Jar.
Satář podle doplněných stanov, upravených s ohledem na pětileté
studium bohoslovecké aschválených valnou hromadou, bude tento
výbor po prázdninách doplněn dvěma zástupci (Il. knihovník, Il. admi-
nistrátor) Z příštího prvního ročníku. , .  

Na konec děkujeme ze srdce všem, kteří nás V naší činnosti pod-
porovali. zvláště Vldp. regentovi dru Karlu Skoupému, a práci příštího
výboru ia činnosti Růže Sušilovy vůbec přejeme hodně zdaru ihojnost
BOŽil"ıO požćlìnänil - Václav 5/fa/ník'

odstupujici jednatel.

Sociologický kroužek Růže Sušilovy. s

Sociologický kroužek pořádal V minulém roce čtyři přjednáškové
schůze se šesti přednáškami. Na první podán referát o otázce sociální
kol. Fr. Křehlíkem (lV.), o úvodu do sociologie promluvil a Zejména na
Základy sociologieikřestanské poukázal kol. Jos. Doul (ll.).

Dalšími přednáškami Z oboru sociologie byly přednášky kolegů:
Jos. Kamínka (ll.) 0 křesťanství a soukromém vlastnictví, Jos. Veselého
(I.) Ó náboženství a socialismu a Strie který ve své přednášce
podal rozbor encykliky Lva Xlll. Rerum novarum. Cenný referát o církvi
československé přednesl kol. Jind. Hladík (ll.).

pracujme i dále. s láskou na poli sociologie, abychom jednou mohli
jako kněží raditi lidu V potřebách hmotných, a tím si upravovali cestu
k duším, vlivem materialistické doby Bohu odcizeným. .

t g František Deksa,
_ odstupující jednatel.

Z Ĺiíerárně tiskový kroužek Růže Sušilovy.  

Chceme-li vzíti na všechno jednotné měřítko, můžeme to říci tak-
hle: jestliže se musely přehnati přes Evropu vichry válek, aby byly zvy-
čištěny cesty Boží, jestliže musí člověk přemoci V duši smečky pokušení.
aby byl silnější, musí i společnost projíti ohněm zkoušky. V poměru ke
své důležitosti a velikosti zažil L. T. K. úměrnou krisi. Nezájemčlenstva
poznenáhlu vzrůstal, jak se už dalo čekati Z minulých let. Ale není možno
domnívat se, že by mu to uškodilo. Naopak. ti kdo zůstanou, jsou pev-
nější a nadšenější.  

podle projevů, jimiž dokazoval své bytí. dá se souditi, že má ještě
V jádru dosti odvahy. Dřednáškové schůze, byt ne početné, byly význačné
svým dobrým pojetím, svým základem. Do informativní přednášce o krouž-
ku a o recensích bylo V druhé schůzi rozebráno dílo Dr.:Al. Langa,
zvláště co se týče mystiky. V třetí“ přednášce doporučeno Dobré dílo
staroříšské, nejbohatší v naší literatuře,.a ve čtvrté bylo přednášeno o
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.zapomenutém básníku Frant. Qdvaliloviz jehož díla byly rozebrány
hlavně práce původní. Ó vánočních prázdninách byla podniknuta akce
na rozšíření katol. tiskovin, nepotkala se však se zvlášním štěstím. Dou-
táme, že s novým šk. rokem přijde -i nový ruch, který kroužku bude k
dobru. - r

Jan Doku/il,
. odstupujicí jednatel.

.Zpráva O činnosti apologetického kroužkubohoslovců ,,Jirsík"
V Ceských Budějovicích za rok 1950-1951.

Zivot našeho apologetického kroužku za poslední rok je uspoko-
jivý, ba 'V mnohém ohledu se zlepšil. Reklit jsme si na__poČátku roku
rozhodně: Budeme pracovati, pokud síly naše stačí, budeme se scházeti
každých 14 dní a každý jest povinen míti přednášku libovolného tématu.
Dobře jsme začali a jsme spokojeni, ač V látce není dosud Vysoké Vě-
decké úrovně. Avšak S pomocí Boží časem nedostatky doplníme. Bylo
konáno celkem 10 schůzí členských. Drvnídvě schůze byly věnovány
-referátům o pouti katol. bohoslovců na Velehradě a sjezdu slovenských
aa podkarpatských bohoslovců V Trnavě. V dalších přednáškách bylo
pojednáno o kněžství, jakožto pokladu časného blahobytu lidstva a ide-
álu opravdového kněze. O unionismu promluvilnám ze své zkušenosti

Jeřábek CSSR, bývalý misionář mezi uniaty na Dodkarpatské Rusi.
Program ostatních schůzí bylvyplněn přednáškami: ,,Motu proprio" a
jeho Vliv na liturgické hnutí naší doby, Japonsko a katolické missie.
potom byly 5 přednášky se světelnými obrázky: Korea a katolické missie
a 2 o letošní řím. pouti, jíž se súčastnilo 8 bohoslovců. - l500leté
Výročí smrti sv._ Augustina oslavili jsme akademií (20. prosince 1950)
s tímto programem: 1) Sbor: Űsanctissima anima. Deschermeier. --
2) přednáška: SV. Augustin, typ moderního inteligenta. “~- 5) SV. Au-
gustin ía 'katol. dogma. -- 4) Sbor: Geist der Warheit. Schubert. -
.5. Přednáška: SV. Augustin, dobrý pastýř. -- Ó) Recitace: SV. Augustin.
lacinto Verdaguer. - 7) Přednáška: SV. Augustina idee Sociologické.
- 8) Sbor: památce Vˇelkého muže. Rud. Diskáček. Tuto akademii na-
vštívil J. M. ndp. Dr. S. Bárta, katedrální kapitula, protesorský sbor a
představení semináře. Na počest 1500letého výročí slavnéhocírkevního
sněmu V Efesu r. 451 uspořádána V květnu t. r. slavnostní akademie.
na které bylo promluveno o významu koncilu efesského. při této pří-
ležitosti také byly nacvičeny sborové zpěvy.  

Během školního roku navštívil nás také D. Ferd. Nesrovnal, S. J.,
gen. duch. rádce SKM, který k nám promluvil o organisaci katol.
mládeže. Q třetím řádu a jeho apoštolátě přednášel nám D. dr. J. Urban
CFM. Apologetický kroužek náš stal se také činným členem Matice CM.

Pěvecký odbor pod vedením kol. Boudala (ll. r.) pěstoval zpěv
duchovní i světský. Podal pěkná čísla již při domácích oslavách a uplat-
zřıoval se při každé členské schůzi. Zvláště Všakčasto vystupoval V na-
šem útulném seminárním kostelíku o májových pobožnostech, aby vysílal
.k nebesům chvály Marii ~j-“Matce Boží. ... S

Jan Skrı van,
e odstupující jednatel.
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Jednatelská zpráva o činnosti Literárně-řečnické jednoty
 bohoslovců V Hradci Králové za rok 1950-1951.

g Majíce na paměti význam ,,Literárně-řečnické jednoty“. jaký měla pro
nás V minulosti a povzbuzováni jsouce diplomy, zavěšenými V naší spolkové
místnosti, snažili jsme se udržeti pravidelný chod spolku i letošního roku.

ˇ Schůze konány vždy za čtrnáct dní; velká pozornost věnována letos
zvláště odboru pěveckému. Tím, se vysvětlí menší počet přednášek. v
poměru k loňskému roku. k 1

Byly prosloveny přednášky; 1) Referát o svatovojtěšských slavnos-
tech V Trnavě (kol. K. Tomíček). 2) pout do Lurd (kol. V. Mareček).
5) Referát. o konferencí ,,Katol.j studentstva čsl.“ V l3ardul:~:ìcích (kol.
Zamazal). 4) Vzpomínky Jaroslavaˇ Durycha na Hradec Králové (kol.
Dvořák). 5) Smysl Velikonoc (kol. Černý). 2

Ódbor pěvecký a hudební řídil kol. Tomíček. Nacvičena řada no-
vých sborů. Sbor účinkoval při spolkových slavnostech, mezi jiným také
při oslavě encykliky ,,Rerum novarum.“. na níž promluvil pan ministr
veřejných prací lng. Jan Dostálek.

Jako delegát na svatovojtěšské slavnosti do Trnavy byl Vyslán kol.
Tomíček, na sjezd S. S. S. V Českých Budějovicích kol. Příhonský, na
konferenci „Katol studentstva čsl.“ V Pardubicích kol. Zamazal. .

Dne 28. října uspořádala „Jednota“ slavnostní akademii; jako jiná
léta i letos konali členové adoraci po celý den za blaho našeho státu..
Dne 5. června 1951 uspořádána akademie na oslavu 10. výročí jmeno-
vání a intronisace J. E. nejd. p. biskupa Dra K. Kašpara. Dne 19.
března účastnili se členové přednášky Dr. Vilinského: ,,Unionismus".

Spolková knihovna. Položka na knihy činí 205`--- Kč, na vazbu
20Ö'50 Kč. Radu cenných knih _daroval ,.Jednotě" J. M. nejdůst. pan
prelát a senátor Dr. Fr. Reyl. Clenů „Jednoty“ bylo 59.

I když jsme nevykonali práce mnoho. přece nás blaží vědomí, že
i to málo bylo vykonáno s láskou. Z Fráni]-šek fıˇoršzz

» ' . jednatel. '

Bohoslovecký ústav C. Ss. R. V Óbořišti u Dobříše.
Minulého roku po odchodudeseti mladých kněží Z našeho ústavu-

jednak do duchovní správy, jednak na další studia, zdálo se. že nebude
možno udržeti na výši dosti rozvětvenou mimostudijní činnost vědeckou-
a uíııěleckou. Náhradou za staré, osvědčené síly přišli pouze čtyři noví
spolubratři, takže počet kleriků klesl letos na 51.. . 1 Í

A přece poprávě uplynulém roce vidíme, že různé odbory nejen
se udržely na své výši, ba můžeme konstatovati i určitý vzestup.

Literární odbor obstarával vydávání 2 rukopisných časopisů: Alfonsa
(českého) a Klementa (německého). V Alfonsu. který dosáhl letos znač-
ného r.o,zsahu..(400 stran). byla uveřejněna řada zdařilých vědeckých prací
a příspěvků. S oblibou zvláště pěstována V něm dogmatika a historie.
I ušlechtilým snahám básnickým popřáno dosti místa. Klement dosáhl
rozsahu 200 stran a rozmnožil značně počet přispivatelů. Mimo to u-
veřejňovali bohoslovci své práce jednak V Museu, jednak i V mnohých
jiných kulturně-náboženských českých časopisech.
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Rečnický kroužek skýtal svým členům příležitost ve svých schůzích
k praktickým homiletickým cvičením. Přednášely se jednak práce vlastní,
jednak úryvky Z klasických autorů. 7. března t. r. obstaral intimní oslavu
knížete křest. filosofie,-sv. Tomáše. Předneseno celkem 28 řečí. Členů 18.
_ 0 domácí slavnosti pečoval odbor dramatický a pěvecko-hudební..
Uspěšně bylaˇsehrána 2 dramata z českých dějin: J. Kubata a Jos.
Kaj. Tyl (F. Samberk). Při různých slavnostech vystupoval dosti četný
pˇěvecký sbor. Lze pozorovati zde zdravý návrat k domácím autorům.
Castěji než jindy zaznívaly skladby Smetanovy, Dvořákovy, Foersterovy
a j. Rovněž V církev. zpěvu aˇhudbě lze znamenat týž sklon. Zde došel
svého ocenění hlavně Vojt. Ríhovský. li hudba s oblibou uplatňovala
Smetanu a Dvořáka. Nově nacvičeno 22 skladeb duchovních a 20 pro-›
tánních. Pěvecký odbor obstarával chrámový zpěv a rovněž hudební
kroužek ochotně vypomáhal při různých kostelních slavnostech.

Včelařský kroužek věrně plnil svou úlohu. Pilně čteny včelařské
časopisy i knihy a praktická cvičení prováděna při obstarávání vzorného
klášterního včelína, jejž kroužek si vybudoval. Patří k nejlepším na o-~
krese a také itechnicky -nejlépe vybaveným. Loni započato i s chovem
ušlechtilých včelích matiček. V pokusu o získávání Vosku dostalo se
kroužku uznání Stát. výzkumného včelař. ústavu.

K oslavě 1500. výročí smrti velkého biskupa hipponského uspořádána
5. srpna zdařilá akademie s bohatým programem. Neméně se Vydařila vá-
noční akademie, uspořádaná u krásně vypraveného betléma V aule ústavu.

Prázdninové zájezdy byly ,letos Zvláště zajímavé a směřovaly na
historicky důležitá místa naší vlasti. Navštívili jsme Plzeň a Kladruby.
tak Živě připomínající různé partie Z náboženských našich dějin. Druhá:
cesta směřovala k Tetínu, Karlovu Týnu a SV. Janu pod Skalou. Třetí:
vedla nás k sv. Prokopu na Sázavě a do Kutné Hory a Sedlce. Zde“
dostalo se nám neobyčejně laskavého přijetí od místního duchovenstvar
a odborného výkladu městského rady, Vldp. katechety Mašiny.

e Na bohoslovecký organisační kurs V ,Novém Bydžově vyslán pouze
delegát, ježto kurs pořádán V nevhodném pro nás období zkouškovém..

Výroční zpráva Stojanovy literární jednoty bohoslovců
olomouckých za rok 1950-1951.

Rok není taková doba, aby se daly Vykonali práce, vrhající světlo
daleko do budoucna; teprve spojí-li se několik granjdiosních myšlenek
a plánů, jisker doutnajících a hořících, šlehají jako direktiva potomkům.
Ale po roku těžko rozpoznati cenné vedle bezcenného nebo méně cen-~
ného. Takovýma očima nutno pozorovati práci Stojanovy literární jed-
noty V uplynulém správním roce. J 1

Funkce Jednoty byly 4. března 1950 obsazenyˇnásledujícím způ-
sobem: Předseda J. Míša. místopředseda Jaroslav“Ríčný, jednatel Fr.
Hamrala, pokladník Al. Valášek, knihovník R. Prokop, členové výboru*
Jos. Kocián, jemuž později svěřena funkce pokladníka šekového konta.
a Qt. Trtilek. f j -  

Llžívá-li se o nově nastoupivším Výboru rčení, že ,,se pracovalo
klidně dále“. znamená to asi, že se vjelodo starých kolejí. Této for-
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Rečnický kroužek skýtal svým členům příležitost ve svých schůzích
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tánních. Pěvecký odbor obstarával chrámový zpěv a rovněž hudební
kroužek ochotně vypomáhal při různých kostelních slavnostech.

Včelařský kroužek věrně plnil svou úlohu. Pilně čteny včelařské
časopisy i knihy a praktická cvičení prováděna při obstarávání vzorného
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ušlechtilých včelích matiček. V pokusu o získávání Vosku dostalo se
kroužku uznání Stát. výzkumného včelař. ústavu.
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vedla nás k sv. Prokopu na Sázavě a do Kutné Hory a Sedlce. Zde“
dostalo se nám neobyčejně laskavého přijetí od místního duchovenstvar
a odborného výkladu městského rady, Vldp. katechety Mašiny.

e Na bohoslovecký organisační kurs V ,Novém Bydžově vyslán pouze
delegát, ježto kurs pořádán V nevhodném pro nás období zkouškovém..

Výroční zpráva Stojanovy literární jednoty bohoslovců
olomouckých za rok 1950-1951.

Rok není taková doba, aby se daly Vykonali práce, vrhající světlo
daleko do budoucna; teprve spojí-li se několik granjdiosních myšlenek
a plánů, jisker doutnajících a hořících, šlehají jako direktiva potomkům.
Ale po roku těžko rozpoznati cenné vedle bezcenného nebo méně cen-~
ného. Takovýma očima nutno pozorovati práci Stojanovy literární jed-
noty V uplynulém správním roce. J 1

Funkce Jednoty byly 4. března 1950 obsazenyˇnásledujícím způ-
sobem: Předseda J. Míša. místopředseda Jaroslav“Ríčný, jednatel Fr.
Hamrala, pokladník Al. Valášek, knihovník R. Prokop, členové výboru*
Jos. Kocián, jemuž později svěřena funkce pokladníka šekového konta.
a Qt. Trtilek. f j -  

Llžívá-li se o nově nastoupivším Výboru rčení, že ,,se pracovalo
klidně dále“. znamená to asi, že se vjelodo starých kolejí. Této for-
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mutace užívám, abych vystihl první práce Jednoty na venek, na pořá-
dání tradičního Velehradského sjezdu. Qd dubna hlavní část korespon-
dence se zabývá ideovou i materielní stránkou sjezdu. Ctyři výborové
.schůze a jedna členská schůze a ještě jakési kvasikomité se zabývaly
přípravou sjezdu, záležitosti po sjezdu podány na jedné Výborové až člen-
ské schůzi. Finančně dopadl sjezd pro Jednotu jako obyčejně deficitem.
K morálnímu dobru sjezdu lzepřičísti skvělou účast kněží a bohoslovců.

Jednota vyšla vstříc přání členstva o nové vydání skript Z paeda-
~_gogiky p. rady Kubíčka. Bylo pořízeno na vlastním stroji a rozmnožo-
Vači 500 exempl. Za pomoci členů Jednoty, jejichž práce byla přiměřeně
honorována. Před prázdninami se rozeslalo přes 50 letáků abiturientům
.středních škol o studiu theologie. ˇ

V druhém správním období za Vedení Jar. Ričného usilovala Jed-
nota o překlad Albana Stolze Erziehungskunst. Překlad je Z velké části
hotov, a bude záležeti na redakci, jak brzo překlad bude opraven.

K extensivní práci patří také udržování styků. Korespondence za
správní rok dostoupila čísla 550. dopisů representantú našeho života
vzpomínám: gratulaci J. M. ndp. arcib. Dru L. Prečanovi, J. M. Msgru
Stavělovi, J; M. dr-u Kachníkovi, p. preláta Hejčla dra Mičury, p. mi-
nistra m. sl. Dra M. ljrubana, P. Klementa 0. S. B. a j. Nejčastější
:styky byly přirozeně s Ustředím kat. studentstva čsl. V Praze a s boho-
ıslovci československými. Cyrilometodějský kroužek dopisoval si čile s
rbohoslovci slovinskými V Lublani. Na prosbu řecko-katolického farního
úřadu V Ladomirové u Stropkova zaslala Jednota 250 Kčs na opravu
kostelů V přifařených vesnicích. Pokud bylo lze, přispěli členové i na
stavbu jiných kostelů, když se o to žádalo.   

Přednáškami se snažila Jednota doplniti fakultní vzdělání členstva.
Přednáškových schůzí řečníků domácích i cizích bylo devět. členských
.přednáškových pět. Přímo oboru duchovní správy se týkaly přednášky
ÍP. Hloucha (Působení kněze, 11. V), p. rady P. Viceníka (Kaménky Z
duchovní správy. 50. V.), P. Nesrovnala S. J. (Eucharistická činnost
mezi orelskou mládeží, 2. IV.) s › .

S duchem nynější školy obeznámil nás V poučném referátu ústřední
"tajemník MCÍM Jos. Papica (Kněz jako katecheta, člen učitelského sboru
a jako vychovatel mládeže. Ó. lll. 1951.).

Příhodně před Významným smírným dnem za Rusko (19. Ill. 1950)
:promluvil na pozvání Jednoty ve dvoraně ústavní dr. Valerij Vilinskij
to útisku křesťanství na Rusi. Smírnou. pobožnost konala Jednota s ce-
filým katolickým světem na svátek sv. Josefa po úchvatném proslovu p.
“-protektora Stoj. lit. jednoty, univ. prof. dra Cinka. Po jeho elektrisují-
-cích slovech dojímavě znělo Z kůru Pickovo Umučení, přednášené čes-
ćkým pěveckým sborem. - Sluší dodati, že světový zájem o Rusko sdí-
fleli i bohoslovci, povzbuzení přednáškou dra Vilinského a výstavkou
-obrazů a knih O Rusku, a věnovali všestrannou pozornost publikacím
o pravoslavném východě. t

Jiné proslovy, P. Fajkuse S-V. D. Z Nitry se světelnými obrazy
(21. lll. 1950) a P. Lepky S. J. o misiích obrátily naše mysli více ke
slovům otčenáše „přijď království tvé". Pěkný Výsledek přednášky P.
.Lepky byl, že Cyrilomet. kroužek. který tři posledně uvedené přednášky
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dání tradičního Velehradského sjezdu. Qd dubna hlavní část korespon-
dence se zabývá ideovou i materielní stránkou sjezdu. Ctyři výborové
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ské schůzi. Finančně dopadl sjezd pro Jednotu jako obyčejně deficitem.
K morálnímu dobru sjezdu lzepřičísti skvělou účast kněží a bohoslovců.

Jednota vyšla vstříc přání členstva o nové vydání skript Z paeda-
~_gogiky p. rady Kubíčka. Bylo pořízeno na vlastním stroji a rozmnožo-
Vači 500 exempl. Za pomoci členů Jednoty, jejichž práce byla přiměřeně
honorována. Před prázdninami se rozeslalo přes 50 letáků abiturientům
.středních škol o studiu theologie. ˇ

V druhém správním období za Vedení Jar. Ričného usilovala Jed-
nota o překlad Albana Stolze Erziehungskunst. Překlad je Z velké části
hotov, a bude záležeti na redakci, jak brzo překlad bude opraven.

K extensivní práci patří také udržování styků. Korespondence za
správní rok dostoupila čísla 550. dopisů representantú našeho života
vzpomínám: gratulaci J. M. ndp. arcib. Dru L. Prečanovi, J. M. Msgru
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úřadu V Ladomirové u Stropkova zaslala Jednota 250 Kčs na opravu
kostelů V přifařených vesnicích. Pokud bylo lze, přispěli členové i na
stavbu jiných kostelů, když se o to žádalo.   

Přednáškami se snažila Jednota doplniti fakultní vzdělání členstva.
Přednáškových schůzí řečníků domácích i cizích bylo devět. členských
.přednáškových pět. Přímo oboru duchovní správy se týkaly přednášky
ÍP. Hloucha (Působení kněze, 11. V), p. rady P. Viceníka (Kaménky Z
duchovní správy. 50. V.), P. Nesrovnala S. J. (Eucharistická činnost
mezi orelskou mládeží, 2. IV.) s › .

S duchem nynější školy obeznámil nás V poučném referátu ústřední
"tajemník MCÍM Jos. Papica (Kněz jako katecheta, člen učitelského sboru
a jako vychovatel mládeže. Ó. lll. 1951.).

Příhodně před Významným smírným dnem za Rusko (19. Ill. 1950)
:promluvil na pozvání Jednoty ve dvoraně ústavní dr. Valerij Vilinskij
to útisku křesťanství na Rusi. Smírnou. pobožnost konala Jednota s ce-
filým katolickým světem na svátek sv. Josefa po úchvatném proslovu p.
“-protektora Stoj. lit. jednoty, univ. prof. dra Cinka. Po jeho elektrisují-
-cích slovech dojímavě znělo Z kůru Pickovo Umučení, přednášené čes-
ćkým pěveckým sborem. - Sluší dodati, že světový zájem o Rusko sdí-
fleli i bohoslovci, povzbuzení přednáškou dra Vilinského a výstavkou
-obrazů a knih O Rusku, a věnovali všestrannou pozornost publikacím
o pravoslavném východě. t
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(21. lll. 1950) a P. Lepky S. J. o misiích obrátily naše mysli více ke
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podnítil, utvořìl za finanční a morální pomoci Jednoty apoštolát modlit-Í
by za misie a hl. za unii. A 1 c

. Kusem retrospektivy Z našich dějin a mileniového Svatováclavského-
roku byla přednáška p. ministra a místopředsedy senátu dra M. Hrubana
o tradici V našem národě. (1. VI.) j

Své zkušenosti na cestě do Karthaga sdělil s námi ve dvou před-
náškách náš milý protektor p. dr. (Šimek. V první rozvinul bohatý obraz
života karthaginského za I. éry křesťanské a života africké církVe.jV
druhé, cestopisné, podal doprovod k Vlastním promìtaným obrazům.

Na členských schůzích -- kromě organisačních záležitostí-- pro-
mluvili ctpp. Ríčný (0 dýchacích cvičeních, 10. lV. 1950), Josef Fuks
(Čechoslováci V Americe, 25. V.), vlp. Talanda o vyznamu velehradskych
sjezdů (15. VI). J. Míša podal referát o VII. Mezinárodním kongresu
akad. pro misie (VII. CIAM) V Lublani (14. XI.) a Jos. Kleveta o So-
lovjevovi (50. I. 1951). . j

j Slavnosti, které pořádala Jednota a na kterých mimo řečníky účin-
koval náš pěvecký sbor, byly tyto: Na počest nových podjáhnů (16. Ill.
1950), pietní oslava Ť arcib. Stojana a Zároveň zahájení činnosti V le-
toším stud. roce (21. X), oslava státního svátku 28. X., kdy Jednota
podle dobrého zvyku byla ZasVěcena«B. Srdci Páně. -- Mikulášský ve-
čírek měla V režii Jednota, která uspořádání svěřila lll. r. Lesku se
dostalo večírku- návštěvou vlp. .představených a p. profesorů. Jejich po-
mocí, jakož i velkou investovanou sumou p. dra Cinka se stalo,,že le-
tošní Mikuláš byl pro Jednotu skutečně dobrým Mikulášem. Po, kolika
letech je zase mikulášský Večírek aktivní.

Jednota vysílala na konference pražského Ústředí své delegáty. jak
do Prostějova, tak i do Kroměříže.Bohosloveckého organisačníhokursu
V Novém Bydžově se zúčastnil za členstvo delegát. Vměsíci září se súčast-
nili čtyři členové Jednoty Mezinárodního kongresu akademiků pro misie
vLublani, nebot sl. ministerstvo školství a národní osvěty jim udělilo na
žádost odeslanou Stojanovou lit. jednotou patřičnou studijní podporu.

V programu Jednoty jetaké podporovati literární snažení boho-
slovců. Minulý rok byl velice Vhodný na vypsání soutěže. P. protektor
poradil sám, že V jubìlejním svatoaugustinském roce nejlépe vyhovují
témata o sv. Augustinovi. Z podaných konkurenčních prací byla poctěna
l. cenou práce bohoslovce lll. ročníku Františka Hamraly na téma: SV.
Augustin tu Tomáše ze Stítného. I. část. Knížky šestery o obecných Vě-
gech křesťanských. (Pokus o zjištění vlivu a citátů V díle vladyky ze
Stítného.) Druhou cenu obdržela studie bohoslovce ll. roč. Bohuslava
Jurošky o e tématu: SV.. Augustin. Přehled po jeho díle a filosofii. Náklad
(Í. cena 500 Kč, ll. cena 150 Kč) zaplatil p. protektor.

Clenové přispívali literárně do časopisů. hl. do Apoštolátu sv. C.
aj M., Musea, Anděla strážného, Našeho domova, denního a týdenního
tisku po ,předchozí censuře. --~ Sem zapadá. zmíniti se o kolportáži
časopisů, které obstarávála buďto Jednota anebo někdo Z členů.

. Pro adaptaci budory se stěhovalaněkolikráte naše čítárna. a to
ne do místností právě prostranných. Proto vymohl p. prof. Cinek ještě“
druhou čítárnu hl. pro literaturu dogmatickou a asketickou. Čítárna byla
slavnostně otevřena výstavkou bibliografických tisků Lidových závodů;
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tiskařských a nakladatelských v Űlomouci. Postupně byly instalovány
exposice různých knih a edicí. Vyložena byla literatura o sv. Augustinu
v posledních letech vydaná, publikace dra Ign. Kluga, Edice Smíru,
Lbrožůıjky Zivotem.

Stojanova literární jednota se cítí vázána díky svému protektorovi.
že tolikrát nás povzbuzoval, když jsme ustávali, a Často za nás interveno-
val; yzdává díky všem, kteří jakkoliv podporovali, Zvl. msgru Kutalovi,
dp. Suránkovi, D. T. řečníkům, těm, kdož nám poslali vánoční a j. dárky.

Konečně dovolujeme si oznámiti nový výbor. jak se ustavil po roční-
kových volbách : Předseda Karel Kremser, místopředseda Bedřich Hoffman,
jednatel Fr. Hamrala, pokladník R. Prokop, knihovník Frant. Němec,
členové výboru: Ant. Pabík, Qt. Trtilek, Al. Valášek a Josef Pechanec.

Přejeme jim do nového roku svěžestí a rosy Boží. i
Jaroslav Říčný,  Franf. Hamrala,

odstupující předseda. - odstupující jednatel.

Cyrilomeíoďějslrý kroužek Sfojanovy Íiferární jednofy. Ý J

S pomocí Boží uplynul rok. pro kroužek významný. Již dlouho se
pocifovalo, že obor práce v Apologeticko-‹unionistíckěm kroužku jest
příliš obsáhlý, že jej třeba súžit. činnost kroužku usměrnit. A to jsme
také Vykonali. Nejen název kroužku změněn na „Cyrilometodějský odbor
Stojanovylit. jednoty", ale i duch práce, jejímž cílem jest vychovati v
kroužku nově nadšeně pracovníky cyrilometodějské. Droto už letos Skoro
všechny přednášky obíraly se otázkami slovanslxými. Bylo jich celkem
devět, Z nichž dvě pro celou Jednotu. -

Q trpícím Rusku krásně promluvil p. dr. Vilinskij, o hrůzách rus~
kých měli bohoslovci příležitost informovati se na malé výstavce slovan-
skěho tisku, již uspořádal kroužek v seminární čítárně. Přednáška ctp.
Soupala v předvečer svátku sv. Josefa obnovila dojmy Zipřednášky p.
dra Vilinskěho. Nezapomnělo se ovšem na apoštolát modlitby za trpící
slovanské spolubratry. Další přednášky byly: ctp. Gibala: Věroučně
rozdíly mezi Západem a Východem, ctp. Fabík: Několik obrázků ze
života podkarpatských Rusínů (se světelnými Obrazy), ctp. Halász: Litur-‹
gie sv. Jana Chrysostoma. Mimo program kroužku stojí .přednáška ctp.
Ciibaly o sv. Augustinu a Vldp. I3. Lepky T. J. Z Velehradu o misiích.
pro celou Jednotu. Űstatní schůzky bylyrázu debatního. i

Děkuji zde všem kolegům, kteří pro kroužek jakkoliv pracovali, at'
už sbíráním staniolu a poštovních známek, objstaráváním slovanských ča-‹
sopisů pro čítárnu  nebo šířením apoštolátních publikací mezi bohoslovci.

Můžeme S radostí říci, že kroužek pracuje v duchu cyrilnometoděj-
skěm. Vždyt' je to jeho posláním. ,,5aj bi moralo biti vaše semenišče
centrum vsega apostolskega gibanja, ker imate v svoji bližini slavní in
sveti Velehrad.“ Tak píší bratři Jihoslovaně, s nimiž kroužek vede žív
vouí korespondenci. Ano, Velehrad, hrob sv. Metoděje a velikého Sto-
jana, jehož 80letých narozenin Vzpomínáme, nechf jsou každému slovan-
skěmu bohoslovci pobídkou k práci. Vždyt tím více práce jsme povinni
vykonat, čím více milosti se nám dostane. A těch nám jistě hojně vy-
prošují naši sv. patronově i nezapomenutelný arcibiskup Antonín Cyril.
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Na valné hromadě kroužku konané 2. března 1951 byli zvoleni:
Předseda ctp. Jos. Sigut (Ill. r.), Zapisovatel ctp. Sedlák (l. r.). Hojnost
požehnání Božího pro příští rok ze srdce jim přeje

a í . f /Ílnfonín Fabik,
odstupující předseda.

^ , Siovanská knihovna..

Knihovníkem byl zvolen Richard Prokop. Důjčovalo se pravidelně
do prázdnin dvakrát týdně. V prázdninách byla knihovna přestěhována
do jiné místnosti, takže než byla uspořádána a nově seřazena, hlavně
Zásluhou ctpp. Víčara a Gibaly, uplynulo asi 5 týdnů. Z knihovny,
která nejvíce je frekventována od bohoslovců všech ročníků, vypůjčo~
vali si i kněží v duchovní správě a naši Vldp. p. profesoři a předsta-
vení Vašica, msgre Foltynovský, msgre Kutal, dr. Cinek, dp. spi~
rituál Suránek a Knihovna vzrostla o 50 nově zařazených svazků.
-- Do“ čítárny bylo dodáno daleko přes 20 časopisů a novin, Z nichž
některé předplácel p. protektor dr. Cinek, některé nám půjčovalApošto-
lát sv. C. a M. a 00. dominikáni. Všem vroucí díkylj

. R1'cÍıaI`d Prokop,
' odstupujicí knihovník.

Museum a arclıiv arc. Stojana.

Museum arc. Stojana bylo letos pro nedostatek místnostíˇve stavu
velmi neutěšeném. Cást sbírek umístěna byla u P. spirituála Suránka,
část v seminární knihovně. Teprve po svátcích velikonočních dvě vitríny
vystaveny byly na chodbě.

Archiv arc. Stojana je spousta dopisů, asi 10.000, které ho došly,
nebo i konceptů a originálů dopisů Stojanových. A toto množství pa-
píru je v pravém slova smyslu vecpáno do tří .přihrádek skříně, která
mimo to chová i několik desítek obrazů, diplomů čestného členství, alb,
památníků a mnoho výstřižků z novin o Stojanovi. Mezi těmito věcmi
nalezena byla Stojanova kázání téměř pro celý rok, některé z dob kapla-
nování V Dříboře, Ostatní V Dražovicich a Kroměříži, do tisku připravený
katechismus a část liturgiky, nedokončený překlad jakési knihy, částeč-
ná kartoteka, hojně lístků popsaných vtipy, několik řečí příležítostných.
akta, týkající se gymnasia a košíkářské školy v Dříboře atd. 5 pořádá-
dáním dopisů bylo započato, avšak pro nedostatek času zařaženo bylo
jen asi 500 kusů. Přes prázdniny hodláme učiniti výpisy Z pamětních
knih v rodišti a V místech, kde působil, a po prázdninách, až dostane-
,me vhodnou místnost, bude museum i archiv uspořádán a slíbenými již
dary, mezi nimi i deníkem Stojanovým, rozmnožen. -

. Síguf Franfíšek,
` J É archivář.

Sociologıcký kroužek. V J

. Clenové scházívali se v uplynulém správním období průměrně jed~«
nou za měsíc na schůzích s přednáškami. při výběru témat k nim bylo
přihlíženo na spontánní zájem jednotlivých řečníků a jejich praktickou.
Znalost toho, o čem měli přednášet. Tím bylo dosaženo obecného zájmu.
jenž míval odezvuv živých debatách. -- Exkurse se pořádaly dvě. Do
knihovny bylo zakoupeno několik sociologických publikací. -
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akta, týkající se gymnasia a košíkářské školy v Dříboře atd. 5 pořádá-
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. Síguf Franfíšek,
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Sociologıcký kroužek. V J

. Clenové scházívali se v uplynulém správním období průměrně jed~«
nou za měsíc na schůzích s přednáškami. při výběru témat k nim bylo
přihlíženo na spontánní zájem jednotlivých řečníků a jejich praktickou.
Znalost toho, o čem měli přednášet. Tím bylo dosaženo obecného zájmu.
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Výbor kroužku, jsa si vědom důležitosti tisku a vycházeje ze Zá›-ve
sady, že, má-li kněz býti úspěšným šiřitelem dobrého tisku, nutnějmusír
jej už před tím znát: celým svým vlivem působí k tomu, aby v boho-
slovecké čítárně byly, pokud možno, všechny noviny, Časopisy a knihy
v duchu katolickém u nás vydávané. „Bofzac Karel,

odstupujíci předseda..
pěvecký kroužek.

Začátkem školního roku 1930-1931 přibralo se do pěveckého krouž-
ku hodně členů Z I. ročníku -- třebas ne nejlépe kvalifikovaných; jsme
totiž na přelomu, kdy hodně starších členů Z vyšších ročníků brzy vy-
stoupí, bylo tedy nutno starat se O dorost. Tím se ovšem Zmírnilo po~‹
někud tempo co do počtu nacvičených skladeb, ale přes to se nacvíčily'
i těžší skladby (Foerstrův Skřivánek. Detzoldův Hymnus vítězný a
Aby se zpestřil program, zpívalo se několikráti při všeobecných schů-
zích 5.1.. J.

Letos o velkonocích byl dokonce pořádán veřejný duchovní kon-
cert v Lipníku. v němž účinkoval užší sbor (,,dvacítka"). Na programu
byly čistě duchovní skladby (Pickovo Umučení, Z jiných skladatelů Jindřich,
Nebuška, Dalestrina a Koncert -~ jehož nacvičení i provedení si vzal
na starost bývalý dirigent kroužku F. Ditrun -- se neminul bohatým účin-z
kem; kritické posudky dopadly příznivě.

Do vnitřní stránce byl do pořádku uveden archiv hudební, který
již od letoška má zajistěn další rozkvět, ježto byl kroužku poskytnut
pravidelný příspěvek na doplňování hudební literatury. (Do orchestru
přibyly flétna 6 Í['OmbOn). Vaněk, '

. dirigent.
Tě/ocvičný kroužek.

počtem členstva předčí ostatní kroužky, nebot i bohoslovci, větši-
nou bývalí cvičící členové orelských jednot, tuží a v pružnosti udržují
nadále chrám Ducha sv. _ své tělo. Novinkou v kroužku bylo Zave-
dení jednotného velení při cvičení podle vzoru velení u vojska, jak je
zavedeno V orelských jednotách. Dále byla pěstována i některá drob-y
nější odvětví předvojenské výchovy. Schůze měl kroužek 4. Členů bylo
56. Cvičilo se dvakrát týdně. Kromě toho hrajeme V letním období
wolley-ball V seminární zahradě a na orelském stadiu, kde se provádí
sport všeho druhu nám přístupný. Űrelské myšlence mezi bohoslovci
volám „Zdar Buh! Ý Fráni]-šek Jâgošł

. V odstupující jednatel.

Zpráva o činnosti Růže Sušilovy v Drazeza rok 1950-1951.
Když jsme se po prázdninách sjeli do semináře, nastal i Růži Su-

šilově nový život. Nový alespoň v tom ohledu, že se ujali vedení noví
funkcionáři a byli pro spolek získání noví členové. Hlavní linie činnosti
Růže Sušilovy zůstaly stejné, nebot jsou dány více méně trvalýmiokol›‹
nostnıi a poměry.

Důležitou složkou letošní/práce bylo schůzování. Vnitřní záležitosti
jednoty byly probírány a pořádány hlavně na schůzích výborových, jichž
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Když jsme se po prázdninách sjeli do semináře, nastal i Růži Su-

šilově nový život. Nový alespoň v tom ohledu, že se ujali vedení noví
funkcionáři a byli pro spolek získání noví členové. Hlavní linie činnosti
Růže Sušilovy zůstaly stejné, nebot jsou dány více méně trvalýmiokol›‹
nostnıi a poměry.
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bylo 7, tématem schůzí členských byly většinou poučné přednášky. Těch~
to členských schůzí bylo 7., Drvní, 12. října 1950. byla informační. před-
seda vysvětlil stručně Význam Růže Sušilovy V minulosti i V době ny-
nější, kol. Vinš podal zprávu o trnavském sjezdu slov. bohoslovců, jehož
se zúčastnilo Ó pražských“ bohoslovců. Knihovník promluvil o významu
knihovny.

26. října oslavili jsme 12. výročí naší samostatnosti. Vldp. Dr.
Josef Beran, profesor na bohoslovecké. fakultě, podal ve své srdečně
řeči rozbor Třebízského Modlitby za vlast. Do přednášce slavnostního
řečníka promluvil slovensky kol. Michálek. Při této slavnosti vyzname-
nal se také pěvecký sbor.  ,

Na třetí členské schůzi 50. listopadu podal kol. Matějíček své
dojmy Z pouti do Lurd. 25. ledna 1951 přišel k nám známý pracov-
ník V unionistickém hnutí profesor Dechuška, který nás poučil, jak mož-
no V každém prostředí pracovati pro sjednocení. 5 povděkem byly
přijaty 2 přednášky se světelnými obrazy, a to prvá 15. února o Aljašce
a tamějších misiích, druhá 19. dubna O pronásledováníiv bolševickém
Rusku. Na členské schůzi 14-. května přednášel D. Ferdinand K. Ne-
srovnal T. J., generĹ duchovní rádce 5. K. M. na téma: Práce mezi
mládeží p- povinná část kněžské pastorace. V předvečer svátku a ve
svátek svatého Jana Nepomuckého uspořádána Vždy večer svatojanská
oslava u sochy světce na seminární kvadratuře. pěknou částí oslavy byl
lampionový průvod za zpěvu svatojanské písně. D

Nejen schůzemi a oslavami projevovala se činnost Růže Sušilovy.
nýbrž ii V mnohých jiných věcech. Nutno se zmíniti především o knihovně
Růže Sušilovy, do níž získali jsme letos řadu nových knih, kde byl se-
psán a urovnán rozsáhlý archiv a pokračovalo se V novém katalogisofl
vání, loňského roku Započatém. Značného nákladu vyžádala si čítárna.
která byla vybavena nejdůležitějšími časopisy, jež musí dnes bohoslovec
sledovati. Více než kdy jindy cvičil se letos zpěv, který Růže Sušilova
podporovala zakupováním hudebnin. pěvecký sbor při různých příleži-si
tostech pěkne se uvedl.

pro slovanskou vzájemnost vykonalo se prozatím to. že naše jed~
nota jako V letech minulých sdružila bratry Slováky. studující na zdejší
bohoslovecké fakultě. volíc jich zástupce i do Výboru. udržovala přátel-
ství se spolkem slovenských akademiků Dovažanem, propagovala mezi
bohoslovci Spolok svätého Vojtecha, podporovala učení se slovanským
jazykům, poslala Ó delegátů na sjezd slovenských bohoslovců v Trnavě
a na slavnosti spolku sv. Vojtěcha. t

j Letošní správní rok byl ukončen valným shromážděním, konaným
dne 25 května. Na něm po zprávách odstupujících funkcionářů ujal se
vedení Růže Sušilovy nový předseda kol. Václav Vinš a, zvolen výbor“
pro příští správní rok: jednatel Josef Dikora, pokladník Juraj Maciak,
knihovník. Eduard Váša, Zapisovatel Jaroslav Vosátka.

Přejeme naší milé jednotě mnoho zdaru a Božího požehnání V
dobrém působení mezi českýmia slovenskými bohoslovci. a

 i ~ t J Jan Fiala.
jednatel.
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Z činnosti Slovenského cirkeVno~literárneho spolku
bohoslovcov ,,Bernolák“ V Nitre V r. 19504951.

Zatým čo nový život jara spieva o nepoznanej náplni neviditeľných
krás, o možnosti produktívnych sil, .plných iniciativy ku práci. skrvavev-
nej ranami rozdriapaných ilůzií a túžob a nezrodených skutkov, -- život
krůžkov speje ku koncu, doplňujúc svoje programy poslednými akordy
Vysilujúcej práce. Tam teplo nového ruchu života, - tu záverečné krúžky,
hlasy po potrebe odpočinku, volajůceho ku bilancii za celý rok, nutiafl
ceho ku zhodnoteniu vytúženého ůspechu našej práce.

Krůžok i V tomto roku za vdp. čestného predsedu Msgr. R. For-
manka plnil svoje určenie dobrým svedomím a nielen že sa neodchýlil
od vyznačených (direktiv duchovného dedictva, ale'prehl'bil tieto hodnoty
a opodstatnil V duši každého bohoslovca. Zvlášte pričinením sa nášho
vždy pohotového a pripraveného predsedu Arnošta Zatku (J. E. Bór).
Svojimi kritickými prácami (Kniha knih, obsiahle štůdia o sv. Augusti-
novi) a zvláště „Dohfadmi do ˇtvárnosti doby", intuitívne vyjadruje pod-
vedomé hnutia doby tak povrchnej a sohranej V plytké oblasti ambície
a najširšej popularity. Svojou kritickou metodou blizskou impressionizmu
vhlbuje sa do obličaja, do chcenia, určenia a situácie dnešného hnutia
a konštatuje tak 'obraz dobovej roztriešnenosti a nesůladu. Literárne kri~‹
tickými prácami sa zaoberali: Masár, Dázrtor, Foltan. ' .

Ostatné prednášky boly rázu sociálneho a historického. Sledujů
zaujmy cirkevné a ich vplyv na regeneraciu. a prelom duševný (prednášky
A. patku) a ospravedlňujú a obhajujú cirkevné nariadenie na podklade
historickom (prednášky F. Mikuša).  

pl Básni bolo prednesené ,12. Naši deklamatori. dbajúc co správny
ortoepicky Výraz, snažia sa čarovnýmpriútom svojho hlasu odhalit, od-
kliat' kúzlo a silu obsahu. Vtiesneného V úzky rámec rytmu. Zmienky
zaslúžia: Caprnka, Benuš, Bartozievicz, Drozd. . M j

Krůžok usporiadal 2 slávnostné akademie ajedno poloslávnostné
shromaždenie. Akademia usporiadaná na počest 1500 Výročia smrti sv.
Augustina bola Vrcholnou prácou nášho snaženia. dôstojného takého
velkého intelektuála cirkevného. Program obsahoval tri prednášky (,,Au-
gustínova cestaˇ ku Bohu“, životopisná pred. od F. Foltana, ,,Konfessie".
rozbor od A. Zatku, „lìncyklika o sv. Augustínovi“, pred. A. patka) a
dva sborové spevy. Qslava sv. Augustina jako i prednášky Venované
osobnosfam domácím i cudzím dokumentujú náš zaujem a porozumenie
pre Všetko, čo krásneho vytvoril ľudský duch.

. Na rok 193.1-1952 boli zvolení títo funkcionári: predseda: Emil
Januš, bph.lIl. roč.; tajomník: Andrej patka, boh.. ll. roč.; Pokladník:
Rudolf Stevula, boh. III. roč.; Zapisovatel' Ferdiš Foltan, boh. ll. roč.;
knihovník Felix Mikuš, boh. III. roč.; podzapisovateľ: Karol”Kuko, boh.
I. ročníku. ˇ . s

Nový predseda pri prijatí svojej funkcie prejavil ochotu pracovat'
V zaujme krúžku V stopách nášho predošlého predsedu.
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Referát Spolku sv. Pavla Apoštola V Spišskej Kapituli
za rok í9Ž>0~1951.

Llplygul rok spolkového života -if utiekol jako voda V bystrom
potoku. Clenovia Spolku občerstvení vel'kými prázdninamidali sa s
chutiou do práce. Ba niektorí i cez vakácie usilovne sbieralí a sosku~-
povalimyšlienky na práce, ktoré honoroval peňažitou odmenou Vdp.
prefekt M. Mrkva, čestný predseda nášho Spolku. Ódmenený bol brat
J. Cirech za prácu „Učinkovanie duch. správcu V smerniciach kat. akcie“.

Celoročně učinkovanie nášho Spolku zahrňuje 10 shromáždění. Z
tých sú 4 riadné, 5 akademie, I Výborové a 2 valné shromáždenia.
Schôdzky boly zaplnené 7 prednáškami: 3 pastoračné a 4 sociálné.
Prednášali: br. Cırech: „Učinkovanie duch. správců V smerniciach kat.
akcie“ a „V čom sa líši hnutie krest. robotníkov od hnutia robotníkov
socialistických“ (prvá prednáška bola rozdelená a prednesená na troch
schôdzkach), br. Bugár: „Príčiny dnešnej hospodárskej krízy“ a,,K 10.
roč. jubileu J. E. osv. p. biskupa Jána Vojtaššáka.“ Jednou prednáš-
kou obohatil náš program í Vdp. profesor Dr. Josef5pirko a to „K
40. roč. jubileu Encykliky „Rerum Novarum.“ Jeho zásluhou boia uspo-
riadaná k tejto príležitosti na 1. mája i akadémia.

.Z práce vidno, že členovia Spolku chápu svoje poslanie: pastoro-
vat a zaoberat sa socialnými problémami. Náš spolkový život obvesefl
l'ovaly odbočky a to: „Spevokol“ pod vedením predsedu br. Jozefa
Mikušku, ktorý celou energiou povzbudzoval bratov k usilovnému cvi-
čeniu spevov. Výsledok bol pekný, lebo nás skutoćne často prekvapili
novými sborovými spevmi. „Hudobní odbočku“ Vìedol br. Julius Kotík.
Soskupil si potrebný počet bratov, ktorí sa o hudbu zaujímali a nacvičil
s nimi mnoho klasických kúskov. ktoré potom na schôdzkach a na a-
kadémiach predniesli. Podľa Stanov dal Spolok odslúžiti sv. Omšu za
členov. 2 :_

ˇKorešpondencia Spolku bola Vel'ká. Dopisovali sme si s ,,Ll. 5.
Kg 5.", s bratrskými Spolkami na Slovensku. na Morave. ba i s nie?
ktorými českými. Knižnica Spolku obsahuje 750 sväzkov slovenských
a inorečových. Prikúpili sme si 50 nových sväzkov. V obehu bolo o~
kolo §00 knih. Vo väzbe 20 sväzkov. Űdberali sme 21 časopisov.

Clenovia Spolku sa zaslúžili vydaním prekladu románu „Staré
Dievča“ od Pierre l' Ermite-a, pařížskeho kanovníka, o rozšírenie dobrej
knihy. Spolok ho vydal svojím náklaˇdom, a bratia sa vyznačili usilovv
nou expedíciou toho románu V tom povedomí, že plnia peknú pasto-
račnú úlohu, rozširujú zdravé. myšlienky a lejú útechu do ubiedených
sřdc. Takto doplňovali bratia spolkovú vnúternú činnost i Vonkajšou.
Spolok im teraz ďakuje za ich spoluprácu.

Clenovia prispievali do rozličných časopisov básňami a prácami
súc sdružení V „Literárnej odbočke“ pod vedením predsedu br. Jur.
Óndzíka. Riadnych členov bolo 54-, prispievajúcich 20, čestných 11 a
zakládajúci 4-.: “ V ř i A

› Na záverečnom shromaždení dňa 10. mája bol zvolený nasledujúci
výbor: .Predseda Pavol Matis, tajomník ˇJOZˇef Duraj, pokladník Pavel
Sopko, zápisník Jozef Gočal, knihovník St. Smálik, podknihovník Pavel
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Buocik-Colko, kritikoviaz I. Simon Záhora st., ll. Juraj Qndzík, reˇVizori:
Jozef Daniel a Ján Schelling, predseda „Spevokol~u“ Juraj Simko,
predsedaˇ „Hudobnej odbočky“ Julius Kotík. predseda .Literárnej od-
bočky" St. Zelený.

Fraňo Haďri-Drevenícký, A/líc/ıal Žufřa,
j odstupujúci predseda. odstupujúci tajomník.

Zpráva o činnosti Űsvaldovho liter. krúžku slov. bohoslovcov
V Trnave za správny rok 19304931.

Výbor zvolený 27. dubna m. r. na správny rok 1930-1951 vo svo-
jom složení mnoho sluboval. Ale toto očakávanie mohol splnit len čias-
točne, lebo už 5. októbra musel sa vzdat. Príčinou toho bola Vel'ká
zaujatost štúdiami br. predsedu a br. podpredsedu, ktorí jako pätoročiaci
:mali byt skorej vysväteni. jak sa počítalo; nemohli sa preto cel'kom od-
dat činnosti V krúžku. Qkrem toho br. tajomník odišiel študovat boho-
šlovie do Qlomúca a br. I. Zapisovatel' do Prahy. Teda práca tohoto
výboru bola obmedzená len skoro na prázdniny, ked tento mal na sta-
rosti sjazd slov. bohoslovcov 5. srpna V Trnave, Z príležitosti Ö0ročného
jubilea Spolku SV. Vojtecha. Túto svoju úlohu so zdarom vykonal.

Nový výbor bol Zvolený 12. října m. r. Za obdobieobidvoch vý-
borov bolo 23 schôdzok, Z ktorých 10 bolo vzdelávajúcich, 5 slávnost-
ných, 5 členských. jedno mimoriadné Valné shromáždenie a jedno valné
shromáždenie. Výborových schôdzok bolo ll. Riadnych členov bolo 50,
podporujúcich 29 a Zakládajúcich 51. Vzdelávajúce schôdze bývaly každú
druhů nedelu. Pracovalo sa pod vedením Vdp. čestného predsedu Dr.
Stefana Dubravca, prof. bohoslovia, ktorý nám hned na začiatku roku
dal smernice našej krúžkovej práce: usilovat sa to, čo sa učíme z teo-
logických knih, vedet podat jednoduchým, populárnym Spôsobom i od
nás menej vzdelaným; na druhej strane ale nesmieme se dat zahanbit
ani od nás múdrejšími. Dl'a týchto smerníc niesla sa i naša práca.
Prednesených prác bolo 25 a IÖ básní. Práce boly najrôznejšieho dnu-
hu; tak 5,kultúrne, 4- príležitostné (na slávnostiach), 5 teologické, 2 apolo-‹
getické, 2 kultúrne, 2 biblické, 2 Zábavno-poučné. 1 cirkeVno~historická,
1 lit.~historická. 1 poučná, 1 praktická a jedon pokˇus o feuilleton.
.Spomenem len niektoré. Vel'mi časové téma mal br. Sčepko „Církev
a školská otázka“, ked pravda práve V našich dnoch sa odohráva boj
o katolícku školu. Podobne veľmi časová práca bola br. l'ludec_a st.
„Spalovanie mrtvol" a apologetická práca br. Jozefa Gajdoša „Ci je
'náboženstvo krestanské vôbec a katolícke zvlášt príčinou hmotného ú-
padku svojich přislušnikov.“ Tiež zaujímavá bola čisto teologická práca
br. Piknu „O očistci", V ktorej dokázal jastvovanie tohoto zo SV. Pís~
ma, Z Tradície a zo sv. Qtcov. Nemohlo ujst našej pozornosti 1500-
ročné jubileum smrti sv. Augustina. Br. Dudáš V prednáške „Űsobnost
sv. Augustina V jeho konfesiach". vylíčíl osobnost a Vel'kost ducha naj-~
väčšieho myslitel'a sveta, jako básníka. tilozota. učenca a svätca.

V ostatných prednáškach bolo videt, že členovia 'krúžku pozorne
si Všímajú všetky prúdy nášho verejného života či je to už Z kultúrneho
ohl'adu (br. Ližbin „Slovenské výtvarné úmenie po prevrate") či Z po~
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litického (br.: Ščepko „Politika dl'a kat. zása,d"). Tiež chúlostivý problém
národnostný nezostal bez pozornosti (br. Fidluš „Národ a postavenie
cirkvi k ná_rodnostiam").' Niektoríbratia všimajúc si zvláštností af zaují-
mavostísvojhorodného kraja oboznámili nás s nimi v krúžku(brż-«Be;-
nedikovič .Niečo o džbtánkarstve na záp. Slovensku“ a, br.
„Leopoldovská trestnica"`). Aspoň približneísom naznačil,iakýmisn1_ermi
šla naša práca V krúžku. Prednašatelia básní najviac si brali slovens.kých
básnikov (Sladkovič. t Hviezdoslav, Rázus, Roy atd). Qkrem, toho br. Zák
a br. Fidluš nám, predniesli svoje Vlastně básne. Br. Fidluš n“á,s.štyrikrát
mile prekvapil svojimi vlastnými básňami, ktoré samé aich prednessa
vel'mi“páčily, což svedčil Vždy dlhotrvajúci potlesk po prednese.

Krúžok vždy okázalým Spôsobom a dôstojne oslávil 4-. máj, 28.
október, kde vždy odznely ozaj zo srdca prýštiace a povzbudzujúce slova..
či užz úst prednášajúcich, či Z úst. Vysokodôstojnych pánov hostov a
predstavenýchi Zvláštnostou tohoto roku byly "dve slavnosti. Prvá 8. de-
cembra k pocte.Nepoškvrneného Počatia P. Marie. Slávnostnú schôdzu
zahájil p. predseda za pritomnosti Vdp. čestného predsedu a všetkých
členov krúžku; v krátkom prívete poukázal, že sa svedčí nám bohoslov-
comjuctit Nepoškvrnene Počatú a prosit Tú, ,,o ktorej nikdy nebylo
počut, ,nžfe by bola niekoho opustila, kto sa k nej dôverou utiekal“. Na
to brýˇDudáš vážným a melodíckým hlasom .predniesol báseň Mišútha
,Nepoškvrnene Po,čatá". Potom br. Jakub Cıajdoš prečítal pozorne Vy-›
pracovanú teologickú prácu ,,Nepoškvrnene Počatá P. Maria", pouká-
žuc na čistotu a krásu Matky Božej. Na konci vyzval br. prednašatel'
prítomných, aby nám P. Maria bola vzoromflčistoty a aby sme sa k
nej V každej potrebe utiekali. Následovala pieseň „Ave Maria“ spieva-
ná br. Dudášom a Perneckým, ktorých na husliach dopreyádzali br.
Horvát, Hudáč a Kiššík. 0 zázračnom Lurde prednášal br. Simúth, Vyv
líčiac jednotlivé zjavenia ,pasáčky Bernadetti jako i jej život. Zatým spe›~
Vokol krúžku zaspieval štvorhlasne ,,Milosti božej bohatá“ pod vedením
br. Mikulku. Zaspievaním pápežskej hymny túto milú slávnost br. pred›‹
seda zaklúčil.

Druhá slavnost bola 12. apríla Z príležitosti 5. Výročia smrti Fr.
Richarda Qsvalda, prvého rektora trnavského seminára a protektora
nášho krúžku, ktorého meno tento i nosí. V prívete br. predseda ozna-
čil Qsvalda jako náš vzor, či už jak svedomitého kňaza či jak kňaza-
vlastenca. Upozornil nás, že ked už ceľkom nekráčame V šlapajoch
Űsvaldových, aby sme sa aspoň od nich daleko nevzdialovali. Br. Sa-
latňai V pečlive a dôkladne vypracovanej prednašku ,,0svald` a jeho
životně dielo“ vylíčíl podrobné život, štúdia gymnaziálne V B. Stiavnici
a V Trnave a teologické V Qstrihome, účinkovanie pastoračne a lite“
rárne práce Qsvalda. Obraz ozaj opravdivého svedomitého kňaza d'laz
srdca Kristovho. Kto bol Ósvald, čo sme V ňom stratili a jak miloval
svoj slovenský národ, za ktorý tol'ko pracoval a ešte viac trpel sú dô-
kazom. jeho posledně Slová, povedané Vdp. Dr. Pavlu Ziškovi: ,,Pal'ko=
môj, povedz slovenskému národu, že som ho veľmi, veľmi miloval“.
Potom br. Fidluš predniesol oduševnene svoju vlastnú báseň ,,0sval-
dovi“. Br. Dudáš V krátkej ale tým zaujímavejšej prednáške „Kňaz a
vlastenectvo“ podal nám obraz pravého nezištného, nekompromisného
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a opravdivého ~vlastene‹:tVa, zakladajúce sa skutkoch. a nie na prázd-
nych slovách, ktorého príkladom je práve Űsvald, ktorý' tak krásné
vedel spojit cit náboženský a vlastenecký. Nato krúžkový Spevokol
zaspieval štvorhlasne „Requiem“ od Demény-a pod uduševnenýmve-
dením br. Sulu. 1

Členovia krúžku vždy prispeli k programu vianočnej slávnosti a k
oslave svíatku sv. Tomáša Akvinského, ktoré boly poriadané spolu s
tunajšímí_ madarskými bohoslovcami. Krúžok udržovat stály lístovný styk
okrem USKS so Všetkými slov. a českými bohosloveckými krúžkami.
Krúžková knižnica má 94-6 sväzkov, príbudlo toho roku 51. Óbjedná-
valí sme tieto časopisy: Akord. Karíta, Cas. Kat. Duchovenstva, Česko-
slovenská Zena, Don Bosco, Duch. Pastier. Hlasy Z kat. mísíí, Jednota
(americká), Jitro, Kat. kázne. Král'ovna sv. Rúženca, Kultúra. La vie
catholique, Literárně listy. Mariánská Kongregácia, Náš věstník. Na hlu-
binu, Podrast, Posol, Pútnik, Přehled, Rast, Rozvoj, Serafinský svet.
Slov. Pohľady, Tatránsky Qrol, Svätá Rodina, Stastná Rodina, Ženská
'jednota (amerícka) a Zivot. _

T. Na valnom shromáždění dňa 26. dubna bol zvolený na správný
rok tento Výbor: Predseda Emil Matuška, podpredseda Josef Cıajdoš.
tajomník Fr. Bernadíč, pokladník Karel Jeřábek, knihovník Cyril Dudáš,
I; Zapisovatel Vojtěch Kincel, ll. Zapisovatel Michal Fídluš, revísori
Stefanik a Michal: Salatňai. A “ “ ˇ

. Josef §1'múf/7
za tajomníka.

Literárny krúžok SV. Jána Zlatoústeho bohoslovcov V Košiciach.

Tohoročná činnost nášho krúžku sa smelo môže postavit do radu vý-
sledkov ostatných rokov a predsa nebola až taká, aká sa zpočiatku dala oča-
kávat. Bolí to najmä noví členovia. od ktorých sa mnoho čakalo, ale ktorí
.Z nepochopítefných príčín nevníesli kýženu víeru do krúžku. Dútame však.
.že ukážu V budúcom školskom roku, že nádeje V ne kladené sú oprávnene.

V Na slávnosti k 28. oktôbru a na riadných schôdzkach odznelo do-
hromady 10 Znamenítých prednášok, níekol'k0 básní, húslové solo. tlautové
solo as doprovodom klavíru a sbor zaspieval 2 krásné skladby. Ze spome-
nutych 10 prednášok dve byly odmenené po 50 Kč Z daru Vdp. čestného
predsedu krúžku dra Spesza. V rámci krúžku boly usporiadané tiež dve
slávnosti: slávnost mísíjnej nedele a karitatívneho odboru. V daktorých ča-
sopísoch (Rozvoj, Museum, Kat. círk. Zprávy) boly tiež uverejnené literárne,
-estetické a informačné zprávy, které dokazujú, že sa pracovala aj ináč.

V nový výbor sa skladá mnoho nádejíl Uvidíme!
Touto cestou sa tiež cľakuje starému výboru za Vykonanú prácu. Uro-

bili čo sa dalo urobit a čo sa má ešte urobit. ktomu musí príspiet nielen
terajší výbor, ale aj členstvo krúžku. Sme mladí, treba nám so vztyčenou
hlavou íst Vpred, spieva básník. Priložme raz teda ruku k dielu, ktoré
je našou svätou povinnostou, uvedomme si, že za hrivny vnás uložené.
vbudemje raz odpovedat, nedajme sa znechutitníčím a naša námaha musí
.b t 'korunována ús echom.y p 5 /lrfufa.
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NOVÉ KNIHY
Ísidor Vondruška .- ŽIVQTOPISY SVA-

TYCH V pořadí církevních dějın. Díl II.
Vydal Ladislav Kuncíř, .nakladatel V Praze

V' I V ~. l _ . _II, Vorsı Skaˇul c _3o ' __ V I
Druhy dıl Zıvotopısu, jejichz první Sva-

zek byl S uznáním a pochvalou uvítán, je
V rukou čtenářů. C0 bylo řečeno o prvém
svazku, platí ještě plnějı o tomto.Jsou zde

/V ° V ' V I I I Ovylıcenı svetci od doby Stehovanı narodu
V I V'VÍaz do 14. století. Zevrubnejsı prameny Z

těch dob umožnily autoru podati podrob-
V'V/ I I kl/ 1nejsi zpravy, ale povaha dila u ada a mu

I Q O Vmeze. Je znátı jeho snahu, aby při vší struc-
ností podal co nejvíce. Dnešní době, jež
se Vyznačuje rychlým tempem, dobře od-
povídajj tyto Stručné žıvotppısy. Kéž ,by
se aspon V tomto rozsahu Zjvcjtyv _sVatych
zpaly! Fysıognomıe a Vyznacne .cıny Sva-
tych plastıcky vystupují; není zde Struc-
nostı přílišné, která Stírá ındıvıdualıtu o-
sobvno/Stí. Výstıž/něvzde zachycen ráz pří-
Slusnych období dejin. Gesfa de: per San-
cíos možno nazvati toto dílo. Fluminis
Ímpeíus Iaeı'ı'ı'I'cał civiřałem Dei -- Síly nad-

V' I ' V I _ I Iprırozene, jez proudí Skrze Svate, doda-
vají radostně svěžestí dějinám církevním,
'zúrodňují kulturu Světa. .

Zasluhuje uznání a obdivu i nakladatel,
jenž knihu tak vzorně vypravenou, mno-
ha obrazovými přílohami vyzdobenou po-z
dává čtenářstv-u za tak levnou cenu. ještě
divnější by však bylo, kdyby dílo toto, tak
Významné a užitečné, nenašlo dosti -inte-
resentů, kteří by si je koupili.

D. A/hønm 1>APEŽovÉ.Dfl px-vý. Čáxz
prvá. Přerov 1931. Nákladem Nového
Národa.

„Vix unquam genuina historiae ecclesi-
asticae cognitio inter populos adeo defuit,
ut hisce temporibus videmus,“ píše apošt.
nuntíus Ciriaci autoru tohoto díla. Z této
Všeobecné Sentence asi nejméně lze Vy-
jmouti český národ, jenž za horami před-
sudků a hlubinami nenávisti si nedovedl.
zachovat nezaujatý pohled na nejúžasnější
Sociální (vyjádřeno běžnou terminologii
dneška) instituci na světě -- Církev, a na
člověka, jenž jest (jak exotické pro gene-
raci, odkojenouˇ monísmem I) zástupcem
Boha na zemi. Cekáme na českého Pastora
a nemajíce dosud téměř nic, zdravíme
každého, kdo proniká rádiem V tvrdou
půdu. P. Alberti se osvědčil .oddaným
dělníkem. Opíraje se o vřelý Zájem a bo-
hatý pramenný -materiál podává dílo in-

2167

Struktivní, třebaže populárně zpracované.
Zachovávaje naprostou objektivitu, oži-
vuje látku kulturně-historickými exkursy
a _ jak přirozeno -- V dějinách papež-
ství podává dějiny Církve. První svazek
sahá až po smrt papeže sv. Agathona r. 6 8 I.

Zn

D. Ffønťžšøh Zˇáh T. _/,z PAN JEŽÍ
KRISTUS. Díl II : Jeho dílo. Díl III.
Jeho život. Lidová tiskárna V Opavě 193 I.

, Již V 2. čísle jsme upozornili na dílo
významného vědce, známého pracovníka
V katolické věrouce, P. Frant. Žáka: Pán
Ježíš Kristus. Tehdy byl posudek jen o
prvním fdíle a nyní, když již máme celé
dílo V rukou, připojujeme několik pozná-
mek k dílům dalším. Upřímně můžeme
VI ' \ı V I I I I U V/ I 'rıcı, ze ocekavanı dílu dalsich nas nejen
nezklamalo, nýbrž že nás plně uspokojilo.
Ve druhém díle podává autor rozbor Vy-
kupitelského díla Kristova. Osvětluje po-
jem vykoupení, všímá Sibludů o vykou-
pení, mluví o vhodnosti Vykoupení atd.
Na konec má krásné úvahy o Kristu-
králi, jichž možno knězi dobře použítí
pro kázání na Svátek Krista-Krále. Ve tře-
tím díle je podrobně vylíčen život Krista
Pána. O tomto díle můžeme říci: „Finís
coronat opus“. Je to díl poslední, vrchol-
ný, původní, pejvzácnější a Všem přístup-
ný. - Cerpaje Z nepřeberných pokladů
evangelijních, dovedl tak mile všem při-
blížit toho Krista, -který se proto vtělil,
narodil a zemřel, aby nás vykoupil. Pev-
ně doufáme, že dílo tak hodnotné ne-
zůstane bez povšimnutí, ale že každý,
kdo hledá poučení, po něm Sáhne. k

-ou .
Dr. O. Karlík _-I VÝLZNAMV PANEN-

STVÍ V MRAVNIM -ZIVŰTE podle SV.
Ambrože. Olomouc 1931.

Křesťanství vítěznou silou Svých ideí a
zářnými Vzory čistého života přemohlo
starý pohanský Svět římský a řecký. To-
též křesťanství je dnes postaveno před ten-
týž úkol: obroditi mravně pokleslé lidstvo,
týmiž zbraněmi -- svatosti manželství (en-
cykl. Casti conubii) a Vznešeností panictví.

Nadšená slova Velikého biskupa milán-
Ského, Otce Západu,i dnes jsou s to vzbu-
diti snahu po krásné, ale také vysoké o-
zdobě, panictví. SV. Ambrož o panictví
mnoho kázal, psal knihy i listy, což Vše
mělo pěkně Výsledky, jak zaznamenává sv.
Augustin (Confess. VIII. 6, 15). Myšlenky

ııC/)(

i _,

ı_ V- n,,

_-,Š

š-“:

x 5*:.,,í; 1t

‹›
ł

'

'Š

xf.
êľ

d

.$

 t
1

1 ,..7-;”. .

ı„.
1

n.“ 3„53,

^v
A

4

-

l:'Z%

E87

»IQ

Ĺšš
§11

Ĺ
5

É
_.,,

§:__.

-‹ˇ.›ı-›.'-r:.~;:z

. ...,.,v.„. ‹z,.›~._._._. _ .__~.-._,ż-.z-:z'›'v'. ˇ`‹-$.f,‰-‹n,._'.-:.,- _ - .-_ ;;.;›.»-‹-'=~.___- ›_..
> , 1 “ \

tra.“_›“ı' ;5. É. ›7v 1/: " V ; . I

Ť '\` ' nf- (_ .
`:'ı~'-5; -'~.ç/_.~_~z_'štĚeť._~`;ˇ›^ ł\ _ z..._„.. _,iZ. ,L

~._,_

`\

7:.
ř

-v

W.. flłí-v

.‹ ‹=š_z_ za -
Y* íf É

I

, - -._,‹.-._.--ˇ .

NOVÉ KNIHY
Ísidor Vondruška .- ŽIVQTOPISY SVA-

TYCH V pořadí církevních dějın. Díl II.
Vydal Ladislav Kuncíř, .nakladatel V Praze

V' I V ~. l _ . _II, Vorsı Skaˇul c _3o ' __ V I
Druhy dıl Zıvotopısu, jejichz první Sva-

zek byl S uznáním a pochvalou uvítán, je
V rukou čtenářů. C0 bylo řečeno o prvém
svazku, platí ještě plnějı o tomto.Jsou zde

/V ° V ' V I I I Ovylıcenı svetci od doby Stehovanı narodu
V I V'VÍaz do 14. století. Zevrubnejsı prameny Z

těch dob umožnily autoru podati podrob-
V'V/ I I kl/ 1nejsi zpravy, ale povaha dila u ada a mu

I Q O Vmeze. Je znátı jeho snahu, aby při vší struc-
ností podal co nejvíce. Dnešní době, jež
se Vyznačuje rychlým tempem, dobře od-
povídajj tyto Stručné žıvotppısy. Kéž ,by
se aspon V tomto rozsahu Zjvcjtyv _sVatych
zpaly! Fysıognomıe a Vyznacne .cıny Sva-
tych plastıcky vystupují; není zde Struc-
nostı přílišné, která Stírá ındıvıdualıtu o-
sobvno/Stí. Výstıž/něvzde zachycen ráz pří-
Slusnych období dejin. Gesfa de: per San-
cíos možno nazvati toto dílo. Fluminis
Ímpeíus Iaeı'ı'ı'I'cał civiřałem Dei -- Síly nad-

V' I ' V I _ I Iprırozene, jez proudí Skrze Svate, doda-
vají radostně svěžestí dějinám církevním,
'zúrodňují kulturu Světa. .

Zasluhuje uznání a obdivu i nakladatel,
jenž knihu tak vzorně vypravenou, mno-
ha obrazovými přílohami vyzdobenou po-z
dává čtenářstv-u za tak levnou cenu. ještě
divnější by však bylo, kdyby dílo toto, tak
Významné a užitečné, nenašlo dosti -inte-
resentů, kteří by si je koupili.

D. A/hønm 1>APEŽovÉ.Dfl px-vý. Čáxz
prvá. Přerov 1931. Nákladem Nového
Národa.

„Vix unquam genuina historiae ecclesi-
asticae cognitio inter populos adeo defuit,
ut hisce temporibus videmus,“ píše apošt.
nuntíus Ciriaci autoru tohoto díla. Z této
Všeobecné Sentence asi nejméně lze Vy-
jmouti český národ, jenž za horami před-
sudků a hlubinami nenávisti si nedovedl.
zachovat nezaujatý pohled na nejúžasnější
Sociální (vyjádřeno běžnou terminologii
dneška) instituci na světě -- Církev, a na
člověka, jenž jest (jak exotické pro gene-
raci, odkojenouˇ monísmem I) zástupcem
Boha na zemi. Cekáme na českého Pastora
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každého, kdo proniká rádiem V tvrdou
půdu. P. Alberti se osvědčil .oddaným
dělníkem. Opíraje se o vřelý Zájem a bo-
hatý pramenný -materiál podává dílo in-
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Struktivní, třebaže populárně zpracované.
Zachovávaje naprostou objektivitu, oži-
vuje látku kulturně-historickými exkursy
a _ jak přirozeno -- V dějinách papež-
ství podává dějiny Církve. První svazek
sahá až po smrt papeže sv. Agathona r. 6 8 I.

Zn

D. Ffønťžšøh Zˇáh T. _/,z PAN JEŽÍ
KRISTUS. Díl II : Jeho dílo. Díl III.
Jeho život. Lidová tiskárna V Opavě 193 I.

, Již V 2. čísle jsme upozornili na dílo
významného vědce, známého pracovníka
V katolické věrouce, P. Frant. Žáka: Pán
Ježíš Kristus. Tehdy byl posudek jen o
prvním fdíle a nyní, když již máme celé
dílo V rukou, připojujeme několik pozná-
mek k dílům dalším. Upřímně můžeme
VI ' \ı V I I I I U V/ I 'rıcı, ze ocekavanı dílu dalsich nas nejen
nezklamalo, nýbrž že nás plně uspokojilo.
Ve druhém díle podává autor rozbor Vy-
kupitelského díla Kristova. Osvětluje po-
jem vykoupení, všímá Sibludů o vykou-
pení, mluví o vhodnosti Vykoupení atd.
Na konec má krásné úvahy o Kristu-
králi, jichž možno knězi dobře použítí
pro kázání na Svátek Krista-Krále. Ve tře-
tím díle je podrobně vylíčen život Krista
Pána. O tomto díle můžeme říci: „Finís
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ný. - Cerpaje Z nepřeberných pokladů
evangelijních, dovedl tak mile všem při-
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ně doufáme, že dílo tak hodnotné ne-
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-ou .
Dr. O. Karlík _-I VÝLZNAMV PANEN-

STVÍ V MRAVNIM -ZIVŰTE podle SV.
Ambrože. Olomouc 1931.

Křesťanství vítěznou silou Svých ideí a
zářnými Vzory čistého života přemohlo
starý pohanský Svět římský a řecký. To-
též křesťanství je dnes postaveno před ten-
týž úkol: obroditi mravně pokleslé lidstvo,
týmiž zbraněmi -- svatosti manželství (en-
cykl. Casti conubii) a Vznešeností panictví.

Nadšená slova Velikého biskupa milán-
Ského, Otce Západu,i dnes jsou s to vzbu-
diti snahu po krásné, ale také vysoké o-
zdobě, panictví. SV. Ambrož o panictví
mnoho kázal, psal knihy i listy, což Vše
mělo pěkně Výsledky, jak zaznamenává sv.
Augustin (Confess. VIII. 6, 15). Myšlenky
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a výroky sv. Ambrože jsou V ınonpgrafii
účelně rozděleny v kapitoly a davajı_nam
nahlédnouti do způsobu řeholního žıvota
ve IV. Stol. Stati o názoru na panenství
před Kristem, o Starších spisovatelích cír-
kevních, kteří byli sv. Ambroži průpravou.
a poznámky Z učenců a spisovatelů mo-
derních, tvořících jakoby komentář k dílu
sv. Ambrože, tvoří pěkný a velice zajíma-
vý celek, který jest odpovědí na dnešní
mravní úpadek.

Kněz i inteligentní laik získá mnoho pro
sebe i pro své okolí. A K.

Dr. Josef Ma łocba : OSOBA V DĚ]IN~
NEM VÝVOJI A VYZNAMU. Olomouc
1931. Nákl. autorovým.

Noetický problém podstaty, který je
středem a východiskem všech otázek a
problénů filosofie a na jehož řešení spo-
čívá osud metafysiky, tvoří předpoklad
řešení problému osobnosti. Ze způsobu,
jak byla záhada rozřešena, rozvíjí se nám
před očima řada směrů, Z nichž mnohé
jsou pouze domyšlením prvního. jen Z
odlišné odpovědi na tuto otázku vysvětlí
se ontologismus Scholastiky, etická osob-
nost Kantovy školy, moderní aktualismus
atd. V dějinném vývoji sleduje autor i
příčinnou souvislost směrů, charakterisuje
a kritisuje myšlenkyv jejichsprávnosti a
nesprávnosti tak, že přesvědčuje. Dílo má
vysokou vědeckou hodnotu, ale hlubší
znalost již předpokládá. “ K.-

,Anłonín Sfřížı VĚNEC DUCI-IA SVA-i
TEHO. L. Kuncíř V Praze.
t Titul sám vystihuje obsah. Autor Z
Písma sv. a S poukazem na_ nařízení pa-
peze Lva XIII. ukazuje povinnost přípra-
vy na svátky Ducha Svatého. Církevní
rok je Církví sv. rozdělen na tři období
podle tří Božských Osob, jež jsou úplně
rovnocenné a proto se mají věřící na svát-
ky svatodušní připravovat a je ,slavit se
Stejnou účastí a okázalostí jako vánoce a
yelikonoce. Vždyť je nám Duch Svatý,
jehož chrámem je naše duše, tak blízko.
-- Vlastní část knihy tvoří sedm Věnců
k Duchu Svatému, Sedm různých formu-
lářů, upravených v duchu církevním pro
přípravnou novénu k Duchu Svatému.
Cetné citáty Z Písma sv., myšlenky, prod-
chnuté úctou k P. Marii, dodávají knize
vnitřní _ceny. Na ukončení každé novény
je prıpoj ena prosba O dary Ducha Svatého.
- Církevně schváleno. Z Kjaełr.

' OTh. Dz-. pøh. Spáčil T..1.z ŽIVOT
KRISTA PANA podle čtyř' evangelíí. SV.
III. Nákl. Gustava Francla, Praha 1931.

Kdo pročetl alespoň zběžně první
/_
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dva svazky, plně potvrdí tvrzení, že nej-
/ V' V 'VÍ ' ° 'I' I / V ' °ucınnejsımı jsou rozjımanı ze zivota Kris-
tova. Autor nám jej neustále staví za pří-
klad jako neohroženého a přísného, ale i
kl slabým a ubohým Isewlaskavěj slšlánějí-
cıho. ]e to apostolsky zivot Krıstuv, jak
nám jej Písmo podává. Ten musí býti
programem každého horlivého kněze, kte-
rý ne tak Samým slovem, kterého má
dnes Svět již dost a dost, ale dle Božské-
ho Spasitele hlavně příkladem na sobě sa-
mém má obroditi duchovní život duší So-
bě svěřených. L. N.

ŽIVOT SV. ANTONINA. Boží bojov-
níci sv. 9. Vydal Ladislav Kuncíř 1930.

K letošnímu jubileu sedmistého výročí
úmrtí slavného světce Z Padovy vychází
velice pěkný životopis, sepsaný Antoní-
novým Současníkem, Spolubratrem Z řádu
sv. Františka. Obsahuje velmi poutavé vy-‹
líčení života a bezprostředních událostí po
jeho smrti. Představuje nám. osobnost ve-
likého kazatele a divotvůrce františkánské-
ho daleko výrazněji, pravdivěji a věrněji
nežli mnohé moderní životopisy, zkresle-
né lidovými představami. Ukazuje se čím
dál více, že podnánosem a prachem lží
a pomluv, jimiž toto a minulé Století Za-
valilo středověk, že právě 'v tomto středo-.
věku jsou ukryty vzácné perly opravdové-
ho umění. Knížečku milovníkům sv. An-
tonína vřele doporučujeme. .

Eıhęçžø či Siıvizz Ajxvišánskê DLITOVÄNI
NA MISTA SVATÄ. Z latiny přel. Jar.
Kopřiva.

Poznenáhlu se objevují knihy nebo jen
listy, psané v prvních stoletích křesťanských,
které maji pro nâˇS vůni jako vzpomínky
na naše dětství. Cim člověk starší, čim

vsı Ho vr 1století vyssi, tim jest objev vìtanejsı a i-
beznější. R. 1884- byl nalezen v knihovně
u Danny Marie V Arezzu rukopis, neúplný,
psaný neznámou dămou na konci 4-. stol.
- jak se studiem poznalo. Obsahuje po-
pis“ pouti po Dalestině, V druhé Části jest
přesné vylíčení liturgických obřadů v Je-
rusalémě. Jest tedy i po stránce historic-
ké velmi vhodný. Co se týče popisu pouti
a putování samého, jest nutno přiznati -
i když se- smutkem -- že by bylo prospěšno
doporučiti ho všem moderním poutníkům.
Nebotkde vlastně už jsou nyni zbožné
poutě? Jsou nahrazeny cestovăním, výlety,
Skautingy, trampovâním -- vesměs, ne-'li
pro Zohyzděni duši, tedy pro Zneuctěni
mist. A. pouti samé jsou naplněny prohlíd-
kami měst, krajin, mysle, Zaujaty otázkami
obchodními či Sensačními a na kterém
místě, v kterém koutku jest Zbožnost?
Etherie Podnikla delší pout, chtic shléd-v
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před očima řada směrů, Z nichž mnohé
jsou pouze domyšlením prvního. jen Z
odlišné odpovědi na tuto otázku vysvětlí
se ontologismus Scholastiky, etická osob-
nost Kantovy školy, moderní aktualismus
atd. V dějinném vývoji sleduje autor i
příčinnou souvislost směrů, charakterisuje
a kritisuje myšlenkyv jejichsprávnosti a
nesprávnosti tak, že přesvědčuje. Dílo má
vysokou vědeckou hodnotu, ale hlubší
znalost již předpokládá. “ K.-
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TEHO. L. Kuncíř V Praze.
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peze Lva XIII. ukazuje povinnost přípra-
vy na svátky Ducha Svatého. Církevní
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podle tří Božských Osob, jež jsou úplně
rovnocenné a proto se mají věřící na svát-
ky svatodušní připravovat a je ,slavit se
Stejnou účastí a okázalostí jako vánoce a
yelikonoce. Vždyť je nám Duch Svatý,
jehož chrámem je naše duše, tak blízko.
-- Vlastní část knihy tvoří sedm Věnců
k Duchu Svatému, Sedm různých formu-
lářů, upravených v duchu církevním pro
přípravnou novénu k Duchu Svatému.
Cetné citáty Z Písma sv., myšlenky, prod-
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rý ne tak Samým slovem, kterého má
dnes Svět již dost a dost, ale dle Božské-
ho Spasitele hlavně příkladem na sobě sa-
mém má obroditi duchovní život duší So-
bě svěřených. L. N.

ŽIVOT SV. ANTONINA. Boží bojov-
níci sv. 9. Vydal Ladislav Kuncíř 1930.

K letošnímu jubileu sedmistého výročí
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novým Současníkem, Spolubratrem Z řádu
sv. Františka. Obsahuje velmi poutavé vy-‹
líčení života a bezprostředních událostí po
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a pomluv, jimiž toto a minulé Století Za-
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u Danny Marie V Arezzu rukopis, neúplný,
psaný neznámou dămou na konci 4-. stol.
- jak se studiem poznalo. Obsahuje po-
pis“ pouti po Dalestině, V druhé Části jest
přesné vylíčení liturgických obřadů v Je-
rusalémě. Jest tedy i po stránce historic-
ké velmi vhodný. Co se týče popisu pouti
a putování samého, jest nutno přiznati -
i když se- smutkem -- že by bylo prospěšno
doporučiti ho všem moderním poutníkům.
Nebotkde vlastně už jsou nyni zbožné
poutě? Jsou nahrazeny cestovăním, výlety,
Skautingy, trampovâním -- vesměs, ne-'li
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68



I'

zn

r

.Fil“ti'lı;
ij;

lili
ıjë
li*
ji

iš

r
il

B

l

{

l

-èw'mIv'v=š‹>zvv

ištv

E

„ze-.vw ,.

I Š; »_ -,
-č-
vz
4*;

.z ._ ‹z:.==»~..w‹=~.~.4` x
..„.. vn,;‹,.,. _

=
0 iv.-ı_.z v1- Ä,-“. `?..3,l;,,;_._,„ .:, _.-.<~ -”-13;
A209 ;‹_›,.`”

Q/v:z-'

'.`.'ě'.-L '›“.- ›
,L 1-› -.-:~f“x~

II“

vn

nv

`L

./

K

r

M ÍK." ľđáëřçˇ
._..,EšŠ<^

~ :», né'\›‹:_.“,ı`."-7;.

ˇ xćgjži;
Í _ .\Ĺ“Ĺ" lvˇ/„..flˇˇ.”:-,É-"‹^v' 3- › .:-1-,-2:=`.Lc:ˇz'-.;: '

:hp xs. . . -
fl‹'ˇ._*\ “`z` Ž: . ›ˇv~=ˇ-. .-z. z;-..,ąv'; j;,-

tz 4×-

iské akc. tiskárny v praze.

ˇnouti všechna posvátná místa křesťanská,
navštívila i všechna mista, O nichž se tehdy
mínìlo, že tam se odehrávaly děje, o kte-
rých vypravuje St. Zákon. Dřišlaaž k Eu-
ˇtratu, vrátila se přes Cařihrad, kde svůj
cestopis napsala. Snad někde rozhodovala
“i zvědavost, naivní touha, kde co bylo,
ale dojata na všech místech upřímně se
modlila. Kéž by »její zbožná prostota se
.stala vlastni také nynějším poutníkům l 1ˇ1.

J. Sclırijvers: MÁ MATKˇO! Z franc.
přeložil O. Vasil. Nákladem Ceskoslovan-

Má matko! Co tajemného kouzla a hloub-
ky se skrývá v těch slovech, volámje-li tak
.ke své matce pozemské; avšak tím více
to platí o nebeské Matce! Jsme jejími
dítkami; proto také spis je věnován těm,
kteří Marii milují dětskou láskou.

Cteme-li dílo, zdá se nám, jakobychom
se norili do ohromne propasti lásky Ma-
riiny. Nevěděli jsme, že jsme tak milování.
Láska Mariina nás provádí po všech ce-
stách života, v dobách nevinného dětství.
nebezpečného dospívání a mužství, v do-
bách štastných i smutných, kdy nám hrozí
odklon od jejího Syna. Právě tehdy za nás
nejvíce prosí. Maria nosí ve svém srdci
mateřství lásky k nám. My, dítky její, máme
pookřát na její hrudi, dětskou láskou jí má-
me navrátit ty chvíle, které prožila na nebi,
milována Synem, obětovat jí drobnou práci.
.aby ji mohla přinésti jako ohět svému Synu:
úplně jí se věnovat, v ní oslavit Krista.

Kniha je psána vřelou mluvou. diktova-
nou upřímnou láskou k Marii. Nevtíravým
způsobem, nepozorovaně, Zbudí v nás moc-
nou touhu ychýliti se sdětskou důvěrou
k Matce. Cetba bude míti na duše jistě
hluboký vliv. protože se dotýká nejjemněj-
ších strun duše a dovede ie rozechvěti
něžnými a dojemnými akordy nebeské hudby.

_ VC.
Frant. Odvalil: CERNY KORĂB. Vydal

'Ladislav Kuncíř v Praze 1950.
poslední sbírka Odvalilových básní při-

náší srdci vnímavému a otevřenému kráse
básnického slova opravdové potěšení. Pra-
vých básníků máme málo a proto si jich
musíme považovati. Odvalil jest jedním
Z těch. kteří ,nenudí a. neznechucují, ale
kteří kouzlem svého básnického slova roz-
radostňují duši. L S

Snad nejkrásnějšími čísly v této nové
-sbírce je cyklus „Rajská legenda“ (lidově
podané, stručné veršované životopisy světic-
panen) 'a dvě básně jedinečné krásy ,,Sv.
'Cecilie” a „Byl kdys jeden vůl“, dýšící
lahodou a něhou lidové poesie mystické.
Za tyto mu děkujeme zvláště.

I
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Odvalil patří mezi naše nejlepší autory.
Má co říci a dovede to také říci. Měl by
býti více Slyšen. nebot v jeho pracích proudí
praménky katolické víry, nad nimiž se klene
velkolepá duha Boží lásky.

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA NA
SLOVENSKU. Napísal Dr. VI. Wagner.
Vydal Spolok sv. Vojtecha vv Trnave 1950.

Historik otevírá“ 'nám Zajímavý pohled
do málo známého uměleckého života Slo-
venska. Výstižně zachycuje psychologický
podklad jednotlivých slohů v jejich vzniku,
rozvoji, ve vzájenıném se překonávání a vyz-
níváníí, v jejich .cestě Evropou a v reakci slo-
venského ducha, vtiskujícího jim lokální ráz.

Největší a nejkrásnější část knihy jest
věnována vývoji chrámové gotiky slovenské
za vlády a přízně různých uherských králů,
pak přechází k charak_teristickým hradům
Slovenska, kde rozhodným činitelem byla
užitkovost a jak postavení na nedostup-
ných skalách mělo vyřešiti problém hmoty,
když ne konstrukcí, aspoň polohou. U hradů
se uplatnìla Z gotiky jen ornamentika. Pla-
stika, původně v kamenu, podřízena archi-
tektuře, nemohla se rozvinouti, až teprve
dřevo dalo jí vyspěti v nejdokonalejší' pro-
dukt Slovenska. ,

'Rezbářské umění vrcholí v nejkrásnějším
oltáři Narození Páně v Bardiově asi z r.
144-O od neznámého mistra (dodnes jest
asi 600 oltářů křídlových zachováno) a
v četných pracích Pavla Z Levoče (nar. v le-
tech I4-50“-ÓO). Svou snahou po vyrov-
nané kráse, jež jest Známkou řezbářského
umění slov., staví se po bok vyspělému
současnému řezbářství německému. Malíř-
ství přichází poměrně pozdě a rozšiřuje
se hlavně malířství tabulové. Vzor jest ital-
ský, ale autor dokazuje, .že právě České
prostředí Seznámilo Slovensko s jižním
uměním malířským proti dosud trvajícímu
mínění madarských historiků, zdůrazňují-
cích vlivy a styky rakousko-německé. Ma-
lířství následuje umění illuminatorů a pře-
chází na umělecké řemeslo gotické, které
ve všech oborech uplatňuje architektonické
detaily staveb a popisem jednotlivostí za-
končuje dobu gotìky.

Renesance pro politické a náboženské
zmatky nenašlapřijetí v širším měřítku a
kde byla přijata. tu pouze Z důvodů, což
jest zajímavé, portitikačních.

Zminky Zasluhuje podání doby baroka,
pouze kvalitně bohatého, ne však kvanti-
tativně, kdy bylo Slovensko pod vlivem
Vídně. jak pouze přicházející řády italské
a španělské a církevní bohaté kruhy byly
jediným' podporovatelem umění - nebot'
šlechta tělem i duchem sídlila ve Vídni.

..._.
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iské akc. tiskárny v praze.

ˇnouti všechna posvátná místa křesťanská,
navštívila i všechna mista, O nichž se tehdy
mínìlo, že tam se odehrávaly děje, o kte-
rých vypravuje St. Zákon. Dřišlaaž k Eu-
ˇtratu, vrátila se přes Cařihrad, kde svůj
cestopis napsala. Snad někde rozhodovala
“i zvědavost, naivní touha, kde co bylo,
ale dojata na všech místech upřímně se
modlila. Kéž by »její zbožná prostota se
.stala vlastni také nynějším poutníkům l 1ˇ1.

J. Sclırijvers: MÁ MATKˇO! Z franc.
přeložil O. Vasil. Nákladem Ceskoslovan-

Má matko! Co tajemného kouzla a hloub-
ky se skrývá v těch slovech, volámje-li tak
.ke své matce pozemské; avšak tím více
to platí o nebeské Matce! Jsme jejími
dítkami; proto také spis je věnován těm,
kteří Marii milují dětskou láskou.

Cteme-li dílo, zdá se nám, jakobychom
se norili do ohromne propasti lásky Ma-
riiny. Nevěděli jsme, že jsme tak milování.
Láska Mariina nás provádí po všech ce-
stách života, v dobách nevinného dětství.
nebezpečného dospívání a mužství, v do-
bách štastných i smutných, kdy nám hrozí
odklon od jejího Syna. Právě tehdy za nás
nejvíce prosí. Maria nosí ve svém srdci
mateřství lásky k nám. My, dítky její, máme
pookřát na její hrudi, dětskou láskou jí má-
me navrátit ty chvíle, které prožila na nebi,
milována Synem, obětovat jí drobnou práci.
.aby ji mohla přinésti jako ohět svému Synu:
úplně jí se věnovat, v ní oslavit Krista.

Kniha je psána vřelou mluvou. diktova-
nou upřímnou láskou k Marii. Nevtíravým
způsobem, nepozorovaně, Zbudí v nás moc-
nou touhu ychýliti se sdětskou důvěrou
k Matce. Cetba bude míti na duše jistě
hluboký vliv. protože se dotýká nejjemněj-
ších strun duše a dovede ie rozechvěti
něžnými a dojemnými akordy nebeské hudby.

_ VC.
Frant. Odvalil: CERNY KORĂB. Vydal

'Ladislav Kuncíř v Praze 1950.
poslední sbírka Odvalilových básní při-

náší srdci vnímavému a otevřenému kráse
básnického slova opravdové potěšení. Pra-
vých básníků máme málo a proto si jich
musíme považovati. Odvalil jest jedním
Z těch. kteří ,nenudí a. neznechucují, ale
kteří kouzlem svého básnického slova roz-
radostňují duši. L S

Snad nejkrásnějšími čísly v této nové
-sbírce je cyklus „Rajská legenda“ (lidově
podané, stručné veršované životopisy světic-
panen) 'a dvě básně jedinečné krásy ,,Sv.
'Cecilie” a „Byl kdys jeden vůl“, dýšící
lahodou a něhou lidové poesie mystické.
Za tyto mu děkujeme zvláště.
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Odvalil patří mezi naše nejlepší autory.
Má co říci a dovede to také říci. Měl by
býti více Slyšen. nebot v jeho pracích proudí
praménky katolické víry, nad nimiž se klene
velkolepá duha Boží lásky.

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA NA
SLOVENSKU. Napísal Dr. VI. Wagner.
Vydal Spolok sv. Vojtecha vv Trnave 1950.

Historik otevírá“ 'nám Zajímavý pohled
do málo známého uměleckého života Slo-
venska. Výstižně zachycuje psychologický
podklad jednotlivých slohů v jejich vzniku,
rozvoji, ve vzájenıném se překonávání a vyz-
níváníí, v jejich .cestě Evropou a v reakci slo-
venského ducha, vtiskujícího jim lokální ráz.

Největší a nejkrásnější část knihy jest
věnována vývoji chrámové gotiky slovenské
za vlády a přízně různých uherských králů,
pak přechází k charak_teristickým hradům
Slovenska, kde rozhodným činitelem byla
užitkovost a jak postavení na nedostup-
ných skalách mělo vyřešiti problém hmoty,
když ne konstrukcí, aspoň polohou. U hradů
se uplatnìla Z gotiky jen ornamentika. Pla-
stika, původně v kamenu, podřízena archi-
tektuře, nemohla se rozvinouti, až teprve
dřevo dalo jí vyspěti v nejdokonalejší' pro-
dukt Slovenska. ,

'Rezbářské umění vrcholí v nejkrásnějším
oltáři Narození Páně v Bardiově asi z r.
144-O od neznámého mistra (dodnes jest
asi 600 oltářů křídlových zachováno) a
v četných pracích Pavla Z Levoče (nar. v le-
tech I4-50“-ÓO). Svou snahou po vyrov-
nané kráse, jež jest Známkou řezbářského
umění slov., staví se po bok vyspělému
současnému řezbářství německému. Malíř-
ství přichází poměrně pozdě a rozšiřuje
se hlavně malířství tabulové. Vzor jest ital-
ský, ale autor dokazuje, .že právě České
prostředí Seznámilo Slovensko s jižním
uměním malířským proti dosud trvajícímu
mínění madarských historiků, zdůrazňují-
cích vlivy a styky rakousko-německé. Ma-
lířství následuje umění illuminatorů a pře-
chází na umělecké řemeslo gotické, které
ve všech oborech uplatňuje architektonické
detaily staveb a popisem jednotlivostí za-
končuje dobu gotìky.

Renesance pro politické a náboženské
zmatky nenašlapřijetí v širším měřítku a
kde byla přijata. tu pouze Z důvodů, což
jest zajímavé, portitikačních.

Zminky Zasluhuje podání doby baroka,
pouze kvalitně bohatého, ne však kvanti-
tativně, kdy bylo Slovensko pod vlivem
Vídně. jak pouze přicházející řády italské
a španělské a církevní bohaté kruhy byly
jediným' podporovatelem umění - nebot'
šlechta tělem i duchem sídlila ve Vídni.
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Ale zásluhou baroka jest vytvoření a po-
loženi základu pro lidové Umění Sl0V€I1Sl<ë-

Rokoko i tam jev.í se více jako Sloh
dekorativní a v malířství jen G. R. Donner
oživuje tuto dobu. V několika stupních
zachycuje malířství barokní a pak přechází
hned ke konci XVIII. Stol., k době chudé,
živořící a žijící jen zeflslávy pfˇedky Získané,
ve všech směrech uměleckých a několika
jmény přechází k době Současné, jež uniká
historii jako takové.

Text' jest doprovázen množstvím pěkných
illustrací, ale místy nejasnost reprodukce
kazí dojem a přesnou představu. Také by
neškodilo více detailů (na př Z oltáře Nar.
Páně v Bardiově). Dílo však samo jest
psáno plynnou slovenštinou a jest je S po-
vděkem uvítati, V nebot to, co dosud bylo
napsáno, bylo maďarské a tendenční. Jest
tak dobrým počátkem soustavně práce, ne-
bot ještě mnoho jest neprobadáno a mnoho
neosvětleno, jak v ůvodč autor sám pozna-
menává. - [Ĺ

W. Baumrolílız SCANˇDALUM CRU-
CIS. POHORSENI KRIZE. Přeložil An-
tonín Bayer. Nakladatel Josef Birnbaum
v Brtnici. ˇ

Fantasie Z konce 20. století. Mohutný
a krvavý kontlikt dvou elementů, vlastně
jeho vyvrcholení, nebot sám boj povstal
S životem lidstva: Bůh -- člověk. V šíle-
ném rozmachu křídel svého důmyslu a po-
hádkových vymoženosti techniky, rozleptán
vášněmi a nezasažený katastrotou volá člo-
věk: „Ego Homo Adonai sum l“ Jako Červ
plazi se proti němu zbytek katolické církve:
členů je málo, ale síla jejich nevyjádřitelná.
Krev jejich rozlévá se po strašlivých mu-
čidlech v podzemí nového světového města
Athey, poblíž biblického Araratu. Ale „san-
guis martyrum, semen christianorum“. Stá-
dečko Kristovo žije, i když celý svět jásá,
patře na muka na kříži umírajícího posled-
ního papeže Pavla Vl.. Nenáviděný kruh
křesťanů vítězí a Clověk-bůh zničen země-
třesením se Zbabělým jekotem zkomírá v
ssutinách pyšné Athey.

ˇ Na spisovatelově visi visí celý děj. Je
pak samozřejmě, že jest libovolně ztvářen,
obraty a spád jsou prudké, nepřirozeně,
celý způsob života s jeho triumty a špínou
je 'posunut tam, kam jsme ještě nedospěli.
V důvtipu je člověk vítězem, v mravním
ohledu zvířetem se zvrácenýmì pudy. Obdi-
vujeme. ho a chvějeme se hrůzou. A to jest
myslím nejdůležitější : pak jsme nuceni uva-
žovat. Ošklivost k člověku-bohu a láska
k Bohu a jeho Pravdě musí býti bezpro-
středním výsledkem duševního otřesu. A to
má svůj význam a tam je pointa díla,i když

“

není skutečného podkladu pro děj. =- Kniha
pěkně vypravená, jenže poněkud zarazí tisk,
zaviněnjř neopatrnou korekturou. Sa.

Jakub Deml: PRVNÍ SVĚTLA. Vydá..
no po třetí v Tasově 1951.

Jakub Deml vydává po třetí svoje prvø..
tiny. řadu střídající se prosy a veršů, jež
vznikly Z dojmů v letech studentských (byly
poprvé otískovány v Museu) a dojmů mla-
dého kněze. Celou sbírkou vane vzácná
vůně ještě důvěřujícího mládí a čistota žád-
nou tendencí neposkvrněná. A pročítáte-li
pozorně, poznáte s ůdivem, že již tam byl
básník téměř celý. Táž bolesti láska, týž
pohled na přírodu i člověka. A toto po-
znání umožňuje hlubší vniknutí do celého
díla, neboť k pochopení celé osobnosti
jest nutno znát celé dílo. Ovšem, jest to
práce počáteční a~ proto také tak musí
býti hodnocena, ale některá místa jsou
překrásná (Samoty, Venkovu, Kráva; Za-
kletí slov, Láska) a stačila by. aby kniha
byla znovu vydána.

A napadá nás myšlenka, Zda-li by ne-
bylo vhodné vydat celé dílo Jakuba Demla
v jednotné úpravě Znovu, nebot' některé
svazky vůbecnespatříte pro omezený počet
vydaných exemplářů a ani nevypůjčíte pro
potřeštěnost bibliofilů, chránících své po-
klady S pečlivostí hodnou starých lakomců,
což způsobuje neznalost vzácného díla
Jakuba Demla. If.

' ı V

Jar_oSÍ. Durych : PANI ANEZKA BER-
KOVA. Vydal Ladisl. Kuncíř v Praze 1951.

Nový Durychův román je charakteriso-
ván novou formou : prostota má dodati vyš-
šího ůčinku. Paní Berková je podána jako
žena velké energie, jemné duše a tiché
lásky, jako žena pevné providence. Její děti
Veronika. Karel a Hela jsou zase tak při-
rozeným obrazem mládí zamženého, výboj-
ného a nebezpečného. Děj je zbaven Zla-
cených rámů a pestrých výjevů, aby tím
mocněji mluvily duše k duši. Otřesy a du-
ševní vývoj, jež vytvářejí charakter hrdin,
jsou prostince, ale vysoce přirozené a přece
jejich myšlenky „rozléhají se v duši jako
ozvěna tisíce let a tisíce duší", a přece
je v celém`jejicln jednání něco tajemného.
co vidíme jen jako modravý horizont, Za-
halený v mlčenlivé mraky. -“- Durychovy
osoby hodně myslí, jeho román je duchovní
drama a nám je blízek v tom, že tak jako
Karel Berka jsme kráčeli mnozí Z nás _
boji a Zklamáními ke klidu a pravdě, jež
dříve se Zdály tak šosáckými a hořkými.
-- Paní Anežka Berková Zakotví tam. kde
je ještě' pochopení pro jemnou duši a něžný
styl, kam dosud nevnikl nabubřelý bombast,
propagovaný jarmarečními šlágry. Sa.
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Ale zásluhou baroka jest vytvoření a po-
loženi základu pro lidové Umění Sl0V€I1Sl<ë-

Rokoko i tam jev.í se více jako Sloh
dekorativní a v malířství jen G. R. Donner
oživuje tuto dobu. V několika stupních
zachycuje malířství barokní a pak přechází
hned ke konci XVIII. Stol., k době chudé,
živořící a žijící jen zeflslávy pfˇedky Získané,
ve všech směrech uměleckých a několika
jmény přechází k době Současné, jež uniká
historii jako takové.

Text' jest doprovázen množstvím pěkných
illustrací, ale místy nejasnost reprodukce
kazí dojem a přesnou představu. Také by
neškodilo více detailů (na př Z oltáře Nar.
Páně v Bardiově). Dílo však samo jest
psáno plynnou slovenštinou a jest je S po-
vděkem uvítati, V nebot to, co dosud bylo
napsáno, bylo maďarské a tendenční. Jest
tak dobrým počátkem soustavně práce, ne-
bot ještě mnoho jest neprobadáno a mnoho
neosvětleno, jak v ůvodč autor sám pozna-
menává. - [Ĺ

W. Baumrolílız SCANˇDALUM CRU-
CIS. POHORSENI KRIZE. Přeložil An-
tonín Bayer. Nakladatel Josef Birnbaum
v Brtnici. ˇ

Fantasie Z konce 20. století. Mohutný
a krvavý kontlikt dvou elementů, vlastně
jeho vyvrcholení, nebot sám boj povstal
S životem lidstva: Bůh -- člověk. V šíle-
ném rozmachu křídel svého důmyslu a po-
hádkových vymoženosti techniky, rozleptán
vášněmi a nezasažený katastrotou volá člo-
věk: „Ego Homo Adonai sum l“ Jako Červ
plazi se proti němu zbytek katolické církve:
členů je málo, ale síla jejich nevyjádřitelná.
Krev jejich rozlévá se po strašlivých mu-
čidlech v podzemí nového světového města
Athey, poblíž biblického Araratu. Ale „san-
guis martyrum, semen christianorum“. Stá-
dečko Kristovo žije, i když celý svět jásá,
patře na muka na kříži umírajícího posled-
ního papeže Pavla Vl.. Nenáviděný kruh
křesťanů vítězí a Clověk-bůh zničen země-
třesením se Zbabělým jekotem zkomírá v
ssutinách pyšné Athey.

ˇ Na spisovatelově visi visí celý děj. Je
pak samozřejmě, že jest libovolně ztvářen,
obraty a spád jsou prudké, nepřirozeně,
celý způsob života s jeho triumty a špínou
je 'posunut tam, kam jsme ještě nedospěli.
V důvtipu je člověk vítězem, v mravním
ohledu zvířetem se zvrácenýmì pudy. Obdi-
vujeme. ho a chvějeme se hrůzou. A to jest
myslím nejdůležitější : pak jsme nuceni uva-
žovat. Ošklivost k člověku-bohu a láska
k Bohu a jeho Pravdě musí býti bezpro-
středním výsledkem duševního otřesu. A to
má svůj význam a tam je pointa díla,i když

“

není skutečného podkladu pro děj. =- Kniha
pěkně vypravená, jenže poněkud zarazí tisk,
zaviněnjř neopatrnou korekturou. Sa.

Jakub Deml: PRVNÍ SVĚTLA. Vydá..
no po třetí v Tasově 1951.

Jakub Deml vydává po třetí svoje prvø..
tiny. řadu střídající se prosy a veršů, jež
vznikly Z dojmů v letech studentských (byly
poprvé otískovány v Museu) a dojmů mla-
dého kněze. Celou sbírkou vane vzácná
vůně ještě důvěřujícího mládí a čistota žád-
nou tendencí neposkvrněná. A pročítáte-li
pozorně, poznáte s ůdivem, že již tam byl
básník téměř celý. Táž bolesti láska, týž
pohled na přírodu i člověka. A toto po-
znání umožňuje hlubší vniknutí do celého
díla, neboť k pochopení celé osobnosti
jest nutno znát celé dílo. Ovšem, jest to
práce počáteční a~ proto také tak musí
býti hodnocena, ale některá místa jsou
překrásná (Samoty, Venkovu, Kráva; Za-
kletí slov, Láska) a stačila by. aby kniha
byla znovu vydána.

A napadá nás myšlenka, Zda-li by ne-
bylo vhodné vydat celé dílo Jakuba Demla
v jednotné úpravě Znovu, nebot' některé
svazky vůbecnespatříte pro omezený počet
vydaných exemplářů a ani nevypůjčíte pro
potřeštěnost bibliofilů, chránících své po-
klady S pečlivostí hodnou starých lakomců,
což způsobuje neznalost vzácného díla
Jakuba Demla. If.

' ı V

Jar_oSÍ. Durych : PANI ANEZKA BER-
KOVA. Vydal Ladisl. Kuncíř v Praze 1951.

Nový Durychův román je charakteriso-
ván novou formou : prostota má dodati vyš-
šího ůčinku. Paní Berková je podána jako
žena velké energie, jemné duše a tiché
lásky, jako žena pevné providence. Její děti
Veronika. Karel a Hela jsou zase tak při-
rozeným obrazem mládí zamženého, výboj-
ného a nebezpečného. Děj je zbaven Zla-
cených rámů a pestrých výjevů, aby tím
mocněji mluvily duše k duši. Otřesy a du-
ševní vývoj, jež vytvářejí charakter hrdin,
jsou prostince, ale vysoce přirozené a přece
jejich myšlenky „rozléhají se v duši jako
ozvěna tisíce let a tisíce duší", a přece
je v celém`jejicln jednání něco tajemného.
co vidíme jen jako modravý horizont, Za-
halený v mlčenlivé mraky. -“- Durychovy
osoby hodně myslí, jeho román je duchovní
drama a nám je blízek v tom, že tak jako
Karel Berka jsme kráčeli mnozí Z nás _
boji a Zklamáními ke klidu a pravdě, jež
dříve se Zdály tak šosáckými a hořkými.
-- Paní Anežka Berková Zakotví tam. kde
je ještě' pochopení pro jemnou duši a něžný
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propagovaný jarmarečními šlágry. Sa.
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pøvı.-„» Kyžıføøváz RODIČE A DETI,
Dll. V. Vydáno vTasově na Moravě. kon-
cem dubna 1951.
_“Díl pátý, poslední a škoda že už po-

slední. Jest pokračováním i co do formy
í co do obsahu dílů předcházejících.v něm
vrcholí tragika celého děje. Děje na po-
hled tak románového, ale přece úplně od-
lišného od dějů v rornánech svou žifou
pravdou. V několika črtách dovede autorka
zachytit a představit osoby jako živé a její
podání nitra osob zasluhovalo by Zvlášt-
ního psychologického studia. Celákniha
jest posvěcena vlastním utrpením a kdo
dovede čistí mezi řádky. vyčte to, co slovy
řečeno nebylo a co proplétáse celou kni-
hou... Vzácné vypravovatelské umění roz-
vinuje se opět v celé šíři, čtení jest pak
opravdu úlevou a krása 'dila osvěžením.

A přece, Zdá se mi, že Česká veřejnost'
o něm neví, nebo vědět nechce, jen tu a
tam objeví se nějaká poznámka, ale jinak
se mlčí. A to“ mlčení už by mělo soudným
lidem býti znamením něčeho nadprostřed-
ního, vzácného a“ cenného. A my nechceme
se zde spokojit nějakou poznámkou a po-
važovat věc za odbvtou a vrátíme se, dá-li
Pán Bůh, k celému dílu Pavly Kytlicové
napřesrok. If.

/VI. Sadovsltáz SVĚTLA V TEl\/TNO-
TACH. Vydalo Družstevní nakladatelství
v_ Hradci Králové 1951.

Byla-li v naší historii některá doba hi-
storiky opomíjena, pak to byla doba po-
bělohorská. Tendenčními romány vznikla
o ní představa doby největšího úpadku a
temna. S povděkem tedy přijímáme knihu,
která podává skutečný obraz té doby. Autor-
ka piše svou knihu po pečlivých archivál-
eních studiích a“ podává takto v rámci ro-
mánu netalšovanou historii. Poznáváme, že
-doba pobělohorská nebyla a ani být ne-
mohla dobou temnou, protože měla svá
světla, která by temnotu nepřipustila. po-
znáváme, že měla česká země v té době
apoštoly, kteří ji vroucně milovali, že pro
její blaho obětovali vše. 1

Kniha pro svou neohroženou obhajobu
pobělohorského katolicismu, tolik povrch-
ními lidmi potupeného a zneváženého, Za-
slouží co největšího rozšíření. Hi

Franz Werfelz ZBOŽNOST. I.-ll. Ná-
kladem Stínx-Janda, Praha.

Wertelova Zbožnost (Barbara oder die
ľrömmigkeit) měla všude plně zasloužený
úspěch. nebot Werfelvykreslil vtomtoro-
máně v osobě Ferdinandově člověka na-
.šich dní, našich bolestí, tužeb .a osudů.
Jeho psychologická pozorování a jejich vy-
çjádření - toťjsou úžasné retlexy lidského

nitra, ztělesněné v tomto románě.Wertelo-
va Zbožnost je obdobou Durychova Blou-
dění ve svém grandiosním pojetí a rozpětí.
Ale Durychovo Bloudění je blouděním mi-
nulosti, kdežto Wertelova Zbožnost je blou-
děním, bolesiným blouděním v přítomnosti.
Dějinná dekorace Světové války je scenerií
pro osud dvou srdci-Ferdinanda azbož-
né české služky Barbory. Všechny osoby
vystupující v tomto románě jsou vykresleny
a podány s přesnou jemností psychologic-
ko-analytickou a doplněny živými popisy
tmelí se v jeden krásný, ukázněný celek.
A právě pro všechny tyto protivy a vlast-
nosti je Wertelova Zbožnost jedním znej-
lepších děl v poslední době u nás vy-
šlých. Sk.

Dn T..:/`óıhz MIT OPPENEN AucanDURCH oornžs NATUR. vøvızg I-Inn
der, Freiburg im Breisgaul1951. - I

Nevtíravým a dnešní době- přiměřeným
způsobem podává autor, universitní pro-
fesor, důkaz jsoucností Boží Z' řádu účel-
nosti světa. Dobrý psycholog vede studenty
k tomu, aby vždy Sotevřenýma očima pro-
cházeli přírodou, pozorovali, samostatně
_uSuZovaÍıˇ a sestupovali konečně k pra-
příčině všeho bytí. Návod a ukázku, jak
nutno každému vychovateli postupovati a
mládeži, jak dívati se na vše stvořené, po-
dává ve stručných aivelmi zajímavých ka-
pitolách. 15 zdařilých fotografií text vhod-
ně doplňuje, „Velký jest Bůh“ je oním
základním axiomatem, které mezi řádky
neustále probleskujes neobvyklou jasností
a mohutností.

ll. kapitola zabývá se řešením otázky
„Víra a věda“; zase jen velmi stručně a
v hlavních rysech. Při tom však nezapo-
mněl autor na nic, co je opravdu důležité
a významné. Označení jednotlivých statí:
„Bořiti či Stavěti?“, „Můžeme býti ještě
křeSČany?“, „Darvinismus", „Věřím pouze
tomu, co vidím“. ',,Oratoř a laboratoř“
atd. Tedy ty nejznámější a nejčastěji se
vyskytující námitky studentů uspokojivě vy-
řešeny a přesvědčivě vyvráceny.

` Celou knihou vane duch moderního,
inteligentního a praktického katolíka, který
dovede víru svou odůvodniti a také dů-
razně obhájiti. ˇ“-ÍČ""

GESPRÄCHE MIT EINEM GOTTLO-
SEN. Von Helmuł Fabsel, Kaplan. Frei-
burg im Breisgau. Herder et Comp. 1929.

Dnešní doba v celku již nenítak zau-
jatá zdánlivými rozpory mezi vedou a
vírou; Skutečnost tvrdé a nelítostné války
je již vyřídila. Za to se šíří blud jiný,
snad horší, který totiž zaplétá srdce lidí
do pletiva lhostejnostiz lhostejnost pod-
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í co do obsahu dílů předcházejících.v něm
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dovede čistí mezi řádky. vyčte to, co slovy
řečeno nebylo a co proplétáse celou kni-
hou... Vzácné vypravovatelské umění roz-
vinuje se opět v celé šíři, čtení jest pak
opravdu úlevou a krása 'dila osvěžením.

A přece, Zdá se mi, že Česká veřejnost'
o něm neví, nebo vědět nechce, jen tu a
tam objeví se nějaká poznámka, ale jinak
se mlčí. A to“ mlčení už by mělo soudným
lidem býti znamením něčeho nadprostřed-
ního, vzácného a“ cenného. A my nechceme
se zde spokojit nějakou poznámkou a po-
važovat věc za odbvtou a vrátíme se, dá-li
Pán Bůh, k celému dílu Pavly Kytlicové
napřesrok. If.

/VI. Sadovsltáz SVĚTLA V TEl\/TNO-
TACH. Vydalo Družstevní nakladatelství
v_ Hradci Králové 1951.

Byla-li v naší historii některá doba hi-
storiky opomíjena, pak to byla doba po-
bělohorská. Tendenčními romány vznikla
o ní představa doby největšího úpadku a
temna. S povděkem tedy přijímáme knihu,
která podává skutečný obraz té doby. Autor-
ka piše svou knihu po pečlivých archivál-
eních studiích a“ podává takto v rámci ro-
mánu netalšovanou historii. Poznáváme, že
-doba pobělohorská nebyla a ani být ne-
mohla dobou temnou, protože měla svá
světla, která by temnotu nepřipustila. po-
znáváme, že měla česká země v té době
apoštoly, kteří ji vroucně milovali, že pro
její blaho obětovali vše. 1

Kniha pro svou neohroženou obhajobu
pobělohorského katolicismu, tolik povrch-
ními lidmi potupeného a zneváženého, Za-
slouží co největšího rozšíření. Hi

Franz Werfelz ZBOŽNOST. I.-ll. Ná-
kladem Stínx-Janda, Praha.

Wertelova Zbožnost (Barbara oder die
ľrömmigkeit) měla všude plně zasloužený
úspěch. nebot Werfelvykreslil vtomtoro-
máně v osobě Ferdinandově člověka na-
.šich dní, našich bolestí, tužeb .a osudů.
Jeho psychologická pozorování a jejich vy-
çjádření - toťjsou úžasné retlexy lidského

nitra, ztělesněné v tomto románě.Wertelo-
va Zbožnost je obdobou Durychova Blou-
dění ve svém grandiosním pojetí a rozpětí.
Ale Durychovo Bloudění je blouděním mi-
nulosti, kdežto Wertelova Zbožnost je blou-
děním, bolesiným blouděním v přítomnosti.
Dějinná dekorace Světové války je scenerií
pro osud dvou srdci-Ferdinanda azbož-
né české služky Barbory. Všechny osoby
vystupující v tomto románě jsou vykresleny
a podány s přesnou jemností psychologic-
ko-analytickou a doplněny živými popisy
tmelí se v jeden krásný, ukázněný celek.
A právě pro všechny tyto protivy a vlast-
nosti je Wertelova Zbožnost jedním znej-
lepších děl v poslední době u nás vy-
šlých. Sk.

Dn T..:/`óıhz MIT OPPENEN AucanDURCH oornžs NATUR. vøvızg I-Inn
der, Freiburg im Breisgaul1951. - I

Nevtíravým a dnešní době- přiměřeným
způsobem podává autor, universitní pro-
fesor, důkaz jsoucností Boží Z' řádu účel-
nosti světa. Dobrý psycholog vede studenty
k tomu, aby vždy Sotevřenýma očima pro-
cházeli přírodou, pozorovali, samostatně
_uSuZovaÍıˇ a sestupovali konečně k pra-
příčině všeho bytí. Návod a ukázku, jak
nutno každému vychovateli postupovati a
mládeži, jak dívati se na vše stvořené, po-
dává ve stručných aivelmi zajímavých ka-
pitolách. 15 zdařilých fotografií text vhod-
ně doplňuje, „Velký jest Bůh“ je oním
základním axiomatem, které mezi řádky
neustále probleskujes neobvyklou jasností
a mohutností.

ll. kapitola zabývá se řešením otázky
„Víra a věda“; zase jen velmi stručně a
v hlavních rysech. Při tom však nezapo-
mněl autor na nic, co je opravdu důležité
a významné. Označení jednotlivých statí:
„Bořiti či Stavěti?“, „Můžeme býti ještě
křeSČany?“, „Darvinismus", „Věřím pouze
tomu, co vidím“. ',,Oratoř a laboratoř“
atd. Tedy ty nejznámější a nejčastěji se
vyskytující námitky studentů uspokojivě vy-
řešeny a přesvědčivě vyvráceny.

` Celou knihou vane duch moderního,
inteligentního a praktického katolíka, který
dovede víru svou odůvodniti a také dů-
razně obhájiti. ˇ“-ÍČ""

GESPRÄCHE MIT EINEM GOTTLO-
SEN. Von Helmuł Fabsel, Kaplan. Frei-
burg im Breisgau. Herder et Comp. 1929.

Dnešní doba v celku již nenítak zau-
jatá zdánlivými rozpory mezi vedou a
vírou; Skutečnost tvrdé a nelítostné války
je již vyřídila. Za to se šíří blud jiný,
snad horší, který totiž zaplétá srdce lidí
do pletiva lhostejnostiz lhostejnost pod-
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miňuje nejhroznější nevědomost/. A t/ato
si žádá poučování, seznamovanı se zasa-
dami křesťanství, S obsahem zjeveného
náboženství. Pomůckou k tomu mají být
Fahselovy rozmluvy. Není _to uměle vy-
konstruovaná debata, bezživotně nesku-
tečná, nc-isšprpšspřìšná) pro praktické vyiâžití

rotivní ap anuv je zıvoucı mo ernı
člověk, typ dnešní Skepse, ztělesnění sou-
časné inteligentní generace. Problémy roz-

Q

l či

hovoru svrchovaně závažné :_ Náboženství
rozumu, víra, zjevení, milost, hřích, po-
krok Církve atd. A Zajímavé je, že ne-
končí to obrácením - jako u šablono-
vitých apologií staršího data -'nýbrž
prostě tím, co bylo zamýšleno, totiž pou-
čením. Obrácení je již další stupeři, před-
pokládající pomoc Boží milosti a projev
Svobodné vůle toho kterého člověka.

IP-

Dfvě /erćísek Spómilýc/0 duše mě Ofvlćidnulo Stúínek: -
Zem;/eóž jedna, dmløóí Z výšiny pošløı nebes; z ˇ  

j I Ícır/eev øı 'vlast - ty 'vn mojíclo milují Sesters/ey se ňćıdrec/J _' i
j /ećıždøí půl, /ećıždúž má Srdce moje celé.
j V

i 4-l

Susil.

t Vydala Růže Sušilova, liter. jednota bohoslovců v Brně.
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 t A n zø n in 1 xniiáčızą Iián. jnhiıønni znčzłø x31. čèxvnz x9,z", zapónrváí jxøix..íbyzáhøanø,

tngiøøzvš ranní av arxnzø.   
 i  S rsđssfí vítáme  škølyì.

1‹=sf~“'= všir V Mě fvàsi f@rvb1ikv  
'?“m1l“°›í 1 V <Íf“ľ1ë.Č'@552* “_0bífëseSresıelfiëi š€Sk0S10veflSkýmr.í škøłsrvím 1 flàrQđním›s_ì-Na  t

 Kmhfl
.Vydal Gnszávj Fmnøl,š Praha 1931; ` 1 c  A e j  e jj

jj ._,`Kniha_ pana I biskupa -9 k'rál,ov_éhrade_ckého 1 drażn Kàij-1;, 9

mel°?k= “P“*V@› bude P1'@đ°V$*m °e““Ym _ đafksm  10HSkYm_ ivčastf-íkvm._ _ _' _'i , › v I S f -_/ _ ť, I ; -1 ~popisuje. -je po_ucna_ji zajimava. Ale 1 jinym milovníkum jícestopisfr“ ze Švavzzé,;z~zęn±,ë.,“í__,j37ądę:_,;_Q9;ęayçłQę_;
vým hlubokým zdrojem poučení af ostatním' I katolíkům poučeníin
j‹zfl:  xnøšønø  xnnøhø pøznnzha hžxzøx-i'‹=1‹ý€h. zøxnčpžxnýøh, nhøøiøgiøiiýøh-9j;,,ý,,,a__.,r

 je velmi poutavý. Vřele doporučujerniaľi 3  “ I P W .  » j

 ci-IOROBY Monsiinítinsišz sPOLrEcNj0SjrIi a iêifly ii  jsi 
M- U“ Ifeffsfíˇešrflffi-tisku“.I<fä10Vëhrflđ<=<=këh0› Cwých M“ ve-tš22‹  

. _ ' Kdyby u nás Qkatolícif více“ 9-poslouchali 'Slovp a~]_otcovský„ch napomenutí
biSk“Pů› Vriflflđfllya by P°*“ě1'YrsSfà=ëSka:0li°k0“  vč-nšinøfl jinak- A-le -fa Slevasč

Sę .ani A í á

stojnější pan. biskup nejpalčivější "otázky ,dneška a ępoukazujejpna- jedinou, možnosrigjęjichQjýyřęšęgflíję;
.Kristusa jeho naukamohouìzachránitie lidjstvo; B í I _ ; j gl  '_

S. in Augustin (Otiskíizi
'Vj.Praze  1.951._Nákl.i_$øDiědictví lSvatojanSkčého“,.Ť_t 1 -~ ~ S I 'B 7 8 _

I A j x »Pojkračovatel dra Sedláka dr. .Neumann Shrnult-_vĹ této _brožurCš malé, zale[ Objemnéívtstmyšlen-'

zzıíxnzčxniøø ii pøflnzøvánž øfløhnøsú _Hniøvy .n jøhø ainčnø t hnSi±žzinú.í     
  KYTICENA OLTÁŘ Ísv. ANTONÍNU, PADUÁNsK_ÉMu. í_Møšni .piSjćňil_iianić,_xèSpøn~
šøxinzn, iiáøvá píseň z šzáflvčnnánzøáiizhzz. D.Løønzı‹zflaøø/čin. náixizzá.cyxiiiø-Møzhødčjsiflêif,v
.knihkupectví_' Gustav Francl V Praze zprakt. pľotřebinéi Žv,jŠáľjim}lš_svLf

aby isvětoznámý Divotvůrce, _jehožŤúcta -jestirozšířerijaÍ iřu nás,_tbyl,v“kjažděifaľflbstif_ đůs_tojně-r

 i Dż-. Bønjøznžn _./ø‹11z“č1‹ø.żDÉjiNYc1‹;sKÉI~io i>isEMNIcTvÍ_ Døhziinøvá.-1,sváz.rLi.
(Bohumilli_janda),'Praha. 5 li _  , či , 9

_  i je, jistě třeba uvítati každou novou* přehlednou práci Ťo České literatuře, která
vědeckou I důkladnost js úměrnou jasností a I fpřehlfednostíç,“ Jprotože takovýchto..f_knihj ~mánŤie _ ;;_
odborném písemnictví velmi (málo za A většinou jsou zastaralé. jedlička .po_ku'sil[Í,s_eŤĹ
Dějinách českého" jpísemnictľví, které jsou ërofjzvrženyl na jsvazky la, Znichž1 A
Kneiha začíná českým [obrozeními . tedy thematem,-e oľ něž se 9 vede dnes iúpornýi jizápiaSøĹ`-,_,ll
na ně zżflzžvzzż zızáèhıflćflflžiflhøvøflłflfl-nć ni›vv1‹v-Avfløvx›řidfžfl1flfl flflflvšžflh
svůj _[rozvoj;IvděčÍíj_ národ dvěma velkým proudům, ievropskýliuosvícenství

hnutí odmvaňuie ost-'u .něž iěeskéz "ivzdělalnstvol a“ ineiširší vrstvěj lidové fto,Í.co_iP 9 _  _ P   _ 1- 93, t V t „
fsfwmflse ,bY10.lcI1,lž1Sem v01aiíCí110 na pøvštiv Sfiàvăse. nyní m00fl0.fl 15110113,*  -vzit-lspxøzžxøføxnzzøø“ ánćx již aaa, příliš zvikláni (viz aúdię řøáızhøvy øčøxhýeh
Nejumanfna, částečně Pekaře ja ze měna studie P. E. 'Kubíčka1ĹT. ~ . esuıtě-:aj`._1'ıáIÍQđťČ_§.$lŠÝ_,.
knize izijesuité), aby t”a'ktoV[, nekrijticky se _Inohla_ ještě dnes“ ,tvr_diti.§fA;uto,r_pa

kami, výsledky mo.derníl1o[ Íb_adání,-jkter'é ›sefipřestáváÍÍÍdívati na j Husajokem j romanti,sřnul,:ia'f~~dalšÍjnámj_ii

Všechny písně jsou vytisknuty is, doprovodem varhan. Ce-na ˇ příručky jest

_i(__japkubec. atd.), jkteří obrození kladou doby oSivíce_1iství.l ,ÍVyjadřuje7`tohned

znçøx r pøhxzčnjø z ,,vyš1øhxxnvši nejprve v hiflváøh ařsfáøiøh vyiiiinjizžøh jzánøflliivců.
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'Vj.Praze  1.951._Nákl.i_$øDiědictví lSvatojanSkčého“,.Ť_t 1 -~ ~ S I 'B 7 8 _

I A j x »Pojkračovatel dra Sedláka dr. .Neumann Shrnult-_vĹ této _brožurCš malé, zale[ Objemnéívtstmyšlen-'

zzıíxnzčxniøø ii pøflnzøvánž øfløhnøsú _Hniøvy .n jøhø ainčnø t hnSi±žzinú.í     
  KYTICENA OLTÁŘ Ísv. ANTONÍNU, PADUÁNsK_ÉMu. í_Møšni .piSjćňil_iianić,_xèSpøn~
šøxinzn, iiáøvá píseň z šzáflvčnnánzøáiizhzz. D.Løønzı‹zflaøø/čin. náixizzá.cyxiiiø-Møzhødčjsiflêif,v
.knihkupectví_' Gustav Francl V Praze zprakt. pľotřebinéi Žv,jŠáľjim}lš_svLf

aby isvětoznámý Divotvůrce, _jehožŤúcta -jestirozšířerijaÍ iřu nás,_tbyl,v“kjažděifaľflbstif_ đůs_tojně-r

 i Dż-. Bønjøznžn _./ø‹11z“č1‹ø.żDÉjiNYc1‹;sKÉI~io i>isEMNIcTvÍ_ Døhziinøvá.-1,sváz.rLi.
(Bohumilli_janda),'Praha. 5 li _  , či , 9

_  i je, jistě třeba uvítati každou novou* přehlednou práci Ťo České literatuře, která
vědeckou I důkladnost js úměrnou jasností a I fpřehlfednostíç,“ Jprotože takovýchto..f_knihj ~mánŤie _ ;;_
odborném písemnictví velmi (málo za A většinou jsou zastaralé. jedlička .po_ku'sil[Í,s_eŤĹ
Dějinách českého" jpísemnictľví, které jsou ërofjzvrženyl na jsvazky la, Znichž1 A
Kneiha začíná českým [obrozeními . tedy thematem,-e oľ něž se 9 vede dnes iúpornýi jizápiaSøĹ`-,_,ll
na ně zżflzžvzzż zızáèhıflćflflžiflhøvøflłflfl-nć ni›vv1‹v-Avfløvx›řidfžfl1flfl flflflvšžflh
svůj _[rozvoj;IvděčÍíj_ národ dvěma velkým proudům, ievropskýliuosvícenství

hnutí odmvaňuie ost-'u .něž iěeskéz "ivzdělalnstvol a“ ineiširší vrstvěj lidové fto,Í.co_iP 9 _  _ P   _ 1- 93, t V t „
fsfwmflse ,bY10.lcI1,lž1Sem v01aiíCí110 na pøvštiv Sfiàvăse. nyní m00fl0.fl 15110113,*  -vzit-lspxøzžxøføxnzzøø“ ánćx již aaa, příliš zvikláni (viz aúdię řøáızhøvy øčøxhýeh
Nejumanfna, částečně Pekaře ja ze měna studie P. E. 'Kubíčka1ĹT. ~ . esuıtě-:aj`._1'ıáIÍQđťČ_§.$lŠÝ_,.
knize izijesuité), aby t”a'ktoV[, nekrijticky se _Inohla_ ještě dnes“ ,tvr_diti.§fA;uto,r_pa

kami, výsledky mo.derníl1o[ Íb_adání,-jkter'é ›sefipřestáváÍÍÍdívati na j Husajokem j romanti,sřnul,:ia'f~~dalšÍjnámj_ii

Všechny písně jsou vytisknuty is, doprovodem varhan. Ce-na ˇ příručky jest

_i(__japkubec. atd.), jkteří obrození kladou doby oSivíce_1iství.l ,ÍVyjadřuje7`tohned

znçøx r pøhxzčnjø z ,,vyš1øhxxnvši nejprve v hiflváøh ařsfáøiøh vyiiiinjizžøh jzánøflliivců.

".2›n.ˇ-W-v=;`«.‹~“=`-ˇ vn _/»Š _ ' / . -`~ ".'-Lire-`7ˇ;_`;« :'‹;-\.É';ì'ëf<t 7 ni TV“ >“'“<"›7'.~:,'.:_11 ˇ' "“§“,=“,=_=i,,-'żˇ-×-i-`ìę~.v~=.-:‹ę,1,„ ›`<~_=.7::“z_:.“.=i zl “ n .- v..-zz.=..=áš=.zszž‹==»-'ìfl z«€.=z›
` ' ˇ' "~'ˇ'^f-r"n`1 :ifˇ '
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