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lVIUS€l11'I1,časopis SlovanSk'ch bohoslovců.

Obsah č. I.

Z redakce:

Uzávěrka čís. 2
Z admınıstrace

Y

Výcbćízí každý druhý měsíc 've školním roce
s církefvním schválením, nákladem Růže Suíilový, lite-
rćírníjednotý brněnských boboslovců. -í-,Řídí rektor
ıístafvu Msgre Dr. :Karel Skoupý. -- Adresa re-
dakce i administrace : Brno, Antonínskúí I. -- Redaktor
Cyril Tichý. Administrator jan KU/ska. - Předplatné:
I7ol:›oslofvci a studující :IO Kč, Ostatní odběratelé I5 Kč.

V. Holakovský: K tajemným obzorům. -- Pout a
sjezd slovanských bohoslovců na Yelehradě ve dnech
I3.-15. července 1937. -k Mik. Sprinc: Spomínam.
-+- Studijní zájezd moravských bohoslovců na Pod-
karpatskou Rus a na východní Slovensko. - Is. Za-
'0r.`s'nik:j Delo za ciril-metodijsko idejo v mariborskem
bogoslovju do I. 1930. - josef Soukop: V údolí
Černého Drinu nad Peshkopijí. - jeronim Korner:
Gospodine, Smiluj se. - Kaj. Nefvídal O. M. Cap:
Kapucínskéí misie v Polsku a na' Rusi v 18. stol. ---
S. Svoboda: Smýšlení buditele P. Sychry dle jeho
kázání. - Statistika bohoslovců. -- Dopisy slovan-
ských bohoslovců. - Z činnosti bohosloveckých
Jednot. - Nové knihy. t t l č
Obrazová příloha: `Učastníci velehradského boho-
sloveckého sjezdu. .

. ø

3 nejlepší články Z jakéhokoliv oboru a I báseň,
uveřejněné v letošním ročníku Musea, budou odmě-
něny peněžitými a knižními odměnami. 0 posudek
bude požádáno více seminářů. Práce nemusí být
dlouhé, stačí 4-6 tiskových stran. Přednost má práce
vědecká. Zvlášť upozorňujeme, že v příštím roce
je devítisté výročí přenesení ostatků sv. Vojtěcha.
Clánek, týkající se tohoto světce je Zvlášť vítán.
Zúčastněte se i kolegové zahraniční. Nezapomínejte
na svůj stavovský časopis Museum, pamatujte, že
jste letos na Velehradě slíbili velkou součinnost.
Úroveň Muscat závisí jediné na Vaší spolupráci.
Propagujte Museum, sdělte, kolik čísel máme do
seminářů posílat. í i   

zo. prosince 1937.
Číslo šek. konta Io2.4o7 Brno.
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Náklıdem „Růže Sušllovy", literární jednoty brněnských bohoslovcůr
v Tiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí

' \



Ě‹ p . _ I _ W 7 ab
-. ny .

OBSAH  

BÁSN Ě:

V. Hola/eofvský, K tajemným obzorům .
R ]. Korner, Gospodine, Smiluj se . .

]. Lesćík, Paprsek . . . .
V. Holakovský, Svatý Tomáši! . .

 B. Mrćíz, Pošumavský kraj . e ˇ . .

PRósYz
A. Bradćíě, Stál tam vysoký dřevěný k7"Š<ŘI\ N< O

,, Krajina k slávě Marie kvetoucí . .

. ČLÁN KY:

Is. Završnik, Delo za Ciril-Metodijsko idejo v Mariborskem

I

m
37
69

II4

82

147

bogoslovju do 1. 1930 . . . . . . I3, 56
j. Soukop, V údolí Černého Drinu nad Peshkopijí 3 . .
K. Nevídal, Kapucínské misie v Polsku a na Rusi v I8 stol.
S. Svoboda, Smýšlení buditele P. Sychry

I6
20

dle jeho kázání . . . . á .c . 21, 60, 93, II9
L. Teplík, 20 let SSSR a bolševické vlivy v Evropě . 3 . 37
V. Pospišil, Štovanje Blažene Djevice Marije u istočno-pravo-

slavnoj Crkvi n. . . . . . . .
L. Braniša, Bohoslovci a misie . .
]. josefík, Březinův poměr k Bohu .
L. Pokorný, Sv. Vojtěch . . .
L. Braniša, Bohoslovec a misie . . . .
V. Beneš, s Průběh konverse . . . . . A .
]. Soukop, iSvatý Vojtěch, druhý biskup český e. . RIO5,
Omeľan Tymočko, Pro Christo . . . . .
P. V., Laudemus viros gloriosos . .  
St. ].,.iAkord Štěstí . . . . ' . .
Rogale-wski, Apostolstwo chorych W Polsce . .

47
jl

69
75
78

M
I37
II;
II7
II9
I22



l
l

!x1

1
Ši

ł

.‹›
čz4
i.

l

Š.
:ž
š
É
š
Z

Ťši5

É
Ín1
i
i1
l
l:.ž.
í.1
1'

ì

ì

É
i11
Ix

3

ł

Í

l

É
Ě

l

l
I

__ 

V. Holakofvský, Sociální obsah Otčenáše 2 . . 124
L. Braniša, Misijný sväz rakúskych bohoslovcov . . 129
F. ]., Don Bosko - vzor bohoslovců . . . 150
]. Čížik, Skauting a bohoslovci . . . 153
P. M. Kužela, Národ žízní po kněžích . 156

‹

ı

ROZHLEDY:
Bohoslovci z ČSR. ve školním roce 1937-38 . . . 25
Dopisy slovanských bohoslovců ." . . 27, 63, 95, 132, 157

Z NAŠEHO RUCHU:
. 4'

Pout a sjezd slovanských bohoslovců na Velehradě ve dnech
13.-15. července 1937 1 . . . . . .i 2

M. Sprint, Spomínam .. . . 0 . . . . 6
Studijní zájezd moravských bohoslovců na Podkarpatskou Rus

a na východní Slovensko  .  . . . . 8, 45, 90
Z činnosti bohosloveckých, jednot 1 . . . 33, 62, 99, 161

OBRAZOVÁ I>ŘILoHAz
Účastníci bohosloveckého; sjezduną Velehradě v tč. 1.
Msgre Dr. Fr. Cinek v č. 5. 2 z

NOVÉ KNIHYz  
,Recense na str. 35, 65, 101,136, 164, a na obálce č. 1, 2, 3, 4, 5.

ì_ì± n

Q



,v

.I

i_„1.......-_,__.

. ,_

zUčastnícibohosloveckéhosjezdunaVelehradě1937.\

Spodnířadaodleva:P.JozefVavrovič,P.Pilka,Dr.A.JemelkaT.J.,P.KoláčekT.J.,MsgreDr.K.Skoupý,l MsgreDr.J.Vašica,_].M.ndp.kanovníkF.Jemelka,Dr.F.Cinek,insp.P.JanMlčoch,P.AlojzijTurk, spirituálP.Ant.Šuránek,P.BohumilZlámal,zástupciÚKSČS.:_JUCBartošek,JUCF.Valena.l

ii.



C
ř
Ě„
Ě

Š
I,

Š

12

Pf-

ăi
If-.

1*..

'É

.L S
Šx.

“;
§43,L

?:?.“É.ˇ.”"'~.›*?Ĺì"Í“>"1„.-1“.-

É

TFTmí-›"Jfi*.Fz€‹.“;-EF'-.'zn›mv›-

Ě:Ě.

L.

i

Ĺ.
ŠY:
F..‹.

Ä;

‹.=

,.

x-

Ě
Š'
Í
í

ì

1

Ť fy Ě

PRESIDENT OSVOBODITEI.

T. G.  MASARYK
7. ııı. 1850  14. ıx. 1937 I

VÁCLAV HOLAKOVSKÝ C. C5. R.

K TAJEMNÝM OBZORÚM.
Poslední vzpomínka .zmizela 1
s .modravým dýmem rodných chat. --6
]edeme! Nelze vzpomínat!   
jiskřící noci, noci setmělá, 3
kosmickým tlakem paprsků svých
unášej nás!! t S 1 .

1 Koleje zahlesklý měsícem v dálky Zdlouženým,
tichým a Zaraženým. - 1
Kluhko výhýhek, zmıjí potměšilých
šíleně letí a vrací se Zas -0
kéž hý je hřídel v ásilném drnčení Z
vítězně střás! 5
Západý světa naposled zahleskly na nich
krvavé mlěící -
romance hradů a snů jen dětinských. - --

o Železo kol jsme s železem sanicí
věčně zasnouhili! - ]edeme !
_ V/ˇ nn. O ; ,5 Krzdla Z jısker a ohlaku stını

› oheň do noci silný a milý, 3 í
záři světelných hnízd. - _
Luno tichá a“ řísná v mlčící dáli

V Í I V/ ,pohlt' ta svetla rodneho, nadrazıl
Luno, osvěcuj koleje, _
stříhrný jas tvůj ať `Zaleje

 strážných domků venkovská Zápraží,
' Í VV 'ILuno - -- velzka Vecnostı. - - --

1
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IPOUT A SJEZD SLOVANSKÝCI-1

BOHOSLOVCŮ Na VELEHRADÉ
VE DNECH 13.-15. CERVENCE 1937.

Z hořčičného semene vyrostly velehradské Sjezdy bohoslovců.
Seminární vlastenecké rekolekce -- schůzky adeptů kněžství histo-
rických zemí - akademie a dostaveníčka všech slovanských boho-
slovců -- přednáškové Sjezdy S poučným programem - teď kratičký
nástin vývoje! 5 = 1 se 1 «

Letos po prvé byla dána forma nová. Tradičnímu sjezdu byly
předeslány pracovní porady rázu čistě bohosloveckého. Pracovní po-
rady byly: rozvrženy na tři sekce. jejich úspěch byl opravdu značný:
poznání, sblížení, sjednocení programu! i 5 5

A Sekci cyrilometodějsko-unionistickou řídil brněnský bohoslovec
Josef Soukop. 1 . . 1

Výsledky porad v sekci byly poučné. V cyrilometodějství. a
unionismu, O nějž téměř všude byl živý zájem, skoro nikde (výjimky
Olomouc, Brno, Nitra, Praha) nebyla organisována práce. Přístup
k pramenům poměrně malý. Ve většině seminářů byl pořádán „den

I „ 5 'I V' I I 'vrvychodu , Brno a Praha majı zıvy Styk se slovanskym zahranıcım,
v Olomouci pořádány akademie, jichž se zúčastňovali si schismatikové.
Celé jednání sekce cyrilometodějsko-unionistické bylo pak shrnuto
do této resoluce: 1 z

„Shromáždění u hrobu svatého Metoděje, uvědomujeme si dů-
ležitost nesmírného požehnání, jež zaplavuje naše země Z díla soluň-
ských apoštolů, ia velkou závažnost jejich odkazů a slibujeme, že se
budeme snažiti pokračovat V díle. jimi započatém, totiž ve vybu-
dování mostu mezi Východem a Západem, ve formě svérázné křes-
ťanské kultury slovanské, vedeni direktivami papežských encyklık.

s Proto ve každém semináři budiž do příštího sjezdu bohoslovců
založen Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje,a pokud to poměry dovo-
lují, i pracovní cyrilometodějský kroužek. Ten si vezme za úkol _stu-
dovati naše vzory, svatého Cyrila a Metoděje, jejich dílo i dějınné
poslání, šířiti zájem o ideu cyrilometodějskou a otázky unionistické,
propagiovati znalolst slovanské liturgie ritu západního ifvýchodníllżo
na pořa aním „v'c odníc dnů”, řednáškami, kurs , zpravamivtis u
a literárními pokusy v oboru cyiřilometodějství sežnamovati S těmito
důležitými iideami i širší veřejnost. V seminářích,~kde jsou o cyrilo-
metodějství theologické přednášky, chtějí býti kroužky doplněním
äzudia, 5 kde takových přednášek není, pokusí se bohoslovci 0 náhra-

u Samı.
Cyrilometodějství chce býti při tom nejširším rámcem, v němž

budou se rozvíjeti i ideje na cyrilometodějství navazující, totiž idea
svatováclavská, svatovojtěšská a ideje Matice Svatoklimentské. Chce-

-»P `›`›-›^řñ` l'-›ˇ`ˇ*~v “
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me ,svými pracemi vědomě pokračovati v díle našich slavných cyrilo-
metodějských interpretů Sušila, Stojana, Jirsíka, Moysesa, Slomška,
Štrossmayera a jiných a slibujeme, že půjdeme cestami, jimi vytčenými.

 Ve Slovanské dvoraně byla zároveň instalována výstavka unio-
nistické literatury. 1 1 V

Sekci sociologickou řídil českobudějovický bohoslovec ctp. Petr
Ruda. Poradu zahájil poukazem na soudobé společenské poměry a
zdůraznil nutnost vybudování nového společenského řádu.

jednání v sekci Sociologické shrnuto pak do této resoluce:
Slibujeme, že chceme připravovati duše a mobilisovati všechny

síly k mravní obrodě národa, která je podkladem a nejlepší zárukou
nového hospodářského zřízení dle encyklik Lva XIII. a Pia XI. Vše-
chny pracovní .skupiny u nás chceme připravovat tak, aby mohly
náležitě působıtı při uskutečnění nového společenského řádu. Vzdělání
a správná organisace nestačí, chceme ideový a mravní podklad.

S Zajisté nezávisí výsledek toho boje jen na nás. jsme však po-
vinni udělati vše, abychom ochránili společnost před zhoubnými ná-
zory, rušícími jednotu národa. V této práci chceme postupovati svorně
S ostatními, zvláště S katolickou mládeží, studentstvem a inteligenci.
Jsme si vědomi, že osudy společenského života nejsou jen v našich
rukou, nýbrž že je vede Ten, který vše stvořil a svou prozřetel-
ností řídí. Pod tímto zorným úhlem dostane naše sociální dílo pravý
smysl: stane se nástrojem Boží Prozřetelnosti.

Sekci organisační řídil bohoslovec Olomoucký ctp. Valentin Rafaja.
Porady v této sekci měly dvojí účel: 1. sdělit si vzájemně své orga-
nisační zkušenosti a poradit se o další společné práci, 2. dohodnouti
se o příštím velehradském sjezdu. .

Jednání pak bylo shrnuto do resoluce:  5
Znovu si uvědomujíce u hrobu Stojanova vznešenost a důle-

1 VV I 'I ° I - Vžitost knezského povolanı, obnovujeme zde sva predsevzetí, dobře
se připraviti na úkoly povolání, které jsme si zvolili. Pokládajíce
-kroužky bohosloveckých jednot za velmi vhodné prostředky pro

' ' v I I - - v ° .

Éišfišífhf`ĹŽøínŽCbıŽ.ĹZŠŠŠŽŽfi° 1ŽjÍiŽČ"Š§Ž'vÉĹ Seúıššíiìmf Ín'iŠĚ1Šä.ałíŠ'øĚŽŽĚ
touto snahou, doporučujeme, aby ve všech seminářích byly bezpod-
mínečně založeny kroužky: `cyrılometodějský~_a sociologický a pokud
je to jen mozne, .take krouzek lıterarnı, mısıjnı, lıturgıcky aprazd-
ninový. Abychom zajistili co největší prosperitu kroužkům, ustano-
vujeme centrální kroužky, které pověřujeme organisací spolupráce
a 'společného programu pro stejné kroužky v jiných seminářích.
Centrálními: kroužky ustanovuje organisační sekce tyto kroužky:
cyrilometodějský v Brně, Sociologický v Čes. Budějovicích, literární
ve Spíš. Kapitule, misijní v Nitře a liturgický v Praze. Konkretnější
forma organisace spolupráce ponechává se` iniciativě a odpovědnosti
samotných centrálních kroužků. Oıvelehradskémt sjezdu organisační
sekce rozhodla toto: i„Forma,“ organisace a doba příštího sjezdu nechť

,S3
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zůstane táž, jako letos.” Tématem1 příštího sjezdu budiž: „Jak vy-
pěstit mezi věřícími porozumění pro liturgii.” Jedna pracovní sekce
budiž vyhrazena tomuto liturg. tématu. Stavíce své plány pod ochranu
sv. Cyrila a Metoděje, slibujeme si, že se za rok opět sejdeme u hrobu
Stojanova, abychom zhodnotili vykonanou práci a posílili svá před-
sevzetı. 1

Vlastní sjezd. i 6
Ř

("›< 33× %O 15. hodině ve středu byla zahájena druhá, tradičnı t sjezdu,
průvodem od Cyrilky. Rektor velehradský P. Koláček T. J. uvedl
průvod do basiliky, před královskou kaplí uvítal bohoslovce ředitel
misijní cyrilometodějské školy velehradské dr. Závadský T. I. Na
hrob arcibiskupa Stojana položili bohoslovci veliký věnec. U hlav-
ního oltáře bylo pak slavné vzývání Ducha sv. a po něm udělil dr.
Cinek svátostné požehnání. Za zpěvu „Bože cos ráčil“” ubírali se
účastníci do Slovanské dvorany, kde předseda olomoucké Stojanovy
literární jednoty, bohoslovec Vojtěch Tkadlčík vlastní sjezd zahájil.
Za výkonného předsedu sjezdu zvolen děkan CM. bohoslovecké fa-
kulty dr. Cinek, který se 'ihned ujal řízení sjezdu a v programovém
obsáhlém proslovu vyzvedl význam regenerační tvořivé Síly ideje
cyrilometodějské v dorostu kněžském v minulosti i v přítomnosti.

Vroucně bylo vzpomenuto metropolity moravského, vzácného
podporovatele cyrilometodějského unionismu, který poslal velehrad-
skému sjezdu Srdečný pozdrav. Za nadšeného souhlasu poslán mu
telegrafický projev oddané lásky. Holdovací telegramy poslány též
všem Ordinariům diecésí. Nato uvítáni četní hosté, kteří byli zvoleni
do čestného předsednictva. Zvláště milá byla přítomnost p. preláta Svět-
líka, Srbského misionáře P. Turka, archeologa Zelnitia, bubenečského
prof. dra Jemelky T. J., spirituála P. Šuránka, P. Bohumila Zlámala
a delegátů Ústředí katolického Studentstva čsl. Pozdravné přípisy
poslali místopředseda senátu dr. Mořic Hruban, dr. Karlík a dr. Kle-
veta Z cesty do Svaté země.  .  

. Obnovitel a strážce velehradské basiliky, P. Koláček T. J., po
vřelém uvítání rozhovořil se, dojat, o zvláštním Božím požehnání,
jež provází dílo obnovy Velehradu.

Předseda dr. Cinek navázal na projev P. Koláčka a sdělil leccos,
co zamlčel skromný obnovitel basiliky, jenž jest zřejmě nástrojem
zvláštní Prozřetelnosti Boží pro rozvoj díla velehradského do bu-
doucnos-ti. Uvítal pak další hosty: P. Kazimíra Bojsáka OFM, a pra-
covníka mezi studenty, novokněze P. Kouřila.

Požádal pak o projev přítomného význačného representanta
sociálně-buditelské generace zz počátku 20. Století p. preláta Světlíka.
Ten rozsáhlým proslovem osvětlil zrození a vzrůst emancipační-
ho díla,. jež kořeny svými sahá do bohosloveckých sjezdů a vůbec
do posvátné půdy velehradské podle vůdčích hesel cyrilometodějské
družiny Sušilovy. „Z bohosloveckých sjezdů vyrostly Sjezdy unio-
nistické.” Zájmy s počátku spíše krajinské staly se zájmem meziná-
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rodním. Dějinná retrospektiva a břitká diagnosa soudobé duchovní
situace zl úst Starého pracovníka a bystrého analytika mocně zapů-
-sobila na shromážděný dorost kněžský. Zvlášť působilo, když neví-
daně dojat konstatoval, že to, co na letošním sjezdu viděl a slyšel,
vydává radostné svědectví, že soudobý kněžský dorost ve svých
akcích velehradských jde cílevědomě cestou, kterou ukázala Stará
buditelská generace. ,  

. Dr. Cinek poukázal na mimořádnou závažnost projevu před-
ního pracovníka buditelské generace. Zdůraznil, že vše, co nám za-1
jišťuje čestné místo mezi katolickými národy a je naší chloubou na
foru katolické církve, rodí se az velehradského cyrilometodějství.

“ Nato pozdravil sjezd zasloužilý archeolog velehradský řídící
V' _. ' 9 ' I /` ' Iucıtel p. Zelnıtıus. Promluvıl O vyznamu velehradskych vykopavek,

jež tak ,netušeně pozvedly i ve kruzích liberálních slávu našeho Ve-
lehradu.   1 S 5 1

. O misijním díle v Macedonii a Srbsku promluvil vzácný host
P. Turk ze Skoplje. Vřele apeloval na duchovní spolupráci.
S Obsáhlý proslov O spolupráci S katolickým studentstvem měl
místopředseda Ustředí katol. Studentstva čsl. JUC František Valena.
O cyrilometodějsko-unijním díle promluvil P. Kazimír Bojsák OFM.

-Večer :téhož dne konala se ve Slovanské dvoraně, akademie, na
níž účinkovalpěvecký sbor a tamburášská kapela olomouckých bo-
hosloevců a Smyčcové kvarteto bohoslovců brněnských. Mezi jednot-
livými čísly byly četné pozdravy a projevy. Nejprve byli uvítání další
příchozí, hlavně sjezdoví řečníci, Msgre dr. Vašica, děkan bohoslo-
vecké fakulty Karlívy university a kanovník Msgre Jemelka. Bohoslovci
překvapili předsedu sjezdu dra Cinka bouřlivě aplaudovaným gra-
tulačním projevem k 25tiletému jubileu kněžskému. .Pak promluvil
prof. O. Svozil Z Ostravy, který zvlášť podtrhl význam cyrilometo-
dějské orientace v aktivitě budoucích kněží. Mezi dalšímy čísly aka-
demie pronesli pozdravy zástupci bohoslovců z Ces. Budějovic, Lito-
měřic, Hradce Králové, Prahy, Bratislavy, Košic, Nitry,“Spišské Ka-
pituly a Z Brna. Akademie pak zakončena hymnou papežskou a Státní.
Nato byla společná večerní modlitba v osvětlené basilice.

l Ráno ve čtvrtek 15. do 6. hod. byla příležitost k sv. zpovědi.
Pak bylo kázání P. Bohumila Zlámala a Slavná mše Sv., kterou slou-
žil olomoucký novokněz P. Jaroslav Kouřil. Všichni účastníci při-
Stoupili ke stolu Páně. Z 1

i O půl deváté zahájil předseda sjezdu druhou plenární schůzi ve
Slovanské, dvoraně. Uvítal nové hosty: pana regenta brněnského
alumnátu Msgra dra Karla Skoupého, který Svým obzvláště milým
způsobem promluvil k přítomným O prozřetelnostním významu
odkazu Sušilova a Stojanova a o požehnání, jež Z ducha cyrilome-
todějství vychází, dále hospodáře Stojanova insp. J. Mlčocha, faráře
P. Met. Zemánka a P. Pilku z Malenovic.`_ í

Slova se pak ujal programový řečník Msgre Vašica, který v ob-
ném referátu rozvinul velkolepý obraz unijní práce v církvi odÍ/)< ›-4× F1
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počátku až po dnešní dobu. Odborná dikce uchvátila svou plastič-
ností i krásou formy. Stejně skvělým byl druhý programový referát
Msgra Jemelky o velehradské práci unijní. Velezasloužilý pracovník
ukázal šíři i plodné bohatství unijního díla velehradského, které nám
dobylo prvenství na foru unijní .aktivity mezi všemi katolickými
národy. Oba referáty se vzájemně doplňovaly a přes širokou obsáhlost
udržely posluchače 1 v napjaté pozornosti. Kanovník Jemelka, který
po dlouhé nemociipo prvé promluvil na Velehradě, končil svůj re-
ferát v slzách zanícení pro svaté dílo velehradské.

Za přednášek dostavila se na sjezd početnáˇskupina katolických
studentů, tábořících pod Sv. Hostýnem ve „Svajgrovce“, vedená
prof. drem Vojtěchem Martinů. i

Na konec druhé plenární Schůze byla přečtena resoluce porad
cyrilometodějsko-unionistické sekce a posléze promluvil hospodář
Stojanova inspektor Mlčoch o spolupráci dorostu kněžského na roz-
voji exercičního hnutí. 1 1

Brněnský 1 bohoslovec Soukop vyřizuje pozdravy od bohoslovců
z četných seminářů jugoslávských, kteří slibují účast na příštím ve-
lehradském sjezdu. Skupina bohoslovců odjíždí na sjezd „Slavia Ca-
tholica” do Lublaně. Účastníci jsou pak fotografování na nádvoří
a znovu prohlížejí basiliku a vykopávky. 5 A

Na třetí plenární schůzi (odpoledne téhož dne) došel pozdravný
přípis od kapitulního děkana preláta Dra Kachníka. Přednášeli: Slo-
venský kněz P. Jozef Vavrovič (místo dra Salatnaye) a pražský bo-
hoslovec Jaroslav Michal. Po obou přednáškách byla velmi rušná
debata (zasáhli hlavně P. Šuránek, P. Mlčoch, Dr. Skoupý, Dr. Cinek)
a přečteny resoluce Z pracovních porad v Sekci Sociologické a orga-
nisační. Ke konci bylo jednáno o programovém rámci příštího sjezdu.

V 17'3o hod. byl sjezd ukončen slavným „Te Deum“ a po-
žehnáním v basilice. Po tradičním uctění ostatků sv. Cyrila Sešli se
účastníci V královské kapli, kde dr. Cinek, stěží potlačuje pohnutí,
shrnuje výsledky sjezdu. i “ é

6 Večer téhož dne odjela třicetičlenná výprava bohoslovců pod
vedením dra Cinka na studijní cestu na Podkarpatskou Rus.

MIK ULÄ Š ŠPKINC .-

 SPOMINAM...
Od päinásielıo júla už mnoho vln ufielflo do jazera Večnosfi

a jeseň nerada Spomína na teplé ak usmiałe leto. Ale .sú udalosłi
V živote, na lrforé vždy radi Spomíname, lťforým radi oferujeme nie-
l‹ol'l\ˇo milýclı polıľadov, i lfeď ich len ulťradnúi' musime životu, kforý
nikdy nemá času a nad minulosfou .sfavia svoj pomník S melancho-
licˇIfým náˇpisom: Hic iacei... Tolıoročný :velehradský bolıosloveclťý
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sjazd je iste takou udalostou, ktorou graf bohosloveckého života vy-
stúpil do Smelej výšky. Toho roku Sme poznášali na Velehrad všetko,
čo Sme najlepšieho doma mali. Chceli sme Sa' poznat, preto sme si
vyprávali jedni druhým. O svojich metodách, O výsledkoch práce,
o svojich bolestiach a O svojich horlivých Snoch, ktoré lomcujú mla-
dými Srdciami. 5 .úsmevom si espominam, aki sme 'všetci boli. vážni,
súc si vedomí, že na našich pleciach spočiva V týchto S/ávnostných
chvi/ach všetká čest. sláva a meno našej fakulty alebo Seminára...

"5ekcie maly svoj smysel. Mali sme tak možnost' nahliadnuf do
svojich dielní. do ˇtajov úspechov alebo neúspechov. poznali Sme, že
túžby máme všetci rovnaké, že vysoko chceme rúbat, že Svoje šl'a-
chetné Sny chceme presadit' aj do Skutočnosti, že' 'uskutočňovanie
Kráľovstva Božieho nechce nám byt' len prázdnym Slovom, ale ži-
votom, ktorý každé ráno pozdravujeme, že sa dívame na tvrdú Sku-
točnost' -- čo priam len cez okná Seminárskych ciel a študovní; že
počúvame 505 trpiacich bratov, že bolesti času sú našimi bolesfami,
že máme len jedná túžbu: pomazat' všetky rany balzamom lásky Je-
žišovej. Kto by Sa bol chcel dozvedieti do koľkých oblasti života
načierajú bohoslovci So Svojimi smädnými a nenasytnými dušami,
ten mal prist' toho roku na Velehrad a vypočut' referáty v Sekciách.
Bolo to všetko pestré ako slovácke kroje. Štúdium unionizmu a vče-
lárstvo, štúdium sociologie a filatelia, apoštolát' cyrilometodejský ra
t'otoagnatérStvo, „vysoká“ špekulácia a šoférsky krúžok pražanov...
na všetkých týchto po/iach pasú sa sny a pokusy bohoslovcov. .Syn-
tézayneba a zeme, Sobáš teorie a prakse./l k tomu všetkému odu-
ševnenie nevšedné. To je právo a výsada mladých../lzda Skutočnost'
mnoho pozmení, azda škrtne nejeden bod na programemladých, ale
ja myslim, že.- človek neumiera vtedy, ked' mu odspievali Requiem,
ale vtedy, ked' Sa nevie Za nič vel'kého a svätéhořoduševnif. Jak rád
by Som Sa S vami ešte Stretol, vy olomúčania a brňáci, ktorí Začí-
nate a končíte každá Vetu-se .Štojanom a Sušiloml Nechce to byť
planá irónia. Nie! Nech je vám: to na čeSt', že si viete vážit' svojich
vel'kých mužov, že .tvoríte Z ich myšlienkového sveta tradiciu, že
všetko orazítkujete ich menom a ich programom. Spomínam a živo
vidím všetkých. ako Sme stáli nad hrobom Stojanovým a lúčili Sme
sa. Vtedy Som si pomyslel, že vel'koSt' oživa, že veľkost' neumiera,
že nad hrdinstvom a svätosfou nikdy nevysloví čaS.' „Sic transit.“
Lebo všetko, čo bolo vykonané Z vel'kej a -čistej lásky, ZO Srdca
horiaceho, Z ducha 4- to všetko má pečat' Duchafiožieho, to .všetko
je častou toho kapitálu, ktorý Shromaždìıjú clejiny, ktorý pramení
V Bohu a“ k Bohu Sa vracia. A Velehrad ukazuje, že" Stojan žije vo
Svojom diele, že jeho Srdce nevyhaslo. Jeho hrob je tichý ako všetky
hroby, ale Sršia Z neho iskry, ktoré môžu Zapálit'Spal'ujúci apoštol-
Ský oheň V Srdciach tých, ktori sú schopni reagovat' na tiché Závany
ducha. Lebo tažko je nepoklonit' Sa pred hrdinstvom, tažko je nedat

-Sa okŰZlit'“životom muža, ktorý sa. vedel zodrat' V Službe ideálu Ut
omness unum Sint. A Videl som, ako ten oheň už Vyšl'ahol V Srdciach
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niekoľkých, ktori sa celým životom primkli k Velehradu, ktorých' čistý
zápal končí V slzách. Je to čosi veľkého a neZabudnutel'ného, ked
muž plače - od nadšenia. Nie prázdného, ale nadšenia, ktorému
posvätil život, Svoje pero i Svoje všetko...

Nemožno V niekoľkých riadkoch všetko pospominat, nemožno
všetko tu Shodnotit' ako by bolo treba. Ale ešte na jedno Spominam:
Slovákov na Velehradebolo toho roku pomerne málo. A keď niekde
načim propagovat' kult cyrilometodejský, tak je to práve na Sloven-
sku, ktoré má byt' mostom medzi Východom a Západom. A myslím,
že by nebolo od veci, keby budúci Slovenski kňazi chodievali na
Velehrad načierat' Z hlbokých tradic cyrilometodejských. Lebo pri-
znajme Sa, že úcta Svátých Apoštolov nezapustila ešte u nás žiadúcne,
hlboké korene. Aspoň nie také, Z ktorých by mohla vyrástat' tradicia,
pod ktorej dychom by Sa Stvárňoval život. A je to nesplatená dlžoba
zeme Slovenskej, ktorá bola hodná, aby na nej zastaly ,,pedeS'evan-
gelizantium pacem.“ Pravda, je to dlžoba. Ale keď Sa pozreme na
dejiny. nemohlo tojani ináč byt'. Bol tu iný kult a iné vplyvy. Ale
je to úlohou mladých kňazov, aby vypestovali V l'ude nové pove-
domie, nová lásku a lıorúci prík/on k Sv. Cyrilovi a ll/letodoví. Verme,
že budúcnost' bude iná, cyrilometodejská.

Treba mi skončit. Malo to byt' len na jednu Stranu a nechcem
zneužít' vašu trpezlivost. .Špominam rád na Velehrad, Spominam na
vel'ké priestory baziliky a ešte na väčšie naše túžby, Spominam na
útul'ný Stojanov; Spominam na tú chvíl'u,1 ked' hasly reflektory v ba-
zilike, ked' Sme sa posledný raz obzreli na osvetlené presbytérium;
ešte teraz mi znejú V ušiach Slová piesne Ódpočiňte V pokoji. Áno,
šlisme až vonku na námestie So Spevom. Vtedy Sme si mysleli, že
celý Velehrad je náš, náš, lebo Sme ho objali So Svojimi horúcimi
a šľachetnými túžbami. Ĺlsínali Sme znaveniako deti, ktoré Sa mnoho
hrály. A fontána V kláštorskej zahrade šumela svoju pieseň, pieseň
roztúžených Sřdc, ktoré prišly do Skladištia idealizmu po náboje, aby
ich mohly vystrielat' na svojich domácích frontách. Bolo by to krásné,
keby .sme sa, tu zase Stretli, ak budeme mat' protekciu na minister-
Stve financií.  1

STUDIJNÍ ZÁJEZD MORAVSKÝCI-I
BOHOSLOVCŮ NA PODKARPAT. RUS

A NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO.
Zájem o řecko-katolický Východ v našem semináři je tak starý

jako tradice cyrilometodějsko-unionistických snah. Když se po pře-
vratě Podkarpatská Rus přihlásila k našemu osvobozenému státu,
soustředila se pozornost především na ni, jakožto na náš nejbližší
a nejpřístupnější Východ a k tomu nemálo přispěla i ta šťastná okol-
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nost, že na Cyrilo-Metodějské bohoslovecké fakultě studují i řecko-
katoličtí bohoslovci Z Užhorodu a Z Prešova, že S námi žijí V semi-
náři a nám často vypravují O své krásné a zajímavé domovině. Proto
bylo přáním nejednoho Z nás poznati náš řecko-katolický Východ
Zblízka, spatřit Zbožnost lidu, stavby katedrál i venkovských cerkví,
historické památky i přírodní krásy. Ani jsme se nenadáli, že se naše
přání tak brzy splní. Z  

Smělý plán uspořádati tento Studijní Zájezd vyšel Z cyrilometo-
dějského kroužku, V jehož čele stál řecko-katolický bohoslovec Ján
Murín. Když nám S neobyčejným pochopením a blahovůlí vyšli vstříc
nejdůstojnější páni biskupové, užhorodský, prešovský a košický a když
se vedení Výpravy ujal sám Sp. děkan Cyrilo-Metodějské bohoslov.
fakulty dr., František Cinlík, byl Zdárný vvýłsleglpk exllìursľ Zarıłščen.

V 'eli jsme ve čtvrte 15. cervence pre pu nocı, ne po u on-
čení văiehradského bohosloveckého sjezdu. Kromě olomouckých jeli
i bohoslovci Z Brna až Litoměřic. V Přerově se k nám připojila sku-
pina 9 bohoslovců německé národnosti. Z

První noc jsme většinou probděli, a proto jsme toužili, abychom
se dostali co nejdříve k svému prvnímu cíli - do Užhorodu. Když
se rozednilo, mohli jsme pozorovat nádhernou krajinu Slovenskou,
stoupajíce do Zamlžených Tater a Sestupujíce Zase do nížin východ-
ního Slovenska. . s

Z Konečně jsme u cíle. Na nádraží jsme byli mile přivítání pp.
ˇ d ta*ven'mi semináře městskou radou a sdružením česk'ch kato-pre S y , Y

líků. Technického vedení ujal se s obětavolp srdečností spirituál Mlsgre
Dr. Min a. ,Věnoval se nám od první c víle, aby nas provaze po
celou esdoibu pobytu na Podkarpatské Rusi.

, Projíždíme městem V poledním žáru, Znaveni cestou, kterou jsme
Z velké částiprostáli V přeplněném rychlíku. Konečně staneme před
mohutnou budovou, či vlastně před mohutnými, stářím Zčernalými
hradbami. 1\vladhhlaC\1rn,í bralpou ărlají prapolíy na uyítaıiııou. Vcházíme

O mostěpres ra nı pri op O istoric y pamatne o Drugetova
liradu - nyní kněžského semináře řecko-katolické diecése muka-
čevské. t í ľ

- Hned po odpoledním občerstvení vydali jsme se do biskupské
residence. Je to bývalá jesuitská kolej, V níž kdysi jesuité zřídili gym-
nasium, první v Uhrách. Po Zrušení řádu jesuitského darovala ji
Marie- Terezie i S přilehlým jesuitským kostelem -- nynější řecko-
katolickou katedrálou -- 'slavnému biskupovi mukačevskému Ondřeji
Bačinskému (1772--1809). Bačinský, nemaje v Mukačevě důstojné
residence, rád přenesl sem r. 1775 Své sídlo. 4

M Zajímavá je V residenci bohatá knihovna, kterou s velkými obětmi
Založil již biskup Bačinský, sebrav sám na devět tisíc svazků vzác-

I I ° .O ` ' V' ' I I I I 'nych starych tisku. Zde jsme Spatrılı take pamatne okovy, kterymı
kalvín Jiří I. Rákóczy dal Spoutati Zasloužilého horlitele o unii, bis-
kupa Vasila Tarazoviče (1634--1648). Zvláštní cenu má jediný do-
chovaný exemplář textu unie, uzavřené r. I646. Knihovna má býti
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součástí diecésního musea, které bude v residenci V brzké době insta-
lováno.

Nezapomenutelným dojmem působila audience u nejd. p. biskupa
Msgra Alexandra Stojky. Překvapilo nás neobyčejně srdečně přijetí
p. biskupem. Děkan dr. Cinek Vroucně pozdravil jménem výpravy
řecko-katolického vladyku -- biskupa, charitativního a sociálního
apoštola podkarpatského lidu a obšírně poukázal na účel exkurse,
spojené S velehradským sjezdem. Připomněl dosavadní Vřelé styky,
udržované Velehradem, CM. fakultou a seminářem a Zvlášť zdů-
raznil, co si od exkurse slibujeme pro prohlubování studií unijních.
Nato se p. biskup srdečně rozhovořil o Velehradě a metropolitovi
moravském, k němuž chová velikou úctu a lásku. Pravil, že nemá
slov, jimiž by vyjádřil radost, že právě Z mor. arcidiecése dochází
k stále novým akcím, jimiž se upevňuje spojení mezi Podkarpatskem
a Velehradem. Pak nám ukázal své obytné pokoje. Zvláště nás upo-
zornil na nádherný obraz sv. Cyrila a Metoděje, originál největšího
malíře podkarpatského, Ignáce Iv. Roškoviče. (Zivotopis I. Iv. Roško-
viče a reprodukci tohoto obrazu viz V ACM, roč. XXVIII (1937),
č. 9, str. 265/7). P - Z

V katedrále uviděli jsme po prvé úplné zařízení chrámu východ-
ního obřadu. Hned. nás upoutal velký ikonostas. V pěti řadách nad
sebou jsou uspořádány obrazy (ikony) tradičním způsobem: nejspod-
nější řadu rozdělují troje dveře, prostřední, t. zv. carská Vrata, po
levé straně (stojíme-li tváří k oltáři) severní neboli jáhenské dveře,
po pravé straně jižní neboli palamarské,(koStelnické) dveře. Vpravo
od carských vrat je Velká ikona Krista Pána, Vlevo Panny Marie,
V levém rohu u jáhenských dveří ikona sv. Mikuláše, patrona vý-
chodní církve, V pravém rohu u jižních dveří obraz patrona kostela.
Druhá řada má třináct obrazů. Uprostřed nad carskými vraty je
Poslední Večeře Páně, vpravo odtud šest obrazů ze života Páně, vlevo
život P. Marie. V třetí řadě jsou apoštolé, ve čtvrté proroci a na-
hoře kalvarská scéna. _ e i

~ t ıv v -I I v I IVstupujeme do presbytare. Upozornujı nas, ze nesmıme procha-
Zet ,,carskými vraty”, jimiž se vchází pouze při liturgii. V kněžišti
je oltář východního typu, plochý s baldachýnem, jejž drží čtyři
sloupy. Na evangelní straně u zdi je menší oltář, t. zv. žertvenik,
kde se koná příprava obětních darů ke mši sv., proskomidie.iV sa-
kristii jsme viděli nádherná bohoslužebná roucha a nářadí, nejstarší a
nejvzácnější Z nich jsou vesměs dary Marie Terezie.

a Sestoupili jsme také do krypty ke hrobu biskupa Petra Gebeje.
Biskup apoštolské prostoty a horlivosti, pracovník unionistický, který
řídil diecési mukačevskou právě V době divoké pravoslavné. agitace.
Byl ctitelem sv. Cyrila a Metoděje a p-řítelemc cyrilometodějského
Velehradu, kde přijal 3. srpna 1924 při čtvrtém unionistickém sjezdu
biskupské svěcení a kde se zúčastnil i pátého un. sjezdu roku I927.
Zemřel 26. dubna 1931. Položili jsme na hrob kytici as za zpěvu
písně „Odpočiňte v pokoji” opouštěli jsme historickou kryptu. “
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"Cestou do semináře jsme se zastavili ještě V kostele 0.0. basi-
liánů. Překvapilo nás, že tam není ikonostasu. Jistě hlavním důvo-
dem, V tomto případě, byl nedostatek místa. Slyšeli jsme však čas-
těji za své cesty právě Z úst duchovenstva hlasy pro odstranění
ikonostasu. vůbec jednak s proto, že psychologii dnešního, člověka
Vyhovuje lépe, když vidí všechny úkony kněze, -jednak iproto, že
ikony, hlavně ze života Krista Pána a P. Marie,jsOu dnes nahrazeny
používáním biblických obrazů ve školní katechesi. ]eVí se přirozeně
V těchto snahách také vliv obřadu římského, jenž náš nejbližší Vý-
chod silně prostupuje.. Originálním řešením této otázky, jak jsme
slyšeli, je pokus, který učinili V novém kostele V Malé Zalužici
(V okolí Michalovců na Slovensku). Ikonostas je zde takřka pro-
mítnut na zeď kostela.  d

Od kostela basiliánů lzepřehlédnout celou jižní část Užhorodu.
Dole pod klášterem vine se řeka Už. Za ní na druhém břehu bije
do očí křiklavě strakatá stavba nového pravoslavného kostela. Byl
postaven jako pomník ruských vojáků, padlých ve světové válce.

Druhého dne ráno byli jsme na mši svaté V řimsko-katolickém
kostele. Již zde jsme měli příležitost poznat, co jsme pozorovali i ve
Všech jiných římsko-katolických kostelích našeho Východu, že totiž
ve Všední dni nezpívá při mši sv. lid, nýbrž pouze Varhaník. Ač
byl na ten den určen zpěv maďarský, zpíval Varhaník na naši poctu
od pozdvihovánísjpdísně české.  Z

Z Z Na ulicích bylo na první pohled vidět, že město má sváteč-
nější ráz. Bylo tam méně ruchu než minulého dne a mnoho obchodů
zůstalo po celý den zavřeno. Byla sobota - židovský šábes.

.O deváté hodině máme se představit nejvyššímu představiteli
V Í I ° I '°Vzeme podkarpatoruske. Pan gubernator .Konstantin Hrabar nas jiz

čekal ve své kanceláři. Přivítal nás nejen jako hlava země podkarpa-
toruské, nýbrž i jako katolický kněz. Nato jsme navštívili museum.
O vstupné se předem laskavě postaral štědrý pan gubernátor.
a Užhorodské museum má jestě mnoho dohánět, aby represen-
tovalo všechno přírodní a národopisné bohatství Podkarpatské Rusi.
Zajímaly-nás národopisné zvláštnosti a kulturní památky, zvláště Však
modely a fotografie dřevěných kostelů různých typů. V jedné míst-
nosti jsme spatřili ikonostas, přenesený ze zrušeného kostela V Niž
Vyznici. Je to Vzácné dílo lidového umění náboženského.
j Po" návštěvě musea jsme šli spatřit Ostatní části Užhorodu. Ne-
opomněli jsme ovšem navštívit také římsko-katolický kněžský se-
minář. Je to seminář té části satumarské diecése, která je na území
naší republiky a jež nyní cirkumskripční bulou -sv. Otce je osamo-
statněna. Spravuje ji ap. administrátor Msgre Dr. František Svoboda.
je to nejmenší seminář V CSR, neboť mívá jen asi patnáct boho-
slovců.  

Prohlédli jsme si i moderní českou čtvrt, t. zv. Galago. jsou
tu vily českých úředníků, velké činžáky, státní a zemské úřední bu-
dovy. Největší je budova zemského úřadu, a tu jsme si prohlédli.

E.
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Čeští úředníci -- krajané nám ochotně ukázali sněmovní sál a za-
vedli nás na plochou střechu, odkud je Vyhlídka na město. Když
jsme viděli, co zde bylo uděláno za těch necelých dvacet let, maně

I ° ° I Í I ' I /V Inam napadlo, jak se asi na to diva prosty lid, vyrostly V uzasne
bídě a Zaostalosti. a A

Večer jsme uspořádali akademii V seminární zahradě. Přítomní
byli: J. Exc. nejd. p. biskup Msgre Alexander Stojka, Z katedrální
kapituly protoierej dr. Vasil Hadžega a arciděkan Augustin Kuštan,
Z bohosloveckého učiliště profesoři dr. Alexander pMarina, dr. Jiří
Marina, vicerektor semináře, Msgre dr. Ludvík Minya a několik ba-
siliánů V čele s igumenem užhorodského kláštera dr. Myronem Ka-
lincem. Byli tu i zástupci civilních a vojenských úřadů, jako refe-
rent okresního úřadu p. Josef Chytil, rada politické správy dr. Ivan
Kosej, úředník vojenské správy p. Dekyj, Vojenský kurát dr. Vojtěch
Jestříbek, ja ještě jiní kněží a laici. ř pv

Prof. Alexej Ivančo podal obraz církevních dějin Podkarpatské
Rusi a dějinný význam unie. Po prof. Ivančovi promluvil igumen
užhorodských basiliánů o. dr. Myron Kalinec. Zdůraznil, že unio-
nistická ,práce je pro nás prozřetelnostním úkolem. Pak se ujal slova
vůdce exkurse děkan dr. Cinek a V obsáhlém proslovu, dojat histo-
rickou slávou místa- i účastí užhorodské kult. veřejnosti, mluvil o sv.
myšlence unie V intencích velikého díla našich slov. apoštolů. Při-
ˇpomněl Vše, co nás pojí s Podkatpatskem a na čem usilujeme dále
pracovat. Vroucně pak poděkoval za tolik projevů lásky. Z

Nakonec ujal se slova“ J. Exc. nejd. p. biskup Stojka a rozho-
vořil se o přednostechi nedostatcích své milované rodné země. Vtipně
poznamenal, že P. vnení země vlků_a medvědů, nýb/ržıže má ve-
liky vyznam jak nabozensky, tak politicky. Ona tudiz cini Z Česko-
slovenska skutečný most mezi Východem a Západem a ona také je
spojnıcí naší republiky s ostatními malodohodovými státy. Země je
sice bohatá, ale lid je chudobný. Je nutné jej povznést náboženský
' ^v J > - I - v - vvI ' - I1 kulturne. Proto podkarpatsky lid potrebuje knezi nejen svatych

v I I V, I `-I v V- I I I V -a ucenych, nybrz take socialne cinnych. S uznanım vzpomnel nejd.
° I I ° V I Vp. biskup velke prace, ,kterou vykonali pd prpvratu prave/ Cecho-

slovaci pro blaho rusinskeho lidu, takze kazdy uprimne vlaste-
necky smýšlející Rusín je přesvědčen, že jen V Ceskoslovensku může
se rusínský národ svobodně rozvíjet a že si nemůže Slibovat nic
ani od Poláků ani od Maďarů. Nesmírnou oporou při všem úsilí
-o povznesení lidu je unie, která zapojila věřící lid do organismu
mystického těla Kristova. „Kdyby nebylo unie”, pravil doslova p.
biskup, „vítr by nás roznesl.” Proto podkarpatšti Rusíni milují unii
a milují i sv. Cyrila a Metoděje, apoštoly pravé víry, jejichž svátek
měli oslaviti podle svého kalendáře příštího dne. «

I s . Pokračování.
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Is. ZAVRŠNIK (MARIBoR)z
DELO ZA CIRIL-METODIJSKQ IDEJO  

V MARIBORSKEM BOGOSLOVJU Do L. x9,ø.
Seminario maiori Mariboriensi ab Antonio Martino Slomšek epis-

_ copo anno Dni 1859 instituto alumni mentalitatem temporis secuti
C imprimis idea panslavistica occupati sunt. (Luae idea haud sane multum
ad ideam cyrillomethodianam pertinet, cultus tamen ipsius intentionem
manifestat ad res slavicas renovandas. Sed ab anno 1890 ad solidarita-
tem slavicam alumni adducti sunt; quam ipsi etiam practice colere“
coeperunt. Litteras librosque cum theologis bohemis, polonis et ruthenis.
uniatis commutabant et de rebus slavicis iiscum disputabant. Solidari-
tatem autem non solum in rebus politicis et in foro culturae, sed etiam

- in foto religionis existere debere existimabant. ,,Disparitas cultus ma-v
xima enim causa est discordiae slaVicae” ut alumnus quidam scripsit.

Hoc modo quaestio orientalis mentes eorum occupavit eosque usquež
ad annos belli zregebat. Posteâ idea jugoslavica maxime exarsit seque
aliis ideis praeposuit. R

Actio missionum quae vires alumnorum anno 1923 occupavit, ite-
rum ideamcyrillo-methodianam comprehendit scilicet tamquam ideam
quamdam missionum eique incrementurn tribuit. Itaque sequentibus.
annis idea quaestioque orientalis effloruit eamque alumni in foro internofl
externoque diligentissimo studio prosecuti sunt. Circa Vero annum 1927
quaestio Socialis animos maxime cepit quaestionibus aliis sepositis. _

Ĺ Mariborsko bogoslovje je že od svojega početka med najvaž-
nejšimi postavkami V zgodovini stajerskega dela Slovenije. Ima pa
svoj pomenfl tudi V zgodovini ideje slovanske vzajemnosti in poznejše
ciril-metodijske ideje, saj je ustanovitelj bogoslovja, služabnik božji
Anton ,Martin Slomšek obenem ustanovitelj lavantinske „Bratovščine
sv; Cirila in Metoda.” Slomškova tradicija pa je V zavodu Vedno-
živela in je V novejší dobi celó zrasla, ko nam je zgodovinska per-
spektiva pokazala Slomšeka V vsej njegovi veličini in nam osvetlila
vse potankosti njegovega dela. Sicer so bogoslovci obračali svojo po-
Zornost na najrazličnejša vprašanja: znanstvena, narodna, politična,
predvsem seveda dušnopastirska in V Zadnjem času socialna, Vendar
teče skozi Vso bogoslovsko zgodovino misel, ki jo je Slomšek že
kot celovški špiritual polagal na srce svojim bogoslovcem: bodite
verni sinovi svojega naroda, spoštujte svoj materni jezik in Vedite,
da imamo Slovenci toliko bratov Slovanov; V

Spočetka -- V času narodnega prebujenja se kaže ta misel V obliki
narodne vseslovanske ideje - panslavizma, saj so pač bili taki časi. Poz-
neje se javlj a ideja slovanske vzajemnosti na verskem in kulturnem polju.
Nato pridejo drugačničasi. S prevratom in tudi že nekoliko prej so se
mariborski bogoslovci obrnili proti jugu ter navezali tesnejše stike s hr-
Vatskimi. Nekdanja patriarhalna slovanska vzajemnost se je morala uma-
kniti novemu ognju.Toda polagoma se epod Vplivom skupnega življenja
S pravoslavnimi pod isto državno streho začelo `buditi Vhodno vprašan-
je, ki pa se je pozneje žal moralo umakniti modi časa - Socialnemu.
vprašanju na veliko škodo javnega delovanja mariborskih bogoslovcev..

13



V l
._ -'

- x
à_

.jigv

_\ E
'_ ıj n
_ 1_ jv

' l\

ıV _

iv.

_ì li_j‹

z

1.
zx ;`

I 4

Fi
jl

Ě

IŠĹ
„HL
łíl“
HH„_, .

H,
_ Č1
›' .Š
li. ŽE'
ji
Š? Š`;ÍĚ'ìÉ`rl jj
'ii

Ha“
ľn;

`Lı ,
ŠI

7

7$Éì`_-Í

LL
_“

j`,:

zł _*_ v v
i _

_-"l„ip
_ 7

z
ł lí

1?

1
\

" _
"Il __;`

ťì_ ,_

:_ ._
Í `_
› I

jj,_

nj„jj,j

,_zn
n Ä V

Šli ŤÍ_ 4 J
i j

' inVj„

lv'_
Íľ'
_j`,

Č š
LŰ_

[Ě1Ž“
l

jk:[_

l
l

\
l

M1

l

ıl

` jj.

1.
V

i

Ko je V dneh pastirovanja .služabnika božjega Antona Martina
Vzraslo l. 185 9 lavantinsko bogoslovje V Mariboru, so se prvi go-
jenci živahno lotili perečih sodobnih Vprašanj. Verna podoba takrat-
nega življenja je bogoslovski rokopisni list „Lipica”. Svoje korenine
je pognala koj ob ustanovitvi zavoda in je prvič ozelenela V nedeljo,
dne I. januarja l. 1860. Sotrudniki so pisali vanjo svoje poskuse:
pesmi, prozo pa tudi spise, V katerih so se navduševali za povzdigo
materinskega jezika in tudi že za sodelovanje Z ostalimi slovanskimi
narodí. Cudno! Saj je takrat naša inteligenca med Sabo občevala
nemški, Saj so zavedne bogoslovce njih lastni tovarišiimenovali ,,pan-
slaViste”, padla je celó beseda, da tvorijo „eine geheime politische
Sekte”. A „Lipičarji” so delali dalje.

Dne 9. sušca 1863 je ,prinesla 4. številka 4. letnika „Lipice”
„Venec sv. Kyrillu in Metodu V čast. Tisočletnica I863”. O hvalež-
nosti, ki jo dolgujemo Slovani sv. bratoma, govori ta oda. Ali bi se
mogli Slovani V kulturnem- oziru dvigniti tako visoko, ali bi se mogli
posebno mi Slovenci obraniti pred nacionalističnim pritiskom sovraž-
nih sosedov, če bi nam ne bila svetnika iZSoluna prinesla prave vere in
svetih knjig V našem domačem jeziku?! Tako se sprašuje pesnik, ko
pripoveduje odelu sv. bratov. In s čim se jima izkažemo bolj hvaležne,
kot če se „držimo prave vere in ne izatajimo svoje krvi. `

In V 6. številki istega letnika je urednik Zaklical: „Pozor, bratje!
Novo življenje se je začelo med narodi slovanske krvi tudi tokraj
Dunaja . . .” Bolgari so se Začeli Vračati V katoliško Cerkev - ali ni to
razveseljivoř Saj lahko ravno Bolgari pripeljejo nazaj vse ločene brate.

Tako so pisali mariborski bogoslovci l. 1863 in naslednja leta.
Da Vzhodnega vprašanja kot takega niso poznali, je razumljivo. Zgo-
divinski oris ,,Katoliške Cerkve na Ruskem V srednjem Veku” (ki je
izšel V „Lipici” l. 1873, str. V46 sequ.,) nam to potrjuje. Na versko raz-
liko med Slovani gleda pisatelj S stališča narodnega in političnega Zedin-
jenja. Priznava, da je za Slovane imelo ,,razkolništvo najžalostnejše
nasledke . . . Ta Verski razloček. . -. je med drugimi glavni vzrok slovan-
ske razkosanosti in zna še biti V poznih časih tudi pri nepričakovano
ugodnih političnih prilikah in po odstranjenju vseh drugih ovir neizo-
gibni kamen, na katerem se toli zaželjeno zedinjenje spotakne im odbije.
Naj se nam ne stavijo nasproti izgledi drugih narodov, prim. nemškega,
ki je kljub svoji Verski razcepljenosti Vendar svojemu cilju, edinosti že
tako blizu. Ta izgled ne Velja za Slovane. Kedor se je namreč Z njih
zgodovino in njih značajem na tenko seznanil, ve, da je malokateri
narod na svetu svoji tradicionalni veri tako Vdan in S svojo cerkvo
tako tesno zvezan, kakor ravno slovanski, posebno Vzhodnoslovanski.
Njegova narodna individualnost, célo njegovo narodno življenje, nje-
govaizomika se je razvila na Verski podlagi. Vzemi ali spremeni mu
to podlago, spremenilo se bo tudi to, kar je na ni sestavljeno.” I

Počasí so rodila razmišljanja spoznanje, da je med vprašanji, ki
V00 0 ø ø O 0 ø V - 0tezijo slovanski svet, najvažnejše vprašanje Verske edinosti. Ze V istem

14  

iıìjLL.-.-_-.---_.--__..ua-nn -»~~.._.~.~»__._ _..„z zzzzzz z z _ „. „A“ _ ,._._,-___ _____„.„.„,_„,_„__,__. _Aˇˇˇ- `“'~`^ 1 “" ˇˇ“`“"ˇ""ˇˇ 'ˇ ˇ “ “"~“`* ˇ“'“ˇ“ˇ“`“““̌ `ˇ"""“""ˇ'“"`”“"~“"-“`“ˇ`~ˇˇ ˇ'“"“"”"“^'“"“' 4~~~;._ˇ.=z.v,jĹÍ"f' _“ W ` 0 O ‹ Ť W



e uvedli som „Cirilske ure“, ki so služile za Vaje V govorništvu in pi-
l Iăgiı ı 0 ˇ0 O ' ° V'› sateljevanju, V „Lipici“ pa so razpravljali o vseh mogocıh vprašan-

y.

Š Ĺ',,Častimo_s_Slovenci dostojno sv. Cirila in Metoda“. O počitnicah is-
as
ii;
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_ spisu izraža pisec željo, „da se (grškoruska cerkev) združi Saj V veri
Z edino pravo cerkvo, enako Armenom, -Maronitom in zedinjenım

ˇ Grkom in? JugosloVanom.” J _ _
ii  Od I. 1873 dalje „Lipica” Vedno bolj poredko govori o Vse-

_ 3 slovanski ideji. ,Verske edinosti pa sploh ne omenja. Tega dejstva ne
smemo pripisati omalovaževanju stvari. _Ta ali oni se je _~g_otoVo še
zanimal zanjo, Vendar na zunaj ni _dosti rozpravljal o njej, ker so

, stopila ~v opredje clrugačna vprašanja. _ _ _
'_ _ Leta 1892 pa se je pot zavodskega življenja mahoma preokre-

ˇ _ nila. Cela Vrsta poznejših odličnih kulturnih delavcev je bila takrat
Z V bogoslovju. Obnovili so nekdanje društvo, dali mu ime „Slomšek'f,.zzs = -

V jih. Svoj popoln razmah je V teh “ letih doživela tudi idea slovanske
J 4 vzajemnosti. Njen spiritus agens je bil sedanji dekannľľr, Sal. Comil-

K šek. Ví Gradcu je kot osmoš_olec_ občeyal s tamkajsˇnjimi ceskimi bo-
) ,gosl_oVci in _se učil češčine. Pisal je tudi V ceski dijaski list ,,.Pokro_k“:

Svoje delo je V bogoslovju nadaljeval in_ se ob KollarjeVi_pesnitvı
„Slávy dcera“ navdušil za slovansko vzajemnost. Govoril je o tem

øøv “ . - - ~ V-1 sVojim_ tovarišem, na njegov predlog je društvo narocilo „Museum“
Z in navezalo stike Z družstvom brnskıh bogoslovcev ,,RuZe Susilova“.
Z Gjoinilšek je neumorno študiral življenje in delo sv. Cirila in Me-

“ toda. j1jtl?z-lodi tega dela je članek V „Slovenskem gospodarju“ (katoliškı
iìšfl I  politični in kulturní list za štajerski del Slovenije) l. 1894, 2_8. VT.:

tdýtegailetas ga je V Lubljani mladi dr. Krek navdušil za obisk Velehrada,
češ, vsak Slovenec, zlasti še bogoslovce in duhovnik, bi moral o-

č _ biskati Velehrad, sveti kraj vsem Slovanom. Nasledujega leta si je začel
Ĺ. dopisovati Z brnskim bogoslovcem Richard Tenora in Z olomuškim

»Františkom Dovrtělom, izmenjaval je Z njima knjigl in poročal V „Mu-
seum“ o delovanju društva ,,Slomšek“, med drugim tudinekaj o delu
za Ciril-Metodijsko idejo. Ko je prebiral knjigo: „Geschichte der U-

Z nion der ruthenischenKirche mit Rom“Von dr. Julius Pelesz,se je
Z navdušil za delo za versko zedinjenje. Na podlagi te knjige in še

8 nekaterih drugih Virov je opisal V ,,Lipici“ ,,Zedinjenje Rusinske Cer-
Š kve Z Rimom“. Ta spis je bil pozneje tiskan V Mahničevem „Rim-

skem Katoliku'-' (prvi poskus znanstvene revije pri Slovencih) 1896
4 str. 135-148 pod pseudonimom Ciril-jev. S tem se je Gomilšek po-

polnoma posvetil cirilmetodijski ideji. Pisal je o njej V ,,SloVenskega
'gospodarja“I, govoril tovarišem o bratovščini SV. Cirila in Metoda,

__ Z dopisoval si je tudi s poljskim bogoslovcem, sedanjim jezuitorn Ha-'Iz

p duchom, Z rusinskim bogoslovcem Karpinskim in hrvatskim Zupan-
cem. Svoje delo je nadaljeval še kot kaplan. Leta 1901 se je udeležil

Z občnega Zbora Apoštolata sv. C. i M. na Velehradu. Omenjeno bodi
tudi, da je bil prav on tisti, ki je dal lani (1936) bogoslovcu D. Pe-
tančiču pobudo, da je napisal za proslavo Slomšekovih dni V Ma-
riboru 28. in 29. junia 1936 igro „Naša apoštola“. Pokračování.
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JOSEF soUKoı>z _

V ÚDOLÍ ČERNÉI-io DRINU  
NAD PESHKOPIJÍ.  

(Úryvek Z prázdninové cesty po Balkáně). _

Malebné desetitisícové město V srdci Albanie, Elbasan. Úzké,
kiìyolaké igičky s hrbo/laìjìrm dlážděním jsou přeplněny směsicí barev
i asu, na nimi cni sti e, o ryskane minaret mesit a majestatni
topoly. Na tržišti je živo, že áž uši Zaléhají. Allzilánciv bílých fezích
a s pestře vyšívanými rukávy sedí na Schodcích špinavých krámků
a s velikým křikem doporučují cizincům své Zboží, snědé Albánky
V lpitoreskních krojích, V nichž nápadně převládají jiskřivě světlé
Ěa1;,lz(y,._s5tojí,V hloučcíclh a_pi;oll;ılížejí, si nabízené kožišiny, koberce,

an y na Vino a mno o jin c veci. V _ A  -
Je čtvrtek odpoledne, třižní den V Elbasanu. Prohlížím si mu-

seum, mešity, obchodyi se stříbrnými, dovedně tepanými nádobami,
orthodoxní chrám, důstojnický dům, lázně, Zachycuji do aparátu ně-
kolik scén Z tržiště - zvláště kroje; Albánky V širokých bílých
kalhotech, dole jse Zužujících V pestrobarevné třepení, V dlouhých
kabátcích, přepásaných barevnými provazy, s kobercovou zástěrou
kolem boků, zlatými a Stříbrnými náhrdelníky a bělostnými šátky
uvázanými V -podobu fezu opravdu stojí za snímek - a přemýšlím
co dál. Nejpozději V neděli Večer musím býti V Dubrovníku, ale
do té doby rád bych se ještě podíval do Peshkopije: byzantskécrkve,
které (jisouľrozsety V údolích kolem tohoto horského městečka, mne
oprav u lakají. _

“ Tak se stalo, že už ve čtyři hodiny odpoledne jsem seděl V pře-
plněném autobusu S nápisem Tirane - Elbasan -- Korçe. Přiznám
se, že jsem nevěděl jak daleko to do Peshkopije je a kdy se tam
dostanu. Z přehorlivého gestikulování a marného vysvětlování vy-
rozumněl jsem jen, že musím vystoupit V městečku Librasch a odtud
že se musím dáti směrem na seVer.iJak? Patrně pěšky, nebude to
asi daleko. Pěknou silnicí, stále Vedle řeky Shkumbi, překlenuté čet-
nými starodávnými obloukovými mosty, většinou hlubokými lesy
a mezi vysoko čnícími` horami jeli jsme necelou hodinu, když tu
jsme zastavili u několika rozbitých domů a k mému velkému pře-
kvapení šofér hned snášel se střechy autobusu zavazadla a při tom
radostně na mne volal: Librasch!

Z Než jsem se rozhlédl kde jsem, autobus zmizel V kotoučích
prachu a já zůstal stát uprostřed silnice, obklopen Zvědavými kluky.
Domluva byla těžká, Velmi těžká. Na štěstí byla nedaleko četnická
stanice a jeden Z četníků znal plynně italsky a asi deset slov německy.
„Peshkopija?”, táže se mne. „Z Librasch do Peshkopije je 110 km !“

Iio km! A já jsem chtěl jít pěšky, mysle, že ještě téhož dne
budu na místě! Vrátit se? Ne, musím se tam nějak dostat. Cetník,

 ió

.I ...,__..,___ __
hu ah J ná Q, 5



`š

ví; 22
li.

._.__ ,

=

"“ =`ˇ -za“

§52

šliA
:FI _z;ę
:,_`.›
, ia ,
_>Í\ìĹŤˇ `
717 _-ˇ)

_~_Ĺ'§= Ĺ
`› ÍÍ.

:ìí~`ľ

zifł-..._-

, si
3;`~_

›_ .›_

'J

_ _ J

byl to Zřejmě dobrák, jmenoval se Radomir Vazilikes, pozval mne
do domu, pohostil a poradil. „Zůstaňte na noc V Librasch a zítra
pěkně, časně ráno, se vydejte na oslu na cestu. Takového osla zde
dostanete koupit ii se sedlem. Nepřij de Vám draho a V Peshkopeji
jej můžete Zase prodat! A tak jsme šli kupovat osla. Trnul jsem
hrůzou při pomyšlení, kolik může stát. Neměl jsem ani haléře Zbyteč-
ného a mimo peníze, které byly určeny na cestu az Peshkopije do
Durazza a odtud do Dubrovníku (dále jsem měl již jízdenky) a ně-
jaký groš na jídlo, měl jsem už jen 125 leka (1 lek jsou asi 2 Kč).
Stařeček, od něhož jsme osla kupovali, jako by přesně věděl, kolik
u sebe mám, žádal 2 5. zlatých franků. Po dvouhodinovémsmlouvání
odváděl jsem si k četnické stanici dlouhoušatého horského oslíka
s dvěma koši na zádech - I a to vše za 19 zl. franků, t. j. 95 leka.
Zbytek dne jsem věnoval prohlídce dvou starodávných kaplí, čtení
a luštění Zašedlého rukopisu, jejž mi donesl bělovousý četník-ův
otec S ujištěním, že je to písemná památka Z dob cara Vladimíra
(de fakto to bylo nějaké srbské povídání ne starší stopadesáti let)

Z 'a učil jsem se jezditi na oslovi. I Í
8 O půl čtvrté ráno dne 17. září jsem startoval k daleké cestě.

Cesta, s počátku pěkná a po rovině, stoupala stále Víc a Více. Na
oslovi“ bylo příjemné posezení. Seděl jsem na hřbetě bokem, nohy
V jednom koši, V druhém koši cestovní kufr. Místo sedla byly pod
řemením, spojujícím oba koše, staré pytle a roztrhaná pokrývka.
Klerikfluů jsem přehsodil přes kufr. Osel šel jedna radost. Ze začátku
jsem mu jaksi nedůvěřoval, ale brzy jsem poznal, že mu ubližuji,
,as ižejerozumnější než se zdá. - _ _

 K) deváté hodině byl jsem již daleko V horách pod samými
vrcholky pohoří, Jablanice. Jízda už se mi dávno nelíbila. Bolelo
mne V zádech, žízeň, horko, únava... Chvílemi jsem slezl a šlapalW _ _,  . ., , . . .pesky., Jen obcas potkal jsem cestujici na koni nebo na oslu. Zdravıli
mne s úsměvem a dlouho se za mnou ohlíželi. Se zájmem prohlížel
jsem si statné Albánce V pestrých krojích, s bílými plachetkami kolem
klobouku, s krásnými, stříbrem Vykládanými puškami na zádech.
Při pohledu na ,ty pušky mne__ko,likrát zainrazilo, ale bezdůvodně.
Vzdy jsem se tazalz ,,Peshkopıja? Mavnuti rukou do daleka bylo
odpovědí, a tak nezbývalo než pokračovati. Konečně o desíti jsem
dojel kg jaké-musi domku, u něhož se páslo stádo statných koz s toči-
tými rohy a podařilo se mi občerstviti sebe i osla.

K polednímu čekalo nás stoupání přímo úžasné. Cesta se zužo-
vala někde až na uzoučký chodníček, nad námi vysoko strmící skály
a _dolů prudký sráz několika set metrů. Seděl jsem přikrčen, se za-
tajenłýrn dechem, osel -šelklidně jako po rovině. Z míry jej do_Vedl
privesti jen bodlák. Záhy jsem se smířil s tím, že u bodláků jsme
stáli tak dlouho, dokud se nezachtělo oslovi dále. Pohánět jsem si
ho netroufal. Stačil by jen krůček Vlevo a už bych nikdy nespatřil
svou rodnou Zem . . . »  

Blížil se večer. To už jsem měl za sebou trojípasovou prohlídku
. -»Hi
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(jel jsem stále podél hranic), odpočinek, oběd (jen ubohýl), svačinu,
několik ohromných kopců, celé stovky dojmů. S oslem už jsme
byli důvěrní přátelé. Chudák, šel jaksi pomalu, přímo ,,škobrtal“, ale
šel. Lidé u nás hrozně ubližují tomu nevinnému Zvířeti, když se
titulují: „Ty osle!” Neznám Vytrvalejšího a poctivějšího tVora! -
Jedeme stále po strmých stezkách. Údolí máme na pravé straně, těsně
pod námi dravě teče Cerný Drin, V dáli, obklopen horami, sVítíDebar.
To už V Jukgoslav/ii. I-Tádám, že máme za Seboudna 7o1lŽm cesty.

Setme o se Vapne. Mam jedinou starost: ři'eti o něja é vesnice
nebo aspoň k nějakému domu, kde bych niiiolil přespat. Únava je
už svrchovaná. Na mém drahém oslíkovi to_ také Vidím. Už si za-
čínám vyčítat lehkomyslnost, když tu V dáli, vysoko nad cestou,
zahlédnu bílé stavení. . . A 6 J

Byla to malá hospůdka, 9 km od Vesnice Zergan, 31 km od
Peshkopije, a ta mi připravila tolik radosti a chvil, na něž nikdy ne-
zapomenu! -- Přijetí nebylo vlídné. Osmahlý, zamračený majitel
roztrhané chalupy beze slova shodil s osla postroj, přivázál I jej ke
kolu, hodil mu cosi pod nohy a S hrubým ,,Hajda”, pobídl mne
dovnitř. Začernalá malá světnice, V koutě mladá žena s dvěma od-
rostlými dětmi, oheň na volném ohništi, neznámá, ne příliš milá vůně
mne uvítaly. Podíval jsem se nejistě po začazených holých stěnách,
zrak sklouzl mi S předmětu na předmět a Z úst vyjela mi slova:
„Požehnej Pán Bůhl“ 4 8 -ˇ k ls ˇ  

A tu se stalo cosi, co jsem nikdy nece a . Zena se u ohniště
prudce Vzpřímila, muž se široko otevřenýma očima přiskočil ke mně
a přímo Vykřikl cˇes/ey: „Vy jste Cech ?” 4 _

8 To bylo otázek, vysvětlování, divení, radostí, překvapení pro
' V "V I V ' I ' Imne si pro ne. Jsou tu jiz 23 leta.On odesel jako dvanactilety chlapec

Z domu do Vídně, byl dlouho V Bosně, V Italii, V Cařihradě, V Du-
razzu a posléze se usadil zde. Jeho první žena byla rodem Italka,
zemřela za války. Po Válce potuloval se opět po Evropě, byl i V Ces-
koslovensku a před devíti lety se Zase Vrátil do těchto hor. Má dru-
hou ženu, Albánku, ale naučil ji několik slov česky. Děti, devítiletá
Anitta a sedmiletý Vejsel rozumí také česky, třebaže to pletou S al-
bánštinou a já jim rozumím každé desáté slovo.

Potom jsem vyprávěl já. Tu si teprve Všiml pan Bannayarz
(Baňařř), že jsem si donesl kleriku a kolárek. ,,No, na víru jsem za-
pomněl”, poznamenal suše, „a modlit už se také neumím !” Nedal jsem
se přerušiti a Vypravoval jsem o svých cestách, o svém studiu, o sva-
tých bratřích Cyrilu a Metoději, o Soluni, o Cařihradě, o Velehradě. ..

„Velehrad ?” pronesl hospodský, Zamračiv se. A náhle, jakoby
se V něm cosi prolomilo, Vyskočil, odběhl do vedlejší světnice, něco
tam přehazoval, a s Vítězoslavným úsměvem se vracel. „Podívejte se!”

Dívám se udiven. Malý, špinavý poutní obrázek Velehradu! „Jako
malý chlapec jsem tam chodil na pouti S procesím” vysvětloval ne-
jistým, chvějícím se hlasem, „s maminkou, s tatínkem...”, a osmahlý
muž se náhle rozplakal. „Já jsem Z BuchloVic!”, dodal S pláčem.
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j j Té noci jsem _nespal. 1\ČIuse`l« jsem cielounoovyprávclřt páboženstvi,
učit rodinu modlıt se $)_tcenaS a Zdrávas ,l\/Iaria, vypravet o Panulje-
žíši, do jeho lásce a obetı, .o svatych, o cırkvı, o svatostech... Rano
ve čtyři hodiny odjížděli jsme na koních k Peshkopıjı. Osla ode mne
hospodský odkoupil. Qbč dětvi provázely nás daleko do hora celou
cestu řikaly Otcenas, jeden pres druheho. u

Ă I Cim více svitilo Slunceł. tim rychleji _jSme jelı. sedmá hodınë
jsme l přijižděli dcíç Päshkopřje. Rozlouìılılvjlžme se łÝkoˇ_n‹švŠ'nější

VI _ It amat u arova sem mu nız u e S e eıc e o-
Žliiriiišhéıìa ap obrázky pro dětıi. . . “ ” P J “ P

i V 7 hodin 4 5 minut letěl jsem už ıtalským letadlem Ala Lıttorıa
Směrem na Tiránu. Z letadla díval jsem se dlouho na strmě albánské

Ý e hory,kde na stráni V údolí Černého Drinu bydlí dvě malé děti, žvatla-
jiđeˇelsky, se Svým otcem, jejž Velehrad přivedl k Pánu Bohu.

9 hod. hlásil jsem se již v Tiráně u pana ministra Ton Maz-
ínčękus, na něhož jsem měl doporučení a druhý den ráno po mši svaté
velstarobylěm chrámě sv. Jakuba V Dračí jsem nastupoval na loď
;,Srbin“,` plující do Sušaku. ˇA tak jsem Skutečně v neděli večer byl
vs Dubrovníku!

j n ]ERONIMyKORNER (ZAGREB) .ˇ

SPODINE, SMIL U] SE.
l i t Iz bezdnóı sfvoje ljubóıfvz'

e uberz' žarke strjelzzce, „
Z Srcčı masa ızrúmz, p
/er Sztz mı Smo obmóme!

Več čisto Srdce g7ješ'm'/ećı
y ko Sjćıjnóı, Zlúıtnćı posudćz,

napitćık čeká Ljubćwi -
s ta što če drugo če/eáıti?

jedno je Samo potrebno
da dzzıšu Srečom ispzzmz'

p Z' balzám mim 'višnjegafl
~ s dd prožme mne putnikóı.

jedno je Samo potrebno,
t jedno je Samo dostamo:

Srcje Tfvoje, Gospodel
I iznáıdt Róme Njegofve Ă s
mćılenkost nebo plćıfvogáı.
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KAJETÁN NEVÍDAL o. M. CAP. sTANsz i

KAPUCÍNSKÉ MISIE V POLSKU
A NA RUSI V 18. STOLETÍ.  

Sv. František Z Assisi chtěl, aby jeho synové žili zcela dle evan-
gelia, a proto zasvětil svůj řád činnosti apoštolské. On sám byl pro
příkladný život od svých učedníků nazýván „apostolicus Vir Fran-
ciscus“ (Tres socii), což byla V tehdejší době neslýchaná chvála. Není
tefly bdivu, že_ lìacıinkoliv jeho synové zavítali, všude věnovali své síly
puso enı mezi 1 em. Z  

Též kapucínská provincie českomoravská uskutečňovala od svého
založení r. I6oo V naší vlasti misijní myšlenku svého zakladatele.
Brzy se však měly její síly dělit. Provincie totiž za krátký čas rychle
vzrostla a počala se zajímatı o mısiı V zahraničí. Nejpříhodnější bylo
pro naše misionáře Polsko, které jim skýtalo výhody jednak svou
polohou, jednak příbuzností jazykovou. y

V První pokus byl učiněn r. 1645. Podnět byl dán P. Valeriánem,
který pocházel Sice Z italské šlechtické rodiny de Magni, byl však
členìm naší provłilııcif'-:;l jako císařský lyyslanľerìì navštívil několikrát
pols y dvůr a me rı ezitost na sv'c cestac poznati zblízka lid
a poměry země. Onp první pojal pláiı Založiti V Polsku samostatnou
provincii -- ovšem pomocí českých kapucínů - která by se vě-
novala jediné apoštolátu mezi pravoslavnými. Zel, tento první návrh
nebyl Z nedostatku porozumění anebo Snad Z jiného důvodu usku-
tecněn. L ts

I když první pokus ztroskotal, myšlenka žila dále. R. 1681
vidíme V Polsku italské kapucíny, kteří se chtěli věnovat velkole-
pému dílu Sjednocení. Do cesty se jim však stavěly velké překážky,
pročež se raději tohoto plánu vzdali a vrátili se domů.

Nyní se ujala této Záležitosti opět provincie českomoravská.
Plolská Énisie náłežlí teďbjedípé jí. Rok co rpk posílá Ítlg Polska swlľé
ceny, neze a ai y, a y asai sv. evangeium mezi i em. Pomau
se Zde rozvíjí blahodárný a slibný apoštolát. První podmínkou úspě-
chu je získati si trvalá sídla. Namáhají se tedy nejprve Založiti mi-
sijní stanice, kláštery. To jsou hrady, odkud se šíří království Kris-
tovo. Z nich vycházejí kapucíni na misie do vesniček a měst. Věnují

V/ V V Í ° ' I V/ V V 'I ' I -se castecne pracı mezı rozkolnıky, castecne pracujı mezı katolıky.
Úspěch nebyl sice náhlý, ale Zato trvalý, což dosvědčují kláštery,
jichž stále přibývá. Již r. 1755 byl jejich počet tak velıký, že se

v- v- - v I I I - - Imohlo prıkrocıtı k zalozenı samostatne polske provıncıe a tım po-
slání našich kapucínů končí. V tomto čase, od r. 1682-1755 odešlo
do Polska asi Ioo členů moravské provincie. V

Ale práce v Polsku nebyla ještě u konce a již se představení opět
ohlíželi po nových misijních oblastech, které by byly vhodné pro

naše misionáře. Opět byla zvolena činnost mezi pravoslavnými, a to

É ZO  

U
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na severní Rusi. R. I747 shledáváme se S prvními kapucíny v Moskvě.
Ale zde nešlo vše tak hladce. Podnební podmínky byly nepřízni-
.vější a působily mnohou nesnáz. Též práce byla obtížnější, poně-
vadž, kromě malého zlomku, všichni obyvatelé byli pravoslavní. NyníWV iv - I I O I - Iprısly zkusenosti zıskane pusobenım mezı rozkolnıky v Polsku na-
šim misionářům vhod a pomáhaly jim překonat mnohé překážky.
Brzy byla založena ještě jiná dvě střediska, V Revalu a V Livonii.
Nic nemohlo _u_hasit žár nadšení našich kapucínů. V krátké době,
pouze V dvaattřıcetı lerech, odebralo se jıch na ,Rus 45. Poslední Zprá-
vy O této mısıı pochazejı Z r. 1779.  

Á s I .R. 1759 byl učiněn nový-pokus o rozšíření misií. P. Soter se
odebral na Kavkaz a započal apoštolskou ,činnost V Gruzínsku. Ze
hlásání evangelia zde bylo velice obtížné, ano, že provincii nechybí
ani mučedníků Z této misie, o tom svědčí tato zpráva: P. Alois
oz-Prahy se hlásil do misií. Bylo mu dáno dovolení a on se odebral
čr. I762 do Moskvy. Po třech letech byl Však povolán Zpět a po-
slán do Ríma, aby podal zprávu o stavu a činnosti ruské misie, a
aby urovnal některé sporné otázky, týkající se působení mezi pra-
voslavnými. Když Svůj úkol splnil, nevrátil se na přání svých před-
stavených na Rus, nýbrž odešel na Kavkaz. Zde byl r. 1766 po-
Výšen na apoštolského prefekta. Svou horlivostí si však získal záhy
mnoho nepřátel. Jejich. nástrahám pak též podlehl, bylť roku I77o
otrávën, O az tak si Získal korunu. mučednickou. Po jeho smrti zůstal

Alexiusi zflLiberce dále V misii a působil blahodárně až do r. 1783.
A Tím k0nčí` zprávy o těchto misiích, kterých se kapucíni museli

vč tomto čase, anebo poněkud později, vzdát. Jednou Z hlavních pří-
čin jejich úpadku a úpadku celé provincie bylo jednak zrušení mno-
ha klášterů (skoro polovice), jednak celé osvícenské Zákonodárství
Josefa II.  V 4 Z

V O . 4, STANISLAV SVOBODA (OL.):
/V

SMYSLENÍ BUDITELE P. SYCHRY
 DLEJEHO KÄZÄNÍ.

Všimněme si nyní Sychrova poměru k zednářství. Jimramovská
vrchnost, úřednictvo i protestantský superintendent byli Zednářiř
Sychra však trpce žehrá na ,,nedbalost těch, jenž jiným za příklad
býti mají, ftěch totiž lidí, jenž pro svůj rod, ouřad a jakoukoliv
hodnost výtečrıí jsou”.2' Napsal by tuto větu, kdyby byl příslušní-
kem sv jimrlaıăıovskbé łóže? Z tohoto výroku je patrné, že Sychra zed-
.naremˇnı y ne y. ý

. Ale i jinak stojí Sychra svými výroky proti zednářům, kt
nahradili náboženství filosofií. Jsou dle něho nesmyslní a bezbožn

ru
:Ť'n-35

1 Viz Karafiát, Paměti I. - 2 III, 347. O s
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„Kdor však vz nás tak iviesmyslný, tak bezbožný jest, aby pro nějaký
marny výdelek, pro nejaky dnes kvetoucı a zitra vadnouci zisk tim
největším dobrodıním Božím, totiž vírou křesťanskou opovrhl a jí
se odřekl?”`Ť" Člověk nemá si „na ničem více jako na náboženství”
zakládatı, neboť „chtěje spasení dosáhnouti, cestou od náboženství
vykázanou kráčeti musí”.4 ~  

Jaké však náboženství má si člověk vyvoliti? Mnozí nechápa-
-I _ v I - v - I I vjice tolerancnı patent, mysleli, „ze dovoleno jest k te aneb one strpe-

I I - - - V- v - -„ I v ' V - vne cirkvı se dle libosti privteliti a pak nespravne „uzavreli, ze by
jednostejné bylo, buď že k té aneb k jiné církvi patříme, protože
jedna jak druhá k spasení vede, sice že by se veřejně netrpěla. Címž

I I IV 'I I I V I ' 33 5však byvala vaznost k panujıcımu nabozenstvı mnoho ztratila.
Tolerance byla sice dobře míněna, leě nepovolaní 3 lidé jí -agi-

V V VI '_ V/ V V Itacne zneuzıvali, a z toho ,,ona nevsimavost a vlaznost se Z castky
počítá,kterouž na velıkém počtu křesťanů nynějšího času S Zármutkem
znamenáme”.“ Císaři však nikdy -nenapadlo dovoliti, aby každý věřil,
čemu chce „ana sv. evangelium mudroval a předělával. Byl by se
ovšem co nepřítel SV. evangelium.osvědčil, kdyby .podobného dovo-
lení byl udělil”.7 Jak tedy Zřejmo, nebyl Sychra náboženský indi-
ferentní, nýbrž se Zármutkem pozoroval vlažnost katolíků a překru-
cování evangelia. Koho myslel těmi, kdož „na Sv. evangelium mudrují
a předělávají”, vysvítá ze slov, jimiž hájí proti utrakvistům pravý
smysl III. kap. prvního listu ke Korintským, o čemž níže.

Sychra neschvaluje však ani přílišnou horlivost některých kato-
líků. Vystupuje proti těm, kteří reptají proti tolerančnímu patentu.
„Tlachají sice mnozí pošetilí horlivci, že by se touto V náboženství
udělenou svobodou nevěře a všem bludům Volný průchod byl ote-
vřel a že nyní na to nevčasné dovolení co naříkati máme s Zármutkem
vıdíce, kterak se stádo horlivých katolíků menší, ano i celé křesťanské
náboženství V opovržení přichází“.8 Je to (jak praví) skutečná poše-
tilost, neboť dlouholetá zkušenost ukázala, že nucené katolictví nemá
smyslu, neboť jen ještě více plnılo srdce nekatolíků záštím. Tím byli
tito utvrzeni V předsevzetí, „že se co nejdříve od této matky své,
v níž macechu zkusili, odloučí”.° I V

_ ľ Stav nekatolíků byl dle Sychry před toleranci politování hpdný.
Museli se přetvařovati a jednati proti svému přesvědčení.“ „Zádné
outrpnosti nezasluhují”, praví přehorlivý katolík, „neb čí vinou toto
trápení na ně přišlo? jejich vlastní a beZpotřebí”. A co praví na to
Sychra? „Nesuď, abys souzen nebyl.“1° Snad to byla rodinná výchova

v _ I - I - - v Q I I Inebo snad „nesťastnou nahodou V ruce lidi upadli, jenz za sve povolanı
pokládali, aby Církev katolickou potupili a V ošklivost vůbec přivedli.
Snad sejim náhodou“ kněh do rukou dostalo, V nichž nepřátelské víry
katolické žluč svou vylili a nás Z ohavných pověr, ba i modlářství
viní. Div-li když se jim víra naše tak škaredě vyobrazená Zošklivila,

n

Í .

O B Izo. - 250; II, 276. -~ 51, 381. -- ° I, 380. -- 7 I, 385.
384-5. -- 4. - 10 I, 383. V iQ“ I--iı--ı -ı--‹
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a ikdyž si to za hřích pokládali oudy naší Církve býti”.11 Sychra se
táže, neučinil-li Josef II. dobře, když učinil konec pokrytectví a dal
každému volnvołst ye 'Vířeí Zcela sprâyné bylo jeho prohlášení, že

každého obtezovani sve omi nenavi i”.12 ~ 5  
” Střízlivý tento panovník „upřímnou láskou hořel k čistému,
totiž ode všech bezpotřebných přídavků osvobozenému náboženství
katolickému”.13 Zádná přespřílišná a snad vyumělkovaná Zbožnost
neměla činiti katolické náboženství těžkým a snad i směšným. S tímto
se plně shodují střízlivé názory Sychrovy na Zbožnost. Není potřebí
celý život svatlě ztrávit, lyše rozdatha do l/esů utéci Ěaneb v kbláštleřłích
se za živa poc ovati, ce oz zanec me tem, jenz tomu o zv astni
povolání mají aneb míti se domnívají”, nýbrž buďme pilni povinností
svého stavu a „působíce V tom nám k jednání vykázaném okrslku
co  možná dobrého, svatý život povedeme, za nějž nás hojná odměna
n,emine“.14 „Svatost života nepozůstává snad, jak se mnozí domnívají,
v divučinění, V ukrutném těla trýznění, sebe hladem moření a V le-
nošném ode všech vezdejších odloučení, nýbrž v pilném zachovávání
křesťanského pravidla: Čiň dobře a varuj se zlého“.15

' Vidíme tedy jasně, že tento střízlivý a své povinnosti věrně plnící
kněz V ničem se nepřiklonil soudobému racionalismu a osvícenství a
plně můžeme potvrditi jeho slova: „Toliko to vím, že jsem S svým vě-
domím, oumyslem a rozmyslem nikde bludům neučil, nýbrž vší mož-
ností toho, což by jen stín bludu na sobě mělo, sem se vystříhal”.16

III. Názor na cír/eefu. t Z i
Bůh si přeje, aby každý člověk dosáhl spasení. Dal člověku

rozum, jímž jej může poznati a osvítıl jej svým učením, aby tím
snáze poznal pravou cestu ke spáse. Toto učení přinesl na svět sám
Syn Boží Ježíš Kristus. A „aby všem lidem V známost přišlo, která
by cesta jistotně k spasení vedla: založil Ježíš Církev na zemi, jejížto
služebníkům nařídil, aby vůli Otce nebeského vůbec rozhlašovali a
každého bloudícího na pravou cestu důkladným vyučováním a na-
pomínáním .přivedlı”.1  

" Církev tuto založil Kristus na pevné skále -- Petrovi. „Našel
zajisté Ježíš V Petrovi věrného učedníka a Církev napotom V něm té
nejsilnější podpory.“ Duchovní hlavou zůstal sám Kristus. „Církev
svatá duchovním tělem se nazývá, jehožto hlava sám' Ježíš jest.“

A kdo jest údemtéto Církve? „Kdo pokřtěn jest, k Církvi patří,
a následovně oudem duchovního těla Ježíšova vším právem nazván
býti můžeš.“  I  . i

i Církev jest svým příslušníkům . pravou matkou, jež své dítky
, I I V i VI ' V " I I I V' I I I Ichrani vseho, co by vedlo k rozeprim, jez jim dava prikazanı, ktera

jim mají usnadniti cestu ke spáseö a jež jim ukazuje vzory křesťan-
ského života -- svaté, aby jejich příkladem tím snáze přivedla své
syny k Bohu.7 O 8 `

11 Tamtéž. - 12.1, 384. - 131, 388. - 14 III, 253. - 15 III 255. - 16 III, předmluva
str. 5-6.-1 II, 276“-7. -- 2II, 63. - 3 II, 26. - 4 Tamtéž.- 5III. 341. - 6III, 350. - 7II, 139.
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E IIII

'IÍ1

_AL.,_̌ .,..,._.._.....___..$__......_,,
<............„.„...._.-.nv-„_„.....,.....<.

.z,v......_-„___..-......___,.._...z....vn5 Sychra S potěšením praví, že Církev katolická je V Rakousku
“..II.Ij

svobodná, že i císařský dvůr a většina obyvatel je katolická, a proto

.-cz...„~..-vn;-z-_„z.-_--A

I katolická Církev „panující vším právem se nazývá”. Pokračuje pak:
4 4 2 „A co pro nás nejpotěšitelnější jest, že žádný se zřejmě osměliti ne-

I v VI I - - - I v .smi, lec na se prikry trest uvalıti chce, aby katolicke kresťany pro
vyznání jejich víry potlačoval a jim příkoř činil, ano že Zákonem

III;I =ı.. zemským ustanoveno, by trestem stíhán byl, kdo by koli se opovážil
 B někoho Z katolíků přípovědmi, pohrůžkami aneb jakýmkoliv jiným

nepravým prostředkem k zapření víry jeho přelouditi”.8 Katolík se
ı;;i
`ı "Iii může hrdě hlásiti ke svému náboženství a nemá za to býti tupen,

` * v Iv 1 I I I„

.nn-‹›..„.nn›n.ø-v--‹„v....„..„.....n...,--

„jest i poseti ou nesnasen ivosti nezapacha , naproti tomu pak „ne-
III stydatý tupitel náboženství panujícího nenáviděn a trestán bývá”.”
II'I.I ,I

g Sychra uznává, že přes velkou většinu katolickou musí mnohdy
I I

új katolíci trpěti V krajích náboženský smíšených různé útisky. Ale ta-
zzn-‹-‹=

I zl I IIIIřI I koyý katolík, který trpí pohrdání, úštěpky neb iškodu na řemesle,
 ma si vzpomenouti, jaká muka trpěli první křesťané, a jistě rádi toto

V. I »v.
VSC SHCSC.

1 I '

ˇ" I Sychra uvádí též, co je znamením pravé Církve. „Jednota, svor-
IIÁII
III nost a stejnost v učení a V přisluhování svátostmi jest hlavní zna-

mení, kterýmž se pravá Církev od nepravé rozděluje”.1° Naproti
., tomu na příklad protestanté ,,v tom, co by se při večeři Páně při-
I‹I;`I.. Ä. jímalo, nestejně smejšlí a učí”.1Ť“ Kdyby V katolické Církvi nebylo
.› I
É`=II jednoty, byly by V ní stálé sváry jako u sektářů.. „Nejednala-li tedy

(Církev) co pečlivá máteř, jenž dobro svých dítek vyhledává a vše-
=\I
"I

III
I chno odstraňuje, což by k rozepřím a k rozpolčení příčinu dáti
JIŠI, mohlo ?” 12 Této péče není usektářů, proto se stále znova štěpí a
I. ““ä
I`I.".  mezi sebou sváří.

Mnozí sice na Církev žehrají, ale neprávem. „Pokojné mysli býti
V I.

I I' můžeme”, praví Sychra, „slyšíce nepravé žehrání na Církev naši”.13
Neboť Církev se ve všech věcech řídila učením Kristovým a teprve
P0 řádném uvážení přikázala neb zakázala věřícím některé věci. Rep-

;..`› `I
i I :I tá-li tedy někdo proti Církvi, je to nespravedlivé. A

”. Takovou též nespravedlností jsou různé pomluvy o Církvi ší-
V O O O ı„II rené. Sychra má asi na mysli některé knihy, ,,v nichž nepřátelé víry

H katolické žluč svou vylili a nás z ohavných pověr, ba i Z modlář-
, ství vınní”.1'“* -

Ĺ . Přes všechno nepřátelství zůstane však Církev katolická pevnou
a nic ji nepřemůže. Mnozí se ovšem snaží, aby ji zahubili. Jsou to

t I. zejména ti, kdož před toleranci jsouce nuceni býti katolíky v Církvi
; I katolické „macechu Zkusili”.15 Avšak „navždy marně zůstane usilo-
I vání nepřátel, jenž Církev katolickou potlačiti doufají, neb jí zakla-

I datel Ježíš trvanlıvosti a pomoci příslíbil”.16 Pokračování.
II I v “

3 III, 214--5. - °,Tamtéž. -- 10 IH, 341. - 11 III, 332. - 12 III, 341.
1* III, 339. -- 14 I, 383. --115 I, 384. - 10 I, 392.
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l Studují na ústavech bohosloveckých: Celkem

ví bohoslošrci V ČSR. ve školním roce 1937--38

Augustiniáni Brno 3 . . . . . . .
Basíliăni Mukačevo 5 . _ . e . . .

Benediktini } Praha 24, Salzburg Z, Engelberg 1, Sant-André 1,
Řím 4 .

C. SS. Sacramentì P. Brno 2 . . .
C. SS. Sacramenti Ceské Budějovice 6 . .
C. 'Těšitelů B. S. P. Brno 13, Budějovice 10 . . . .
C. Verbi Divini
C. Redemptoristů

Nitra Ó, St. Gabriel 20, Řím 3 . . .
Obořiště 34, Mautern (Rak.) 22, I-Iolosko (Pol.) Z

C. Salvatoriănů Klausheide 3, Pasov 4, Řím 1 .. . .
C. Salesíánů
Dominikáni
Františkăni

Olomouc 8, Řím 6, Lublaň 12, Turín 6 .
Řád. učiliště V Olomouci 22, Řím 5 .
Praha 6, Brusel 2 , . . . .

IeSuüé_ , ,Innsbruck 14, Marneffe (Belg.) 8, Lovaň 3, Maasv
, Česká provincie ,2,ClÄrIe1šı1igtàìı1ıe)3, Gallarate.(Ita1ıe) 2,

S1 ká Na Slovensku 10, Innsbruck 7, Lovaň 2, Szeged 1,

Kapucíni }

Křižovníci
Milosrdní bratří
Minorité

Praemonstráti }

Řád. Něm. rytířů

 ______í , 7 Ú í im

Nemci: 423

Šzveigìie } Maastrıcht 2, Nıjmegen Z, Lublın 1, Krakov 8, }
P ~ Chieri 4, Gallarate 5 , . . .

Praha Z, Olomouc 34, Breust Eisden 20, Stans
Litten 4 . . . . . . .

Praha 10 . . . . . . .
Praha Z . . . . . . .
Praha 9 . . . . . . .
Praha 17, Brno 2, Litoměřice 15, Řím 3, Hradec

Králové 1 . . . . . .
Olomoucl _ . . 1 . . . .

Všech .

Bohoslovci dle národnosti :  

, Souhrn: Na domácıch ustavech 1590

Řádoví bohoslovci . 5438 (Nărođnost většinou neudána

Í Na cizích fakultách . 47 (Nărodnost většinou neudana, ...__
11 1 Všech 1637 S

“ Ř Celkem Z075 3

Zó

I Mađari: 113 ł Rumuni: 4 I Celkem 1590
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1 Poznámka redakce ke statistice: Statistika je vypracována podle dotazníků,
které si vyžádala redakce Musea od jednotlivých seminářů a řádových domů. Za
správnost její tedy ručíme jen na základě těchto dotazníků. Podotýkáme:

1. Dotazníky zaslaly všechny semináře CSR. kromě řecl<o~katol. Semináře
V Užhorodě. Protože by však jinak závěrečná čísla, Srovnána S rokem minulým,
byla příliš zkreslena úplným opomenutím veškerých čísel z tohoto semináře, pov
užili jsme dat Z roku minulého. j 7 P

2. U některých seminářů jsou počítání bohoslovci studující na cizích fakultách
do statistiky všech bohoslovců, u některých však jsou počítání Zvláště. Odtud jsou
snad u některých seminářů menší nepřesnosti V počtu bohoslovců. i

O 3. Řádoví bohoslovci vykazují proti loňské statistice (339) zvýšení o 99. Tento
fakt lze však vysvětlit především tím, že do letoší statistiky byli pojati bohoslovci
i těch řádů, které loni V ní uvedeny nebyly. Tak jsou letos po prvě uvedeni ka-›
pucíni (60 bohoslovců) a slovenská provincie Tov. Iež. (42 bohoslovců). t

 DOPISY SLOVANSKÝCI-I BOI-IOSLOVCŰ.
r.

“ UNIONISTICKÝ SJEZD V PIŇSKU.  
Byl zahájen za účasti 5 biskupů latinského obřadu. Chyběl po prvé biskup Vý-

chodního obřadu.- (Czarnecki.) Mnohým se líbilo, že nebylo žádných dlouhých po-
Zdravů, že se neztrácel čas, jak tomu bývá někdy na Yelehradě. Přečteny krátce a
zaslány pozdravné telegramy církevním hodnostářům. Učastníků bylo asi Iro. Z Vý-
chodních řeholí byli zastoupeni především basiliáni, kapucíni, Studité a jesuité. Chy-
běli redemptoristé. >

2 Sjezd trval 2 dni, I. a 2. Září. V prvním referátu biskup Przeždziecki pojednal
o unii florentské a zdůrazňoval, aby státní politika nezasahovala příliš do unijní akce,
aby měl 'každý zajištěnu svobodu modlit se V rodné řeči. Navrhl, aby se V r. 1939
důstojně oslavilo Výročí unie florentské. Návrh byl přijat do resoluce. V dalším re-
ferátu: „O polszczeniu cerkwi praVoSlaVnej“, P. Urban Z Varšavy probral obšírně
otázku pppolštění pravoslavných V Polsku. Odsoudil ,násilné vnucování polštiny do
liturgie. Riďme se aspoň zásadou: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.” Re-
ferent se obává, že popolštěné pravoslaví může ulehčit propagandu komunismu. Prelát
Mystkowski Z Varšavy Vyložil ve svém referátě právní podklad obřadu byzantsko-
Slovanského V Polsku. P. Nowicki, jenž byl 9 let V bolševickém ráji na Solověckých
ostrovech, přednesl referát ,,o Akcji Katolickiej W paraíiach unickich na kresach“.
Byl naladěn trochu pesimìsticky. Uroveň katolicismu ve farnostech uniatských je prý
nízká. Důvody jsou pochopitelně: práce je nová. Obracejí-li se starší, zůstávají oby-
čejně takoví, jací byli dříve., Zbožnost spočívá u nich V zevnějších liturgických
obřadech. Zmínil se asi o $o\ školních dětech, které posílá na vychování a Vyšší
Vzdělání jinam, zvláště do Varšavy, Wielkopolski. Zdůrazňoval loyálnost vůči státu
polskému, jenž nás zachránil před bolševismem a díky němuž se rozvíjí unionistická
akce. `,,Kam mám tu školní mládež poslat? Do Moskvy přece ne. A na Ukrajinu
též ne. "Z  Polešuků se přece nikdo necítí Ukrajincem. A konečně úřady by to zne-
možnily. Posílám je tedy tam, kde je přijmou a dají jim katolickou výchovu. Děti
se vracejí dosti popolštěny, ale to je obyčejný Zjev. Vyšší kultura, V našem případě

O polská, vítězí“. (P. Radomski, jenž se zúčastnil dřívějších sjezdů, říkal, že P. Nowicki
se změnil. “ Před 4 lety mluvil rusky a kritikoval Stanovisko polských úřadů. Před
2 lety mluvil polsky a rusky. Tentokrát mluvil pouze polsky a odvážně _ vystoupil
S poznámkami o loyálnosti vůči polskému státu.) 1

Dne 12. září měl velice zajímavý referát P. jacej Woroniecki O. P. o našem.
poměru ke Svatým pravoslavným. Zmínil se teoreticky O otázce, Zda mohou být
V pravoslavné církvi Svatí a potom 7 o otázce historické, .zda nějací Svatí pravoslavní
po schismatu byli ctěni V církvi katolické. Vypočítal I7 takových svatých. Všichni
však pocházejí Z časů před válkami tatarskými, kdy ještě nemáme na Rusi o for-
málním Schismatu dat. Nebyl to vlastně referát. Sám Woroniecki říkal, že podává

27



z

1 Šı

_̀
_›

_11_
_›_

ì

'1`

2, zž

`r
_ 1_

1

I Š_,
Z
1
iI

_

`

5_
- 1

_
IĹ

`1'1'
.1_

1

F“

ji

ìíľ
1 ˇ

-Í. 11 1
1
lž 1

__ _
Í' 1
1.v _

111'
11

Ă“ 1

1]

1

Ě'

1 _

' _

' 1
.111

_“

1

‹

1
„-1

Q 1

4

liiľš "l'1=1. 1,_
1

1.

M1, 1

ı_ì l1`1"1
1š 111111
.v 1 >`111'-_

1

4 .“,_

zg

.z- 1 I .I1 ł
v

_ Í 1`11
1 1`. 41

_ „I“
_ 1= ,1 ‹ 1

1 1 1'_
:_ 11 1
3 '14

1 1
, 21 1 _ 1

'T-4.A7-'Ý
______.__.........,..,.~____-.._.-__._-n~....~.„-„vn.„„„._....__...~„„„....nnnn-nn

,_ 5; _ 1:
„_ __ `

11 1;
11 ,vz

11 1,12 _
1› 1 1 1' 1_1ˇ _11 211111 .S 11111,„ i_ ,_

1.|1
1

115 `;
Ě`1~

,_ 1ê1=1I
1“ xv1 .1

`;ì „111›`11ı
`? 1_|1_ __ _
111 1`_ˇ- 1

1, 1

: 51.11 1
11 _14 pily

1 _111 ıš ` 1371 1,4 .
Šj 11 1111
_1 ›"Í__, _, .__

f ,1 _
1; , 41 j 1.

` 1' Í

1!_' `1›- _ 1
“»1`.š1

1 1;

1
1

1
: _L,M

__›; Š _

111
11 1'-.1xv mv,

11

1111
V __Jı` _

`i ‹I§1 `
L _ __`ı - ‹1

U* _”:ř1_Ě fj ;;_; _
_ `_-11

__
.` _1ˇ

_` ,L 4
1 1

Ă 1 1 ì_[} `
1' "
Ĺ ` 1 1” 1

11 ž` 1
1 1

1
f_1

1" 1,
'.ı1_*_1i-._
:_z__,

11H;
" 11l"11

»št1j 1,1

;11'f, 4*“

1 __ì-_ 11
1

É Š

` 'K

15 _

114 "

1- _
i` `_

U1111:1
1,.

11 1

1,11

11 ij-_
ˇ 1 " l :_

1

1 j:_j`

1 1

1 1[ 1

1

, __v

1

1_
1

› 1

1
_ 1 _
1 1

1 K 1

15;_1

1
` 11

1 1_ 1
1

` /"_ 11_ 1 '

1 __1*'
11_ 1:`4 1

11 '111
`1 151
1,; _1
41 _

1
ir `

_iì
11

11

1

1 _ =:`~›-..nnv.v.vı-únnn j ~~

pouze látku, kterou sebral. Ale poněvadž Ví, že práci nebude moci již vydat, chce
své myšlenky sdělit. Neméně zajímavý byl referát P. Laskiego ,,o Metropolicie Rut-
skim“, jenž byl jedním Z největších pracovníků unionistických po unii břestské. Rektor
Pap. Semín. V Dubně, Dabrowski V referátě: „Praca unijna za granica“, nastínil pře-
hled unionistické práce na celém světě. .Největším Zdarem se může pochlubit Polsko,
V němž je již několik desítek uniatských farností. Poslední referát, a to ukrajinský,
měl rektor Dr. Slipyj Ze Lwowa o poměru církve římské k východnímu schismatu.
Ukázal, že papežové měli Vždy dobrou vůli, ale V církvi východní vidíme jakousi
nechuť, předsudky k církvi římské, již pravoslavní považují za kacířskou. Diskuse
byla Zvláště na téma referátu P. Nowického o překážkách unie a loyálnosti k pol-
skému státu. Rektor Slipyj Zdůraznil, že každý má být loyální, ale při tom může
hájit svou národní kulturu.

Na druhý den byla schválena resoluce: 1
I. Svolat výbor, jenž by se postaral o důstojnou oslavu gooletého výročí unie

florentské. 1
2. Začít S beatifikačním procesem metropolity Rutského.
3. Sjezd V Piňsku bude každý“ 4. rok a mezi tím každý 2. rok V některém

jiném městě. 1 1 _
Vydat a spopularisovat referáty biskupa Przeždzieckého a P. Urbana.“ H_ B_

SEMINARIUM PEREMYSLIENSE UCRAINORUM.
Dioecesis Peremysliensis graeci ritus est antiquissima inter omnes in Galicia

orientali existentes non tantum latini ritus sed etiam orientalis. Numerat plus quam
decies centena millia fidelium. Sacerdotes in Seminario maiori dioecesano Peremysliae
instituuntur. Alumni numerantur ca 150. - Post bellum Europaeum duae magni mo-
menti et notatu dignae innovationes inductae Sunt in nostro Seminario. Ab anno
nempe 1924. in Seminarium illi tantum alumni admittuntur qui ad ordines maiores
in coelibatu accedere appetunt; qui Vero Sacerdotium in connubio, sicut antea in nostris
regionibus nostroque ritu mos fuit, aspirant, in Seminarium non admittuntur. Alia
innovatio est prolongatio cursus studiorum, qua de causa studia theologica obligatoria
aliaque utilia magis evolvere possumus. Nunc cursus studiorum 5 annis persolvitur.
Praeterea alumni nostrae dioeceseos instituuntur adhuc Romae, in Pontificio Seminario
sti. Josaphat. `

Praeter studia obligatoria operam damus quoque laboribus liberis complementi
aliarum disciplinarum in ministerio nostro utilium gratia. Hic labor praecipue perfi-
citur in ,,Societate Scientifica alumnorum Ucrainorum Seminariij PeremySlienSis“, quae
ante 15 annos fundata, dividitur nunc in 4 Sectiones: 1. Theologicam; 2. Historico-
litterariam; 3. Sociologicam; 4. Abstinentium. 1

Media quibus finis praedictae Societatis obtinetur, Sunt Sequentia: dissertationes
scientificae, praelectiones, discussiones, versiones operum ex aliis linguis, ,,Academiae”
(i. e. solemniores congregationes cum praelectionibus, cantu, declamationibus etc.)
in honorem Sanctorum vel pro Ecclesia Patriaque meritorum virorum, tandem specta-
cula dramatica. Laborem in O nostra Societate haec illustrant: anno acad. 19 36/7. erant
39 praelectiones, quae argumentum unionisticum praecipue pertractabant, 3 Academiae,
I spectaculum dramaticum, I S. d. ,,Vespera ridicula”.

Necessitatibus indigentiisque oeconomicis alumnorum provider peculiaris societas:
„Cooperativa Vlasna Pomič”, cum consumptiva creditivaque Sectione. Haec ultima
praecipuum auxilium pro nobis est et disponit nunc ca 6ooo Zlp. --

_ Societas Scientifica disponit de propria aula pro lectura, ubi alumni possunt plus
quam 75 diversa periodica necnon ephemerides perlegere.

71 Occasione 80. anniversarii SS. Patris Pii XI. Seminarium nostrum typis edidit
librum commemorativum, Collectanea (Almanach) sub principali directione Rev. Vo-
lodymir Holynškyj, vicerectoris, cooperantibus alumnis Scoplak, Tetierka, et Bryčkyj.
(v. Museum 1937 nr. 4.) SS-Pater exemplar sibi observantissime praesentatum digna-
tus est benigne Suscipere atque litteras gratulatorias una cum paterna benedictione
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Qmrıibus in redactione cooperantibus transmittere. Insuper editus est nuper liber com-
memorativusz Juvilejna Zbirka - Metropolıtae Josepho Rutškyj, magno propugnatorı
s. Unionis et defensori Ecclesiae nostrae dıcatus. Praeterea versum est ın lınguam
Uçfainam opus V. Cathrein: ,,Katholısche WˇeltanSchauung”. '

K Religiosae sodalitates in Seminario nostro vigentes sunt: I. Sodalitas Mariana,
2. Apostolatus orationis, 3. Sodalıtas bonae mortıs, 4. Cırculus pro Mıssıonıbus. Haec
ultima Sodalitas constituit germen ,,Pıae Umonıs cleri pro Mıss1onıbus”. .

In omnibus nostris actionibus, studiis et laboribus prae oculis tenemus magnam
ideam „Ut omnes unum Sint” cui, adjuvante Deo, patrono nostro hıeromartyre
5, Josaphat et Josepho Rutškyj ducibus, oboedientes erimus usque ad mortem. -
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IV/Bohoslovci V Seminarıch latinského obřadu V Polsku.
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Chelmiňska . . . 1 6 185 Piňska . . . . 6 44
1 Í

Wloclawska ~. . . g 6*' 177 Krakowska . . . 6** 120
Warszawska . . 3 6 à 147 5 Czestochowska . . Š 5 II6

Plocka. . . . .j 6 A 94 K. Katowicka . . . 4 5*.iI25
 Lódzka . . 6 68 Kielecka . . . 5 l IoI

Sandomierska ăż 5 Š II3 o Tarnowska . . 1 5 Š I3o
,Lubelska . . _. ~ 6* 93 P Lwowska . . . . ; 5 180

iPodlaSka....%6 84íLucka. ...;5 58
Wileňska . . . . P 6 l 155 Przemyska . . L 5 122

S Š 2387  
počínajíc rokem 71,9 37]38.2!-

Na kongresu Krista Krále V Poznani těžko bylo nezpozorovat malou účast lidí
východního obřadu řeckokatolického. Netýká se to církevní hierarchie, kterou repre-
sentovali 4 biskupové Z Polska a jeden ze Zahraničí. Ale nebylo na kongresu nižší
duchovenstvo“ a věřící. Naříká na to „Ukrajinski BeSkid” a ,,OrienS”: V liturgické
manifestaci kongresu chyběly východní tóny a formy. Od stěn sálů odrážely se různé
řeči románské, germánské, slovanské a ještě jiné, méně nám známé, chybělo však
Slovo ukrajinské la běloruské. Proč, nevíme. Lhostejnost, nesmělost, nepovšimnutí,
anebo úmyslně zaujaté stanovisko? A kdo je zaujal? Nechceme po tom pátrat, kon-
statujeme pouze fakt, který podle našeho mínění nikterak neprospěl katolickému
charakteru kongresu.
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„KOMLINISMLIS DOLITIJCZNY I R.ELIGlJNY.'  
(Doplněk aułorův ke článku „Nebezpečí východu“ ze 4. čísla min. roč.)

Co do Zröžnicowania pojęć „komunizm poliíijczny“ i ,,komunizm
relìgijny“, nie wchodzę w rozwažanie dialekłyczne; sądzę, že wysłarczy
nam fakł, Słwierdzony niezbicie i połwierdzony osłałnio przez Słalina
w Zdaniu: „parłia nie može być neulralną w Słosunku do religii i Za-
wsze będzie Zwalczać wszelkíe przesądy relígijne“ (por. ,,AnÍircligioZnik,,
5. 1937 i Puíincew „O swobodie sowiesłi w SSSR“ 1937. oraz „Kom-
somolskaja Prawda“ Z 4-. ie9. czerwca b. r.). _ ~

Ten sposob' posławienia Sprawy jesł dla komunisłčw programową.
koniecznošcią, a prakłyka połwierdza ich łeorìę: komunizm musi być
ałeisłyczny-lo dogmał niewzruszony „komunisłycznej wiary“. Rozröžnianie
więc pomiędzy ,,komunìZmem poliłijcznym“. a „komunìzmem religijnym“.
doprowadziłoby do zamknięcia się w dziedzinie dociekaň dyskusyjnych,
gdy fakły, oczywisłošcią bezsprzeczną, bią w oczy. Ů

Co do koniecznošci walki Z bezbožnicłwem, -a-t jesł ło nakaz chwili,
podkrešlony przez Qjca Šwięłego w osłałnich Encyklikach.Chodziłoby
więc lylko O wyjasnienie, jakiemì Šrodkami ćhcemy“ walczyć ico Znaczy
„zajęcie Kremlu“.

Šrodkì naszej walki - lo odwieczne šrodkì, klôremi, po przez
wieki, Košcíôł walczyl i zwycięžał; nie maja One oczywišcie nic wspčl-
nego Z Siłą zbrojna; pamięłamy przecie słowa naszego Nlisłrzaz „Schovej
miecz łwöjn.“ i „kło mieczem wojuje...“ My walczymy mocą ducha
i duchowym lež będzie Zwycięsłwo nasze. Słąd. „opanovanie Kremlu“
polegałoby na płym, by Kreml, kłöry jesł dzisiaj „Mekka“ bezbožnicłwa,
Słał się naprawdę Sercem wielkiej Rosjí, nie Zmechanizowanej w niewolfl
nicłwie nienawišcí. lecz łęłniącej žywą, nieskrępowaną, wolną myšlą; ludu,
kochającego bližnìclı, kochajacego Boga i žyjącego całą pełnią łej miłošci.

Włzwolenie myšli biednego. słeroryzowanego brałniego narodu,
przywrôcenie im Boga, za kłörym łęSknią,Ĺjak ło možna wyczyłać naweł
w sowieckich gazełach, -- oło jak pojmujemy ”,,opanowanie Kremlu“.

J. Junozsa.
o ' . V ZAGREB. V

„Zbor duhovne mladeži Zagrebačke“ koná velikou puvědomovací práci mezi
chorvatským národem. Vydává ,,Modernu socialnu kroniku“, V níž upozorňuje na
nebezpečí kapitalismu, marxismu a zednářství, které se vvjugoslavii šíří Více než kde
jinde. Jednotlivé sešity jsou podobné našim brožurám ,,ZiVotçm“, mají Však hezčí,
výraznou obálku. Poslední čísla jednají o občanské Válce ve Spapělsku. Uugoslávští
bohoslovci Věnují vůbec Větší zájem tomuto zápasu katolického Spanělska proti bol-
ševismu a anarchii. Tak na př. djakovští bohoslovci přeložili knihu dra Timermanna:
Die Helden Von Alkazar - Junaci Alkazara. Naše noviny' stále' ještě píší O „legální
vládě“ a „poVstalcích!“) ' 6

Ze zagrebských bohoslovců získal si Vážené místo V chorvatské literatuře mladý
básník Jeronim Korner. Vydal několik sbírek, básní (Blistavi rub, Ljubav neba,
Ljeto i Vječnost). Zvláště jeho poslední kniha liturgických básní „U hramu Cistercija“
vyrovná se skoro hluboké poesii církevních hymnů. úılp.
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MOSTAR. *
Duchovní správu skoro V celé diecési mostarskévedou františkáni. Mají V Mo-

staru své bohoslovné učiliště, kde studuje ası č`tyřıce_t ,řádvovýclr bohoslovců. I jednoho
Slováka jsme mezı mmı objevılı. O jejich svedomıte prıprave na tezkou pastoracnı
práci svědčí Sborník „Stopama Otaca”, který nedávno vydali. Katolíci V Hercegovıně
jsou menšinou mezi pravoslavnými a mohamedány. Mohamedáni Vtisklı sıce krajıně
východní ráz svými četnými mešitamı, ale jinak jsou na ústupu, neboť bylı Zbavenı

" I ° " I ' V V'VI

Svého vedoucího postavenı. Od doby jejıchv nadvlády Se, traduje zvyk, zevtamnejsı
františkáni nosí lănılry - ,,ł,>č-,k(Ěý1lí°,bV dopeľprcànasledovaäı L1/łrlıuăelıkìe 'totiz' lsškryvat
V přestrojenı a_o o enou tvarı y ı_ y se ıs_ı_ı O ostatnıc . a S1 erıcı Vsa tento
øbyčej opouštějí, skoro žádný Z nich není jıž ,,brkatuS”. ćılp,

\
)

NIJMEGEN.  
Začátkem Září uspořádal holandský Apoštolát sjednocení V Nijmegen opět své

Studijní dny. _-- Studium otázek, týkajících se Východních církví and Sjednocení je
jeden, Z důležitých bodů programu, který Apoštolát sjednocení sleduje, za proto jsou
každoročně pořádány tyto Studijní dny. "Mají dvojí cíl: předně, aby zde jednotlivci
dali jiným příležitost použít ovoce své práce - případně tím dáti podnět k dalšímu
Studiu určité otázky; dále aby byl udržen a podporován vzájemný styk a výměna
myšlenek mezi všemi, kdož se V Holandsku o unijní práci zajímají. - Tentokrát
byť na programlıżıcíląkeìr arımeıìská. Bůzni/rlífererıti pojednáväli p) děljinłáích arnăeıâsvké
cír Ve, O armens e t eo ogıı a ıturgıı, o cır evnım pravu at . O az e pre n sce
následu'e debata. v

Při letošních Studijních dnech oslavoval Apoštolát sjednocení též památku Svého
desítiletého " trvání. Byl podán přehled veškeré práce, a všichni mohli S uspokojením
patřiti na to, co se za tu krátkou dobu vykonalo. `

Nemalé zásluhy o celé dílo má nynější předseda Apoštolátu P. van Keulen C. SS. R.,
jenž se na podnět msgra Szeptyckého ujal rusínské misie V Amsterdamě a spolu S be-
nediktiny Z Amay a Schootenhofu (Belgie) ' šířil Zájem o Východ. Bylo to po prvé
r. 1927, kdy se V Haagu pod protektorátem Spolku „Víra a věda” sešel „Výbor pro
sjednocení církVí”, jehož účelem bylo seznámit inteligenci S prací, týkající se sjed-
nocení a budit, jejich lkiıipzíc/h Złäem, ovtuto věc. Práce se ppçtkala S21 ılıečekanýpı
ús' ěchem a V Or rise 6 resve cenı, Ze to 'e ouze zacáte ,l že i ío nemuze
zůštat ornezenč jen Iiaa kruhý) inteligence, nýbržlmıìí se rozšířit po celé Zemi. Pra-
covalo se tedy horlivě dál a již V Září 1926 byl V Nijmegen oficielně Založen Apo-
šżoláì) rìro sjlìdnoìeıılí pírkví (později jmléľmë Ěměněılıov na Ašpoštolát sjednocení). Prvärí

ta o a esı oısanıv ro ramu. e yo u ne asn , co ma stat V o re 1,
modliıiba á oběti - či studęumg a poučování. Časiém bjflo soustavně, k úplnéâıtęspo-
kojení- obou směrů, vykonáno tolik, že protivy úplně ˇ zmizely a může se mluvit
o plně harmonickém vývoji celého díla. Již Za půl roku po svém Založení pořádal
Apoštplát (líiaeägu pivní sjlŽdíšs1nímž_blylła1 spojena vsýstaăra východního liturgicikého
umenı a re va en yy u Z y ıtur ıc e o Z evu. ez me ro a acnıraz.~ ocet
členů bylpăehdyl ješiíă skrofvný -7 4,00% od té díoby se Jvšak díclícłií mřhgıìııtně rozıàostlo.
Dnes, po esıti etçc , cıta Aposto at 4o.ooo c enů ve 4oo o oc ac ; a ne avno
se sjelo pod vedením faráře Schiphorsta I.7oo horlitelů a horlitelek k poradám, jak
přivést Apoštolát V celé ,zemi k největšímu rozkvětu. -- Apoštolát Sjednocení vy-
Íláví tléž čtyřikăát do roka čalsopis řéhrožı jména ly 3o.oo`/:Š výtisccílch. - Běherrłıı desíti
et yo jiz vy ano Ioo.ooo o . Zatyc (1,6 mi 'onu Kc na po poru ruznyc pracı
ro sjednocení. _ .

P A Apoštolát neustále roste. Každou neděli káže o něm V tom neb onom kostele
jeden Z četných propagandistů a Výsledek takové neděle je obyčejně ten, že může
být založena nová odbočka. _

Úspěch Apoštolátu jeví se i V tom, že při theologické fakultě katolické uni-
versity V Nijmegen byla nedávno zřízena stolice východní srovnávací theologie,'jakož
i to, že hol. kapucíni mají již Svou Východní větev; je naděje, že další řády a kon-
gregace je budou brzy následovat. í i ]. B.
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KAPUCÍNI VÝCHODNÍI-Io OBŘADU.
Jejich zakladatelem je P. Cyril (předtím nazývaný P. Godulf), který zastával

dříve úřad jednoho ze šesti generálních definitorů řádu. K východnímu obřadu pře-
stoupil r. 1931 ještě se dvěma jinými pátry. Počet kněží mezitím vzrostl na 7, a proto
byl založen druhý klášter V Narvě. Nyní má tato misie několik frátrů kleriků a
bratrů laiků. Noviciát musí prodělávat doposud ve Varšavě, je však naděje, že ob-
drží brzy dovolení k založení vlastního noviciátu. Při klášteře je též ústav pro Vý-
chovu řádového kněžského dorostu, který má nyní 30 chovanců. Misie se těší též
Zvláštní přízni Jeho Svatosti Pia XI., který jí udělil své apoštolské požehnání a klade
V ni_velké naděje, ćioufaje, že misionáři budou pracovat později V Rusku. Oba kláš-
tery jsou totız tesne na ruské hranici. Doposud se obrátilo asi Iooo duší Z okolí
Lubiešova. 6 1

KATOLICKÝ SEMINÁŘ V BUKUREŠTI.
V h Chcemáedfieznámiti slovanské bohoslovce S naším seminářem, a proto posíláme

tec to ar r u:  
Uęarostřed hlavního města Rumunska, Bukurešti, zdvihá se budova katolického

semináře o devíti poschodích. Seminář byl Založen r. 1926 usilovnou prací našeho
velmi oblíbeného arcibiskupa a metropolity Alexia Th. Cisara a S obzvláštní' pomocí
samého sv. Otce. Hned při vstupu lze čísti nápis: „Pius XI. Pontifex Maximus e solo
erexit anno Domini MCMXXV.” Odtud název -našeho semináře: „Seminarue Pian
Sf. Duh.” V budově je i arcibiskupská residence a fara. Seminář je ve třech posled-
ních poschodích. Více jak 7o let nebylo pro něj místa. Tím ovšem nechci říci, že
by seminář existoval až od roku 192.6. Malý seminář (bez theologië) byl udržován
při životě biskupem Ignácem Paolim od r. 1870, ale S velkými těžkostmi. S počátku
se studovalo ve vlasti, později však, poněvadž byl nedostatekv vyučovacích sil, musilo
se theologické Vzdělání dokončovati za hranicemi, obyčejně V Rímě, Insbrucku a jinde.
Od roku 1916 až do roku 1922, což je údobí hrozné Světové války, byli alumnové
propuštění a seminář zůstal uzavřen. Teprve ir. 1922 vyrazily nové ratolesti. Seminář
byl umístěn V domě biskupské residence „Esculap”,. kde je dnes ap. nunciatura. R. 1924
chodili seminaristé do konviktu sv. Ondřeje, kde navštěvovali veřejnou školu. Teprve
r.1926 mohli seminaristé do své budovy, o níž jsem se Zmínil. Do roku 1930 ne-
bylo u nás theologické akademie. Nižší ročníky obou diecési, totiž Jas a Bukurešti,
studovaly theologii částečně V Jasích, filosofii V Bukurešti, ale ponejvíce jezdili do
Ríma. Když byla r. 1930 založena V Bukurešti theologická akademie, oba semináře
se rozdělily. Theologové Z Jas Studovali V cizině dále, kdežto my jsme zůstali domaí
Malý seminář je jenom soukromý ústav a musí se každý rok dělat zkouška na státn.
škole. Od sexty se vedle předmětů lycejních ještě přednáší latinsky scholastická filosofie.

Theologie trvá pouze čtyři léta. Dogmatika, morálka a právo se přednáší la-
tinsky, homiletika, liturgie, Písmo sv. a církevní dějiny německy, pastorálka a rumun-
ská náboženská literatura rumunsky. Jednu hodinu týdně máme maďarštinu. Hebrej-
štinu probíráme první dvě léta, dogmatiku máme Tanquerey'ho, nyní béřeme „de
sacramentis”, morálku Noldinovu „de 'poenitentia”, Ius codex, historku od Marxe.
Profesoři jsou Většinou kněží, dva iz nich jsou Z Mödlingu S. V. D. Přednášky jsou
od 8-12 fa od 2-4 vyjímajíc ppslední tři dni V týdnu.,Theologický kurs lmáłlve

_ I ,ctvrtekˇ prazclno a odpłolednezvyucovanı od 2-V Teď mame 4 kursy. pr/vnıı trıdvu
se 27 zaky, ctvrtou trıdu s 18, a sedmou S 8 zaky a II bohoslovci. Ve tretım roc-
níku theologie jsou také 3 podjáhni, kteří bydlí S námi. Ve srovnání S- jinými semi-
náři je nás málo. Náboženské úkony konáme společně, ale dodržuje se přísně rozdíl
mezi jednotlivými kursy. Obcovací řečí doma je němčina mimo neděli, svátky a prázd-
niny, kdy mluvíme rumunsky.

Alumnové jsou různých národností, ale přece je mezi námi pokoj a jednota.
Oděv seminaristů je černý zavřený kabát, tvrdý límec a černý klobouk. Bohoslovci
nosí černé taláry s červeným cingulem. Svěcení se udílí postupně. V prvním roce
tonsura, ve druhém ostiariát a lektorát, V tercii, V prosinci, akolytát a exorcistát,
V červnu pak podjáhenství, V kvartě, V prosinci, jáhenství ia V červnu kněžství. Každo-
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ročně máme osmidenní exercicie av vždy na první pátek rekolekci. Pěstujeme velmi
pečlivě gregoriánský a Sborový zpev. Jsme V Marıánské družině.

~ ,Seminaristé a bohoslovci nechodí na prázdniny domů, nýbrž tráví je společně.
Poněvadž V Bukurešti żàsou Velká vedra, odjíždíme -- a to s Velkou radostí -- do
krásných Karpat. Naše prázdninové bydliště se jmenuje Tinis -- de - Jos, my mu říkáme
„malý ráj ”. Leží V čarokrásné poloze, obklopen horami, nedaleko Brašova. Tam V ho-
rách Se zotavujeme od konce června až do polovice září. V semináři uklízí a kuchyň

I -I 'v I ~ /v * I r v I -obstalravajıs Sestry Frantıskanky. Seminar je podporovan Jeho Excelencı a Zboznymı
verícımi. `

Máme veliký nedostatek .kněží a není možné více seminaristů podporovat, po-
něvadž časy jsou zlé a dobrodinců málo. Jsme misijní území, a to ještě V počátcích.

Vzpomeňte, prosím Vás, na nás, když se modlíte za misie! 6
P O ž úı r Møı t 17 ia S, Stud. theol., Bucuresti.

Z ČINNOSTI BOI-IOSLOVECKÝCI-IJ1-?‹_DNoTz
Cyrilometodějský kroužek »Růže SušiloVy‹‹ V Brně

na své první schůzi stanovil si celoroční program. K cíli, aby se totiž členové co nejlépe
seznámili S ideou cm., chce jíti trojí cestou: 1. Přednáškami odborníků. 2. Cyri-
lometodějským kursem. 3. Přednáškami členů kroužků. Kurs povedou si bohoslovci
sami. Na něm proberou Základy staroslověnštiny, liturgii sv. Jana Zlatoústého a vše-
obecné přehledy o jednotlivých slovanských literaturách. Přednášky členů kroužku
budou se konati pravidelně týdně, a to ve formě soutěže. Dosud bylo zadáno 23 té-
gıat, Z nichžd některá uvádíăne: Konkordáf vkjpgolslávii, ęyrilometodějství Vkčsl. od-
oji, CM. i ea V CSR., I ea cm. a V oitic an Mae Dohod , Masa a C -

rilometodějství, SV. Cyril 4- spisovatel, Rłěčnickáľdldvednost sv. Cyrilár, Charaklíeristiclšé
rysy cm. theologie, Vliv mnišství na cm. nauku o primátu, Poměr sv. Metoděje
k Němcům, Vliv cm. na ideu svatováclavskou, Sv. Vojtěch a Slovanská liturgie, SV.
Prokop u schismatiků,-Sv. Kliment Ochridský, Sv. Naum Divotvůrce, Sv. Glěb, Cy-
rilometodějství Za Karla IV., Vliv cm.. na dobu husitskou a m. Přednáška nesmí

I v/4 - O V - - O - I 4byt delsı 25 minut, schuze krouzku jsou jen pulhodınove.
l J ] O 5 ef S 0 u Ă? op, předseda kroužku.

4 „Růže SušiloVa“, Praha.
Vše kolem nás spěje k zdokonalení, k určitému cíli, danému intelektem Tvůr-

covým a vloženému V přirozenost tvorstva. Tak isvobodná činnost člověka, jako
tvora společenského, záleží V tom, že k dokonalosti pomáhá i jiným. Proto jubilea
spolků připomínají dobu práce, snad skryté a nevděčné, ale záslužnější, čím vyšší je
cíl sdružení. ` _

4A tak 51. výročí naší R. S. zastihlo jednotu V plném rozvití jejich sil. Věren
Sušilovýma Podlahovým zásadám, snažil se výbor poctivě pod zkušenou rukou kol.
Hadáčka, jako předsedy, vésti spolek cestou opravdu sušilovskou. Valná hromada na
konci letošního roku ukázala, že R. S. byla tento správní rok skutečně tak činna,
že S největším úsilím pracovala pro rozkvětˇ a blaho pražských seminaristů.

Když sbor Zapěl Bendlův „Chorál Cechů” zahájil odstupující předseda kol.
Hadáček 23. května t. r. odpoledne valnou hromadu. Pozdravil všechny přítomné
hosty: děkana bohosl. fakulty, S. Thdr. Jar. Beneše, ředitele semináře Msgra dra
Josefa Berana a Vldp. P. Ant. Stříže, spirituála. Nyní předseda jmenuje čestnými členy,
jednohlasným usnesením Spolku: J. E. dra Karla Kašpara, kardinála a arcibiskupa
pražského, za něhož přijímá diplom ředitel Msgre J. Beran, dále J. S. dra Jar. Beneše-
a ředitele arc. semináře Msgra dra J. Berana, jimž předává diplomy osobně, a ko-
nečně dochází k jmenování nepřítomných Msgra dra Aloise Kudrnovského a Msgra
dra Václava Hazuky, prof. theol. fakulty. Dojat ujímá se slova Spektabilis děkan, Zdů-
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razňuje, že ono něžné přátelství, které ho S námi bohoslovci pojí, je dnes utvrzeno
něčím, pro něho obzvlášť vzácným a cenným. Msgre dr. Josef Beran ve svém pro-
slovu poděkoval za čestné členství, pochválil činnost .výboru a Velmi povzbuzujícím
způsobem se vyjádřil 0 úspěchu Všech kroužků sdružení. Přítomný spirituál semináře
.Vldp. Ant. Stříž poukázal na sušilovskou tradici, jíž je on Velmi blízko, pocházeje
z rodného kraje Sušilova. Velmi poutavým způsobem se dále P. spirituál zmínil o tom,
jak sám zastıhl ještě sušılovskou tradıcı V osobách jež Sušila znaly, jako kučerovský

/V' ' Í V' V ,Í ' ' ' I Vfarar P. Hlavınka. Jako posledni doporucıl zalozenı lınguıstıckeho krouzku. _
Jednání valné hromady se ujímá nastupující předseda kol. František Polák a

oznamuje oficielně členy nového výboru, které přítomní aplausem potvrzují. Byli
zvoleni: Jednatelem V. Kořínek, pokladníkem Ladislav Pokorný, knihovníkem Boh.
Houžvička, zapisovatelem' Adolf Doležel, revisory Babka a Hasík.

Z A d. D Ole ž el.

Zpráva O činnosti královehradecké Brynychovy jednoty
bohoslovců za rok 1936-37. _

Brynychova jednota bohoslovců již dlouho nedala V „Museu“ o sobě věděti.
Proto V tomto roce, kdy „Museum“ dostává širší základnu, chtějí hradečtí ,boho-
slovci nahraditi, co zameškali a budou častěji podávati zprávy o Svévpráci.

V uplynulém školním roce 1936-37 měla Jednota 93 členy; Z Cech 74, Z Mo-
ravy 16 a ze Slovenska 3 členové.

Z podniků, které Jednota V loňském školním roce pořádala, je nutné na prv-
ním místě uvésti slavnostní akademii, pořádanou 28. října 19 36 na oslavu prohlá-
šení státní samostatnosti. Na programu bylo: Mužský sbor Jindř. Jindřicha: „Svatý
Václave!“, slavnostní řeč předsedyv Jednoty, recitace básně, napsané jedním Z boho-
slovců, sbor K. Bendla „Chorál Cechů“ a státní hymna. .

V prosinci 19 36 byl pořádán společně S kolegy Němci obvyklý mikulášský
večírek, na jehož programu byly žertovné výstupy a mikulášská scéna. Večírku zúčast-
nil se Jeho Exc. nejdp. biskup Dr. Mořic Pícha, kapitulní kanovníci a prof. sbor.

7. února 1937 byla (rovněž S kolegy Němci) pořádána akademie na poče t
15letého pontifikátu SV. Otce Pia X. Slavnostní řeč předsedy V. Talacka ,,Pius XS.
a unionismus“ byla uveřejněna V 3. čísle loňského ,,Musea“.

1. května I 9 37 přednášel Dr. Ceněk Tomíško, známý autor knihy ,,Dětským
duším“ 0 nutnosti a účelu dětských besídek.

K prohloubení znalostí Sociálních a politických byly projektovány přednášky
redaktorů P. Ferd. Chýlka, F. Vondráčka-Habětínka a ministra ing. Jana Dostálka.
První dva řečníci se omluvili, ing. Jan Dostálek přednášel 5. června 19 37 na téma:
Kněz a veřejný život. i “ “

` Jednota Vydala svým nákladem hektografovanou katechetiku, která byla přijata
příznivě, zvláště od laických učitelů náboženství. ' ` 2

Jelílpota má své kroužky: Sociologický, misijní, esperantský, hudební a foto-
amatérs y. 4

 Sociologický kroužek pořádal kurs přednášek, V němž promluvili účastníci tá-
borů na SV. Kopečku, V Dalečíně a Kunkovicích O Svých dojmech a zkušenostech
z prázdninových táborů katol. studentů .a ministrantů. V

Misijní kroužek odbírá a propaguje misijní časopisy, členové sbírají známky
pro misie; misijní kroužek má také prodejnu denních .potřeb a čistý výtěžek Z pro-
deje věnuje misiím. Na francouzského misionáře V Cíně vybral kroužek loni mezi
bohoslovci asi 1400 Kč. A

Esperantský kroužek odbírá esperantské časopisy, má svou knihovničku a
mezi bohoslovci znalost esperanta.

Knihovna má 1928 svazků, Z toho beletrie 685 SV., poučné 865 sv. a aske-
tické literatury 378 sv. V roce 1937-38 bylo půjčeno 1500 sv., Z toho 719 svaz.
bel., 488 sv. asket. a 293 SV. poučných. Casopisů odbírá Jednota 34; knihovník je
zároveň kolportérem knih (loni prodáno za 1300 Kč knih od Francla, získáno 55
členů Rozmachu katol. knihy) a časopisů (Na hlubinu, Akord, Jitro, atd.).
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Jednota vyslala své delegáty naøi XXI. valnou hromadu ÚKSCS ve dnech 2.-4.
čte,-vęnçę 1937 a na sjezd bohoslovcu na Velehrade r._ I937. _ . -

Na valné hromadě Jednoty 23. května I 9 37 bylı zvolenı tıto noví funkcionáři:
. . Předseda: Stan. Marěk V., místopředseda: Mich. Maceček V., jednatel: Frant.
Hašek IV., pokladník: Bedř. Novák. III., revisoři účtů: Frant. Sehnálek IV., Josef
Sedlák II., knihovníci: Kar. Skočdopole III., Ant. Mervart II., ]an Nápravník II.

Předsedové kroužků: Sociologickéhoz Josef Smejkal V., misijníhoz Rud. Ko-
pecký V., esperant.: Kar. Filip IV., fotoamat.: Boh. Stichauer IV., dirigent hud.:
Frant. Lacına V

Jednota se již“ nyní připravuje k oslavě svého šedesátiletého trvání V r. 1938-39.
r Kéž dobrotivý“ Bůh žehná naší práci!

K óı If el Sk O čd O p O Z e,i dopisofvøıtel ,,MuSeóı“.

 NOVÉ KNIHY
v\ Anzønżn Šzønžnøla- KNEZSKÁ SOBOTA.

:Lidové knihkupectví a nakladatelsví V Olo-
mouci 1937. Cena Kč 6.-, str. II_4.
v C Autor přidává podtitul: »Několik myš-
lenek o Svatém kněžství pro kněze i laiky
na podkladě textů posvátných obřadů<‹. Ve
skutečnosti je to bohatství myšlenek pro
promluvy, kázání neb rozjímání O stavu
duchovà1ín1.,Látky je tu naqnělklolik le/t/.IJĚ
tu C O e navano o tonsure,nızS1c a vyssıc
svěičeiních. Látka je rozdělena podle měsíců
a to tak, že na počátku každého měsíce je
udáno nělkâlik příležittlastlných pcpginámek
a ak nás e uje v astnı at a, roz e ena na
čtjiři částizobřady, mravní požadavky,mod-
litby, napomenutí Církve. Celá kniha je
protkána náměty úvah, praktickými ná-
vrhy a poznámkami. Pomůcka k rozjímá-
ní, ke kázání, i lidu na informaci. Škoda
jen, že není psána všeobecněji (ne jen O
poměrech V Olomouci). -kop.

Dr. Bedřich Vašek : SOCIÁLNÍ KATE-
CI-IISMUS. Nákladem Sdružení Katolické
Omladíny, Brno I 9 37, Kč 4'-.

v Autor staví k sobě ve formě otázek a
odpovědí pravdy, na nichž musí spočívat
budova státu a společnosti, má-li splnit
Svůj cíl - blaho člověka jak pozemské,
tak i posmrtné. Pro Svou stručnost a pře-
hlednost je to velrni praktická příručka.
Svědčí O tom také ta okolnost, že první
Vydání bylo V nemnoha dnech úplně ro-
zebráno. -ha--

Martin Buber .ˇ CHASIDSKÉ POVÍDKY.
Vybral a přeložil Otto F. Babler. Vyšlo v
ediciHlasy jako svazek 33., za I7'-- Kč.

Vydavatel podává ve vkusné úpravě (S 2
kresbami Milady Marešové) 5-,ˇ kratičkých
obrázků ze života vých. evropských židů

V 2. pol. 18. stol., kdy jimi hýbalo nábož.
hnutí, zv. Chasioství.

Přemrštěná dobročinnost, podivínství,
radost V utrpení, láska k chudobě, opa-
trnost i zdravé zásady mravní - to vše se
střídá V pestrém pásmu vyprávění. R. Z.

josip Butumc: POVIJEST ZBOIŘA DU-
HOVNE MLADEZI ZAGREBACKE. Vy-
dal ZDM v Záhřebě I 9 37, str. 96.

Minulého roku slavil ZDMZ Stoleté vý-
ročí svého- založení. Nyní vydal Zbor své
dějiny Z péra svého bývalého předsedy na-
dějného historika Josipa Buturaca. Dějiny
jsou dobře, přehledně psány; bohužel jsou
příliš Stručné a omezují se mnohdy jen na
dějinný přehled. A přece bohatá činnost a
významnost ZDMZ by zasluhovala po-
drobnějšího zpracování. Zvláště léta Í88o
až I 895, doba rozkvětu těsně před válkou,
styky Zboru S cizinou, Zásluha Zboru O li-
teraturu (i Museuml), Vědecké práce členů
Zboru, obsáhlá činnost »Sekcije za istočno-
crkvena pitaujasfi (byť kratičko existující),
by mnohého zajímala. Ale i tak je dílo
velmi významnou ukázkou Zásluh katolic-
kých bohoslovců o kulturní a národní ži-
vot V Chorvatsku. 3 V

Přejeme bratrskému Zboru V novém
Století mnoho požehnání a těšíme se na
vzájemnou spolupráci. -kop.

BOGOSLOVSKA SMOTRA, roč. XXV,
č. 3. Zagreb 193.7, str. 233--324; Prilog:
Od svijeta k Bogu, sv. 3.

Tento orgán chorvatské bohovědné aka-
demie přináší vědecké Studie o .dějinách
církve chaldejské (Dr. Kamilo Dočkal),~o
sv. Tomáši (Z péra fra Karlo Baliče) a m. j.
Pro nás je zvláště zajímavá studie dra Spi-
letaka »Neke i danas savtemene Stross-

----7--fl L--- -- 
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VV/mayerove miSli‹‹i, V níž V t. čís. resi Stross-
mayerův poměr k pravoslavnému biskupu
Nikanoru Ružičičovi. V -době napětí mezi
pravoslavnými a katolíky V Jugoslávii jest
dobře si uvědomiti stanovisko Strossmaye-
rovo, neboť jeho jména bývá zneužíváno
těmi, kdož jeho ducha nemají a jeho díla
neznají. Spiletak, opravdový znalec díla
Strossmayerova, napsal již mnoho studií o
tomto Slavnéminterpretu ideje cyrilometo-
dějské. Některé byly vydány jako zvláštní
otisky Z ›Bogoslovske Smotre<<. Zasluhují
povšimnutí. C 3 ..k0P_

R. Foutenelle .' JEHO SVATOST PIUS
XI. Vydal Vyšehrad 1937 za 44'-- Kč.

K 80. narozeninám papeže Pia XI. vy-
chází podrobný životopis Z péra zasvěce-

/ ' I I Ineho znalce jeho dıla. Autor kresli vyraz-
ným štětcem obraz závratných osudů pa-
peže, který V sobě spojil způsobem zcela
jedinečným zářivou kněžskou bezúhon-
nost a hluboké Vzdělání, reformátorského
genia S vlad/ařskou prozíravostí. Papež před-
znamenany prorockým heslem ,,Fides in-
trepida“ stojí tu jako hlava církve, jako
spolutvůrce dějin Evropy a světa řadou
svých autoritativních projevů o palčivých
otázkách své doby: manželství, rodina,
výchova, stát, socialismus, rasismus atd.
Čísti tedy tuto knihu a seznámiti se S ú-
žasnou postavou duchovního Achilla zna-
mená prožíti vzácné dobrodružství, které
osvěží srdce i mysl. V.

 D7“. josef Pejš‰z: CÍRKEVNÍ PRÁVO,
svazek druhý. Nákladem. theologického ú-
stavu CSSR V Obořišti u Dobříše.

Autor již ve svých předešlých svazcích
církevního práva se uvedl jako zkušený
kanonista.I V nynějším svazku vykládá řečí
jasnou a průzračnou církevní právo. To
právě u tohoto vědeckého díla nás pře-
lĚvapuje,,že cííkıeăní právło, věc ne tak leh-

a, stava se az emu rıstu nou a sroz-
umitelnou bez dlouhého ulifažování. V
tomto svazku pojednává autor o kanoni-
ckém právu, vždy se zřetelem k našim
Státním zákonům, čímž se stává, že .této
knihy užívají nejen studující theologie, ale
i ti, kteří V praktickém životě mají co dě-
lati s právem jak církevním, tak státním.

« Kardigzúíl Fróınt. Ebrleˇ5 SCHOLASTIKA
A JEJI UKOLY V NASI DOBĚ. Přeložil
P. Alois Jemelka T. J. 84 stran. Cena 6'--
Kč; nákladem vlastním.

Scholastická filosofie je u nás stále ještě
popelkou. Jediná scholastická revue šíří
známost Scholastiky mezi naší inteligenci.

Od nedostatku toho pomáhá nahoře uve-
deriłá kniha/._KnihaVvyšla z pvéra ,odborníka,
jenz celý zıvpt venoval diejinani scholas-
tiky, a podlnlełì k ní daly Ioirkevni ręvekrełt/y
o Studiu sc O asti y, ZV aste sv. omase
Akvinského, jejichž časovost a vhodnost
chtěl autor prokázati. Kniha je nezbytnou
příručkou všem, kdož se chtějí blíže sezná-
miti se scholastikou a je určena nejen stu-
dujícím theologie, nýbrž i všem, kdož se
zajímají o Scholastiku. A. Jemelka.

M. Zundel : DAS HOHELIED DER
HEILIGEN MESSE. Ins deutsche über-
tragen von Paulus von Preradovič. Seel-
sorger Verlag, Wien I., Stephansplatz 3.
28% stran, lfo_žH 5 S,d×l7_ pàátrıě 7_'5o Síť

eni to ni a mo ite ni, ani pou y
historický výklad jednotlivých částí nej-
Světější oběti. Je to spíše předvedení Veške-
renstva ozářeného světlem Vykupitelské O-
běti božského Beránka, po věky se opaku-
jící. ,,Wichtiger als die Kirche zu loben und
verteidigen ist es, sie einfach zu zeigen, sie
in der göttlichen Reinheit ihres inneren
Lebens bekannt zu machen” praví autor na
počátku Své knihy. Kniha má upevnitivv
čtenáři přesvědčení, že náboženství je_ zi-
vot, zivot V plném přirozeném i Ladpřiro-
zeném rozvoji a :člověk dosáhne plnosti
života teprve ve Vykupitelské Oběti věč-
né Lásky. - I ten, komu není cizí rozjí-
mání O mši svaté, pofiliví se hlpubcehmy-
šlenek, v této knize O sazenýc . Kni a se
hodí především, pro kněžská rozjímání, lze
jí použítí jako předlohy ke kázání; také
inteligentní. laik, který eobeznámen s mi-
Sálkem, najde v ní mnoho zajímavého.

,l.7>I.kBe7l*1ber0*vúí.ˇ Č./ŽJKOVVSKIJ. ıľopcilâíošry
Bıe ni y I9 Ť . rustin reve t.
Minařík. Cena3Š2'-- Kč. Y P

Převládajícím 'motivem velkéhoˇ pathe-
tika V ruské hudbě I9. St. P. J. Cajkov-
ského eVěčně §eklidné,nit1ro,_děs prázdiìa
- ona niciva menova si a, jez umuci a
už tolik ruských duší. Stesk a melancholie
žene ho Z místa na místo, do ciziny, roz-
vrací jeho manželství a nedovoluje mu
pozvednouti hlasu svého umění jako Be-
ethoven a Bach k oslavě Boží. A tak píše
labutí zpěv své rozdrásané duše - pathe-
tickou symfonii, V níž dává zaznívati tomu,
co nejhlouběji otřásalo jeho nitrem, své
mlhavé víře v posmrtný život, nad jehož
Vidinou chvěje se V nekonečných variacích
motiv sekvence Dies irae. - Všechen bol
a blouznění odešlo do jeho hudby: jen
tato hudba zůstala reálností a on sám byl
proti ní přízrakem. --zal.
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PAPRSEK.
Písmena očí døíl bojím se číst
na zemi ležící povadlý list s
vždy bude podpatkem špinavých cest,
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v korunach nebude nikdy jiz kvest

z žebrøík tkćí povrhnuı na zemi sen
a jako paprsek ve tmě' chycen
v nćíručí objímúí poslední svit,
který jej zabloudil snad navštívit -

pročjej nenechćíte když trpí hlad,
musíte očima kamenovat,  
bičovat důtkami posměšných úst
jak pyšný farizej slaví-li půst?

Písmena očí dčíl bojím se číst
' Zjizveně rćíny v nich musel bych hníst,

studené polibky Zatvrdlě v ocel,
jež Mar-nost zasily třpytných kdys do cel --

však jednou položí žebróík svůj šat
na srdce Vččnosti; tu pohled .hřøít
bude jej jiný jenž nevaží víc ~
bohatství odměny dle popelnic

pohledů studených, ale jenž klín
prokletých údolí, vstřebaných vin
naplní paprskem jizev, jenž tvøíř

 promítne kol hlavy jak svatozćíř
a nebude pohledů

blćítivých cest -

r LUDVÍK TEPLÍK (B.-)= v  

zø LET SSSR A BOLŠEVICKÉ VLIVY
   V EVROPE.

Hesla, jež prošla naším denním tiskem vden dvacátého výročí
okťábrského ruského převratu, jsou jasným dokladem nejednotnostı

L ' I Ovnazírání na povahu sovětského státu. Lze posuzovatı SSSR Z rozlıc-
ného stanoviska. Jinak se jeví politikovi, jinak národohospodáři, do-
cela jinak křesťanskému sociologovi než třeba samému bolševiku.
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Jaké stanovisko má zaujat katolík? Nutí ho k tomu něco?,Nejen
že nutí, ale zavazuje, aby seznal podstatu komunismu a .nedal se zlákat
rafinovaností bolševické propagandy. Zavazuje ho k tomu výstražný
hlas samého Sv. Otce, který V encyklice ,,Divini Redemptoris” proti
bezbožeckému komunismu jasně mluví o nebezpečí pro veškeré lid-
stvo. Je samozřejmé, že toto nebezpečí roste úměrně s neznalostí
zásad komunistických a s prostředků proti nim. P L

š:Původbolševistických myšlenek a dějinný přehled revoluce. “
Kde je původ bolševických myšlenek? Je to zvláštní, že nelze

jej hledati V Rusku, nýbrž je to Vpád evropské dekadence do ruské
duše. Evropa je kolébkou myšlenkového proudu atheismu a komu-
nismu. V. Evropě počátek Století XIX. je ve znamení revoluce, jež
byla výrazem snahy, utvořiti na zemi jakýsi ráj, dle ideálu svobody,
rolsíppłsoti a bratılptví, leč na ssutinách náboženských a společenských
za a u, na nic ž civilisace evro ská V kvetla. j

Autorem těchto revolučníchpideí jékt J. J. Rousseau svým bez-
ohledrnýrłn odsouzenírri civilisace a svými sny 9 blaženém sta_viı pů-
vodni prłrody, ktera cıni clověka šťastným, kdezto spolecnost jej kazi
a znetvoruje --.J vysledek: francouzská revoluce. V '

Rosseau-ův kult přírody a oň se opírající osvobození jednotlivců
od veškerých pout, jež ukula civilisace, našel u Kanta pokus roz-
umłovéhcghogůyodnění. Hegplem vrcholí tato podivná filosofie, jíž
i sam Bu y. sesazen S trunu. O

,b vOdtp§d pocházejí lvšechpy převratrìé Iproulìiy našpho vělžu jak
na ozens o-mravni, ta o iticko-socia ni. Ta socia ismus Marx,
Lasalle) jako anarchismus p(Alex. Hercen, Michal Bakunin), brutální
kult nadčlověka (Nietzsche) jako zuřivý nacionalismus; 1 d V I

Pri posuzování ruské revoluce musíme míti na zretei ve je'i
podmínky: obecné a ruské. Podmínky obecné byly V materialistid-
kém světovém názoru, který pronikal do všech zemí a do všech
vrstev. ,Podmínky ruské. Jak to, že právě Rusko, o kterém se vě-
řilo s Dostojevským, že jedy Západu učiní neškodnými pro celé lid-
stvo vůbec, že to Rusko podlehlo? Národ ruský neměl takového
středověku jako země západní. Zádný sv. Benedikt, sv. Dominik,
sv. Tomáš Akvinský či Dante, neukøízali jim vliv náboženství na
praktický život, nevysvětlili jim nároky rozumu k víře a víry k roz-
umu. Církev měla sice dosti kontemplativních mužů i světců, ale ti
nevystupují V Rusku nikde veřejně, aby hájili víru, kterou si chrání
ve svých klášterních úkrytech.

Ruský mužík - rolník před válkou byl na tom bídně. Despo-
tická Vláda carů a pozemkové vlastnictví Statkářů a velkostatkářů
připravovaly u mužíka dobrou půdu pro přijetí ze západu proni-
kajicích zásad socialistických. “

 Roku 1896 mezi továrním dělnictvem vzniká soc.-dem. strana,
řízená v Petrohradě Vladimírem-Uljanovem Leninem, jenž razí jed-
notný program strany - marxismus. Svrhnout dosavadní vládu ka-
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pitalismu pa zřídit vládu proletariátu. Lenín zná dobře ruského mu-
žíka, zná jeho touhíu po pozemkové reformě. Usiluje tedy o připojení
sedláků k proletariátu, aby tak získal dvě třetiny obyvatelstva pro
své. plány světově revoluce. í

. 190 3 sjezd soc.-dem. strany V Londýně. Dochází kvnitřní rozepři,
zda revoluce V Ruskurná mít ráz měšťácký a nebowsocialistıcký Svládšı
proletariatu). _MenSevıci jsou pro revoluci razu mesťackeho Z duvodu
nedostatečné industrialisace země a početně i významem nepatrného
průmyslového proletariátu. Bolševici (Lenin) jsou pro okamžité usku-
tečnění komunismu.  s O

Car Mikuláš II. donucen všeobecnou stávkou (vojska, železnice,
pošta, banky, školy) vydává manifest, jímž Rusko stává se zemí kon-
stituční. Duma, V níž mají zastoupení všechny politické strany, dostává
moc zákonodárnou. e . »

Carská vláda a ruští carové příliš dlouho otáleli s reorganisací
I I I V' I /_ V Vceleho statniho zivota, ktera byla bezpodminecne nutna. A tak ve

třetím roce světové války dochází k únorové revoluci. Vlády se zmoc-
ňuje Alexander Fjodorovič Kerenský. Svůj program: ukončit válku,
Svolat ústavodárné shromáždění a vydat .nové Zákony, svým .neroz-
hodným vystupováním neprovedl - a připravil revoluci novou - říj-
novou. Lenin, autor srozumitelných hesel, jí dal formu. '

Prozatímní vláda Kerenského odložila požadavky liduedo záko-
nodárného shromáždění, Lenin sliboval, že tyto požadavky splní hned.
Armáda byla unavena, Lenin sliboval mír. Byly získány selské re-
servy pro proletariát. Nikdo již nestál V cestě.  

 25. října 1917 obsazují bolševici telefonní a telegrafní centrálu.
Vůdcové: Lenin, Zinověv, Kameněv, Trocký, Stalin, třesou se Stra-
chy ve Smolném paláci. Bolševici vítězí a Lenin 26. října 1917 ozna-
muje složení nové vlády „rady lidových komisařů”. 3 3

D Lenin a též ostatní nevěřili, že by toto náhlé a neočekávané
vítězství bylo trvalé. Lenin chtěl pouze využíti doby trvání vítěz-
ství jako morální posily světovému proletariátu V jeho zápase proti
kapitalismu. Proto nešetří ani hmotných ani duchovních statků ná-
roda. Vše ničí, rozvrací, aby oddáleno bylo vítězství „buržujů”. Vraždí
16. července 1918 cara Mikuláše II. S rodinou. To byl nesmyslný
tah bolševické nervosity. D

Lid ruský, veden svou důsledností, přijal myšlenky Leninovy
a pomáhal komunistům k uskutečnění jejich ideálů rovnosti, rozdě-
lení statků, uškutečnění ráje na zemi, jak si to mozek Leninův vy-
myslil. Pravda hlásaná komunismem byla ruskému lidu svatou, byla
jeho vírou. Každá moc, která se Stavěla proti komunismu musela
ztroskotati. L A s Z .

s Doba 1917-22, nazvaná vojenským komunismem, znamená úplné
yítězství bolševiků, ale na troskách hmotných i duchovních ohromné
rıše ruské. s e t

R. 1922, Lenin donucen následky úžasného hladu, zavádí novou
ekonomickou politiku NEP. Nic jiného, než návrat do normálních,
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přirozených kolejí: osobní iniciativa, právo soukromého vlastnictví,
ø ø 0soukromého obchodování. Komunistické straně zustala úloha vládce

V Ia cetnika. 3
Po smrti Leninově (21. ledna 1924) byl tento vývoj lepších časů

zastaven násilně Josefem Džugašvıli-Stalinem 1927. Lid totiž zapo-
mínal na hlavní program komunismu: -- světovou revoluci.

Stalin se rozhodl pro likvidaci NEP-u a budování socialismu
I I O I I O I O V IV jedne zemi. Socjalrsrrius V jedne zemi, petiletka (I 29_-34, II 34-392,

kolektivisace, sestatneni hospodarstvı, jsou etapy stalinismu. Konec-
ným cílem jest světová revoluce.

Abychom měli náležitou představu o dvacetileté vládě komu-
nismu na Rusi, musíme si toto období probrati po stránce hospo-
dářské, sociální a kulturní. _ t

. Hospodářská výstavba SSSR. [

Leninovo heslo: „Půda patří těm, kdož ji obdělávají”, působila
jako střelná ˇbavlna. Ruskému mužíku dostalo se konečně tak tou-
žené Země. Stvaním bolševických agitátorů rozvášněný dav negra-
motných sedláků (I agr. revoluce) pálil šlechtická sídla a zabíral Z pan-
ské půdy kus pole pro sebe. Dosáhl sice toho, po čem tak dlouho
toužil, ale nepomohl tím ani soběani vládě. Negramotnost mužíkova
udržována vodkou, lenivost, občanská válka a rekvisice, způsobily, že
osevní“ plocha se rapidně zmenšovala a dostavil se hlad.

Obrat nastává vyhlášením nové hospodářské politiky NEP. Sed-
lák po odvedení naturální daně může volně prodat přebytek své
sklizně. Pracuje rád a nepřemýšlí o bolševismu, světové revoluci.
Individuální hospodářství vedlo ruského sedláka k osamostatnění.

Tohoto momentu si všímal Stalin a rozhodl se zproletarisovat
sedláky, a tak je donutit k přemýšlení o programu komunismu. K tomu
dospěl uskutečněním pětiletky: strana bolševická vezme do svých
rukou veškeré hospodářství a vybuduje tak SSSR V nezávislý stát.
Utvoří tím mocný Základ pro boj za světovou revoluci.

První pětiletka (29-34) přesto, že nebyla úplně provedena, zna-
mená určité povznesení průmyslu i způsobu hospodaření. Ale za
jakou cenu!

Stalin vyvolal opět nejhorší doby válečného komunismu. Teror,
zotročení obyvatelstva a hlad byly okolnosti, tento plán doprová-
zející. Sedlák má pracovati pro stát V kolchozu, t. j. společném hospo-

IV I I , I ' V V V/ V I 0 ° I Idarstvi, zabranem nasılne vsem prislusnikum jedne obce, chudym
ibohatým. Od státu má za to dostávati vše potřebné k životu.

Ť Soukromé statky sestátněny -- rolník -- dělník -- proletář -
žebrák, ztratil majetek. Obával se, že příchodem pánů ,,buržujů”
ztratí lehce nabytý majetek; ztratil jej však rozkazem sovětské vlády.

Stalin žene bičováním své mužstvo do dalekého blaha. Čím se
liší od způsobu Vlády carské? Tím, že je ještě horší.  
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Sociální výstavba SSSR. .
 Idea svobody, rovnosti, bratrství jest hlavním motivem Všech

socialistických hnutí. Je to touha nižších tříd po sociální rovnosti.
To ovšem neznamená absolutní rovnost (jak tomu chce komunis-
mus), nýbrž pro všechny stejné sociální možnosti k vytvoření lid-
skâhødbypí, možnost býti subjektem a ne pouze objektem sociál-
ní o eni.  

V O to bojoval ruský člověk a za lepší Příští sv'ch rodáků po-
ložil život. Dočkal se? V Rusku je naprosľfá diktaifura bolševické
strany. Komunističtí marxisté sami obětovali demokratickou svobodu,
v jejímž jménu ruský socialismus svrhl carismus, třídnímu zájmu a se-
bezáchovnému pudu své stranické diktatury. Leninovo heslo: „Mravné
je to, co prospívá komunistické straně”, příliš hluboko proniklo.

. Vláda, t. komunistická strana, zavedla úplný myšlenkový mo-
nopol ve státní správě, organisací voleb, hospodářském budování a vů-
bec V běžném útvaru lidského života, pokud plyne ve státním rámci.

. Na př. volební právo, ač je Všeobecné, je nepřímé, třídní, ne-
rovné. Kandidátku ,mohou postavit jen velké Svazové organisace a
ty jsou - komunistické.  A V

; ~ Stalinova úprava sovětské ústavy Z r. 19 36 nepřináší podstatných
změn a není to umožnění demokratické svobody. Vždyť marxismus
-- jako dělnické hnutí - je pouhým zájmovým bojem tříd a Sta-
linova kvasi-demokracie jest jen prostředkem, zajišťujícím bolševikům,
jakožto uměle nejpočetnější třídě, vítězství V tomto boji.

 Sám Stalin, u něhož se jeví nesmírná touha po panovačnosti a
po činech, spojená s úžasnou duševní leností a setrvačností, která
se jeví doma jen V názoru světovém jednou pro vždy a definitivně
stanoveném, neustoupí od myšlenek Leninovýph. Intrilgami, vlastnínä
'en tomu, jenž as vůní gruzínských písni Ssa do se e tež vzduc  
iziflisských ulic, cynické, brutálně šibalské způsoby toho města, zmoc-
nil se vedení strany a tedy i státu. í `

Svou rozvážností horala-hrdiny, svou chladnokrevností, i když
na kousky roztrhává svého protivníka, prodchnut primitivní a ci-
tovou kavkazskou velkodušností, buduje nezávislé Rusko, aby do-
honil a předhonil Evropu a na konec ji zničil. .Tak chce připravit
světovou vládu socialistickou, jejímž středem bude Moskva.
f Kdo nemůže nebo nechce pochopit plán pro Stalina tak jasný,
dává jej s velkomyslností perského satrapy poučit? Ne. Odstřelit,
i když je to spolubudovatel Sovětu (Trocký ve vyhnanství, Zinověv
a Kameněv zastřelení).  ' D

p Kulturní výstavba SSSR. .
Sovětská Vláda si osobuje Vliv na celého ruského člověka. Tedy

i na jeho kulturu. Snaží se vytvořit „proletářskou kulturu”. Tvoří
ji: .svým vlivem na divadlo, výtvarné umění, literaturu. Dělnictvu
umožňují návštěvu divadel, museí, kin, výstav, kde je mnoho ukázek
O hrdinných proletářích a záškodných protirevolucionářích. oblasti
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školství a vědy komunisté určují, kdo smí studovati, jak a čemu
se má učiti. Věda u nich není prostředkem k dosažení pravdy, je
nástrojem boje o život. J J b V J k 1 J "

Vše musi zmizet, co ma raz urzoasni u tury. J
Zvláště volný postup byl proti pravoslavné církvi. Církev od

počátku nepřijímala komunismus a Stavěla se proti programu sovět-
ské vlády. Musela tak činit, poněvadž komunismus znamená netoliko
útok proti kněžím nebo církvi, ale útok proti Bohu. Pro ně jenezbytný
boj proti knězi, ať už se jmenuje papež, pop, opat; vždyť je nositelem
plnosti Toho, proti němuž bojují. J ˇ J

Ničí, kostely, vězní kněze, zabírá církevní majetek, lidu infikují
I I V I I I V I V' V/nove nabozenstvı: vira V uspech, vlada hmoty, cin, vypocitavost,

prospěch, víra V přírodu a praktičnost, spása lidstva pomocí bolše-
vické teorie: toť jejich náboženství.

Jaký je nynější stav ruské církve? Ústava Stalinova Z 5. pro-
since 1936 jej nezlepšila, ač V teorii dává duchovním Volební právo
a prohlašuje svobodu svědomí a Vyznání. Sčítání lidu (leden 1937)
' I V I I ' I I 1je po nabozenske strance nespolehlıve, neboť nebylo bez natlaku.
Avšak tlak budí odpor. J Pravoslaví nejen není zničeno, nýbrž pro-
citá ze strnulosti a místo pověstných negramotných popů, vyrůstá
mu nový typ inteligentního moderního kněžstva.

Komunisté zasahují i do života rodinného. Uvolněn svazek man-
želský, propagace volné lásky, zaopatření neprovdaných matek způ-
sobuje naprostý chaos V oblasti, kde je potřeba nejpevnějšího řádu.
Péče o děti, budování jesliček, dětských útulků, nesleduje cíl zaopa-
třiti děti, nýbrž zlikvidovati dosavadní útvar ruské rodiny. I když
Stalin ve své ústavě vydal nařízení o zpevnění rodiny, ztížil možnost
rozvodu, přece rodina nemá ještě ráz takový, jaký jí byl dán Bohem.

V SSSR je stále poměr ducha a hmoty přehodnocen. Z člověka
se činí pouhý stroj a lidský život se redukuje na pojetí chemicko-
fysické a biologické. Člověk se studuje jako organismus reagující na
změnu okolí, jeho duševní život není nic jiného než pouhý pohyb.
Je spokojen bez vůle, bez svobody, pouhý nástroj druhých. Hlavní
jeho motivy: hospodářství, technika, organisace, technický intelekt.

Bolševici postavili kult stroje, ale národ ponechávají bez oprav-
dového Vzdělání. Roste J industrie, zůstává však temnota V mozku
ruského člověka.

Poměr ruské veřejnosti ke komunistické vládě.  
Revoluční myšlenky svobody, rovnosti a bratrství byly přijaty

jako osvobození »ruského ducha, jako uskutečnění touhy Rusů po
vyšší pravdě. Rus je ve všem a vždy člověkem extrému. Rusové
stavěli i rozbíjeli stejně: mohutně s nezlomnou vírou až do konce,
ať byl jakýkoliv. Srozumitelná hesla Leninova stala se jejich vírou.

Armády bílých generálů Millera, Kolčaka, Judeniče, Denikina,
musily neodvratně prohrát svůj boj proti rudým oddílům, které byly
prodchnuty ideou komunismu.
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. V době válečného komunismu ruský Sedlák přichází k poznání,
že bolševici nejsou tak mocní, by vytvořili na zemi ráj. Inteligence
chápe prázdnotu hesel Vůdců komunistických. Vítězstvím bolševiků
nenastává rovnost mezi všemi, nýbrž diktatura bolševickěho prole-
tariátu nad proletariátem. Dochází k protikomunistickým bojům.
Není to pouhé revoluční, neujasněné kvašení, je to boj o právo,
zápas o spravedlnost. Je to boj vedený ve jménu sebeurčení lidské
osobnosti. „Svaz obrany vlasti a svobody”, „Národní střed”, „Bra-
trstvo ruské praVdy” jasně mluví o motivech protirevoluce. Komu-
nistická vláda postupuje proti nim S úžasnou tvrdostí, takže sám
Trocký se chlubí, že dali evropskému proletariátu ne špatný příklad
rozhodnosti, tvrdosti i nemilosrdnosti V revolučním zápasu.

S hlediska státotvorného je těžko odsouditi persekuci protivlád-
ních stran. Avšak je také jiné hledisko: humanita, lidskost. Vývoj
bolševický kráčel přes mrtvoly, často umírá i člověk nevinný. Vláda
užívá deportací: Sibiř, Solověcké ostrovy, Karelie, Turkestan.

s Zavedením nové hospodářské politiky NEP utichá tento odboj.
NEP znamená pro ruský lid uznání přirozených lidských práv: svo-
body, soukromého vlastnictví. Avšak VJ pětiletce sestátněním sou-
kromého majetku lid je zbaven soukromého vlastnictví; donucením
k práci V kolchozech ztrácí svobodu. Tímto byl dán ruskou vládou
tlak k probuzení nespokojenosti venkova. Sedlák již nemá co ztratit,
může však dobýti Všeho. V sestátněných selských usedlostech Sedlák
poškozuje traktory, pracuje ledabyle, zkrátka, pasivní resistencí vzdo-
ruje nátlaku komunistické Vlády. ˇ

i Je jisté, že ruský lid, až dokonale promyslí a až do nejniter-
ho svého bytí pocítí nemožnost a krutost komunismu, pak S touže
ivostí jej svrhne, s jakou jej přijal.či3. '^É`‹.ˇn`èDI-IN.

Bolševické vlivy v Evropě.  
Komunismus i přes to, že Stalin buduje socialismus V jedné zemi,

stále ještě věří ve světovou revoluci. Věří, že komunismus smete
všechny hranice. Hranicemi Sovětského Svazu není ta pomyslná ze-
měpisná čára, vyznačená na mapách, nýbrž jiná, neviditelná, ale tím
reálnější hranice, procházející celým svěvtem mezi paláci a chyškami.

» Proniká do všech zemí Evropy (Spanělsko, Francie a ano
i do dzámlcěřsàšých miäií. Jejiıclrprlfiácel a diploinacřfrpracuje prolmí,rv
otu , o u je V ne ez ecı jejic V astni sovets y stat a „pro etars

kulturaš. Kulturní vlivy Ibolševismu jsou nebezpečnější než politická
a Vojenská expanse SSSR. š J  

,h Provti bolłševicłkému lyılivu lv Evropě je utvořen spolek nacionál-
ni o Nemec a a asistic e Ita ie.  

Zní to velmi paradoxně, že právě Německo chce být hrází proti
bolševismu. Hindenburg německý najímá ve Svýcarsku smečku Zidů
a ti exportují do Ruska komunismus. Týž. Hindenburg povolává
Hitlera, aby strašil Evropu ruským bolševısmem, jehož ideologie
vznikla V Němci Marxovi. Nacionální Německo a fašistická Italie
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se mnoho neliší od SSSR. Totéž omezování svobody, obdobné heslo
a program. V Rusku Leninovo heslo: Mravné je to, co prospívá
komunistické Straně = státu; V Německu i Italii: Je dovoleno použít
všeho“ pro blaho státu. Je samozřejmé, že i náboženství je podro-
beno tomuto heslu. Ve fašistické Italii náboženství je ku prospěchu
Státu, V nacionálním Německu je pronásledováno.

Takové hráze se bolševismus neleká. Historikové a politikové
ø „ V __ I y øı 0 0upozorňují, ze prave V Německu a Italıı je dána největší možnost

k účınnému pronıknutí komunismu;
Jaký je Vliv komunismu u nás? Máme s SSSR vojenskou smlou-

vu, tedy výboj vojenský u nás nespadá V úvahu. S
Avšak projevuje se u nás nesporně kulturní vliv bolševismu:
I. Zdůrazňováním materiálního Světového názoru.
2. Naše kultura a oficiální umění má materiální východisko

ještě Větší než Sovětské státy samy. (Stalin nepřijal do výstavy k zo.
výročí V Moskvě práce našich umělců S námětem bolševickým).
Příznačné je „hledání” Boha: laskavý, blahovolný, odpouštějící -
český Bůh. Zdá se, že je to pohodlnější než V SSSR. Tam bohem
jest: technický intelekt, Stroj, čin a j- tvrdě vládnoucí Stalin.

3. Příval překladové ruské literatury bez hodnocení, bez systému.
4. Socialistický kolektivismus místo osobní odpovědnosti.
I kulturní vliv komunismu 'e nebez ečn'. Přináší S sebou zma-J P Y

tek do oblasti řádu sociálního a kulturního.
V řádu sociálním chcekomunismus znamenat sociální rovnost

a spravedlnost. Ze tomu tak není V Rusku, to u nich nepadá na
váhu. Ríkají: tam tomu tak není, je však tím vyloučena možnost
v jiném státě? s j

je tedy třeba, aby křesťané řešili poctivě sociální křivdy a ne-
rovnosti. Síla ruského komunismu je V přijetí vůdčí autority.

Je tudíž potřebí, abychom se řídili autoritou nejsilnější, auto-
ritou zástupců Božích. Papežové vkládají své tužby, pokyny, přání
do svých encyklik. Je tedy třeba, aby byly vášnivě přetavovány do
života -- praktickým uskutečněním.

Jest potřebí jasně si uvědomit co je to katolicismus. Katolicismus
se svými dogmaty, jistými, bezpečnými, nejvyšší autoritou podepře-
nýmı; jednotný, universální, bez kompromısu, Vznešený ve svém
klidu, ale též plný účasti a Soucitu s trpícími. ^

Katolíci nejsou katolicismus. jejich chyby se netýkají katolicismu.
Nemá. katolicismus za úkol opatřovati alibi chybám katolíků. Nej-
lepší, apologetikou není ospravedlňovati katolíky nebo je omlouvati,
když nemají pravdu, nýbrž ukázati na ty chyby a říci, že nezasa-
hují podstatu katolicismu, nýbrž že tím. lépe dávají vyniknouti síle
náboženství vždy čınného, 1 když jsou tovchyby. I I _

Jedine dobre chapany katolıcısmus muze byt pevnou hrazı protı
bolševismu. . .
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j Místo bolševických kulometů užijme zbraně světla, pravdy, od-
danosti, spravedlnosti, nevinnosti; nechť naše zbraně jsou čisté. Bu-
deme biti, rozumí se samo sebou, historikové a politikové na to
upozorňují. V I _ _ __ _  

“ Je Však nemozne, abychom bylı poraženı; V Sázce ne jıž bıolo-
gické, nýbrž duchovní, prohráti nebo vyhráti čistými zbraněmi9V ,

znamená vždy Vítezství.

J S Z praktického důvodu lepší přehlednosti neuvádím citování pramenů, ale za„. . .. V. , .,zo prıpojujı Seznam pouzıte literatury:
V. Vilinskijz V Rusku boj trvá, Rus se dívá na ČSR, Ruská revoluce.
Pavlenko: Na dálném východě hřmí.
Trocký: Základní otázky revoluce.
Zápotockij: Bolševický ráj.
De Man: Duch socialismu.

J -- Rusko, země i národ.
Maritain: Kultura a náboženství.
Casopisy: Rozpgvy, Na hlubinu, Vychovatelské listy.

STUDIJNÍ ZÁJEZD MORAVSKÝCI-I
BOHOSLOVCŮ NA PODKARPAT. RUS
A NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO.

Následující den, neděli I8. července, jsmevěnovali výletu na
průsmyk Užok. Po liturgii v Seminární kapli jsme se vydali na cestu.
Vlak projíždí malebnou, kopcovitou krajinou k severu, Vpravo za-
hlédneme mezi lesy mohutnou .zříceninu hradu Nevického. Po levé
Straně vidíme protáhlou vesnici Malý Berezný, čekáme, až se nám
objeví známý basiliánský klášter. Teprve za vesnicí zvedají se tři
nízké věže tohoto památného poutního chrámu S klášterem. P. spi-
rituál dr. Minya Vypravuje nám, že letos na otpust, který se tam
slavívá na Hod boží svatodušní, se tam sešlo ohromné množství Vě-
řícího lidu.  

Skoro po tříhodinové jízdě jsme vystoupili ve vesnici Volosiance.
Volosianka leží již pod hlavním hřbetem Vysokých Polonin. Zde
jsme měli příležitost vidět Zblízka chudičké vrchovinské chaty a do-
brosrdečný rusínský lid V jeho prostých krojích, lid který se tu Shro-
máždil ve velkém množství. Přitáhla je Sem stejně jako nás primice
novokněze o. Ivana Matejka. Byli jsme v presbytáři za ikonostasem,
takže jsme -vše dobře viděli a Slyšeli. Viděli jsme asi všichni vých.
liturgii několikrát, ale přece byli jsme dojati, zvláště když nám no-
vokněz uděloval své požehnání. Ač nám zbývalo málo času do od-
jezdu vlaku, zavedli nás ještě na malé občerstvení do domu primi-
ciantova. Už se zdálo, že nám vlak ujíždí, ale na štěstí přejížděl jen
na druhou kolej, a tak nás aspoň pobídl. S  
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Pokračujeme zas vesele V cestě. Projíždíme nejkrásnější částí trati
Užhorod-Užok a jistě jednou z nejkrásnějších V CSR. Vlak se vine
zvolna po úbočí hor, hned se ztrácí V tunelech, hned zase na smě-
lých viaduktech se vznáší nad lesy a pastvinami a otvírá tak jedi-
nečné Výhledy na pohoří i do údolí. Zároveň také máme příležitost
pozorovat -mizící stopy bojů o průsmyk za světové Války. Od září
r.: 1914 do konce ledna 1915 Rusové třikrát dobyli průsmyku a
třikráte jej ztratili. Obvěti těcłhtołbojů ai tehdejší Strašlivé zimy odpo-
cıvajı na vojenskem hrbıtove tesne u polských hranic. Okouzlenı
krásou horské přírody, vyšli jsme si po hřebenu hor podél polsko-
československých hranic a ztrávili jsme tam celé odpoledne.

V pondělí ráno rozloučili jsme se s*Užhorodem,kde jsme pro-
žili tolik krásných chvil. Autobus nás unáší dále na východ. V Mu-
kačevě se nás ujalo tamější duchovenstvo, mladý „sotrudnik” (koope-
rátor) o. Vasil Terpaj, který před dvěma lety dokončil bohoslovná
studia V Olomouci a jeho kolega, mladý básník o. Augustin Medvicľ.
Kromě řeckokatolického duchovenstva V čele s archidiakonem o.
Georgijem Leščišinem věnovalo nám velkou pozornost také ducho-
venstvo římsko-katolické, prof. Juraj Djujaj, P. Ĺengijel a P. Belensky,
všichni odchovanci olomouckého semináře a Cyrilo-metodějské fa-
kulty. Hned jak jsme vkročili do města, mohli jsme se přesvědčit
o oprávněnosti Vtipu, který jsme po prvé slyšeli již V Užhorodě, a to
Z úst samého nejd. p. biskupa Stojky: mukačevský biskup je V Užho-
rodě, mukačevský monastýr je na Černecké hoře, mukačevský hrad
na Palanku, mukačevské pivo je V Podhorjanech, jenom mukačevští
židé jsou V Mukačevě. Tvoří dobré dvě pětiny všeho obyvatelstva.
Mají tam dvě synagogy a přes dvacet menších modliteben. V

Prohlédli jsme si kostel řecko-kat. i římsko-kat., státní tabá-
kovou továrnu, jedinou na P. Rusi a museum Lehoczkého, bohaté
archeologickými nálezy Z prehistorie P. Rusi a sbírkou zbraní Z růz-
ných dob.

Odpoledne jsme věnovali prohlídce hradu a basiliánského kláš-
tera. Hrad Palanok stojí na souměrném homolovitém kopci, který
ční asi 70 m nad okolní rovinu asi 3 km od vlastního Mukačeva.
Založen již V XI. stol., byl velmi důležitým politickým a vojenským
bodem země. Od XVI. století byl oporou Vůdců uherských povstání
proti Habsburkům (Bethlen, Gábor, Rákóczyové, Tököly). V polo-
vici minulého století se stal věznici, kde úpělo mnoho politických
vězňů. Po převratu byl přeměněn V kasárna. “ › V

Basiliánský klášter u Mukačeva rozkládá se vlastně na úpatí
Černecké hory. Nynější jeho mohutné bělostné zdi, shlížející se ve
vodách Latorice, jsou sice jen něco přes sto let staré, ale dějiny kláš-
tera sahají daleko do minulosti, až na samý úsvit dějin Podkarpatí.
Jeho založením kol r. I4oo začíná rozvoj církevního, kulturního
i politického života na Podkarpatsku. Archimandritové (opati) tohoto
monastýru byli prvními organisátory církevního života V zemi.
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e Když jsme si prohlédli klášter, vedl nás o. igumen do kostela.
je zasvěcen sv. Mikuláši, ale hlavní pout is t. zv. otpustem se koná
na Nanebevzetí P. Marie, které se tam slaví podle juliánského ka-
lendáře 28. srpna. Tehdy bývá, jak Vypravoval o. igumen, celé úbočí
naplněno lidem, někdy až třicet tisíc poutníků Z celičké P. Rusi.
Sám nejd. p. biskup přijíždívá, aby sloužil slavnou liturgii. V kostele
na bočním oltáři je vystaven úctě lidu prastarý obraz P. Marie, který
byl roku 1483 převezen Z Cařihradu do Ríma ar. 1926 papežem
Piem XI. na přímluvu apoštolského nuncia .Marmaggiho darován
poutnímu chrámu černeckému. J

V/V IRáno prıstıho dne unášel nás vlak Z Mukačeva do Baťova a
odtud do Chustu. Je to jedıné Z větších měst P. Rusı, kde převládá
živel rusínský. Bylo mocně zasaženo odpadovým hnutím k pravo-

VIVslaví, které se tu sırilo zblízké Izy, takže Z II.5oo Rusínů je asi
1480 pravoslavných. Ráz města je typicky orientální, jak jsme mohli
pozorovat zvláště na trhu.  Pokračování.

 J VIKTOR POSPIŠIL - DJA,Kovoz

ŠTOVANJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
U ISTOCNO-PRAVOSLAVNOJ CRKVI.

v Úcta, kterou prokazovala Církev Panně Marii od prvých dob svého
trvání, nepřestala ani po onom bolestném rozkolu východním z r. IO5 4.
I dnes závodí přímo katolický západ a pravoslavný východ V úctě Bo-
horodičky. Liturgie východní církve oslavuje velebnými modlitbami a
zpěvy Marii, představuje nám V církevním roce celý její. život od jejího
neposkvrněného početí V životě sv. Anny až po slavné nanebevzetí.
Před ikonou přesvaté Panny modlí se všichni Věřící častěji za den ob-
dobnpu modlitbu, Íakfi nišì °„Zdrávasl Marieiľìš V I k V

ato vroucı ucta ato í u i ravos avnyc Panne Marii je pojıt em
při snahách unionistických. Jak \i)eliké dobro by Z tohoto spojení vzešlo.
Kéž nám Maria Vleje onu velikou lásku, která nás přivede k jednotě víry!

Tajna je Utjelovljenja prva i temeljna dogma kršćanstva. Ona
nas učí, da je Bog obećao i poslao svoga jedinorodjenoga Sina, da
nas spasi iz ove doline suza. Zato je i osobiti predmet vjere i što-
vanja ono biče od kojeg je Vječna Riječ uzela tijelo snagom Duha
Svetoga i u čijem se krilu izvršila tajna hipostatskog sjedinjenja Vječne
Riječi s ljudskom naravi - Blažena Djevica Marija. Več u staro-
krščanskim vjerovanjima, kao na pr. u nikejsko-carigradskom, svečano
se priznaje novozavjetna vjera u djevičansko Začeće Isusa Krista, koje
je u Mariji izvršeno snagom Duha Božjega: V v J

S í „Nas radi čelovjek i našego radi spasenij_a, sšedšago S nebes i vo-
plotivšegosja ot duha svjata i Marii djevi, i vočelovječšasja.” í S

.Efeški je koncil najsvečanije izjavio, da Marijií pripada naziv
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,,Bogorodica” i tako je dogmatski potvrdio kult hyperdulije - oso-
bito štovanje Blažene Djevice Marije.  a

Cinjenica, da istočno -- pravoslavna Crkva jako štuje Mariju.
mora najdublje dirnuti svakoga vkatolika. U tom si pogledu Istok
i Zapad jednodušno pružaju ruke. Stovanje je Blažene Djevice Ma-
rije -- gdje to štovanje manjka, sigurno je, datu vlada krivovjer-
stvo i bezboštvo, kako je rekao ruski protojerej i teolog Malcev -
u obadvije Crkve jednako jako i iskristalizirano. Izmedju obilne
gradje, koja nam stoji na raspolaganje, izabrat čemo samo nešto; ali
i to malo pokazat če nam, da se Istok i Zapad u pravom smislu
riječi natječu, tko če Više proslaviti Marijufil“ - .

Istočna liturgija u pjesničkom zanosu ovako veliča visoko do-S
stojanstvo Majke Božje: _ I

„Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu, prisnoblažen-
nuju i preneporočnuju i Mater Boga našego. Cestnjejšuju heruvim
i slavnjejšuju bez sravnenija serafim, bez istljenija Boga slova roždšuju,
suščuju Bogorodicu tja veličajem.”

Tijekom crkvene godine, koje su glavni odsjeci posvečeni uspo-
meni zemaljskog života Sina Božjeg, predočuje nam istočna Crkva
i cijeli Marijin život od začeča do njenog uznesenja na nebo.2

9 prosinca istočna Crkva slavi: „Začatije svjatija Anni, jegda.
začat presvjatuju Bogorodicu.”

,,VZigrajte ljudije i veselitesja: Se bo dnes... djeva Maria, vo
outrobje čudnjija Anni neporočno začinajemaja. Jejže s liki nebesnimi
prinikše poklonimsja, i Veleglasno vozopiimz radujsja Mati Svjeta
nevečernago, S visoti Vostoka Hrista Boga našego, prosvješčšago nas
sjedjaščih vo tmje i sjeni smertnjej, i ispravivšago stopi našja na put
miren.”3

Za razliku od svetkovine Bezgrešnog začeča Blažene Djevice
Marije, koja se u katoličkoj Crkvi slavi 8i prosinca, slavi pravoslavna
Crkva začeče Marijino sa strane njezine Majke :Samo zbog kasnijeg
značenja Marije kao majka Sina Božjega. Zapadna Crkva uči, da je
Marija prirodnim načinom začeta od svojih roditelja, i da je još
u prvom početku svoga života u maljčinskom krilu oslobodjena
istočnog grjeha si to naročítim posredovanjem Božjim, a sve to samo
radi toga, što je ona bila od vječnosti odredjena da bude Majka
Spasitelja Svijeta. V  O

8. rujna slavi Istok i Zapad rodjenje svete Bogorodice: „Rož-
destvo Tvoje, Bogorodice Djevo, .radost vozvjesti vsej vselenjej: iz
tebe bo vozsija Solnce pravdi Hristos Bog naš, i razrušiv kljatve,
dade blagoslovenije, i ouprazdniv Smert, darova nam život Vječnij.“

J. 21 studena slavi Crkva svetkovinu: Uvodjenje svete Bogorodice
i prečiste Djevice Marije u hram Božji. ' J ˇ

„Prečistij hram Spasov, mnogocjennij čertog i Djeva, svjaščennoje
sokrovišče slavi Božija, dnes vvoditsja V dom Gospoden, blagodat
Sovvodjašči, jaže V Dusje božestvennjem, juže vospjevajut Angeli Bo-
žii, sija jest selenije nebeSnoje.”5 V
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I L  J '26 prosinca svetkuje istočna Crkva mjesto blagdana sv. Stjepana,
lkølęg slavi 27., svetkovinu materinstva Marijinog. Nakon slavnog rod-
jęnja našeg Otkupıtelja moramo se odmah zahvaliti njegovoj Majci.

25 ožujka slavi Crkva navještenje Marijino:
 ›,,Vozbrannjej vojevodje pobjeditelnaja jako izbavlšesja od zlih,
blagodarstvennaja vospisujem ti rabi tvoi, Bogorodice, no jako imuš-
čzja deržavu nepovjedimuju, ot svjakih nas bjed svobodi, da zovem
ti: radujsja nevjesto nenevjestnaja.”“ S

 IS5 kolovoza svetkúju obadvije Crkve blagdan Uznesenia Majke
Bož'e: . A S

e J „V roždestvje djevstvo sohranila jesi, V ouspenii mirane ostavila
jęgi, Bogorodice, prestvilasja jesi vo životu, Mati sušči života, i mo-
litvami tvoımı ızbavljaješı ot smerti duši našja.”7

S „Divnoga čuda, izvor života polaže se u grob i grob postade
ljestvicom, koja vodi u nebo.” „Divne su tvoje tajne Bogorodice!
Slava tvoja Sjaje čudesima, koja Bogu priliče! Vrata nebeska, otvorite
se videči vrata Svevišnjega.”  
f Ovo štovanje Majke Božje ne susrečeme samo u vrhunaravnom
životu Crkve - u liturgiji -, samo u samostanima, ne, i priprostog
vjernika nači čemo, gdje pred njezinom slikom vruće vapije za njen
Zagovor. U Svakoj ruskoj kući nalazi se „sveti kutić”, a u njegovom
središtu kraljuje ikona Panagije, Presvete Djevice.8 Svaki pobožni
kršćanin opetuje češće kroz dan molitvu koja odgovara latinskoj
„Ave Maria”: S 2

„Bogorodice Djevo, radujsja blagodatnaja Marije, Gospod s to-
boju, blagoslavena ti V ženah i blagosloven plod čreva tvojego,jako
Spasa rodila jesi duš naših.” S í S

Slavenski, ruski duh stvorio je novu nauku o Mariji.9 U tako-
zvanoj „Sofiologiji”, koja je svojstvena nekim novijim ruskim filo-
zofima i teolozima kao Solovjevu,1° Florenskiju,“ Bulgakovu,“ i Berd-
jˇajevu“ živi neki vizionarni oblik Velikog svejedinstva u Kristu i Crkvi,
koji potsječa na misaonu visinu prakrščanstva. Marija, personificirana
Hagia Sophia, Božanska mudrost, središnja je točka ove nove važne
filozofske teologije. Kao organizam božanskih ideja Sofija je uzor-
slika stvaranja, jutarnje rumenilo prvog dana Svijeta. Ona je Vječna
zaručnica Logos-a. Sofija se očitovala u Mariji, Sjedištu mudrosti,
i izgradila iz nje dahom Duha Svetoga zemaljski hram, kozmički
vremensko tijelo Vječne Riječi. I

p Premda je nedvojbeno, da se u sofiologijskoj Mariologiji krije
tendencija za gnosis, i pak se Ona temelji na bibliji, na starozavjetnim
mudroslovlju - na „hgma-nauci“ -- ina zapadnoj liturgiskoj tra-
diciji, koja povezuje lik Sofie iz Salamonovih Knjiga Mudrosti“
s Bogorodicom: „Ab initio et ante saecula creata sum et usque ad
futurum saeculum non desinam.” (Eccli 24, I4.)

Z V U javnom je životu krščanstvo več izgubilo mnoge važne po-
Zicije. Nije to Više borba za pojedine dogme, koja se odigrava pred
našim očima, kao što je to bio slučaj u vjerskom previranju prošlih
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stoječa. Danas se radi o krščanstvu kao takvom. Sve jasnie iskrsava
činjenica da se svi krščanski vjernici moraju što čvršče sjediniti, da
tako spriječe nazadovanje krščanstva. To nas sječa riječi antichijskog
patrijarahe Petra, koje je ovaj g. IO54 neposredno pred raskolom Isto-
ka i Zapada - katolicizma i pravoslavlj a - upravio samom krivcu,
naime patrijarhi Mihaalu Cerulariju Carigradskomu. On mu píše:
„Pomisli samo, što bi se sigurno dogodilo, kad se odijeli ova velika,
prva apostolska stolica (Rim) od naše sv. Crkve. Zloča bi se raširila,
cijeli sviljet . biltrpio, potıìesla bi se kraljevstva cijeloga svijeta, svagdje
bi nasta a za ost i nevo ja.

Zato katoličke i pravoslavne krugove sve Više mora prožimati
uvjerenje da nekrščanska, materijalistička osnova moderne kulture
prijeti, da Zakopa sve što pozitivno vjeruje. Sve to kao bezuvjetna
potreba nuka na vjerski sperazum i konačno jedinstvo obaju crkava.
Koliki bi bio blagoslov jednog takvog sporazuma! Krščanstvo bi
opet postalo smjernicom čovječanstva. Doduše krščanstvo, taj naj-
lepši cvijet duhovne i vjerske kulture, uopče nikada neče propasti.
Kulturne su vrijednote, koje su u krščanstvu več tisučlječa, prevelike,
a da bi čovječanstvo moglo biti bez njich. Pobjednička riječ Spasi-
teljova: „Nebo i zemlja če proči, ali riječi moje neče proči” (Mtt
24, 35) nije pusta jeka. Ipak če ovisiti o sljedbenicima Kristovim,
dali če se Kristov oproštajni pozdrav ostvariti u svoj Svojoj punini.
Ovaj če se rad moči dovršiti samo onda, ako se svi krščani, usprkos
svih zapreka, pruže desnicu za zajedničku .borbu, i ako budu svi
koji priznavaju Krista zajednički suradjivali, da se obiljem ljubavi
i apostolske blagosti i uništavanjem medjusobne mržnje i predrasuda,
»osnuje kraljevstvo u :kojem če vladati ljubav i istina.15

J Kada če dori vrijeme u kojem ćemo si bez nepovjerenjai iskre-
nosti u jedinstvu duha i srca smjeti pružiti ruku. Treba da zajedno
sa Ťtroszıäıayerolızı, koji jedpostigıiluče toga stavio kâo Životní ciij,
mo imo a nas oro o je an, a a če patrijarsi i is upi Isto a
-cici S gore Karmela i s gore Atosa ipoložiti maslinovu grančicu
krščanskog míra na grob sv. Petra a modliti se, da opet jednom
postanemo jedan jediny narod. krščanske brače.

l Neka nam Marija, koju grčko-slavenska liturgija tako krasno
Slavi kao: ,,presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju Vla-
dičicu našu i Bogorodicu“ - neka nam Marija ulije onu katoličku,
ekumensku ljubav, koja vodi do jedinstva u vjeri, do onog jedinstva
za koje je Božanski Spasitelj neposredno pred svoju zemaljsku smrt
tako Vruče molio: ,,da bude svi jedno“ i „da bude jedno stado
si jedan pastir.“1“ - O

„I zbaví nas, Bože, ot vsjakago razdjelenije Cerkvej“ - jedna
molitva iz liturgije Sv. Bazilija - neka nam bude devizom i lozin-
kom.. Za ovo važno djelo moramo skupiti sve sile, svu ljubav, ali
uvijek mam moraju ostati na pameti riječi sv. Pavla: Itaque neque
.tàui pLanăatCe_st)aliqiuo, neque qui rigat, sed qui incrementum dat,
, eus. S or. . i
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LEONARD BRANIŠA S.V.D. ST. GABRIEL:

BoHoSLoVcI A MISIE.  
„Maximum sanctissimumque omnium catholicorum

V operum est opus mıssıonum.“ Pıus XI.

, Ačkoliv po světové válce a zvláště V posledním desítiletí nastal
VV I ' ' " I V ' I O I Vuteseny rozvoj mısıjnı myslenky 1 u katol. narodu slovanskych, prece

jen mají tyto národy mnoho dohánět, aby se vyrovnaly ostatnímu
katol. světu zájmem a obětavostí pro toto tak emınentně katol. dílo
SV. mısıí.

Je potřebí, aby mısıjní myšlenka pronikla, jak sı to přeje sv. Otec,
do všech vrstev národa a tam pevně Zakotvıla. A tento úkol, získat

I' V' I ' ' I VI I V V Izajem sırokych vrstev pro mısıe, nalezı V prvnı rade katol. V kleru.
Od Svého kněze čeká lıd poučení ve všech otázkách náboženských,
tedy i V otázce misijní. „Jak se máme my, laicı, nadchnout pro roz-
šíření Sv. víry, jestlıže Vy, Strážcové Svatyně, neroznítíte V nás oheň
nadšení? Jak máme poznat svůj podíl na mısıjní úloze, jestlıže vy
nás nepoučíte?“ - tak apostrofúje kněze herold mıs. myšlenky V Ně-
mecku, laık, kníže LöWensteın.1 Stále tu platí zásada: Bez kléru pro-
nıknutého mıs. ıdeami marně se budeme ohlížetı po žıvém mıs. hnutí
V lidu. S I ~

1 P. Rob. Streit: Die kath. deutsche Missionsliteratur, S. I32.
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 Takový klérus však ,budeme míti jen tehdy, bude-li se mis. my-
šlenka systematicky pěstovat už V seminářích. Poslyšme výstižná slova

- -I I - - I v I O - -- IVynıkajıcıho mıs. teoretıka a zaroven dlouholeteho vudce mısıjnıho
hnutí akademického V Německu P. A. Freitaga S. V. D., která pro-
nesl na misijním kongresu V Poznani r. 1927: „Katolický kněz může
a musí vykonati pro misie víc než kdokoliv jiný, a to svým úřadem
a svým vlivným postavením u lidu. Ale ani u kléru nepřijde smysl
a porozumění pro mis. dílo samo od sebe nebo jako charisma při
ordinaci. Už předtím si musí utvořit obraz OS stavu a o potřebách
misií a tento obraz si musí stále doplňovat studiem . .. chce-li se
státi ve svém povolání průkopníkem a podporovatelem misií.”_2 Známý
P. Tragella Z Misijního semináře V Miláně píše: „Protože je u kléru
mis. Vzdělání potřebné, musí se začít již v. semináři, aby již jednou
přestal diletantismus. Bez dostatečného studia nepozná seminarista ani
dějin své církve, ani někdejšího jejího stavu, ani její budoucnosti.“

Bude zajímavé dověděti se, jak smýšlejí o šíření mis. myšlenky
V seminářích nejvyšší církevní úřady. Dokladem je nám list Posv.
Kongregace pro semináře a university. Dříve však než uvedeme do-
kument sám, všimneme Si, jak vlastně vznikl.  

O letníchprázdninách r. I 932 byly uspořádány misijní kursy po
0 I ° I ° IV/ I ' ' 'ruznych ıtalskych semınarıch. Ferrarsky. arcibiskup Msgr. Bovellı,

krajinský předseda italské „Unio cleri pro missionibus”, informoval
o tom zmíněnou již Posv. Kongregaci. Schválí-li Posv. Kongregace
toto počínání, budou rádi pokračovati V této akci i V budoucích
prázdninách.

-Posv. Kongregace odpověděla tímto přípisem:
„Vaše Excelence! S. potěšením jsem přijal zprávu o úspěchu a o roz-
květu mis. propagandy V italských seminářích, čehož docílil zasloužilý
spolek, vedený Vaší Exc. Proto Vám vyslovujeme uznání této Posv.
Kpngregace, i své vlastní za tuto iniciativu, která je tak užitečná
dí u šırení sv. Vıry. S radostí schvalujeme záměr V. Exc. a povzbu-
zujeme ještě, aby se pokračovalo V budoucích prázdninách V tomto
díle, šťastně započatém, poněvadž tu běží o věc velkého významu,
ba řekl bych, o nepostradatelnou součást pastorální theologie. Vždyť
V dnešní době je víc potřebí než kdysi, aby se kandidáti kněžství
zavčas naučili poznávati a milovati sv. misie, aby pak mohli vště-
povati známost o nich a lásku k nim do srdcí svých věřících, které
jim Božská Prozřetelnost svěří... Zároveň Vás ujišťujeme, že Vás
provázíme svým blahopřáním a svými modlitbami, aby se brzy roz-
šířila říše spravedlnosti a pokoje, lásky a milosrdenství našeho Spa-
sitele Ježíše Krista až na kraj světa.“ l

.S Po tomto vřelém povzbuzení rozeslala italská Unio cleri dotazy
po Všech seminářích, jež se týkají zmíněných :misijních kursů. Při-

2 Ksiega pamiatkova Miedzynarodowego akadem. kongresu misyjnego. Poznaň
1928, str._ 215. A

3 „Priester u. Mission” I93 3, S. 32. `
4 „Priester u. Mission” I 9 3 3, S. 32.
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hlášek bylo tolik, že nebylo možné Všem vyhověti. O“ prázdninách
' ' ' V/ I 'I I V V V' '1-_.'19v3,3hbyly usporadany kursy, trvajıcı dva az ctyrı dnı, V 22 se-
mınarıc . v

 Tento dokument jsem neuvedl proto, abych propagoval podobné
kursy i u. nás, alev abych ukázal,,že nejvyšší církevní kruhy sı přejí,
aby se mısıjnı myslenka V semınařích pěstovala, neboť tam ma do-

Imovské pravo. A
S K organisací našich bohosloveckých misıjnícb kroužků.

S A Začátkem nového školního roku zahájily svou činnost i naše
bohoslovecké misijní kroužky, ty malé buňky misijního nadšení a
misijní práce, a na nich se zálibou spočine oko. každého přítele
misií. :Vždyť i z těchto nepatrných ohnisek přeskočí brzy jiskry mi-
Siišníiio nbadăení a čiiıorodé llálsvky do širâho, dosudh ještě chladného
o o 1 a u ou zapa ovat, za rıvat a str ovat vsec ny.

Misijní kroužky a sekce najdeme už ve většině seminářů ČSR
ta Polska.1 A Vykonaly vskutku mnoho práce uvnitř i navenek. Tomu
však, kdo pozorně sledovalv posledních letech Výroční zprávy jednot-
livých misijních kroužků V „Museu” a V „Ročence misijních spolků
na Slovensku” (Nitra), neušlo, že přes veliký idealismus a nadšení na-
ších bohoslovců pro misie, přece možno V jejich činnosti vidět urči-
tou jednožtrannpst, ba jakousi nejistotu, co se týká cíle, metody a
prostredku. Coz budeme mocı úspěšně pracovat, kdyz nevíme, Zac
bojujeme a čeho chceme dosíci? A naopak, správně pochopený cíl
nám sám ukáže, čeho je potřebí, abychom ho dosáhli.

Co je cílem našich boňosloveckých misijních kroužků? Ne na-
sbírat co největší obnos peněz a co nejvíce kilogramů staniolu, ani
sehnat co největší počet poštovních, ,známek pro misie. Nepopírám,
že je to pěkná podpora, dobrá pomoc, ale přece to není jediný a
především ne hlavní cíl činnosti bohoslovců. Neboť by to znamenalo,

I že bohoslovci nezaujímají k misiím jiného stanoviska než obyčejní
věřící nebo děti, organisované V ,,Díle sv. Dětství”. Kde však zůstaly
ty skvělé dary ducha, které dal Pán nám bohoslovcům? Dáti i tyto
dary, schopnosti a talenty do služeb šíření království. Kristova na
zemi, to je prvním hlavním cílem našich misijních kroužků.

Misijní svaz rakouských bohoslovců (Theologen-Missions-Ver-
band Osterreichs, založený r. 1912) 8- jedinečná organisace svého
druhu V katol. světě - určujecíl bohosl. misijních kroužků takto:
,,Modlitbou a studiem budit a rozohňovat V členech nadšení pro
misie, aby vytrvale a úspěšně pracovali na rozšíření misijní myšlenky
mezi lidem. Chtějí-li sbírání milodarů považovati za cíl vedlejší, mo-
hou se samy rozhodnout, ale nikdy nesmějí klesnout na roveň sbě-
ratelských spolků.2 Za těmito- slovy stojí zgletá zkušenost. S
' _ 1

1 O jiných slovanských bohoslovcích nemám, bohužel, dostatečných informací.
Doufám, že se časem přihlásí sami.  ` _

_ 2 K. Raab: Handbüchlein. des Oesterr. Theologen- 4 Missions, Verbandes, St.
Gabrıel 1925, S. 71 (§ 5).
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Misie potřebují naší modlitby. Vždyť každé obrácení pohana je
výslednicí celého řetězu milostí Božích. A každý bohoslovec, který
nahlédl do tajemství ekonomie milosti Boží, ví, že nikdo si nemůže
zasloužiti ani nejmenší milost, a proto i milost obrácení duší jest
nám třeba Vyprosit od Boží dobroty. Zajistiti tuto duchovní pomoc
hlasatelůmbKCi`istovlým av svěřeàıým p/cl›hanůnv“ı ppkvšechkkončinách
světa“ to u e nej rasnejsım a pre nım cı em nasic rouz u. V mno-
hých seminářích krásně rozkvétá tento apoštolát modlitby a oběti.
Stará se o to zvláštní horlitel. Ten přidělí každému účastníkovi určitý
den V týdnu nebo V měsíci (podle počtu bohoslovců), V němž on
obětuje své denní modlitby, práce, nepříjemnosti, a především mši
sv. a sv. přijímání na nějaký misijní úmysl. A mnohý bohoslovec
věnuje aspoň půlhodinku svého volného času jednou v týdnu mod-
litbě před svatostánkem, kde prosí Pána žní, aby poslal dělníky na
svou vinici, aby jim dal .milost vytrvání V nezdarech, útěchu V utr-
peních, aby Kristus osvítil pohanskou tmu, sílil nové křesťany, aby
vzbudil V srdcích majetných křesťanů štědrost k misiím, aby iv jeho
vlastním srdci vznítil porozumění pro plány Svého Srdce, aby všichni
lidé uznali Krista za Krále světa. . . Oportet illum regnare! Ut omnes
unum sint!  2

Vedle modlitby bude naším cílem i Studium misıj. otázek. Tento
bod potřebuje Vysvětlení. Nestor misijní vědy prof. Dr. Schmidlin
napsal jednou pro německé akademiky tento zajímavý logický řetěz:
„Keine Missionstat ohne Missionsliebe, keine Missionsliebe ohne Mis-
sionsverständnis, kein Missionsverständnis ohne Missionskenntnis, kei-
ne Missionskenntnis ohne Missionsstudium.”3 Tím aplikoval vlastně
na misijní ideál ono staré pravidlo: „Ignoti nulla cupido” anebo „Nihil
volitum nisi praecognitum”. Avšak není to přílišné, vyžadovat od
bohoslovců studium misijních otázek? Tu je potřebí upozornit, že
ani Dr. Schmidlin l nemá na mysli studium in sensu stricto, nýbrž jen
V širším smyslu, asi jako když -mluvíme o studiu sociologických otá-
zek V době bohosloví. Tomuto požadavku dá se vyhověti již syste-
matickýms čtením misijní literatury.

Bohoslovci nebo akademikovi nestačí dojímavé, často i nasládlé
historky o černoušcích, o lvech a lidožroutech. My chceme vědět,
proč máme podporovat misie, chceme ze statistiky Zjistiti jejich ú-
spěchy a poznati minulost jednotlivých misijních oblastí, jejich pro-
blémy a Výhledy do budoucnosti. Nás zajímají i ty národy, kterým
mají misionáři teprve donést světlo křesťanství, jejich život, prostředí,
zvyky, náboženství a řeč, jejich dějiny a poměr ke křesťanství. Naše
nadšení pro misie musí být rozumově i dogmaticky podložené, odů-
Vodněné. -- To jsou veliké úkoly, jež jednotlivec nezvládne. Je po-
třebí vzájemného povzbuzení, společné práce, a to nám umožní mis.
kroužek. _

3 Akad. Missions-Blätter, I. Jahrg., S. 9.
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IK organisací samé. . S l
VVSI i Naše mis. kroužky jsou vetsinou odbočkami (sekcemi) bohoslo-

veckého seminárního spolku. V jiných krajinách najdeme často samo-
statné bohoslovecké misijní spolky. Ale oba druhy jsou schopné ži-
vota, .záleží jen na duchu, jaký V nich vládne. Zůstaňme tedy jen
klidně při svých sekcích V rámci bohosloveckých vzdělávacích spolků.
Nęní Iìrovlpa ıitlıgınéì aby lyšiciıni bohosiovlcıi V semináři byli členy
In1isi'nı o rouz u. e Vsa rece ro ,vsec n , ma se as on snažit
nadčhnout i nečleny pro misie. Příležitosti kytomu budčiu veřejné
schůze, pořádané několikrát za rok. O pěkný program se postarají
aktivní členové kroužku. I

V čele kroužku stojí předseda, kterému mohou stát po boku
ještě tajemník (horlitel) a. knihovník. Funkcionáři nemají považovat
svoje postavení snad za Vyznamenání nebo za čestné místo, nýbrž
spíše za první právo na solidní práci pro kroužek.

J „illisiologický kroužek.”   
l ` Požadavek ,,studia” mis. otázek jsme trochu zmírnili. Učinili
jsme to _úmyslně Z ohledu na členstvo. Ale V každém semináři najde
se několık bohoslovců, kteří mají větší zájem o misie než převážná
většina kolegů, kteří chtějí hlouběji vniknouti do poznání celého mi-
sijního díla. Tito bývají obyčejně kvasem celého misijního díla mezi
spolužáky. Ty chce sdružit „misiologický kroužek”.*

2  V něčem se podobá náš kroužek vědeckému semináři. Sdružuje
jen malý, vybraný počet členů 3 -6. Víc než deset bylo by rozhodně
příliš. Slovo „misiologický” znamená, že účastníci ,,kroužku” chtějí
si osvojiti i nejzákladnější poznatky misijní vědy neboli Imisiologie.
Budolp siÄ:e)dy Văínliati poněkăıd misijní teorie, nejen misiografie (Mis-
sions un e . Po o nost s ve ec mi seminaři jevı se take V tom, ze se
obírají misijní myšlenkou systematličtěji než se může díti V mis. kroužku.
Než proti seminářům nechce se „misiologický kroužek” obraceti pou-
ze na rozum účastníků, nýbrž i na jejich cit, na celou osobnost, chce
V nich vznítit lásku a nadšení pro dílo šíření pravdy a spásy Kristovy.

Každý „kroužek.” si zvolí vůdce. Avšak ten je jako „primus inter
pares”, protože misiologický kroužek si musí uchovati neoficiální, kama-
rádský charakter. Jeden Z členůvede zápisy. Na začátku pracovního
období určí Ťsi kroužek svoje pracovní téma. Na př. ,,Mis. myšlenka
V Písměv sv.”. Toto obsáhlé téma si rozdělí mezi sebe. Jeden si
vezme Zalmy, druhý Proroky, třetí sv. Pavla atd. Jiné téma: „Misie
V diuchoůiní spráĹě” (I. na k,:izatelně,,2; V katecheăi, 3. papežslâé mi-
sijnı spo y, 4. S ırat materia ro kazaní: rıkla Z misiı, is o-
sice). Poučná jsou i témata Z niiisijních úzeiaıí. Vežměme si na Ijař.
námět „Katolické misie na dálném Východě” (Čína aJaponsko). Tu
by bylo též potřebí dělby práce I. historický vývoj nebo-li dějiny

4 Volím toto pojmenování podle polského. Němci“ je jmenují Missionswissen-
schaftlıcher Zırkel, Mıssıonszirkel, Arbeitsgemeinschaft, američtí protestantští Studenti
„Mısıjní Věneček”. A
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by si zvolit také praktičtější téma. Na př. sbírat vhodné básně, písně
a divadélka pro misijní slavnost a pod. Kdo cítí v sobě bibliogra-
fické vlohy, mohl by se pokusit zpracovat bibliograficky naši skrov-
nou misijní literaturu; jest tedy vhodných témat dosti. Zde jsme
vzpomněli jen několikaína ukázku. -- jsou semináře, kde účastníci
mis,_ kroužku proberou za 5 roků theologie všechny zemědíly po
mısıjnı strance.
 Misiologický kroužek má svoje schůzky pravidelně každých
I4 dní nebo jednou za měsíc. Schůze netrvají déle než 3/4 hodiny.
Těchto schůzí sev íťıčlastıìíujífjen členové kroužku. Kažìlý účastníksj
vypracuje pısemne ratky re erat (15--zo minut) o Zvo enem temate
a ten přečte na některé schůzi. Forma referátu může být volnější, ne-
nucená. ]est dobré, když referent Svůj elaborát odevzdá předsedovi do
archviyu_; tak vznikne časem cenná sbírka materiálu, kterého mohou
pouzıt 1 jını. l s

Některé referáty se přednesou jako přednášky na veřejné schůzi
celého kroužku. “‹MaXimum pro každého člena kroužku budou dva re-
feráty ročně, pro většinu Stačí jeden za rok. Neboť tato práce nesmí
se díti na úkor studia nebo duchovního života.  a j

Při volbě témat je potřebí dát členům volnost. Tím zvýšíme ra-
dost a horlivost účastníků. Po referátě následuje vždy krátká diskuse,
která se může pěkně rozvinout, když všichni účastníci mají témata.

Mısıologicky krouzek neni nasım vynalezem Je skoro tak Starý
jako akademıcke hnutı mısıjnı A osvedcıl se velmı dobre. Mnozı
jej nazyvajı zıvotodarnym pramenem, ktery obrozuje a ozıvuje cely
bohoslovecky mısıjnı krouzek Zkusme to tedy 1 my

K uspesne pracı „v mısıol krouzku je nezbytne treba aspon male
mısıjnı bıblıoteky ktera poskytuje clenum prıslusnou literaturu Otaz-
ka mısıjnı knihovny V semınářích je vsak kapıtolkou pro sebe, proto
se o nı zmınıme příště

IS ZAVRSNIK (MARIBOR)

DELO ZA CIRIL-METQDIJSKQ IDEJO
V MARIBORSKEM BOGOSLOVJU

DG L 1930 Dokoncenı
Vzhodno vprasanje je bılo na dnevnem redu tudı v naslednjıh

letıh V „Lıpıcı najdemo l 1901 zgodovınsko Studıjo „Splosnı vzro-
kı grskega razkola , kı jo je napısal sedanjı stolnı prost dr Maksı-
mıljan Vraber Rıse nam razmere, kı So zavladale na vzhodu potem,

cınsko-jap Cırkve, 2 nynější Stav mısıjnı prace (ukazat na nekolika
prıkladech, tezkostı a vyhledy) 3 katolıcky tısk a film ve zmıne-
nych zemıch 4 domorode knezstvo tamtez, nekolık markantnıch
postav z tamnější mısıe atd -- Kdo je vıce prakticky nadan, mohl
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ko so bila kolikortoliko potlačena razna krivoverstva in sredi katerih
SQ ss izcimilekali razkola. _NaSle`dnje_ leto je. M. \Ĺraber priobčil v „Li-
pıcı zgodovınsko-dogmatıcno Studıo „F_ıl1oque ,v katerı je pokazal,
kako so bıle vse razlıke med .vzhodno ın zapadno_Cerkvijo umeten
p1od_ „sovrařtva do Lăıttncev ın „poskus carıgrajskıh patrıarhov od-
tr atı se vp ıvu zapa a .

g Ta dva Spisa in pa oris „Zgodovine slovanske liturgije“ v „Li-
pici“ 1903 nam jasno pričajo, da So tedanji bogoslovci resno in sis-
tematično študıralı vzhodno vprašanje, razpravljali o njem in se zanj
navduševali. Tako je polagoma ciril-metodijska ideja zrasla in dobila
povsem določeno obliko, ki jo je orisal l. 1905 v „Lipici“ Sedanji
dekan Jos. Ozimič V spisu „Ideja ciril-metodijska“. Naj nam kratek
izvleček tega Spisa pove njegove misli!  Z

Današnjemu času je vtisnjen pečat raznih idej, raznih Vprašanj.
Toda nekatera se hitro preživijo, ker nimajo upravičenosti svojega
bitka. Nekaj pa jih je ki, imajo notranjo moč, torej pravico do ob-
Stoja ter možnost rešitve. Med temi je tudi ciril-metodijska.
Í Ta ideja ni nova. Njena začetníka sta že sv. Ciril in Metod. Da
jo torej prav razumemo, moramo vedeti, kako sta jo pojmovala onadva.
Imela sta dvojen namen: pripeljati Slovane k Cerkvi in ustvariti jim
samostojno narodno kulturo, ki bo jez proti tujim političnim vplivom.
Ta njuna zamisel pa se ni povsem uresničila. Razkol je ločil Slovane na
dvoje. In šli so vsak svojo pot, drug od drugega bolj trnjevo. ˇ

s Leta 1863 pa je nastal velik preobrat. Slovani, predvsem Cehi
se obhajali tisočletnico prihoda svetih bratov na Moravo. Na Vele-
hradu se je razžarela iskra ciril-metodijske ideje, ki je že tako dolgo
tlela pod pepelom pozabe, v nov plamen.

,,Oživiti, ohraniti, obnoviti ter dovršiti to, kar Sta hotela Sveta
brata, to je naloga te novo oživljene ciril-metodijske ideje. Prvi jo
je začel razširjati in negovati kanonik in profesor Sušil.“ Ustanovil
se je „Apoštoláltš svi Cyrilla a MĚthoda”, kiliılıľa dnamenl širiiti ădejo
v javnosti. Vsa o eto prireja S ode na Vee ra u. Po eg ju Stva
prihajajo sem tudi bogoslovci iz vseh slovanskih dežel.  

o Ceščenje sv. Cirila in Metoda je za Cehe bramba pred notranjim
in Zunanjim sovražnikom. (Notranji sovražnik je verska mlačnost in
husitizem, Zunanji pa germanizem.) Ideja pa ima za Cehe tudi kul-
turni pomen: hoče jih izenačiti Z drugimi kulturními katoliškimi
narodí v Evropi.  

Tako pojmovana ideja pa je koristna predvsem le Čehom in
ne dosega Zamisli sv. Cirila in Metoda. Pravi pomen dobi šele, če
se raztegne na vse Slovane, ker je bilo delo svetih bratov namen-
jeno vsem Slovanom in ker je tudi starocerkvenoslovanski jezik vzklil
med starimi Bolgari in ne na Ceškem.

Ideja ciril-metodijska mora biti verskokulturna ideja, njen cilj je
zbližanje Slovanov na verskokul-turnem polju.- Ce namreč delamo za
versko idejo, moramo obenem tudi za kulturno, kajti vera je vir in
višek prave kulturne. Z
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Verskokulturno zbližanje Slovanov pa je le oddaljen cilj te ideje.
Blížnjí smoter je organizacíja najprej katoliških, potem pa vseh Slo-
vanov sploh. Bistvo organizacíje verskokulturne pa je organízacíja
znanosti, predvsem bogoslovne.. . Torej mora biti naš cilj, naš do-
segljívi smoter študij krščanskega vzhoda in delo za zedinjenje na
podlagi tega študija, kí je danes nekako moderen, Saj imajo vsi večji
evropskí narodí svoje časopise o tem vprašanju. s

A tudi vzhod sam išče Zbližanja (Aksakov, knez Gagarín, Solovjev
in drugi). Glubokovskíj (profesor na duhovni akademiji V Petrogradu)
praví: „Cerkveni razkol je nastal vsled človeških nerazporazumljenj
in vzdržuje ga človeška trdovratnost, ki jo podpira medsebojno sumni-
čenje in nezaupanje, Zato so natančno poznavanje, nepristransko pri-
poznanje in odkrito príznanje najvažnejša sredstva k odstranjenju te
tako žalostne needinosti.”

l Problem krščanske edinosti bodo odločili katoliški Slovani. Po
svojem značaju, zlasti pa po svojem jeziku, smo nekaj več kot samo
sosedje vzhoda. K

Ugovor, čemu vzhodno vprašanje, ko imamo doma celo kopico
nerazvozlanih vprašanj, je neutemeljen. „V delu za idejo ciríl-meto-
díjsko se bodo urile naše moči, dobile bodo trdnejšo podlago, to
polje bo vežbališče, kjer se bodo razvíjale in utrjevale naše síle, ki
jih potem lahko uporabimo za delo domovinsko.” -ˇ Delo bi se
moralo vršiti, kakor že Omenjeno, na bogoslovnem področju, dasi-
ravno pri tem tudi druge Stroke niso isključene... Treba se je učiti
slovanskih jezikov, predvsem ruščine. Ustanovimo tudi krožke, kí
naj sprejmejo „Museum” za javno glasilo vseh slovanskih katoliških
bogoslovcev. -- p

Take so bíle njíhove míslí o círíl-metodíjski ideji. Ogrevalí so
se Zanjo ob študiju slovanske Zgodovine, ogrevalí pa so se tudi
ob vzgledih velikih začetnikov te ideje. Spomnílí so se stoletníce
rojstva Františka Sušila in napisali v ,,Lipico” njegov življenjepis.
Občudovalí so njegovo delo in si ga postavili za vzgled.

Toda 'naenkrat se je ideja slovanske vzajemnosti začela umikati
noví jugoslovanski ideji. Maríborskí bogoslovci so stopílí V stik s hrvat-
skímí in Z „jugoslovansko katoliško dijaško lígo”.

Pa na ciríl-metodíjsko idejo niso pozabili. L. 1910 je „Lípíca”
objavila spis „Zakaj in kako So dolžni katoliški Slovani delati za
zedinjenje vzhodne in Zahodne Cerkve”. Ňa to vprašanje odgovarja:
„V vzhodni Cerkvi so počasí prevladali Slovani, torej gre za usodo
naših bratov. Pri Slovencíh je bílo pred pedesetimi letí več zami-
manja za to delo, Saj je delal Slomšek in opozarjal svoj narod na
njegovo dolžnost. Današnja malomarnost je Sicer nekoliko posledíca
orientacije v drugo smer. Delo za prosvetne organizacíje, trud za
povzdigo verskega življenja med nami samímí in boj Z líberalizmom
zahteva vse naše moči. Toda kdo drugi bo delal za ciríl-metodíjsko
idejo, če ne mí. Komu naj vzhodni Slovani bolj Zaupajo kot svojím
bratom!” Dalje navaja písec celo vrsto praktíčníh navodil za delo,
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kit je ,,najlepše, najbolj katoliško, najbolj slovansko” in zaključi:
„Blagor onemu, ki prínese le en kamenček k tej velíkanski Zgradbi,
kí bo segala gori do sinjega neba, in še Višje gori k Vsemogočnemu,
Oki je Zato nad nami, da smo vsi njegoví”.  

í Še dvoje sledov dela za ciríl-metodíjsko idejo najdemo V „Lipici”.
L. 1914 popis „Ločink V raZkolu” in 1915 „Crtíce iz pravoslavja“.
Ta dva Spisa kažeta, da se je V prvíh letíh Svetovne vojne' ohranilo
še vsaj nekaj" zanímanja za vzhodno vprašanje. Toda V drugem spisu
najdemo besede, ki ,nam povedo, da je Zanímanje že močno pojen-
jalo... „Ali naj bo dr. Grivec prvi in zadnji pri nas, ki se je resno
posvetil temul študiju“, se písec sprašuje in staví kot namen svojemu
spisu znova zdramiti svoje tovariše k delu za ciríl-metodíjsko idejo.

V letíh strahote 1914- 1918 je „Lípica” Sicer še ízhajala, društvo
pa je popolnoma prenehalo Z delovanjem. Zato ní čudno, če so
V prvíh povojnih letíh obrnila druga vprašanja vso pozornost bo-
goslovcev nase. Sele l. 1923, ko je bil V okvíru Marijine kongrega-
cije ustanovljen mísijonskí krožek, je med drugim príšlo í na dnevni
red delo za zedinjenje. O tem nam príčajo písma, kí So si jih izmen-
javali mariborski in sarajevski bogoslovci. V teh pismih je Večkrat
omenjen tudi Apostolat sv. Cirila in Metoda, a le .kot „mísíonsko
društvo sa bližom Svrhom unije grčke crkve.” Z
. Predsednik misíjonskega odseka je zajel svoje delo od vseh strani.
Ob prilikí trístoletníce smrti sv. Iozafata Kunceviéa se je obrnil na
križevskega ,škofa dr. Njaradi-ja S prošnjo, da mu pošlje svetnikov
življenjepis.Pripravljal je namreč Za ta jubilej proslavo in je za njo
navduševal tudi Sarajevske bogoslovce. Dr. Njaradi mu je obenem
S knjigo poslal tudi navodila za študij unije, sarajevski bogoslovci
pa so odpisali: „Na Jozafatovu 300 godišnjicu nitko ovdje ne misli.
No mložda čemo ipak štogod pokrenuti, jer stvar ipak Zaslužuje
najživ je Zanímanje !”

Izenačevali so Sicer delo Za zedinjenje Z delom za misijone,
Vendar led je bil prebít. Zdaj se je študij Vzhodnega vprašanja ustalil.
Direktnih sledov tega študíja Sicer ni najti V ,,Lipici”, nití V društve-
nih Zapisnikíh, Vendar nekatereopombe in pa splošno delo V dijaških
organizacijah kažejo, da se je študij Vzhodnega vprašanja vršil po
vzgledu ter tu in tam vsaj pod indirektnim vodstvom prelata dr.
Grivca. 1

g Nekaj Zaslug si je na tem polju pridobilo tudi mladinsko gi-
banje, čígar glavni Voditelji so izšli iz mariborskega bogoslovja. Kot
gibanje, ki je bílo presajeno Z nemških tal, je bilo pri nas obsojeno
samo na eno generacijo, ker se ni moglo prav vživetí V slovensko
dušo, Vendar je ravno v ciril-metodíjski ídejí našlo točko, V kateri
se je lahko naslonilo na slovanstvo.

Od leta 1927 dalje pa je Zavladalo V bogoslovju socialno vpra-
šanje. Vsi drugi problemi so se mu morali- umakniti in tudi ciril-
metodíjska ideja je morala čakatí na lepše dni, kí so se povrnili šele
dolgo po letu 1930.
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Viri: Dr. Fr. Kovačič: „Lavantinskobogoslovno učílišče V Ma-
riboru” (Spomenica ob sedemdesetletnici), Maribor 1929; Zavodski
rokopisni list „Lipica” (letniki: 1863, 1873, 1896, 1901, 1902, 1903,
1905, 1910, 1914, 1915); Písmo č. g. dekana Gomilšeka Z dne 27.
II. 1937; Zapísnik in arhiv Marijine, kongregacije V bogoslovju
V Maríboru. 1  

STANISLAV SVOBODA (OL.):

SMYSLENI BUDITELE P. SYCHRY
  DLE JEHO KÄZÄNÍ.  

IV. Poměr. k husitství óı protestćıntismu. ~
Církev katolická zůstane až do skonání světa. Sychra Vto pevně

VV/ I ' V ' V Iverı a tuto svou viru jasne ukazuje. Ovsem, mnohdy se do Cırkve
vloudí nezdravé živly, Církev se však sama obrodí. Nepotřebuje k to-
mu různých samozvaných opravovatelů. Sychra neuznává reformá-
torů- za pravé opravovatele Církve. jsou to jen opravovatelé zdánlíví.
S bolestí praví, že „Ian Hus, Petr Drážďanský, Jakoubek Míšeňský
a jiní domnělí opravovatelé náboženství“ svým učením nejen Církvi,
ale i národu více uškodili než prospěli.

Vždyť jaké bylo ovoce husitstvíř Samozvaní obnovovatelé nábo-
ženství svým „učením podpal k pohoršlivým rozbrojům, ba i k ukrut-
ným válkám dali, v nichž se Vlast naše přežalostně poplenila”.2 Sychra
vzpomíná na toto Zpustošení vlasti V kázání o francouzské revoluci.
Chválí lid, jehož „chvalítebná věrnost a poddanost k svému laska-
vému mocnáří vyjevila se zvláště v naší vlasti V té bouřlivé době,
kdy V sousedstvu celý národ proti Své vrchnosti odbojněpovstal,
krále, královnu a na tisíce jejich věrných poddaných usmrtil, celé
houfy ozbrojených buřičů do okolních krajin rozeslal, jenž by trůny

' I IVO V' ° V ' V I I ' Ipokojnych mocnaru borılı, mecem 1 ohnem okolnı narody k stejne
neposlušnosti proti vrchnosti přinutíli a všudy svobodu a rovnost
hlásali”.3 Lid Však těchto buřičů neposlechl a dobře učinil. „Iak by
to nyní V naší vlasti přesmutně vyhlíželo, kdyby krajané naši k své-
mu zeměpánu tak věrně se nebyli Zachovalil Snad byla by nyní tak
vydrancována a Vyhubena, jako za času Táboritů, když ono vlasti
naší nanejvýš Záhubné rozpolčení V náboženství povstalo. Ačkoli
již několik století od té truchlivé doby vypršelo, předce se ještě vlast
naše od té přenesmírné ztráty náležitě zpamatovati nemůže”.4 Ano,
hnutí Husem vyvolané bylo pro naši vlast právě tak Zhoubné, jako
byla Velká revoluce pro nešťastnou Francii.

O učení Husově se Sychra zvlášť nezmiňuje. „ Vyloženě ovšem
stojí proti Husově církvi předurčených Slova Sychrova, že „kdo po-

1 III, 341. Jakoubek Míšeňský, latinsky Iacobus de Mísa. J. ze Stříbra. 8
9 2 Tamtéž. -- 3 II, 342. “- 4 II, 343. - 1
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kšzěn jest, k Církvi patří, a následoovłně, pudem duchovního, těla Je-
žjgqva vsim pravfem nazvavn.byt1, muze . ,,Vsi_chni ik spaseiiı povo-
lani jsme, tak nas ubezpecuje nabozenstvı, a jedine na nas zalezi,
má-li se toto povolání nanás vyplniti čili níc”.5 Slova tato jsou ovšem
ve zřejmém rozporu s Husovou naukou o předurčení. Sychra ihned
pak poukazuje na opačný extrém, jenž vznikl za bojů proti blud-
nému učení o předzřízených. „Opovážili se sice někteří, chtíce rou-

/ v I ~ v VI I ' - V ° v I ' v Ohave uceni o predzrizeni Zcela poraziti, verejne zastavati, ze by Buh
všecky lidi spasiti musil, poněvadž se bez rouhání ani pomysliti nedá,
že by ta nejdobrotivější bytnost koho k zahynutí mohla stvořiti.”"
Jak 0 tom soudil Sychra, je zřejmo Z výroku výše uvedeného: Na
nás záleží, dojdeme-li spásy neb ne.

Obšírně zmiňuje se Sychra o přijímání Z kalícha. Zaveden byl
přičiněním Jakoubka ze Stříbra S úchvalou Husovou. Ale jak nazývá
Sychra zavedení kalicha?I]e to vzpurnost. „Když předkové naši po
smrti Jana Husa pro odejmutí _kalicha_ se bouřili a na tom zpurně
stáli, by se jim pod obojí užívati dovolılo, všeobecný sněm basılejský
k tomu přivolil.” Ale jakou .podmínku stanovila Církev,ąkdyž toto
povolení udělila? Zádala husity, „aby tomu, že kalicha naprosto a
dokonce právem Božím k spasení potřeba není, věřili a vyznali”.8
Církev chtěla Zajistiti věřícím pokoj, proto vzpurností vymáhaný
kalich povolila, při tom však pevně hájila správné učení.

1 _ A přece ještě po tak dlouhé době pozvedají zejména protestanté
zpupně hlasy. a vyčítají Církvi, že svým věřícím podává jen pod
- I -I . I v 'jednou, zapovidajic kalich. „Protestante, ackolıv V tom, co by se
při večeři Páně přijímalo, nestejně smejšlí a učí, zpupně tvrdí, že
by se pod obojí způsobou, chleba totiž a vína přisluhovati ,mělo a
že se následovně Církev katolická proti zřetedlnému nařízení Ježí-
v _ V V - V vv/ I - -I I I I - -sovu prohresuje, kdyz vericim kalich odejıma, zapovida a jedinou
toliko způsobou, totiž chlebenı přisluhuje.” Sychra ví, že mnozí
katolíci zůstávají před touto námitkou bezradni. „Není mne tejno
ne mile ší, 'ak často mnozí horliví katolíci, sl šíce tuto ve čıtku, ana
JI)-Jvıv-I v I`vyse Cirkvi nasi cini, aneb neco podobneho ctouce na mysli se kor-

moutí a v rozličné etrudné pochybnosti upadají.”9
1 C .Mnozí katolíci nedovedou si totiž odpověděti na různé námitky
a nevědí proto, komu mají věříti. Proto se často přiklánějí na stranu
protestantů. „S těžkem se mejlím”, praví Sychra, „maje za to, že
i mnohý Z přítomných posluchačů náhodou slyše aneb čta důvody,
nimiž se potřebnost přijímání těla a krve Páně pod obojí dokazuje,
toho bludného domnění jest, že by Církev naše ne co upřímnámáteř
jednala, když laykům čili obecnému lidu kalicha násilně odjala a ním
přisluhovati zakázala, že následovně tím uspořádáním zprostí kato-
líci jako zkrácenia ošizeni jsou, obdržujíce jenom částku, ne však
celé tělo Kristovo”.1° _ 1›0krač0,,ání_

 5 II, 26. - 5 II, 273. - 7 Tamtéž. -- 3 III, 340. - 9 III, 332. - 10 Tamtéž.
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Do statistiky bohoslovců v minulém čísle nepřišla zpráva o počtu bohoslovců
v Slov. provincii františkánské. Pro úplnost doplňujeme: ‹

Stav jejich je tento:
na bohoslovecké fakultě V Bratislavi 39, Z toho ve IV. roč. 4, ve III. II,

v II. roč. Io, v I. roč. I4. V
Dle národnosti 31 Slováků, 6 Maďarů, 2 Ceši.  

I Mimo to Studuje I v Mostaru, I v Makarske, v Jugoslávii.

Z ČINNOSTI BOHOSLOVECKÝCI-1 JEDNOT.
Práce v Cyrilometodějských kroužcích.

 Na velehradském sjezdu vytkli jsme si cíl a Směr práce v cyrilometodějství
(resoluce sjezdu, Museum č. I. str. 2) a brněnský kroužek byl určen jako ,,centrální”.
Nepochybuji, že ve všech seminářích začali již prováděti organisování c. m. kroužků
a práci v' nich podle ujednané resoluce až osměluji se tímto podati několik podrob-
nějších návrhů (byť neúplných a kusých), jak pracovati v otázce c. m. j

e Kroužky c. m. pod jakýmkoliv názvem sdružují v sobě pod vedením předsedy
ty bohoslovce, kteří pracují v otázce c. m. Scházejí se pravidelně, nejlépe týdně, aby
vyslechli své práce, debatovali, radili Se. Tyto schůze však jsou jen zevnějším projevem
zájmu, který každý ednotlivecsvým studiem projevuje a nemají přejímati úkoly Semi-
nárního spolku. Mají jen obstarávati a snažiti se všude uplatňovati (při akademiích Spolku,
v kroužku sociálním,“ misijním a j.) přednášky, články, recitace a pod. z oboru c. m.

Práci bych rozdělil na pět stupňů. V začátcích jsou ovšem všichni na prvním
stupni, později vývoj dojde k tomu, že jednotlivé Stupně odpovídají ročníkům.

I. stupeň: Každý prostuduje důkladnější životopis Sv. Cyrila a Metoděje (na př.
Fr. Grivec, Olomouc I927) a dílo O Velehradě (Cinek, Velehrad víry) a přečte živo-
topis nějakého cyrilometodějského interpreta na př. Stojana, Sušila, Slomšeka, Brynycha,
Štrossmayera a j. Vypracuje jednu odbornější přednášku nebo článek, nejlépe z c. m.
historie a jednu populární přednášku O sv. C. a M. (pro svátky a prázdniny). Osvojí si
cyrilici a hlaholici. Odebírá a propaguje Apoštolát sv. C. a M., Stane se členem Apoštolátu.

II. stupeň. Prohloubení četby I. stupně. Snaží se prostudovati aspoň lehčírefe-
ráty podle Acta conventus Velehradensis I.-VII., osvojiti si základy staroslověnštiny.
Zájem o východní liturgii (Žólkiew, Božestvennaja liturgia; Gogol: Rozjímání). Učí
se nějakému Slovanskému jazyku, a sleduje c.m. časopis v tom jazyku (na př. polský
Oriens, běloruský Da zlučen'nja, slovinský Kraljevstvo Božje a pod.). W  

III. stupeň: Prohloubení v II. stupni. Studuje i referáty z Acta conventus Pragensis.
Odebírá Acta Academiae Velehradensis, prohlubuje poznání východního ritu. Vypracuje
jednu ideovou přednášku neb článek z c. m. Zajímá se O c. m. prameny (Theodorov-
Balan zvláště díl II., Lavrov: Materiály, nebo aspoň Sborník Velehradský r.. ř. čís. 2-6).

IV. stupeň. Prostuduje soustavně nějaké větší pojednání o Církvi východní
(jugie Martinus, Palmieri, Grivec). Sleduje literaturu bohoslov. v nějakém slovanském
jazyce. Vypracuje pojednání Z c. m. dogmatického rázu. Určí si blíže Směr, V němž
bude v cyrilometodějství pracovat.  “

V. stupeň. Prakticky ovládnout slovansko-římský ritus. Propracovat si témata:
Jak budu uplatňovat c. m. mezi lidem. Co vše budu konat, abych byl knězem
cyrilometodějským. Odebírá: Acta Academiae Velehradensis (pokud možno i jiný od-
borný časopis na př. Byzantinoslavica, E”chos d' Orient, Irénikon, Orientalia Christiana),
doplňuje a prohlubuje I.-IV. Stupeň.

Studium staroslověnštiny a východní liturgie na těch ústavech, kde není před-
nášek lv tomto oboru, usnadní kurs, jejž zde vede nějaký odborník, nebo aspoň boho-
slovec zběhlý v těchto otázkách. Přednášky a referáty .v kroužku ne příliš dlouhé a
a nejlépe podle předem připraveného rozvrhu na celý rok. Předseda kroužku mladším
členům“ pomáhá v obstarávání literatury i ve vypracování a přednášku předem ko-
riguje. Po přednášce řídí debatu. Podává zprávu o činnosti kroužku (nezapomínat na
Museum) a je ochoten korıgovatı zprávy a články z c. m. do tisku. Jwef 50„,(.,0p_
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DOPISY SLOVANSKÝCI-I BOI-IosLoVcŰ.
 ˇ Z ŘÍMA:

Mauricius .Gordillo S. ]. : COMPENDIUM THEOLOGIAE ORIENTALIS. In.
cornmodum auditorum facultatis theologicae concinnatum. Romøıe I 937, XI/1+ 275.
Cena I; lır. .

Knihu, které potřebovali katoličtí bohoslovci, vydal letos Papežský Východní
ústav v Rímě. Dnes není už třeba zdůrazňovati, že dílo sjednocení odloučených Vý-
chodních bratří v Církvi Kristově, nemůže býti provedeno bez vzájemné lásky a poz-
nání, jež mají ovládati zvláště hierarchii všech stupňů. Svatý Otec v encyklice „Rerum
Oríentalium” ze dne 8. září 1928 vyslovil přání, aby se na katolických theologických
fakultách a v kněžských seminářích věnovala pozornost také otázkám východním.
Posvátná Kongregace „De Seminariis et Studiorum Universitatibus“ to důrazně při-
pomněla ordinářům 28. srpna 2929 a v ,,Nařízeních k apoštolské konstituci Deus
Scientióırum Dominus“. Z roku I93 I pro theologické fakulty předepsala mezi pomoc-
nými naukami povinný kurs „Quaestiones theologicae ad Orientem maxime spectan-
tes”. Konečně 27. ledna 1935 Svatý Otec rostřednictvím téže Kongregace nařídil,
aby se ve všech kněžských seminářích a katolických ústavech pro mládež slavil jednou
do roka „den křesťanského Východu” přednáškami, akademiemi, pobožnostmi a p.

Poněvadž toto unionistické zaměření v katolické theologii je zcela nové, cítil
se nedostatek vhodné theologické introdukce především pro bohoslovce. Objemná ně-
kolikasvazková a důkladná díla Palmieriho, Jugieho a Spáčilova (nehledě k jejich vy-
soké ceně), byla spíše přístupná jen profesorům a vyžadovala speciálního Studia.

Dílo Gordillovo je určeno pro nejširší kruhy katolických bohoslovců, podává
zhuštěně, s podivuhodnou akribií, jasností a lahodným slohem základy srovnávací vý-
chodní theologie a zasvěcuje do všech důležitých otázek, které se zrodily za dlouhá,
staletí vzájemného neporozumění mezi Východem a Západem. 7

Po úvodě (V--X) V hlavě I. (str. I-18) pojednává „De Oriente “Christiano
eiusque divisionibus“, v hlavě II. (19 -47) o theologické literatuře řeckoslovanské,
V hlavě III. (48--92) o primátě, v hlavě IV. (9 3-129) O Duchu sv. - a ,,Filioque”;
hlava V. je věnována Neposkvrněnému Početí (130--148), VI. Svátostem (149-166,
epiklese 167-176), VII. eschatologii (177-195), VIII. (I96-216) a IX. (217-239)
nestoriánům a monofysitům. V Dodatku (240--256) podává výbor z nejdůležitějších
výnosů Sv. Stolice, významných pro východní Studium. Posledních zo stran obsahuje
důkladný rejstřík autorů a spisů. O každé vážnější otázce podána nejlepší dosavadní
literatura na konci jednotlivých oddílů. y 2

Gordillova kniha - bez fráze, z čistého zájmu pro věkovité dílo znovusjed-S'
nocení rozkolných církví -,patří do rukou každého katolického bohoslovce. Možno
dostati v Pap. Východním Ustavě, Roma, Piazza S. Maria Maggiore 7. A

k Z BUKUREŠTI.
Svátky .vánoční jsme prožívali v semináři. Všichni jsme se na ně těšili, neboť

přinášejí do semináře mnoho radostí. Velký vánoční stromek zdobí jídelnu, menší
zdobí rekreační ˇSíň. V jídelně pokaždé sehrajeme nějakou pěknou vánoční hru. --
Skoro po celý Stědrý večer jsme zpívali vánoční písně rumunské, německé i jiné,
ovšem, vždy jen ty nejkrásnější.  

V Po slavnostní večeři bylo požehnání na ukončení vánoční noveny a potom jsme
všichni šli do vyzdobeného sálu, kde byly rozdávány a losovány vánoční dárky. V je-
denáct hodin jsou v sousední kathedrále recitovány matutinum a laudy, potom O půl-
noci je slavná mše svatá. Na Štědrý den a na Hod Boží Samozřejmě se nestuduje.

Den před vánocemi chodí dům od domu tak zvaní ,,colindatori”, kteří zpívají
krásné rumunské písně. Malé děti chodí S velikou třpytivou hvězdou a větší předná-›
šejí hru o Herodovi, zvanou ,,Irod”. 2 O
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V listopadu odejeli naši dva novokněží do Německa, aby tam pokračovali ve
studiích. Při té příležitosti navštívili svá rodná místa (jsou rození v Německu) a odtud
napsali nám několik dojmů. Jejich dopisy nesmí asi mnoho povědětı. Sdělují, že to
tam S katolicismem je dosti špatné. Navštívili v neděli kostely a ty byly téměř prázdné.
Nebylo tam života am u věřících ani u kněží(!!) To jistě nejsou případy ojedinělé
a my bychom se rádi o tom dověděli něco přesnějšího.

V novém roce přeje „La multi ani” Požar M.
\

 Z BITOLJE.
Srdečně pozdravy všem slovanským bohoslovcům z nejjižnějšího cípu Srbska,

Z Bitolje! Zde, téměř na hranicích Recka a Albanie, žijí také bohoslovci. Ne sice
v semináři, neboť v Bitolji je jenom několik desítek katolíků a celé okolí je' pravo-
slavné a mohamedánské, ale na vojně. Po dokončení posledního roku bohosloví pro-
žíváme šest měsíců ve vojenské službě a nedočkavě čekáme až měsíce uplynou a my
budeme moci stanouti u oltáře Božího. “ . O

O Služba není těžká. Jsme v nemocnici a naše zaměstnání spočívá v kancelářské
práci. A poněvadž jsme tu na světnici samí bohoslovci, je námopravdu veselo. Ne-
jsou to ovšem všichni katoličtí bohoslovci. Většina je pravoslavných, 2 někteří prote-
stanté. Snášíme se ale dobře a občasné theologické disputace neskončí nikdy krvavě.
Katolíci jsme tu jenom tři; jeden Slovinec, jeden Dalmatinec a jeden Němec z Ba-
nátu. Slouží tu S námi též jeden františkán z Mostaru. Je už knězem, a tak denně
můžeme býti přítomni mši svaté. “ S

A ještě něco, co Vás v Ceskoslovensku jistě překvapí. Denně ráno a večer
nastupují všichni vojáci na dvoře k modlitbě. Důstojník předříkává, mužstvo odpo-
vídá. Modlitba a roční svatá vzpověď je pro vojsko povinná a zde se to pokládá za
samozřejmé. T0 prý u Vás v Ceskoslovensku - jak nám vyprávěl o prázdninách kolega
Z Brna - není? K ,

4 J Bertold Dragič, Bol. četa - Bitoý

KATOLICKÁ AKCE »PRO BOI-IA« V HOLANDSKU.
dl 'I VVVIhVO I V/Je nim z nejvyznacnejsic cinu, ktere holandsti katolíci vykonali pro obrodu

katolického života v poslední době, je zřízení Výboru katolické akce ,,Voor God”
- „Pro Boha“ iv září minulého roku. Účelem toho nebylo snad založit novouorga-
nisaci vedle četných spolků a sdružení všeho druhu, které v Holansku jsou; běželo však
ovto, aby činnpst všech dosavadních organisací byla v duchu katolické akce soustře-
dena _a usmernenak jedinemu cíli: rozšíření Království Kristova ve společnosti, v ro-
dině 1 V jednotlivci. Jasně to bylo řečeno v brožurce „Zpět k Bohu“. Katolická/ akce
„Pro Boha“ není novým spolkem. Pokud je to jen možné, chce svého cíle dosáhnout
prostřednictvím dosavadních sdružení. Cinnost její, jako ústředního orgánu, má slu-
zebni raz. Udelovanim pokynu, podporou, nabádáním, sjednocováním iniciativ chce
vsechno, co se na jejím rozsáhlém poli působnosti V celé zemi děje, učinit co možná
nejúčinnější. Jen tam, kde se nebude dostávat sil, chce vedení převzít Sama.

Katolická akce „Pro Boha“ se nespokojuje trpnou obranou, nýbrž chce výbojně
vystoupit proti vnějším i vnitřním nepřátelům církve. - Vně církve hrozí v Holandsku
stále vzrůstající odkřesťanění, jež jde ruku v ruce S komunismem, volnomyšlenkář-
stvím, neo-malthusianismem a silně vzrůstajícím počtem smíšených sňatků, především
v severních částech Holandska, kde katolíci bydlí mezi protestantským, z větší části
Svobodomyslným, obyvatelstvem. J . B J

vKa_tolická akce „P/ro Boha“ chce zasáhnout široké masy. Za tím účelem byla,
krome jineho, vydana rada letáčkových brožur - počet výtisků přesahoval u většiny
I milion - jež byly zdarma dodány do každé rodiny. Byly V nich řešeny námitky,
poukazovalo se na různá nebezpečí a zdůrazňovaly se náboženské a křesťansko-soci-
ální zásady. (Budoucnost musí ještě ukázat bude-li mít tato akce žádoucí výsledek a
půjde-li se tímto směrem i dále.) - Světelné nápisy v nejživějších ulicích velkých měst
(na př. „Mysli na Boha”), výzvy, umístěné na železničních stanicích a pod. mají na-
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pomáhat k udržení myšlenky na Boha. - Katolický tisk, K. R. O. (Katolický radio-
Žurnál) - ano i divadelní herci (Spolek herců v Haagu) se nabízejí spontánně k spo-
lupráci. - Pracuje se s vědomím, že nejlepší zárukou úspěchu bude posílení a upev-
nění vlastních řad. Kat. akce „Pro Boha“ chce, jak již bylo řečeno, pracovat pře-
devším positivně; proto se Snaží povznést život víry a vypěstovat pravé katolické
sebevědomí. Za tím účelem vydává serii „Katolická nauka”, V níž jsou projednávány
různé pohledy na naše „být katolíkem”. Tytoknížečky byly již rozšířeny v tisících;
k usnadnění koupě byly pro ně zřízeny četné automaty.

Je nemožné vyjádřit čísly to, co se za tu krátkou dobu vykonalo. Dá se však
říci, že v mnohých sdruženích začal vanout nový duch, prýštící z nadšení pro velký
ideál: moci něco vykonat „pro Boha“. Na nižších a středních školách i na katolické
universitě v Nijmegen byly založeny skupiny „Pro Boha“, jež svou činnost postavily
do služeb ústředního výboru. J

2 Katolická akce „Pro Boha“ stojí ještě na začátku své činnosti a pole působnosti
je velké; vedle 360/0 katolíků je zde značné procento, nevěřících, bez vyznání, ne-
mluvíc ani o protestantech. Výsledek prvého roku dává však nejlepší naděje a ačkoliv
k cíli je ještě velmi daleko, jsou hol. katolíci pevně odhodlání neustat dříve, dokud
celé Holandsko nebude zase“ „pro Boha“. J „__b

M. šzøøhøvá .- ŽIVOT SVÉTCUV (Sv.
IAN BOSKO) A. Neubert, Praha, 36 Kč.

Spisovatelka jjíčí bohatství vnitřního
života muže božího, vysvětluje ducha
Salesiánského díla a vůbec odhaluje tolik
pokladů Z duchovního života Sv. lana,
že četba knihy je opravdovým duchov-
ním- požitkem. Musíme zdůraznit, že o-
proti jiným známým životopisům tohoto
Světce podává mnoho nových věcí. Ne“
litujte peněz na koupi této knihy. Expe-
duje ji také Správa salesiánského díla ve
prospěch Stavby domova pro chudou a
ohroženou mládež V PrazevKoby1iSích.

]. N. Lenz: NEBESA VYPRAVUJÍ.
Přeložil F. Úředníček S. J. Vydal Kropáč
86 Kucharský 1937; 271 str. za 25 Kč.

Jesuita Lenz obira se v knize telesy ne-
beskými, soustavami oběžnic, stálic, hvězd-
ných mraků a mlhovin a tyto zjevy vysvět-
luje; vypravuj e o minulosti i budoucnosti
těles nebeských, uvádí záhady vesmíru a
nejnovější hypothesy. Při tom se dovolává
současných hvězdářů světového jména. Spi-
sovatel. nadšen krásami vesmíru a mohut-
ností dějů v hlubinách í prostoru a času,
sklání se před Stvořitelem. Kniha, ač popu-
lární, zůstává přece vědeckou; obsahuje
36 obrazů a praktickoumapu. Vřele do-
poručujeme. Takovou knihu jsme už dáv-
no potřebovali.

ı

 `

NOVÉKNIHY  
P. josef Zeman : DESET LET ZA ČIN-

SKOU ZDI. Vydalo Lidové knihkupec-
tví V Olomouci. Cena 17 a 25 Kč.

Ie to další Sbírka dopisů P. Josefa Ze*
mana, misionáře v Číně. V prvé části
knihy Seznamuje nás autor S velkými
obtížemi a nebezpečími, která doprová*
zejí misionáře na každém kroku: »Zde
V Číně je život a Smrt, žíti a umříti skoro
totéž.‹ (str. 33.) V druhé části: Liděa
země, staví nám před oči Smutný obraz
dnešní Číny bloudící ve tmách modlo-
služby, tonoucí V hmotné bídé a ohro-
žené komunismem. Krásných příběhů
misíonářevkrajana může býti vhodně po-
užito jako příkladů při vyučování. -k.

Gearg Feaerer: UNSERE KIRCHE IM
KOMMEN. (Herder, Freiburg i. Br.)

Kniha, která je zvláště cenná pro naši
dobu, kdy zájem o církev se znova pro'
bouzí v lidských duších.

Nikde v knize nenajdem apologetíku
a přece projednávají se zde všechny žha-
vé otázky ve Své poslední bytnostiz celý
rozsah a vnitřní velikost církve Svaté,
Svátosti, milost, zřízení a lidské slabosti
až k problému zla v církvi. To celéta-
jemství církve, vše co patří ke Skutečné*
mu tvaru království Božího. Kdo chce
pochopit hluboký smysl církve naší- ten
ať sáhne po této knize!



IIIIŠ I _
II,“.IIIjI I

š.

V

I
I
I.jI
IIII

x

ni

ě
I

I
!š

I

II

1

II

ji

I

,i

-.~v=5-,T-_-,-‹~
I

I
I

FII ~II, ji jIIÍ

II,
jII

.I ,„j j `
II I I

IIIVIIIIIIIIIII*
IÍIIIIIIII
j IÉ I "Ij IIII“

2 I. IIII “II
I; IL“ I5-,I

i j..
`‹. .

...Iz

IIı‹

IIII„IIn

I

*II =v
I
I

.II 3
I III

I I
IIII`I`

I .I“ I
IIII II

IjII|
II

I
I I

I

I
III“

I
I

I j

jš

I I, 1.

_I

I
VI
I

I

I

I

I
I
I

I

IV IIjI

nnnł

I

I I

O*O*

[IIIIII, I

I

I I

IIIIIII
I I ŠI' If I„II I "I

ji
`I

II

_iI
II'
li, „

-L- I

I;n j, ›.-I * ir

I“I““ł II'
II I
II

I IjilřjjtzI§.I 'I=II
ŠII II'I
ìı Š jI 1 j
II Ij I
I! jl

If; IIIQI

. „_“
~ Ixllj

n^ız, III

I--I. 'II

Ygnj I 1

Iz I;
IIIIII,.,i`

jl jjl
I I* II
WII 'I

III ,I

I

Š IIII

ÍIIII II]

j 'LI 'I
j I

j* “II

II I

j.

II

„..__..

I
I

II
I

I §.;,II,fI.I
I j ` j

I IiljI I
jiľ II I

II I? I

II

I
I

II

III

j`I

I I,__

I
I

I

I

I

II

I

;IV.

II

š

I
Ii
Iz
I
I
I
I

EI
I
Š

il
ji

II
II
II

I

V.

I

I
I

II
I

I I
I
I

I

I

IíI.
I

I

I
I

I

I

I

Neglęy Farson: SVĚT V BOUŘI. Dva
-díly, celkem 700 stran. Vyšlo ve Sbírce
Knihy osudů, J. R. Vilímek, Praha. Cena
80 a 110 KČ.

Trochu cestopis, trochu žurnalistická
reportáž, Skizující obrazy z celého Světa.
Světová Válka se vší Svou bídou, revo-
luce V Rusku, pobyt V Egyptě, V Britské
Kolumbii, napříč Evropou, Sověty, po-
byt V Iapanu, Indii atd. Krásu knihy vy*
.Stihuje Bernard Newman slovy: »Po tři
noci zdržela mě tato kniha ode vší práce.
Je to nejpodivuhodnější biografie, jakou
jsem kdy četl.‹ Skoro každá kapitola dala
by podklad pro román - životnost vyprafl
vování dělá z knihy cenné literární dílo.

NÁBOŽENSKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ
VE ŠPANÉLSKU. Vydal Lađ. Kuncíř,
Praha. Cena 20 Kč.

Kniha podává obraz revoluce španěl-
ské S hlediska náboženství a jest důraz-
nou odpovědí a vykřičníkem těm katolí-
kům, kteří, špatně informováni, postavili
se za t. ZV. linii demokratickou. Uvádí
věrohodně zprávy o plánovitém drancov
vání a boření kostelů, klášterů, ničení
knihoven a uměleckých památek, Vraž-
dění kněží, řeholnic i katolíků laiků, Ve-
řejně činných. 0

Zprávy potvrzuje spol. list 43 Španěl“
ských biskupů a osvětluje španělskou vál-
ku jako boj za náboženství a vlast proti
:nákaze bezbožectví. _UdáloStí potvrzuje
též 20 dokumentárních fotografií.

Kov.“
jžřž ohne: .- FARÄŘ Z FAVIÉRESU.

Přeložil J. Demasi. 260 str., 20 a 28 Kč.
Spol. podniky, Přerov. ě

V tomto románu vyvstává před námi
ucelený obraz katolického kněze, jeho
zápasů, jeho křivd a jeho vítězství V kříži.

Farář z Favièresu jest knězem, který
se z lásky k Bohu a nesmrtelným duším
hrdinsky obětuje pro blaho Své farnosti.
Nezíštnost jeho Srdce a vznešenost jeho
.ducha přivádí jej na cesty, kde jest mu
zápasiti se zápletkami člověka zvrhlého
.a nečestného.

Celý román nese zřejmý ráz ušlechti-
lého úsilí, Velikosti a hrdinství kněžského
srdce, které dovede uniknout prostřed-
nostiıa nástrahám tohoto světa.

Ifvan E72. Šarič: IUDIT. Hlasy SV. 34,
Sv. Kopeček u Olomouce. Přeložil O.
F. Babler.

Nádhera knihy Judit zjevuje se Srdci
fsarajevského piesnika - arcibiskupa Sa“

,Í '
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riće. Plnost pohledu V pravdě orientální,
nesená vytrvalou prosbou O pomoc, na
niž jediné může básník spolehnout, dávají
celému dílku Sílu, připomínající až úrovně
velkých básníků katolických. O překlada.
telských silách vydavatelových bylo i zde
už mnohé řečeno a musíme S radostí zna-
menat jejich neustálou svěžest.

V. Černý .- ESEI o BÁSNICKÉM BA-
ROKU. Ars, Sbírka rozprav O umění.
Orbis, Praha 1937.

Autor píše, co baroko jest, ujasňuje
podstatu barokové poesie a jejího ducha.
Člověk barokní chce vzít útokem lásky
a vůle nebe. Žádá si Spásu z rozvratu fy-
Sického i duchovního. Předpoklady baro-
ka: objevy zámořské, humanisínus, refor-
mace, racionalismus a líbertini, renesance.
Člověk, mučen rozkládáním hodnot (Smu-
tek renesance), vzepře Se, popře ducha
renesance, vezme útokem pravdu. Názvy
dalších kapitol: obrozený katolicismus -
Je baroko výrazem jesuitství? - Protestant'
ská ofensiva proti rozumu. - Bar. básník
katolický: Tasso, protestantský: Milton.
Poesie náboženská i mimonáboženská, úv
padek - Bar. výraz. Kniha je hodna Studia.

Pascal : MYSLENKY, V překladě Ant.
Uhlíře Vydal Jan Laichter V Praze, cena
55 Kč.

Za dnešních náboženských bojů _a So-
ciálního úpadku nemůžeme jinak, než ví-
tati toto druhé vydání Pascalových Myš-
lenek V českém překladu, a to zvláště pro
uvedení životopisu Blaise Pascala, který
napsala jeho vlastní Sestra Gilberta Pasca-
lová-Périerová. V něm Se odráží Pascaloà
va. veliká "láska k Bohu, Eucharistickému
Kristu, ke kterému by rád přivedl Veškev
ré lidstvo. až pod Vrchol Jeho Lásky --
pod Kříž, S něhož mají všichni čerpati
božskou posilu, útěchu a lásku nejen ke
svému Spasiteli, ale i k bližnímu. Proto
také chudoba sv. Frantíška Seraf. mu byla
nejdražší ctností, kterou si až šíleně - jak
Sám doznává - zamiloval. f «

Kniha pozůstává z poznámkových zlom-
ků Velikého učence VII. stol. Pascala, kte-
ré mu měly Sloužiti k sepsání zamýšlené
Apologie křesťanství, k níž nedošlo pro
předčasnou smrt. Přes to však, že myš“
lenky Svou jemností, ale často také ibřit-
kostí, čtenáře nadchnou jak pro autora,
tak i pro věc, o kterou právě běží, je
nutné upozornit čtenáře na místy pro'
Svítající jansenismus, jehož byl Blaise Pas-
cal odchovancem a V jehož prostředí žil.

I I .“I I Iì I `
II II“ I _.

I .



§É
1. -v.“ˇv',~' C“;'~....“›:\„“ =_ı~=_r . `- -J

„vv n- 2 z;.,‹,z .\1r›..~..-2,.-.,;‹x „_ n
~I;'â=`%`»~ˇ*fl“ “~ > ' ›

. z.: fl.„z.-_.›-x.:,.. ,x ~ “›

-- má-\_=.›."^f“\`”:.fi'ž^š§Áfìi.Í' -ˇ
1=fl=ız=“ z-v

' _rv›5_1-`:Ť"''ìi`“`7,=n.^'\1'ívls'-_“z3,“ł~:.,2._ -v `:-54 .;L~_flz`.; \ . j

I přes veškeru snahu objektivního obháv
jení pravdy mnohá místa dokumentují
veliké A nedostatky ve znalosti, teologicv
kých otázek, nedajících se řešit jen citem
Srdce. Komentář na mnoha místech dává
silně cítit nelásku ke . katolictví, papeži
3 ›dvojsmyslnému‹ jesuitství, S jejichž
sorbonskými doktory a profesory se náš
filosof a matematik přel ještě před pojev
tím úmyslu sepsání Apologie v Provinciálv
ních listech, a to v otázkách bludů yperskéfl
ho biskupa Jansenia, kterého obhajoval.
Je nutné knihysi blíže povšimnouti pro ak-
tualitu Pascalových myšlenek, jimižse naše
inteligence poslední dobou .velmi obírá.

Stefan Zweig .ˇ TRIUMF A TRAGIKA
ERASMA RQTTERDAMSKÉHO. Hlasy
dějin I. Jan Laichter Praha 1937. Př. Josef
Hrdlička a Klement Králík. 8 repr. Sta-
rých obrazů a rytin. Str. 130, Kč 30'-.

Stefan Zweig, známý u nás svou dob-
rou knihou O Marii Antoinettě, chce při-
blížiti postavu Erasmovu. Dle Zweiga po'
sláním a smyslem života Erasmova bylo
harmonické urovnání protikladů v duchu
humanity. Byl povahou slučující, »komu-
nikativní‹, prvním Evropanem, přítelem
míru, obhájcem humanistického ideálu,
protivník násilí, barbarství. Jeho tragický
omyl - toť víra v možnost morálního po“
kroku lidstva osvícením, vzděláním.

Knihu odmítáme. Erasmus nepřijímá
Moci. Nestrpí autority. Tím je podko-
sen Řád, spravedlnost. Překladatelé vidí
v Erasmovi lék proti zhroucení se Evro-
py. Avšak Pokoj nevzejde ze slabošské-
ho Smiřlivého spřáhání dobra se zlem.

Tømúíše/Ě: : EUCHARISTICKÁ METO*
DA NÁBOŽENSKÉI-IO VYUČOVÁNÍ.
Příloha; Lístková kolekce cvičení du-
chovního života. Lidové knihkupectví,
Olomouc 1937.

Katechetická novinka, kterou nelze do-
sti doporučiti. Eucharistická výchova je
jistě nejlepší cesta, jak získat dítě Bohu.
Autor tedy, čerpaje ze zkušeností katev
chetů belgických a francouzských, podáv
vá nám hlavní směrnice pro vedení dětí
k Eucharistii. Neběží tedy o nějaké po“
kusnictví.

Dr. K. Čøfnøø/øý.~ MODERNÍ PSYcHov
LOGIE. Vydaly Spol. podniky v Přerově
1937. Cena 12 Kč.

Autor, známý již z dřívějších prací
V oboru psychologie, podává v tomto
díle veřejnosti vhled do dnešního myšlev
ní a snažení psychologického.

Kniha zároveň ukazuje na stále rostou-
cí význam znalostí psychologie v prakticš
kém životě: vždyť moderní psychologie
jest souhrnem nejnovějšího vědění o tom,
kterak se A jeví duševní život dnešnímu
nazírání a kterak těchto poznatků lze vy-
užitkovat ve všech životních potřebách
člověka, kulturních i hospodářských, jed-
notlivých i společenských.

Dílo jest psáno slohem zhuštěným, ce-
nou i obsahem přístupné všem zájemcům.

Dr. jćın O. Martinovský .ˇ KATOLICKÝ
SKAUTING. Vyđzıø (UKSJM) Usťfzái
katolických skautů junáků v Brně, Běfl
hounská 22-24. Cena ó'5O Kč.

Katolický skauting jakožto výchovné
hnutí směřuje k nejvyššímu ideálu křes
ťanského názoru Světového - k Bohu. Je
cestou, jež má mládež tak vychovati, aby
byla připravena za každých okolností za‹
chovávati zákony Boží. Knížka podává
praktické rady pro kněze, profesory, u
čitele a vůbec pro všechny, jimž záleží na
získání a vychovávání katol. mládeže.

Osobnost vůdce, psychologie vlčete,
skauta, rovera a metoda skautské výcho-
vy je podána zkušeným skautským vůd-
cem.  Š.

Abbě Emm. Legrand, ancien mission*
naire diocésainz APOTRES ET MAR“
TYRS. Du bienheureux de Brébeuf au
bienheureux Chapdelaine. - Těqui, Paris,
1937, p. 300, fr. 15.

Historie francouzských misií v Kanav
dě, v Indii, Cíně, Tibetu, v Japonsku od
17. do 19. Století. Blahoslavený Brébeuf,
blahoslavený Chapdelaine. Dvě jména
apoštolů Božích - a od jednoho ke dru*
hému dvě století potu a krve. Sloh knihy
je poutavý. Práce, utrpení, heroismus,
smrt těchtoduší, rozehřívají led vlažnosti
a prostřednosti. A

Louis Lćıjoie C. ]. M., AU SEUIL DE
LA ME. Méditations sur la Naissance et
le Baptème. Collection »A l' Ecole de
Saint Jean EudeS‹. -~ Téqui, Paris 1937,
p. 110, fr. ó.

Ježíš jest Hlavou Těla Církve, my údy.
»Beze mne nemůžete ničeho učiniti.«
»Zůstaňte ve mně.«

Stvrditi, že Ježíš Kristus jest hlavou
a my údy - jest správné. Uvésti toto
V život - jest »jediné potřebné«. Mediv
tace S citátyze sv. Jana Eudesa, mají ro*
zehřáti srdce kněze naukouo Bohu V nás,
O milosti, o životě v milosti, dobrech,

67b
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jež nosíme V sobě, zázracích; kol nichž
přecházíme. Meditace o znovuzrození na
Křtu Svatém.  V

Eng. Daplessy; DOMINICALES. Tome
IV. A = propos Evangéliques. Téqui
Paris 1937. P. 500, fr. 15.

Soustavná katechetícká kázání V pov
řadí celého církevního roku. Každé kázání
má čtyři oddělení: Výklad evangelia, stránv
ka liturgická, život jednoho Světce pro
týden, aplikace na život.

Cbanoine Henri Pradel: L'ÉDUCATION
DE LA POLITESSE. Paris VLC ˇ

Nevelká kniha, ale bohatá novými pov
znatky, získanými velkou pedagogickou
zkušeností. Autor Francouz vidí všude
kolem sebe, jak mládež nedbá pravidel
dobrého chování a zdvořilosti. Pronika-
vým pohledem odkrývá příčiny hrubosti
a obrací se nakřestanskou mládež, která
sz vnitřního spojení křesťanských ctností
S dobrým chováním má se státi iv tomto
ohledu elitou.

Kobayasbz' : XANIMARU. Sűdseefahrt
japanischer Pfadfinder. Herder, Freiburg
im Breisgau 1937. 3'6 M. 7

Kniha líčí živě dobrodružství japonv
ských vodních skautů na jejich cestě po
Jižním moři. K vypravování druží se cen-
né kapitoly o kráse tohoto moře a jeho
obyvatelích. Nás zaujme ráz a cíl výcho-
vy japonské' mládeže - což iz knihy je
zvlášť patrné. í .

Břøżixløv Šzønn .- VLADAŘSTVI RUZE.
Zpráva o cestě do země Vladařů. Vydal
Lad. Kuncíř V Praze r. 1937, cena 15 Kč.

Autor popisuje těžkou básnickou pro-
sou dojmy potulného mnicha, který pro“
chází dnes krajem rožmberského panství,
ale prožívá vlastně dobu již minulou.
Střetnutí se dvou dob, doby rytířství
a doby moderní, autor pozoruje na va-
hách vkusu a střízlivosti. Přílišné výkyvy
V plnosii náboženského života vyrovnává
Smutkem, rozdíly společenské ironií a
Sarkasmem. Obsahové i slohové řešení je
Štormovo dílo novinkou V české moder-
ní literatuře. er.

Carlvox PRAXIS ORDINANDORUM.
Marietti. Torino 1937. Třetí vydání je
jistě důkazem její obliby a praktičnosti
u kléru a je důkazem, že Marietti a jefl
ho schopní spolupracovníci postřehnou
vždy, čeho je třeba. Kniha tato je prak‹
tickou příručkou pro všechny, kdož se
připravují na svěcení.

68

Al. Moretti .' CAEREMONIALE UXTA
RITUM ROMANUM. Vol. II. pag. 590
Marietti. Torino, lir. it. 30'-

Tento druhý svazek, podávající přesná
ustanovení o recitování brevíře a oficiu
mše sv., má sice V prvé řadě Význam pro
chrámy katedrální a opatské, kde se často
konají obřady pontifikální, ale s užitkem
jej může użíti každý kněz, kterému záv-
leží na tom, aby se V jeho kostele obřady
dály důstojněa přesně. O

DE CONSOLATIONE AD EPISCOPOS
auctore ven. fr. Josepho a S. Maria de
Sebastianis iterum in lucem editum. Tu-
rín, Marietti. '
PRAELECTIONES BIBLICAE ad usum

scholarum. Vetus testamentum - liber
alter DE VETERIS TESTAMENTI DOC-
TRINA sive de libris didacticis V. T. Au-*
ctore R. P. Joh. Prado C. S. S. R.: Tu-
rín, Marietti. I ' _

S ORDO DIVINI OFFICII RECITANDI
pro rok 1938 vychází u Mariettiho tento
círk. kalendář s praktickými poznámkami,
tabulkami a předpisy Kongregace Ritů. I

Dále Vydal MISSAE DEFUNCTORUM
V pěkné úpravě. I

Karel E. Vlček: ÚDERY KLADIVA.
Básně. Naklad. Jos, Birnbauma V Brtn-ici.

Tato knížečka jest výrazem nové sociv
ální poesie, která chce osvobodit dělníka,
úpícího V zajetí civilisace, láskou k Bohu
a k člověku.

Vlček pronáší sice své sny o vysvo-
bození dělníka z galejí bohatých slovem
jímavým a strhujícím, ne Však slovem
básnickým. Jeho Slova jsou trochu rozv
běhaná, nedozralá V básnický tvar.“ Z celé
Sbírky jest však vidět, že Karel E. Vlček
žije ve skutečném světě dnešní doby, kte›
rá bodá a bičuje do krvava, a že oprav-
dově volá po vnitřním přerodu člověka,
po ,důstojnosti a svobodě dítek Božích.

Vaclav Prokűpek : ZAKRYTO SLZAMI.
Román. Novina V Praze 1937, 190 str.,
20 a 30 Kč. A

Vyšlo V knihovně Hlasy země. To samo
nám už cosi napovídá: Láska k hroudě,
k venkovu, k přírodě Vůbec, láska zbav
Vená příkras romantismu, a přece výv
sostně oblažující -- je hlavní známkou
ruralismu. Naše kniha nepřehání této lás›
ky, ba naopak láme její hroty druhým
základním tónem: láskou k ženě. -` Ro*
mán je zajímavý i po stránce sociální. -
Celek je hodně melancholický.

sr.

Ulý * `l . ` 1' _;ì;.
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FR. VÁCLAV HOLAKOVSKÝ C. SS. R.
_ I / VV SI/A TY TOMAS1/  

Ve Snivěm mládí zasazen v tichu hor
v - - V- « I -.Qcerpal jsi v dusı Samotu velkých taju,
Zátoka hez dna Ssající ohně krajů

/VI / V °° I Vzarıcıch Z Sveta jineho pres ohzor.

S duší Svou hyls jak Se hvozdem hluhokým,
který t/Z šuměl jásavěl píseň tvorů,
rozumels nejlíp vesmíru rozhovoru
O stopách slávy S polzhkem širokým,

o hravěm krůčku víření stáda hvězd,
vteřině věků v rozpjetí hilionů,
o Slahě vlně hřmějících kosmu zvonů
před Božím okem v triumfu jeho cest !

Odvěký klid, žár ohnivé záplavy
plnosti konu, Slavený mdlohou chvění,
Svohody výkřik hez hranic v síle dění
přenesl; Slavně v pozemskě oktávý.

Ohlouku duhy rouhící času lem
v odrazu Světla, které nám Skryla hlína,
Sedm Se věků S gotickou touhou vzpíná
v žehroví vzletu tehou tesaněmf

Horečným dechem vteřin at' roznáší
plodnosti Síla Semena Se tvých výší,
staletí retům přidržuj pravdy cˇíši, c
jenž jsi psal dohře - veliký Tomáši!

  JOSEFJOSEPÍK (OL.)z

BŘEZINŮV POMÉR K BOI-IU.
Pravá hodnota člověka je udána jeho poměrem k Nekonečnu,

Nadpřirozenu, k Bohu. A tu opravdu není duše tak ponořené do
tmy, aby V ní alespoň jednou, než-li člověk zavře naždy Svéoči
pozemské, nezazářily Zkušenosti druhého zraku, aby se před ní ne-
objevila Pravda. _

› Duše je svou přirozeností náboženská. Protože je Bůh, je také
icit náboženský V duši lidské. Tento cit náboženský je duši lidské
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essentielním ž- nevymizí tedy nikdy, nemůže Vymizeti právě proto,
že 'e essentielním. Ale rávě roto nemůže b 'tı odstraněn Z umění --J

I V I V I OV O I V Í I 'a ra vz e ene umeni nemuze vubec nabozenstvı ostradatı. Ze
dp Vejııwnsv v vb- h v vl VE-)r I'vou prıcın. Predne potre uje O nutne, aby me O urcite, pevne Sta-
novisko vůěı nerozluštıtelným otázkám tohoto žıvota, a aby se nestalo

I V/Vprazdnou, bezduchou hrıckou, formou. ..
Dějiny umění nám ukazují, že kdykoliv byl učiněn pokus eman-

cipovati umění od Vlıvu a zásad náboženských, umění rychle klesalo
I I V IV ' Ina nızkou uroven drazdıdel Smyslnychř
Ale jako umění nemůže náboženství postrádati, tak Zase nemůže

ho nahradıtı. Dušı nelze nasytıt pouhou krásou; neboť duše k obrazu
Božímu od Pravdy věčné Stvořená a k Pravdě věčné tíhnoucí, jedıné
V té Pravdě může naléztı Spočinutí a ukojení nesmírných Svých tužeb.

Duše je tedy Svou přirozeností náboženská -- a ještě více, V dneš-›
I V/ I V ' _ V' _ I V I 0 ' V Vnim radu spásy: duse je Svou prırozenostı kresťanska. Buh, jehoz clo-

věk potkává na všech cestách Svého rozumu -- a musí ho potkat,
aby Zaslechl jeho hlas: Sequere me! - je Bůh transcendentní V celém
lesku skutečnostı a života. je to Bůh, jenž je uskutečněním sebe Sa-
mého; ale toto uskutečnění sebe samého neuzavírá V sobě naprosto
žádný přechod od jedné Skutečniny nedokonalé k druhé Skutečnıně
dokonalé. Běží o Boha, jenž je Svým vlastním ıdeálem a zároveň usku-
tečněním tohoto ideálu. Bůh je tedy Svým vlastním vyjádřením sebe.

„Na cestě k Bohu, a tedy k Svatosti, umění cílem býtı nemůže
a nesmí; na této cestě může býtı umění jen ziskem vedlejším, nikoliv
hlavním.” . S '

Klademe si otázku, jaký byl Březinův poměr k Bohu. Jediným
spolehlivým pramenem k tomu je nám jeho dílo a jeho korespon-
dence. K různým Svědectvím a výrokům je třeba se Stavětı Velmi

V V V ° I ' ' I V/ ' V ' _opatrne, ponevadz, jak se kterysı Z jeho pratel Vyslovıl, .Brezina se
vždy hleděl přızpůsobıt kategorıím myšlení svého posluchače.

I V O I I I OO VDOCo rozumi Brezına pod pojmem Vecneho, vyslovil nejjasnejı
V dopise Anně Pammrové Z I5. XI. 1896: „Pojem Věčného a Nej-
vyššího, jak se objevuje V mém díle, je symbolem věčného Tajemství,
neviditelného Slunce, jehož paprsky prolétají všemı světy a dušemi,

1 d I VIV' V 11 V/V' lh lh I V ' V 1 V/ V/pos e nı prıcıny vsec prıcın, za a ne o usmevu, jenz ezı na vsı
kráse a na všech bolestech; symbolem žhavého zákona neviditelného
Světa, z něhož viditelný svět vyzařuje barevným lomem světel, onoho
Srdce, které bıje všemı Srdcı, ohně, do něhož padá a jejž Sesiluje vše
strávené a minulé V duších, Lásky, která řadou závratí ohlašuje se
V duších exaltovaných a otírá všechny možnosti života a snu. Věčný

V/ ' I I I V /VI Vlezı mimo nedokonale poznanı tohoto Sveta. Blızıme se k Nemu tu-
v ›/ - -/. ~ - v v/ I -Senım a jsme jım pronıknutı ve vsech castech Sve bytosti. Osnovou
blesků prolétá dušemı. Uskutečňuje Zázračnou jednotu minulého, pří-
tomného ı budoucího, jıž my, nedokonalí, omezení časem a prostorem,
chápeme rovnoběžnými řadami vývoje a zrání.“

1 Frant. Dohnal: Studie a profily.



Toto místo je však i po jiné stránce důležité. Je zde totiž in nuce
v v - O I - v - - I vobsázen Brezınuv vyvoj .v pomeru k Bohu jako Tajemstvı, Svetlu

a Lasce. z B
s  Beru zde Březinu jako člověka hluboce náboženského, který cítí
potřebu Boha. Nic víc. Zasluhuje povšimnutí. Tedy jej neklasifikuji
apriorně jako křesťana nebo dokonce jako katolíka. Březina je pro
mne člověkem, který všemi svými vlohami zápasí o svého Boha.
A tohoto Boha potkává v oné trojí zmíněné formě Tajemství, Světla
a Lásky. A po tomto trojím stupni může k Bohu kráčeti i pohan,
jenž pouhým svým rozumem vystupuje k Bohu. Cesta je Březinovi
ulehčena jenom tím, že má před sebou řadu těch, kteří vystupovali
před ním a Z jejichž zkušenosti může těžit bohatě.

„Březina nalezl hned v první své knize Svůj typický postoj
básnický; již v Tajemných dálkách jest „Somnambul Svedený Z lože,ęblęldý, SpOu,táĚ1Pahlnăm,›, ješıž „podd lLypnosoubN‹lžpozÉ1anélĚo jde za
svym snem* .o e smrti - te y erec ne o out a ja esi moci
mimo sebe, moci objektivní. Tím jest dán lyrice Březinově drama-
tický ráz, který vyvinul později básník zároveň podvědomým tvůr-
čím růstem svého karakteru i uvědomělou prací uměleckou ve nový,
nadosobní lyrický útvar na podkladě dialogickém a chorickém.”

Tajemné dálky. Bůh zde překvapuje člověka jako Tajemství. Bůh
je opravdu Tajemství. Avšak Bůh není jediným Tajemstvím, nýbrž
jedinečným. Téměř vše zde na zemi je tajemstvím; náš život, naše
duše, přátelé i nepřátelé, neboť „těžký stín tajemství tvého leží mezi
dušemi jejich a námi” (Modlitba za nepřátele). Tajemstvím je čas,
věčnost; celý Svět je tajemstvím, básník zpívá o ,,zastřeném tajemství
Zkamenělé přírody” (Přátelství duší), tajemstvím jsme my sami, kteří
žijeme V tajemství světa. Není radosti a lásky, neboť ,,nepoznány
se míjejí duše, /každá svou rozžatou svítilnu při potkání cloní, ne-
důvěřivá” (Němé setkání). p

Umění i věda mluví O tajemstvíchz ,,Okamžiky slavného smut-
ku dýchal jsem z atmosfér Tušení, / když paprsky Věčného proťaly
teskný sen, / jenž mlhami kouří se v duši z tajemství věcí” (Slavný
smutek). A poslední lhlubinou, nejzazším pozìdímlvšech tajemství,
morem, v nemz všecna tajemstvı ustı, je Bů . Cověk se na všech
cestách svého života potkává S Bohem v tajemstvích, jež všechna
dohromady, povýšena nekonečnem a takřka přepodstatněna, předsta-
vují nejvyšší skutečninu, jež existuje, myslí, jedná; toto Nekonečno
se dožaduje celé bytosti lidské, jejíž touha jenom k ní se odnáší:
„má touha 1žíz)něním vnadzämských květů a forem dnesv umírá. ..”
(Agonie tou y , a opet jin e: ,,Ty vuni zazračna, Z níz voní jiný
svět, / můj zemský život Ztaj a nadpozemský zvlň... a Zapalpozná-
ní... ať douškem jediným já žizniv opiji/ na březích věčnosti se ví-
nem Tajemství.” (Modlitba večerní). ` .

Tím je podán obsah první Březinovy sbírky: Tajemných dálek.
Březina tu chce říci: Bůh je Tajemství. .

B 71

_Ý 



lijz
l

ii

.j .

____..___.._..„_.:-.:ˇ.;:ˇ.-_=ı.=-_-_;_
,,..--,_ˇ“-`“ˇ“ˇv,=..7.z==„...z...`ˇ"ˇ

Z

* lf
bi H

šířiiillzF5
ž ii
.žiji. jl,
iìžli.‹ ir

Ě

Ji :I-N ii.
`ĹŠì`É

i "ę
3,1 `ii

›
xi..,i*lg

il
iz Í-à.“

. ›;j,.

in _iil;“.}1i!“.. či li ,I: ni“. i..` i-'
1.ìĚ„I;ľlì'- Illigjišziiižš Hi

I Ě 1 4
jjl l i
àl l ij I'

ž ij

› ii= 'i
lTĚ jiži V

Ž

É.
vvi ı.i. ,'-ii_„, i _‹` _
:ŠI 'l.jiil 5 Vľiìiii

".\I"

`;|`4"\-ll `| l

l›1`i:i,l,,“l ` I
ljiľl I

il
l`M_`„.

i
M

..i ii

ii.
ł`-

.Íiwłlìi l
JŘ 1.; `l!tě .I-hi“ ší; .i

či..ı1. iil
'W...

'in

. iw

[Ě l.
.ii 'if. .hi

ili.
H

` lˇi:* li ..l.ż_;.j§.j“j
.‹

.ıę

Éì.

1* Ě.jf
„ ,Š
ij 3!
i Í

if ;iži“ì`if: .. `
iw U“ Š

lìjłířìjřšiš
lh-ll li i,iil

Š“ I lı!išı= iiÍ|š'..`i_ł'ıi13j\\ Ě;

. i lži“i ii fi

-z.=v--

.i

L

H1
" 4 zflıfl“ --či

jâi“i`i,‹~Í.1,`,Éì.|j«§Ši

ląwł
iìjiıìiřliš .l
li Š ji
› řlll

|jJ1fl.*“Ť :if

il Í1,

.= ^ 'i `l

iíłii'

š Ě
:I M i.

iiij že

-;-z;z«.-=;›ˇ‹;=«.Y2Ižı“-»Ť""="”.=,_'šgç"= ř+.:fi;

.L ı

_.ii`

XI' lšj“ê Už'ięjz iz.›
,., ' łi''11 ijıi' 4

Q. ln\i“i.`ijii.. !*`š~U'iiă-ší Ž 1 '11 `i Kč
či -ˇ iíñ. 5,1
ł ıíšviih

n I I.)fix. „mši“-ii` Á.,
,".,iI .ıi. . .,.'‹`i ˇ'řřząš :Í Él
Ĺš".i. l .ıi:.iL.iš`l M 1;Ú ii; 1“ I",

“ ii 'jl
"j Xi

ifv 1 iiií`»l‹j!l1 il
` `l 4
i 'i y in L
l. *.ˇ' lizivi

,ii 'iiızi- ui ji

i-i lii

..j| 'i:.
r ` ‹ "iz, '

in žij
.iłgjzi i Š. ilnj, 2 .j
i‹ iê .li 'ln

„ii ii ,
žšiiš VI; il

lj igzˇ, IU
1 l“ Í'i,i l :

z

ii. `

ll ,E 1 iĚ ii
l ”'ijˇjlŤi”i

Iliz;

ji- l

jj .i.g”ì

il.“
~›

_“ .L .

.~ j i i

ii i. .

i “ i

› i..i

zlł.ij

.i-` M

› ' i.-

` " fii-1 1
*`.ıŠ Š`

.fil
il

jl

Íì

jjj il.
' i‹

`ii
i

M1
il.. .,

,“ı,`.‹lli' Ě,il`

j_ i.

U

,i` viil ›"
Í \`

.. l

i' ln.,

` .Ĺ ìi “v i:` › i

j .
i .
; 1
. l

.jiz
"ì.ii

Í

jil

jEll`
ilıì li

` i

ii

ii.,i.-„Hi„."

l lii i .
l`l`

l[jj j

i

'ıwlšjij

.Š ji
iiiì l
zliıdìıl \.

li

V- 1;
ăi `

i .
.M
ii

;;ì i
i `;_.

.i
i iiii, i

ˇ lh .

l` “ 5

Úžas nad tímto objevem je takový, že se ani téměř neodvažuje
Svého Boha osloviti slůvkém ,,Ty!” Bůh je zde jmenován vlastně jen

I V Í ' I I ' I . ' V Ivyrazy odosobnenymi: dvanactkrat Tajemstvi nebo Tajemno, sestkrat
Neznámý nebo Nepoznaný, čtyřikrát Věčný, dvakrát Nejvyšší. p

Anně Pammrové v nedatovaném dopise z rokui896 píše: „Ani
Nietzsche ani kdo jiný mne nepřesvědčí, že není druhého světa, ne-
dostupného Smyslům země..., že není důvodu, proč rozsvícen byl

v v-- I k VI kr-/I ıˇı ›/.ˇ Ipred nasimi zraky zazra Svet a, S ryvajıcı nezname bohatstvı. Ze neni
nn O 0 VI ı ı ıjiného života, než-li zivot se zavřenýma, pevně přitisknutýma očima.”

V druhé sbírce Březinově, Svítání na západě, vidíme, že Bůh
potkává člověka jako světlo. Bůh je Světlem světa, Svčtlem vůbec,
Světlem věčným. A poněvadž svět viditelný je dílem Světla, Boha,
jenž je Svčtlem, potkává se člověk s Bohem světla také na všech
cestách svého života, ve Světlech přirozených. „Ples věčných svítání
do Soumraků mých zpíval, / den času nového mé slunce rudě stmíval, /
však šerem duše mé lıl tajnou záři vnitřní.” Ano, to je požehnání
světla: spaluje smutek a slabost, zesiluje a zjemňuje zrak pro druhý
Svět." „Záclony Zdvihám, okna svá bez bázně otvírám výším.” (Tys
nešla). „Tkaní mých myšlenek vyběl. mi v labutí čistotu plátna a šu-
pıny Vosku / bílými učiři, než do forem naleju svíce! chci plakati
Světlem!”,,(Poslední zrání). A „unaven prací a láskou a bolestí zlomen,
ať usednu v kvetoucí meze / a zbytek dne ať ztrávím pohroužen,
němý, ve věčnou hudbu tvých světel”. (Ranní modlitba). _

_ Všechna tato přirozená světla mají zaplanout nekonečně doko-
naleji až nad rakví zazpívá kněz: a svělo věčně ať mu svítí! Ano,
Světlo chce věčnost, hlubokou věčnost, jednu zs vlastností Božích.
A poněvadž je V člověku tato tendence, toto neustálé směřování za
světlem, nese člověk v sobě důkaz, že toto světlo existuje, musí exi-
stovat. A vlastností této tendence 'e že nikd není S oko'ena světl

V' I ' I V/ ' łV; V f Y 'p J Yprirozenymi, stale touzı po nejvyssi mozne synthesi, chce se „po-
hroužiti ve věčnou hudbu světel”. s

V druhé Sbírce Březinově úplně mizí slovo Tajemství, Tajemno.
Název Nepoznaný se vyskutuje jen čtyřikrát, třikrát Nejvyšší, čtyři-
k I VV I ° k I ' I ' ' d V ' “ Irat Vecny, jeden rat Bezejmenny. Mimo to je nou cteme i nazev
Pán Ale v porovnání S první sbírkou je nápadné zvláště častější
přímé oslovení nekonečné bytosti „Ty”. _

Ale cesta není ještě u konce. Bůh nechce, abychom jej pouze
poznali, před ním se chvěli a jej ctıli. Bůh nechce, abychom jej
milovali jako sebe a více než své vlastní já, neboť On je vlastně
naším nejvlastnějším a nejvnitřnějším já, takže Boha téměř nemusíme
dokazovat, poněvadž jej máme. Bůh chce, abychom všechnu svou
lásku soustředili v“ jediný výkřik: „Můj Otčel“

S tohoto hlediska možno soudit, že Březina ve sbírce třetí vy-
stoupil na třetí stupeň k Bohu, Otci, jenž Svou prozřetelností a svou
láskou objímá celý svět. „Je teskná tvá vítězná píseň, transponovaná
do oktáv pozemských tónů. / Sťasten, kdo jí neslyší zníti dříve, než
Zemdlením nabude síly. / Však kdo ji uslyší jednou, zvoní mu pří-
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šerně ze sladkého přiznání lásky, / zvoní mu z tlukotu srdce k srdci
V'V I] lh 33 I V I I V _prize nute o. (Vitezna pisen).

I OTato laska „rozpaluje blankyty duší žárem všech srpnů a zrá-
.ním .Všech hvězd ” rozhořela se V srdcích všech bratří, takže „šíhli9 .

šílenstvím lásky, jež by la modlitbou k Nejvyššímu. ” (Bratrství věřících)..
Na tomto stupni lásky však: „Smích a výkřiky žíznivé krve už ne-
stačí Vaší zbohatlé duši, / šílenství její cítí se silným přijati bolesti
věků /lžirriluvitı řečíìvlnílž láska má hluboká poznání smrti, / agonie
extatic e usmevy mi ujici o a rozkoš je sesutí světů/ (neboť zrice-
ninami prochází duše na cestách k vyššímu světlu / a bolest je vý-
čitkou odloučeného”). - (Láska). Zhasnutí bezduché hvězdy i živého
zraku je způsobeno rozkazem jeho lásky. Bůh tu zůstává Březinovi
Věčným (šestkrát), Nejvyšším (čtyřikrát), Všudypřítomným (dva-
krát), Vládnoucím (jedenkrát), Třikrát Svatým (jedenkrát), Láskou
(jedenkrát), ale též Otcem (dvakrát). ,

Básník se vznesl vysoko jako anděl, kterého Bůh stvořil, k Bohu.
Ale andělům Bůh uložil zkoušku. Představil jim asi Bohočlověka
V jeho pokoření, aby se mu klaněli. V dnešním řádu spásy je Kristus
také tím kamenem úhelným; je postaven ku pádu i ku povstání
mnohých, je zkouškou. V Kristu Bůhsám sestoupil k člověku a jako
člověk usiluje vystoupit k Bohu. Potkání člověka s Bohem se do-
konává V Kristu. Náš pravý a jediný správný poměr Bohu je
'vyjádřen V Kristu. Jediná pravá láska k Bohu je milovat jej jako
jej Kristus miloval. i a či  .

Kam došel Březina V tomto bodě?
V prvních básních čtvrté sbírky by p se zdálo, že se básník

s Kristem jistě,potká. Jak mohou V naší duši nevyvolat obraz Z evan-
gelia verše: „O moci Věčného Slova! / Vysvobozující! / Soumraky
V Sladkost rozpouštějící- / druhým světlem! / Modlitbě novénás nauč I
V bolestech našich / nad sněním bratří.“ (Vigilie III.). Slova, jež až

V/ 'V I 'I V O V I ' ' CCprilis upominajı -na prosbu apostolu: ,,Pane, nauc nas modliti Se! --
Ještě jednou opakuje se termín Božské Slovo V Rukou: „Svaté žně
Slova”. (Dithyramb světů).i_je tu jistě vyjádřena ˇvznešená idea, ale
my bychom na konec čekali ještě něco více. Cekali bychom, že
Z duše Březinovy trysknou slova podobná slovům apoštola národů:
Kristus je mi vším, smrt je mi ziskem - čekali bychom, že Březina
padne k nohám Mistra, knohám Kristovým a osloví jej jeho .pravým
jménem a pokorně mu nabídne svou duši. Ale nic takového. Téměř
se Zdá, jako by V posledních sbírkách se přiklonil k tomu, co kterýsi
filosof pojnjenıoyal năıboženstvímv humaìity. h k _ k k

' reti ir s u' Brezin u ta V so o 'a se
přirožıniým rdzuıiiěm ęůtlřeľc il/ˇšfstoupit âřłá. 'IIŽE je jasné. Ígekli byıchom
jinak, že Březina dosáhl přirozeného náboženství. Ale právě V tomto
bodě, zdá se mi, začíná pro Březinu krise. Náboženství přirozené
nestačí, poněvadž tu máme náboženství zjevené. Bůh žádá tuto víru,
víru V pravdy zjevené. Jak daleko je Březina od zjeveného náboženství,
jediné pravého, o tom svědčí dopis Anně Pammrové Z I6. X. ŤI89o,
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kde mluví o biblických pohádkách a nesmyslných bájích O Kristově
božství.

Když Březina dostoupil k Bohu - Lásce, Zbýval jediný krok,
aby vystoupil k Bohu zjevenému, aby přijal Krista. Březina ví, že
je Zjevení, že tedy nestačí Bůh filosofů, náboženství čistého rozumu;
patrně pochybnosti zmítají jeho duší; pokorná prosba by dosáhla
milosti, ale „jediná pýcha závrati nezná”. A Březinova mystika, jak
sám doznává, „se dívala dlouho do pyšných idealistních perspektiv
školy Kantovy”. K zjevení se tedy blíží Březina s racionalistickými
předsudky. VBĚ/ˇlo neštěstíiìi, že neměl za plřítele některého k/atoliclìého
ucence, jenz y mu poc y nosti v_ loži a ravdu Zjeveni' řed ožil
V celém lesku a nádheře. Takhle Březina čějrpal Z knih racignalistic-
kých, což nezůstalo bez hlubokého vlivu na tohoto autodidakta.
Jenom tím. se stalo, že Březina Krista nepřijal. Tím nastává V jeho
díle přelom. Básnický pentateuch se rozpadá na dvě části: V první
Březina, klšidn/ě odpovídávrìa výzvu Boha, Ĺ druhé se mul vyhýbá.

Vyro , ze je mu utec ou, že as on je o dílo je katoické, má
rozsah velmi široký. Katolický znanlřená všeobecný, a podíváte-li
že gold lıiímtìi Ěornýbm lúhlem na poesii Březinovu nutně vcás napadnăť,
ze y a atoic a ne o- i vseobecná. Březinaz ívalo řiro ě, olidec j
O Bohu. P P ,

Náboženství přirozené jako by se zdálo Březinovi příliš chmurné,
neúčinné, a tu sestupuje k bratřím. Všimněte si, jak se množí plurál,
jłakpseľstálš mluví o bratrství. Nahrazuje náboženství Ježíšovo nábo-
zenstvim umanity. Zda se, jako b Březina tušil otřebu míti
Boha a člověka V jedné osobě a když odmítl Krista-Bohoíčlověka,
uctívá, zbožšťuje lidstvo, lidství. Pro ně zpívá, pro ně přináší oběti.
Pak ale jsou bolestně pravdivé verše, že ,,sítě, předené, aby lovily
V nekonečnosti, uvízly na dně / V tlejícím nánose tisíce jar”. (Se smrtí
hovoří spící). i  

Když odmítl Březina Krista, pak je nám nepochopitelný jeho
postoj V posledních dvou sbírkách. Stále S někým rozmlouvá, stále
a stále někoho oslovuje, jehož jméno jako by neznal, jako by je byl
zapomněl. Již ze čtvrté sbírky vymizely téměř úplně dřívější názvy
pro ifiejvyšší. bytıost. V páté sbírce lze čísti jenom jednou: ó Přísný,
Vecny.'Í,[;o je vSe._ _ G I _ I I p W V. O W

Zvlastnim dojmem pusobi idea o vlidnem pastyri zıvlu, o pri-
chodu novéhp člověka.Je to snad sen o lepší budoucnosti,již má
tento nový Clověk lidstvu přinést? - Pak tato idea nemá podkladu,

oněvadž tento sen o vlídném ast'ři živlů b l 'iž dávno uskutečněn;P P Y Y l v
uskutečněn byl také sen o novém člověku. Kristus byl Clověkem
novým, jako Adam byl člověkem starým. Kristus byl tím nejvlíd-
nějším Pastýřem živlů, Kristus byl a je Králem na věky. Nelze čekat
nového pastýře, nového krále. Ovšem, tento Král do vlastního přišel
a svoji ho nepřijali. - Nebo snad to má být jakýsi druh proroctví
ex eventu et post eventum? - Tu ani V tomto případě nemá smyslu,
poněvadž by bylo nutné přijati Krista celého, tak jak byl, jak jej
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podávají evangelia, Církev; ne se spokojit jen všedními slovy, mlha-
' I ' Ivými symboly, temnymi naznaky. 4

. To je několik myšlenek k básnickému dílu Březinovu, jenž ası
dál nešel V roce 1921 píše Anně Pammrové' Přeruším-li ještě své° ' as `
mlčení, abych řekl .několik Slov k doplnění své životní práce, bude
to především proto, abych vydal svědectví, že duchovní pravdy,
k nimž jsem dospěl ve svých knihách, zůstaly u mne neotřeseny
všemi lety nových zkušeností a poznání.” - Slávou pohana je, že

Vdošel az tak daleko; hanbou křesťana, že nešel dál.
Těžce. nemocný Newman ještě před svou konversí zvolal: „Ne-

umru, neboť jsem nezhřešil proti světlu, já jsem se světlu nerouhal!” -
Chmurná otázka napadá člověka, když prolistoval básnický penta-
teuch Březinův: nezhřešil tento duch proti světlu, jež k němu mluvilo
tak důrazně a tak důvěrně? Nepropadl snad oné pýše, před níž tolik
varoval? Ano, jak pravdivá slova: „V průvodu stínů vychází duše
stoupajícího; však stíny bojí se výší / a zemdlí na strmých cestách
a zraky milujících se jasní; / jediná pýcha závratı nezná, bojte se
pýchy, Ó bratří !” (Láska). Pýcha provází člověka i vysoko do oblasti
dokonalosti, oněvadž člověk má stále s sebou své vlastní 'á Svou

I P -v ' ° ' vv/ V] 3 Iv*sebelasku. „Jsme stizeni kletbou: i V letu nejvyssich roztouzeni / tizi
V n ø d k I h V ø ‹‹ V nzeme jsme podrobeni, o tmy rve sve po rouzeni. (Odpovedi).

Nebyla to snad táž pýcha, jež zabránila, že nedolétl tak, jak bychom
si přáli? Ne, u Březiny nikde nevidíme, že by si byl kdy jist hlu-
bokou rovnováhou kříže, jako je si jí jist Jan Zahradníček. “ i

Do nitra člověkova ovšem nevidíme, a proto nám nepřísluší sou-
dit, co se dálo v hloubi duše Březinovy po celý život, a zvláště V oka-
mžiku, jenž je zakončením celého životního díla. -Snad i jeho duše,
_v v I V Iv* v * ` I h v ~ -I b Iveznena V zalari nekolika temnyc , vsem ironiim hmoty podro enych

smyslů se dočkala „sladkého usmání Nejvyššího, skončení dní, času
zjasnění vyššího, zlomení mystické vazby, odpuštění.. .“ (Cas). “

Poznámka redakce: , J J
Upozorňujeme čtenáře, kteří by snad byli překvapení tím, že autor má k Březinově

křesťanství negativní stanovisko, že ve stejném smyslu psal již dávno, totiž r. 1903,
V. I-Ilídce H. Dlouhý V článku „Moderní mystik“. Citujeme (str. 271): ,,MySlíme, že
Březina základní větu křesťanství, totiž nadpřirozeného zjevení ve smyslu dogmaty
vymezeném, nepřijímá, že tedy nestojí na půdě positivního křesťanství, nýbrž mimo ně.“

Odpovědnost za článek ponecháváme autorovi. i

L. POKORNÝ:

SV. VOJTÉCI-I.
 (Pokus o obraz duchovního vývoje).

Je velmi zajímavým .a poučným zjevem, že hned na počátku
našich náboženských dějin Stojí jako tři zářivá-světla. tři světci -
sv. Václav, svatá Ludmila a svatý Vojtěch. Tři světci tak různí a zase
sobě tak blízcí. Svatý Václav jako typ knížete míru, který hledí svůj
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lid vést osobním příkladem a stává se potom ochráncem jehosvo-
body. Svatá Ludmila, Vzor vychovatelky, která národu vlastně daro-
vala Světce Václava, ukazuje také cestu k posvěcení lidu, avšak jiným
způsobem, totiž posvěcením rodiny. A svatý Vojtěch -- biskup, otec,
podle slova apoštolova napomínající vhod i nevhod a takřka násilím
strhující svůj lid ke Kristu. Všichni tři si stojí tak blízko svou smrtí.
Všechny tři umučil jejich vlastní lid, jejich vlastní národ. První dva
přímo, třetího nepřímo tím, že ho vypudil mezi nevlídné seveřany.

/V I V /V Í ' V V I V V'Je to zvlastni, ze nas narod si takrka vsechny sve svetce umucil, aby
se za .nějakou dobu rozpomenul a stejně vášnivě jako se od nich
odvracel, hleděl se k nim přimknouti. Všimněme si nyní poněkud du-
chovního vývoje třetího z těchto Velikánů, stále nedoceněného a ne-
pochopeného pražského biskupa Svatého Vojtěcha. Zaslouží si většího
poznání a úcty od nás tím spíše, že je patronem pražského seminár-

/ I I I ' I ľ V V ' 'I Iniho kostela a tim bdi ,neustale nad svou diecesi, streze jeji budouci
kněze. i J

Vojtěch jako Syn nejmocnějšího soupeře Přemyslovců měl ote-
vřenu knñjkrásnější cestu ke kariéře. Mohl stoupat jednalăovvpříznłí
nemec e o cisare Oty II., s nimž jeho rod b lve velmi uvernyc
stycích a mohl konečně získávat i ze sporů ař nedorozumění svého
rodu S pražským knížetem. To asi tanulo na mysli jeho rodičům
i ostatním příbuzným, když posílali mladého Vojtěcha na Studie do
Magdeburku. Nedá se říci, že by ho prostředí nějak zkazilo. Zil
křesťanský, třebaže ještě ne jako světec, ale podle Slov svých životo-
pisců byl nejzbožnější ze všech Svých spolužáků. Jeho výchova se
však nesla spíše směrem světským, V nějakého světského vládce nebo
velmöže. Vrátiv se do Prahy, nastupuje podle předpokladů svého
otce dráhu jako kaplan pražského biskupa Dětmara. Bůh chystá Však
svému služebníku výstrahu smrtí Dětmarovou. Vojtěch slyší vyčítavá
a lítostiváj slova biskupova o promarněném a nevyužitém životě na
biskupském stolci a počíná se V něm přerod V horlivého pastýře a
otce. Slova biskupova znějí mu jistě stále duší jako volání po doko-
nalosti, za níž od tohoto okamžiku spěchá bezohledně a neznaje
únavy. Jeho volba za biskupa, která byla snad dohodou mezi oběma
soupeřícími rody a za níž snad Slavníkovci slíbili loyalní chování

V I IV ' ' I /VI I ' ' V - 'k prazskemu knizeti, je poslednim poutem vizicim Vojtecha ks jeho
rodu. Od té chvíle nestaví se ani jednou za snahy svých bratří po
vládě. -f- Mohl jim přece tak snadno pomoci. A

Jeho přerod V pravého biskupa a pastýře svěřených duší se
dokončuje při jeho cestě do Verony, kam se musil odebrati k in-
vestituře a pro biskupské svěcení. Vidí nyní jinou Zemi než jakou
znali až dosud. Není tu již boje s pohanstvím. Vidí zemi prosycenou
dávnou kulturou a krví mučedníků; chápe stále více cíl, k němuž
je mu dojíti. A proto se velmi diví Pražané i knížecí dvůr, že jejich
nový biskup se nevrací do svého sídla V nádherném průvodě a se
vší pompou, která mu jako velmoži příslušela. Nepřichází tedy bi-
skup, jak by si snad přáli a představovali, který by jim do života
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V/ 'Vprilısnenahlížel kter' b " ' z .
a'°Y SC nemusel,přílišymgøfifixgäčěevytykal Š ľ°“ž ĎY Sám žil fak,- v _ _ 1 Za Svů z'  dieCé{ĚhoVl“idorlivoStdse_ projevuje hned v prvıě dčliě. vigitací I. zhl,
_  - 1 SVC 6121 Sve z . OZSa e
lebo 9-P0Št0lskć SlovožaZnív.iÍ)(i(irdił)1o(ll‹i tam dalekø pod KaľP3ľaI11i,
lehę Vlastní krajané Svým životem AS ui Mnoho trzlpxjšøstí mu pusobia prehlížeti Zlořády. Ję nesmlo ' , on P1”ÉCC nemuze a nesmí trpěti
bìzu Pľýfvými křesťany. Ale oniniżšyiřvudy' Chce' dbY ÍC110 P0ddaní
VZdYČ]1mbYlo tak sladko I 1 u 'uniı mnohdy Jen podle ÍméflàS z . V povo ovat vasnim podle h kv 0'
k V VÉVIY Yojtech se nemůže Spolehnouti ' po aus ych zvyku'
naše' Pokflfa-li některého, ten ihned bˇv' lżm mi SVC Pomocník?u_ neho domohl ochrany protidøm vlzezı z C 5Yemu_Pănu, aby se

bisku V ' ˇ ' I z ‹ .no Ym L1Strkum bisku 'P 0)t6C Srov V P0VYm A. , nava nyni V dusı ideál kˇ f z v. °co vıdı kolem sebe. Bolestně S d ˇ lřszanskoho ZIVOU S tím,
úkol nestačí, ŽC není pochø 6+ 0 mim Zaryyą myšlenka* že na SˇVůlmezi nejbližšími chápe že Pori: Pľífă lehovpraci a pro jeho snahy ani
po čem touží jeho duel; ja lřo 0 i se, Zˇene Za něčím jiným, nęž
to' k čffmü by bylø třeba gvbuoıě lvıfllf- ze Jeho 5ílY nestačí ZI0mit
touha P0 P0k0ii, touha věno 'S 0 et1Z1V9ta',A V Jeho duši SC 1'0đí
u nohou PaPeže, který Poznziżšl se Vi/astm Spązsze a hledá uklidnění
Svým lidem, a dovoluje mu Zůaz P.o CCm..touZ1 b15kUP HCChápaný

pNejdříve ho žene touha kssìgtg ItalIł-IL  i
se mu před Zrakem nový ideál _- idmzlll Žobľłš Pak Však Zjevuję
C3SS1nu. Chce tedY Zemříti S ˇ bęa mmssišeho zivota na MOHEC
nechá-pøu ani Zde Chtwtb. kvetu, Ý Yt pfostym mnichem. Alę tøaz .ou 15uP320nprecen 11 "ˇ '-
penl' Chce .bYt JČUA 3 1611 mnichem N ' kl I 6,6 CC uz byt bľskü“Valıllucu V vv , V - ove Z amani ho vede ' ˇZ et d V n ni
Zt ' ' 'P o 60116110 mesta. Zde konečně naléz' ˇ Y P1:/C/Sraci se jako bratr mezi bratry Ale I 3' Rofcem touzı'
Škupa Zpět, slibuje ol ˇ ' ' vv ast se ľoZP01T11U9~› Volá bi- P epseni. A on trebaž 1'k I .vede S sebou bratry benediktin kg z 6 to 1, ľfľtv Zľalfiflø Ide a
Zmnohonásobiti 2 Prodloužiti žy, lìäym SŠ dostava oo5tHěh0 úkolu
pracují na jeho díle 3 V jeho úıšotl iìkupuv. Oni po mnoho století
jim se od ˇ'1 v YS CC , a tak konečně Z lk' ˇ' '_ V p ario to, co nemohlø bft V k , I ,ve e casti
Vojtechova. JY Y Onano Za kratkeho života

Lid sliboval ale ' ° ASlıbu ˇ ˇ -
numøst Odęiíti Z 'VI . .ˇ nedvodrZel.A_bıSkup vidí před sebou znøv

t V astı.]iz navzdy. - Mılov 1 v , uQdesel ze Své vlasti Svůj lid v _) a tento muZ,ktery dvakrát
rozuměli šovinismuis ak ”~/Svou Žęmız' KdYbYChom láskou k vlastik 1 . , VW › P _ovSem svuj narod nemil 1 1 “ zviastı ma meritkem úsilí S nímž dl 1- 0V3_- A Cleho laska
take dívati na 'eho v ”k _ ve id ke Kristu. Musíme gę- . 1 P0mer vlasti pod Zorn' 'hl v VUšııvłersalısnıiıu a S hlediska katolického biskiuıl? ukemzstredovokého
vsec svye sil k duch z 3, tery musi využít
mooonskěho POStavení iiieibıbımu blahuı Cenřu a ne k Posílení SVČIIO
vysvětlením, Proč se ve iSv' §03/tavonf sveho rodu' T0 ÍC Zároveňněmeckému Císaři který b YC lutrapach neobrací k svému příteli

3 ' V 0 ødn čøzkýøh nááıøxxi Tćnnøy ái~ÍiiÍ'ı Íidhpiiuzˇılprflež1t°“*Z“Sáh“°““Í
V ' 0 D

UIYASICHIŠU, že Snad Svatý Votěclii ob Cl O bıskľıpuv Z dľooése Vflllkă1 y vrtkavy. Ale nebyla ızø ani
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Vrtkavost ani Zbabělost, jež ho vedly opět do Říma. Prostě viděl,
že jeho povinné výtky nevedou k cíli, že spíše rozpoutávají bouři
odporu a škodí Svaté Věci. Odešel po Zralé úvaze a vyžádal si ještě
svolení papežova. Z vlasti ho Vypudila spíše Veliká horlivost a svě-
domitost V konání biskupských povinností.

A- opět spočine V objetí pohostinného kláštera sv. Alexia. Ale
ne na dlouho. Nyní dostává k odchodu rozkaz papežův.`/Papežem
není již Jan XV., který chápal snahy Vojtěchovy, je jím Rehoř V.
a ten snad již nerozumí duši českého biskupa, nechápe to, po čem
touží a na přání českého knížete i mohuěského arcibiskupa posílá
Vojtěcha do jeho diecése. A on jde. Je si vědom, že jde marně, jeho
vlast že už si ho vpravdě nežádá -- jde poslušně; prosí jen o do-
volení státi se misionářem, kdyby ho národ nechtěl. Veliká oklika,
kterou se ubírá, dává tušiti váhání a nejistotu, ale zároveň touhu
sblížit se s těmi, které vede stejná snaha O dokonalost křesťanského
V' ' ' _ I V V ° I I 'I IVZıvota jako jeho sameho. Proto navstevujezapadnı reformnı klastery,
Zvláště vsává do sebe mocně ducha kláštera clunyackého. V

Zbývá již jen poslední úder, který by ho oddělil od všech sta-
rostí a svazků pozemských. A ten přichází ještě než došel domů.

v v I - _ _ v' 0 I Ije to Vyvrazdenı jeho rodu. A V tomto okamzıku Vyrustassvaty
Vojtěch vysoko nad své století, vysoko nad své prostředí i nad svou
Zemi. Jiný středověký ělověk by prostě na jeho místě přivedl pomoc
Z Německa nebo Z Polska a strašně by se mstil. Vždyť ijeho bratr
je V cizině a sjednává asi pomoc svému rodu. Nemáme sice zpráv
o tom, jak se k tomu stavěl svatý Vojtěch, ale můžeme mít za jisté,
že tomu ze všech sil bránil. Cítí Se stále ještě biskupem Cech, rád
by šel opět do své země, kdyby ho jen byli chtěli. Lid i kníže Však
již Zcela Zaslepeni odmítají ironicky Světce, který jim byl dán. A
svatý Vojtěch chce být apoštolem. Ukazuje neobyěejnou nezlomnost
a odvahu, spěchaje pro muěednickou palmu, kterou mu připravil Pán..

I ° V IV' /VI I ° ' ' VSvaty Vojtech zarıl a Zarı neustale jako vzor horlıvostı, apostol-
Ského ducha i snášenlivosti, kterou jinak V jeho době a V tehdejších
poměrech nenalézáme, ale jeho úcta není nyní úměrná jeho významu
i stupni Svatosti, jehož dosáhl. Doufáme však, že výročí návratu
jeho ostatků do vlasti přinese obrat k Zaslouženému jeho ocenění
a k vzrůstu úcty k němu.  

LEON. BRANIŠA s.V. D. (ST. GABRIEL-AUsTRIA)z
BOHOSLOVEC A MISIE.  

Misijnói biløliofěkćı óı čitćíreň. p V
Upozorňujem však Zaraz na poěiatku, že nemám na mysli knihovňu

so stovkami sväzkov. Takej anı nepotrebujeme. Ved' O cene knihovne
nerozhoduje počet sväzkov, ale ich /ewılıtóı ćı ľćı/9/ećí prı'St14pnost'. Najlepšıe
bude umiestniť ju V jednoduchom regále V nejakej miestnosti, ktorá je
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prístupná vłšetkýłm ročníkom (čitáreň alebo prednášková sieň a pod.)..
Mis. čitaren mozno spojit s mis. knihovňou alebo jednoducho umiest-

“ , ø V ı ø n I V ø ø ı

nič mjs. casopısy pomedzi,ine casopisy V čitárni. _ _,
. Co ma obsahovat taka mala mis. knihovňa? To nie je tak ľahko

povedať, hlavne keď naša Slovanská mis. literatúra je ešte v plienkach.
Ale preca spomenieme aspoň to najnútnejšie. .

Predovšetkým nesmia nám chýbať najdôležitejšie mis. encykliky
I I Vposlednych papezov: A 9

Lefv XIII.: ,,Sancta Dei civitas”, Benedikt XV. : „Maximum illud” a Pius XI. .ˇ
„Rerum Ecclesiae geStarum”, Všetky tri V latinskom i materinskom jazyku. Podobně
pastierske listy biskupov o mısiách, pečlive sbierať aj naše mis. brošúrky a publikácie.
Ale aj staršie ročníky (úplné !) našich i cudzích mis. časopisov budú cenným oboha-
tením našej knihovničky.

Lež nijako sa neobídeme bez najdôležitejších diel rnisijnej teorie
(misiologie). V žiadnej mis. bibliotéke nesmely by chýbať aspoň
hlavné diela najväčšieho misiologa Dr. ]os. Schmidlina.

1 Schmidlin Kathol. Missionslehre im Gründviss, lMünster i. W, Verlag Aschen-
dorff 19192, 468 str. a Schmidlin.“ Katholische Missionsgeschichte, Steyl 1925, 598 str..
budú nevyčerpateľnogu studňou látky a témat pre naše misiologické krúžky. Podobne-
praktické sú aj jeho stručné prehľadné sošitky: Missionswissenschaftliche Leitfäden:
I. Heft: Missionsvvissenschaft (23 str.) 2. Heft: Missionstheorie (23 str.) a 3. Heft:
Missionsgeschichte (2 3 str.) všetky tri u Aschendorffa, Münster. ScIami51lı'n: Einführung
in dieO1\ĹIiSSıonšviłr]isSeäIschaft,_ìš°,vXII, ,468 str., Ałschlñnšlolìff (rozobiçìtneřlg F b J
j rem c mi ina naj epsie nas Zasvati O ' ,o mis. mys ien y ısc er.: esu
letzter Vyille. _Toto dielo právom nazvali zlatou knihou. Nemalú by chýbať ani jed-
nému knazovi v duchovnej Správe. Vychadza stále V novych nákladoch. Bola prelo-
žená i do češtiny (Poslední vůle Ježíšova, přel. F. Všetečka.) Nemecky Vychádza
V Steylu, Post Kaldenkirchen, Rhld. -- Vedl°a Fischera cenné mis. kapitoly podáva.
opát Norbert Weber OSB 3 Menschensorge für Gottesreich, Herder, Freiburg i. Br.
1913, 80, 29o str. - Arens: Die kathol. Missionsvereine, Herder 1922; Arens: Hand-
buch der kath. Missionen; Arens: Manuel des missioris catholiques (to isté francúzsky).

Pre misi'né kázne a rednášk , mis. slávnosti a katechézk :,l P Y Y
v Huonder S] : Die Mission auf der Kanzel u. im Verein, 3 SV. Herder 1912-1915 ;
Freitúıg: Das kath. Missíonsfest, Steyl 80 208 Str.; Streit O. M]..“ Missionspredigtenr
3 Bde, Herder; Fischer.“ Beispielsamlung aus der Heidemnission, 7oo str., 9$Q príkla-
dov usporiadaných vecne, Steyl; Scbfwúıger: Die kath. Mission im Schulunterricht,
80, 183 Str.,Steyl 1912; Dómzer OSB: Der Missionsgedanke auf der Kanzel. St Ottilien,
Beyern 1927, 273) str. (3'5o Mk). Galeriu mis. postáv Z minulosti i Z prítomnosti
predvádza Bćıeumker: Helden der Weltmission, 227 životopisov, 80, 24 -I- 377 str.
Aachen,IXaverius - Verlag 192 3. -- Misijné právo: Grentrup.ˇ Ius missionarium, str.
544, Steyl 1925; okrem neho je vynikajúcim mis. kanonistom P. Vroment: - Pre
mis. geografiu: Msgr. Grúımmćıticzı: Atlas; Msgr. Boucher: Petit atlas des missions catho-
liques, 1928, a P. T/øómren : Atlas der kath. MissionSgeSchichte,iSt. Gabriel, Mödling 1928.

Krásne mis. meditácie podáva P. C/mrles S. ]., Zakladatel* a vodca mis. hnutia.
akademického V Belgiiv knižkez La priěre missionaire, ,,Aucarn”, 8 Rue des Recollets,
Louvain Belgique.

V Z mis. časopisov mohli by Sme odporúčať Schmidlinovu revue:
„Zeitschrift für MissionsWisSenschaft”, 4 č. ročne, Verlag H. Rombach, Freiburg,

i. Br; (Nemecko) ,,Akademische Missionsblätteť' zkrát ročne, Aschendorff, Münster“
i. W. (Nemecko) „Revue de l' Aucam”. 8 Rue de Recollets, Louvain, Belgique (me-
sačne) ,,PrieSter u. Mission” orgán „Unio Cleri” raz do roka, Aachen, Xaverius-Ver-~
lag. ,,LaboremuS pro miSsionibuS” V štyroch rečiach, Roma, Propaganda. „Annales
Missiologicae” (Roczniki Misjologiczne) ročenka poľských akademických spolkov mis.,
vydáva „Ksiegarnia SW. VC/ˇojciecha”, Lublin, Krakowskie Przedmiešcie 40. -- (V katalogu.
tohoto nakladatelů: „Ksiažka katolicka” najdeme peknú mis. liter. poľskú na str. 56-62)..
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Tu sa nám naskytá otazka, kde vziat peniaze na mis. knihy 3
V - ' 3 I ' /Vcasopısy. Tu by som mal niekol ko navrhov. Ak je V kruzku za-
vedený členský poplatok, môžeme Zvyšok Venovat na knihy. Okrem
toho sa V každom seminári Vyberie ročne niekoľko Sto korun na
misie. _Dl*a_mojej mienky_ by bolo možné upozornit vopred dárcov,
že určitá čiastka sa venuje na mis. biblioteku. Pravda, to by platilo
pre prvé 2--3 roky. Nech to však nikto nepokladá za „okrádanie”
misií. My Vieme, že tie peniaze sú dobre uložené a že samým mi-
siám donesú onedlho stonásobné ovocie. -- Alebo sa nám raz -
dvakrát do roka podarí usporiadat slávnostnejšiu mis. schôdzu alebo
mis. slávnost, ktorej sa Zúčastnia aj cudzí hostia. Hádam sa dá pri
takej príležitosti vybrat niekoľko korún a venovat ich na nové cenné
knihy. Iní si pomôžu divadielkom, tombolou alebo loteriou.

Ak by však naozaj nebolo pre práce misiolog. krúžku dosta-
točnej literatúry, možno V prvom čase vyhnút tomu nedostatku
vhodnou voľbou témat, ktoré nevyžadujú špeciálnych prameřiov,
na pr. dokázat potrebu mis. práce Z dogmatiky, Z Písma sv., z nie-
ktorého Sv. Otca, sbierat materiál pre mis. prednášky, kázne a ka-
techézkbjí, štıiıšdovat firganizápiu pápìž; mis. splolllìov Volylastia

Bi iote ar nec sostavi autors u i vecnu artote u vset yc
kníh, aby každýmohol sa l'ahko orientovat aj o knihách Vypožičaných.

Venujme mis. knihovne trochu pečlivosti už Z lásky k mis.
myšlienke a Z ohľadu na budúce generácie bohoslovcov, ktorí potom
môžu tým úspešnejšie pracovat a ďálej tahat brázdu, ktorú smejmy
začali orat.

2 Nøíšprogrćım do budúcnosti. A
I. V každom seminári ČSR, Poľska ja Jugoslávie vybudovat

silné a kvitnúce mis. krúžky dl'a direktiv, ktoré sme naznačili vyššie.
2.1 V každlpm niıiisijnom krúžku nech pracuje aspoň jeden agilný

„misio ogicky ružo ”.
3. V každom seminári položíme dl'a svojich síl Základ k mi-

-sijnej bibliotéke.
4. Na konci škol. roku očakávame Zo všetkých mis. krúžkov

obšírnejšie výročné Zprávy o celoročnej činnosti, Z ktorých by sme
sa mohli Vzájomne poučit a povzbudit. 1

5. Vystúpme konečne zo vzájomnej izolovanosti. Jednotlivé
krúžky sa musia sblížit navzájom, vymenit si skúsenosti, osvedčené
metody, svoj program práce i plody a úspechy. Velehradský Sjazd bo-
hoslovcov 1937 navrhuje sriadenie centrálneho mis. krúžku pre ČSR
V Nitre. Je to prvý krok k celoštátnemu „sväzu bphosloveckých mis.
krúžkov”, aký najdeme v Rakúsku, V Nemecku, vo Svajciarsku a V USA.

J  To by boly asi naše ciele pre budúci rok.
Sfváiz bohosloveckých misijnýc/J krúžkov. A

t Posledný bod uvedeného programu pre najbližšie mesiace bude
korunou nášho budiaceho sa mıs. hnutia bohoslovcov. C1 sa nám
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ipodarí sdružit všetky mis. krúžky bohoslovecké V ČSR aj podobne
aj bratom Poliakom V Pol'sku a bratom Jugoslovanom na Balkáne?
Hej, sme presvedčení o tom. Keď sa to podarilo V iných krajinách
pred IO-zo rokmi,“ prečo by sa to nedalo uskutočnit aj u nás dnes
lebo zajtra? ˇ 7 V

V jednote je sila. A my musíme byt silní, lebo nás čakajú ďalšie
krásne úlohy, ktorých jednotlivé, osamotené krúžky nezvládnu.

Aké úlohy by mal riešit zamýšľaný celoštátny sväz bohoslo-
veckých mis. krúžkov? 4

I. Udržovat stály styk s jednotlivými mis. krúžkami a sekciami.
2. Udržovat spojenie so ,,seniormi” -- bývalými členmi mis.

krúžku, ktorí sú už V duchovnej správe.
3. Sväz by mohol každý rok usporiadat schôdzu delegátov jed-

notlivých krúžkov _a vydávat mis. ročenku, ktorá by shrnovala celú
mis. činnost vo vlasti a reprezentovala by nás i na vonok pre za-
hraničie. (Vzornú ročenku Vydávajú švajciarski bohoslovci s akade-
mikmi vo všetkých troch štátnych rečiach. Podobne i polskí aka-
demici „Annales miSiologicae”).  

4. My bohoslovci  musíme hodit fakľu misijného oduševnenia
aj do radov nášho „katol. učiteľstva. To bude jeden Z najkrajších
ciel'ov nášho bohoslov. mis. hnutia. Pravdaže, najprv sa my sami
musíme postavit na pevné nohy a somknút sa.

5. Bohoslovecko-akademické mis. hnutie musí sa stat avantgardou
mis. podnikania V našej vlasti. Neskoršie vtlačí, hoci aj mimovoľky,
celému mis. hnutiu vo vlasti svoj ráz. Veď ono vychová avycvičí
práve najlepších a najhorlivejších vodcov mis. jak medzi kňazstvom,
tak i medzi našou inteligenciou. Ono prinesie do mis. snáh Vo vlasti
nový oheň, nové impulzy, nové metody, nový optimizmus, nové
obzory.

Nie je však ešte priskoro mysliet na tieto vzdialenejšie ciele?
Ak nás oduševnia k intenzívnejšej práci na uskutočnení bližších cieľov,
tak sú už aj teraz užitočné. A dl'a našej mienky nie sú to ani ciele
moc daleké. Ak si predvedieme vývoj bohoslovecko-akademického
hnutia na pr. V Rakúsku, V Nemecku, V USA, V Belgii a inde, Zba-
dáme, že tento Vývoj bol práve opačný ako náš. Tam sa založil
najprv centrálny sväz, ktorý potom zakládal autonomné odbočky
po jednotlivých seminároch, kolégiách a univerzitách. A podarilo sa
to. U nás už jestvujú jednotlivé krúžky a odbočky skoro po Všet-
kých seminároch. Treba by iCh bolo len somknút dovedna pone-
chajúc každému jeho individualitu a sriadenie. To je zaiste ľahšie
a organickejšie ako predošlý spôsob.

Tešil by som sa, keby tieto skrovné náčrtky povzbudily priate-
ľov mis. myšlienky po našich seminároch k rozmýšľaniu O predlo-
žených myšlienkach. Dúfam, že jednotlivé krúžky Sa časom ohlásia.
Iste doplnia nejednou cennou radou tieto kusé návrhy.

Boh to chce! Illum oportet regnare! -- To budú naše bo-
jovné heslá. j Z _
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›-<{x WEfNSTÄL TAM VYSOKÝ DŘEVÉN
Byla to jeho rodná krajina, Svět jeho rodičů a jeho dětství.

"Krajina horská, drsná a_ chudá, kde ,se na ovbzorurýsují lesnatépa-
.horky a kde tvrdy a cisty kamen lame ostri radlice.

Jako ,osnilnáctiletý chäıpec, ìpouštěl pvn ,prvé tento kppt Země,
:Zprotínane ki atinami Vy ranyc cest, s úz a inami porost ymi olšo-
vým křovím. Stál na silnici za dědinou a »nemohl se rozloučit. Prudká
bolest mu sevřela srdce, pomyslil-li, že by tuto krajinu už nikdy
neměl spatřit. Ale nezbývalo, než odejít. Nezbývalo, než obrátit oči
od střechy rodného stavení, pokynout na rozloučenou kapličce upro-
střed návsi a jít do neznámých zemí vstříc svému osudu.

, S lăufříklìm V ruce,dâ,lnepatrnop naidějí VI slídci, že sev scâm Ěpět
Vratí, o ese svemu o iu. Dosta se o cizic zemi a vsu e, am
přišel, prožíval peklo Světové Války. I A

Na Všech stranách tekla krev a Z dýmu šlehaly plameny. Již
V Polsku. byl raněn do levého ramene a zmítal se tam V horečkách
.a Strašlivé bolesti V polním lazaretu. Hrůzou, zimou a hladem umíral
po ruských zákopech, ale přestál všechno.

Jednoho dne se vracel po známé silnici do toho kraje, do
'něhož vzrostl jako borovice do horské stráně. Vracel se jako ne-
úhledný voják, V zaprášených šatech, vyhublý' a zarostlý. Před dě-
dinou uviděl houf dětí, které si jej místo křesťanského pozdravení
nedůvěřivě prohlížely. A

„Tak to dělají, jde-li kolem člověk neznámý anebo tulák,” po-
myslil si a pohleděl do modrých očí děvčátka, v němž poznával
větévku svého rodu. Hlas krve vyrazil Z kořenů jeho bytí. Uchopil
dítě do náručí a políbil je na čelo. s

I „Ty àsi,OndŠ`:rkpvo,°' řekl ulekanému capartovi a spěchal otevřít
Vratka ro neho araku. .

To byl jeho návrat. Od.té chvíle žil V Naloučanech dvanáct let.
` I r3: 3:

J* `4ì

Dvanáct roků života zapadlo a Vojtěch Onderka se teď marně
snaží, aby Z té vrstvy času, kterou zde s tak lehkým srdcem pro-
mrhal, vyvolal jediný záblesk, jenž by ozářil ten kus cesty, který
mu ještě Z pozemské pouti zbývá.

Když se po návratu Z vojny se vším seznámil a poznal, že to
na rodném statku klape od desíti k pěti, že sestra Marie je S Josefem

' /V V Í I ' ' V V/ V/ V V/Chalupou nanejvys nestastna, uminıl si, ze se vsim poradne zatocı
.a stůj co stůj udělá pořádek. Jak seg přepočítal! Josef Chalupa mu
brzo ukázal, kdo je V domě pánem. Rekl mu to tehdy tváří V tvář,
že son, Vojtěch Onderka, u něho nemá co poroučet a pohledávat.

Vojtěch Zatínal zuby a svíral pěst, ale na konec odešel a od té
chvíle nepřekročil práh rodného stavení.



WW

Šel za kamarádem Jiřím Polákem a dělal u něho pacholka. Žil
pak na“ Vzdory všemu svobodně a lehce jako pták.

Od onoho večera, kdy se po prvé opil V hospodě u Exlerů,
hledal vlyrìžlení a zapomenutí V alkoholu, ve společnosti Veselé chasy
a V pyt ac e pusce. S

Pytlácká vášen, ta nedala pokojně spát žádnému Onderkovi. jeho
tatík blýval, na ylasìš takowíıýazldalekanvětřil každý Zaječí pelech a Věděl
o vsec mıstec , am c o ıosrncı-

Vojtěch Onderka si po letech vzpomíná na ty večery, kdy S ko-
lářem Kudrnou a Václavem Jamborovým Vysekávali Z olova broky
a plnili náboje.øKolik nocípak Ztrávil sám nebo 'S některým Z ka-
marádů V Borovinách a na Ouvarech! Ty noci, kdy nesvítily hvězdy
ani měsíc a kdy se nad hlavou ozývalo táhlé hučení lesů!

Ale ať „utrácel čas jakkoliv, ať prožil noc po lesích ahebo při
muzice V hospodě, ráno Vstával Vždy S lehkou myslí a S veselým
popěvkem projížděl na Selském voze otevřenými vraty.

Zil ode dneška k zítřku a málo se staral o to, co se děje Ve
světě. Bylo mu lhostejné, umře-li doma uprostřed rodných polí anebo
někde pod cizím nebem, za dunění děl a irachotu kulometů. V

Tak rostla léta a on se nenadál, že se V něm jednoho dne ozve
něco, co mu připomene pošetilost a prázdnotu jeho života.

' Přišlo to tak najednou a přepadlo jej to docela nepřipraveného.
Jednoho listopadového rána po rozbouřené noci, kdy vichřice

cuchala stromy V zahradách, přivezli Josefa Chalupu s rozdrcenou
hrudí. Svážel S Ouvarů dřevo a když Sjížděl se „svahu uklouzla mu
noha a nešťastˇník padl pod naložený Vůz. Zadní kola mu přejela prsa.
Za týden po Svatém Martinu Vyprovázeli jej naloučanští rodáci za hřbi-
tovní zeď a na jeho poslední cestě bylo vidět iVojtěcha Onderku.
Kráčel docela Vzadu, S tváří bledou, se rty zaťatými a díval se upřeně
do země, do té černé země, S níž se toho dne měl spojit nebožtík.

Pěkné dědictví po sobě Josef Chalupa zanechal. Zahospodařil
Věna, ale advokátům a úřadům. Vojtěch Onderka se po jeho smrti
rval S úřady a S advokáty o každou píď rodné hroudy, ale všechno
bylo nadarmo. Vypůjčil si od Jiřího Poláka na vadium a koupil
Vvdražbě zadłhiıžený grunt. Chtěl pro sestru a její děti udržet alespoň
Strechu nad avou a ar mir o 1.

Ale dřív než mohli dát věči do pořádku, dřív než mohl prodat
pole a složit všechny peníze, udeřili věřitelé, záložny, advokáti, a grunt
se dražil po druhé. Tenkrát koupil lichvářský handlíř z Hamrů a
složil cenu, která stačila, aby se dobře podělili věřitelé a aby tučné
honoráře Shrábli advokáti Veselka a Rosenvvald.

Sestra Marie našla S dětmi útočiště u Poláků a hned se k nim
na výměnek odstěhovala. Vojtěch se rozhodl, že odejde navždy. Ze-
mě, s níž po tři Sta let Zápasili Onderkové o Skývu chleba, odpírala
mu najednou každou oporu a ukazovala mu cizí tvář. Prostor, V němž
dý/chalo pět pokolení jeho rodjı, byl pro něj najednou krvavé roz-
trzen od modra nebes az do utrob zeme.
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A tak stojí v jednom březnovém odpoledni, V čase předveliko-
V I ˇ I V' V Vd' 'I ' I k /Vnocnim, V zatocine za de inou, tam kde si nice stoupa e Strazn

h V ' 'Í V h ' V kl' dV V I kV/Vore, na jejimz vrc o u je vztycen vyso y reveny riz.
Ví, že odtud musí odejít. Kdyby zůstal, odvedlı by jej snad

jednoho dne V želízkách a skončil by za mřížemi. Rozhodl se, že
odejde, ale neví ještě na kterou stranu se obrátí. Pod kterým nebem
zavře naposled oči? Cí tvář a kterou krajinu uvidí naposled? S kterou
zemí se Smísí jeho tělesná schránka? Nikdy na tyto věci nemyslel,
přišlo to na něho až teď. Přepadlo jej to najednou a on marně hledá
něco, oč by se mohl opřít. Ty noci, prožité V lesích a promarněné

I V O I V " I 1! Io hos odach, ten cas zbuhdarma utracen Vseli ak m b aznovstvimP P Y l z
to vše vyvstává před ním jako kupa pošetilostí, jako náklad, který
na něm spočine S hroznou tíhou a s nímž se on musí ploužit světem
po všechny dni pozemského putování. i i

Přichází k temeni Strážné hory, na němž je pod modrem nebes
a nad požehnaným mírem polí vztyčen Vysoký dřevěný kříž. Rozpíná
tam ramena na stranu Východnía západní, ční do pomženého blan-
kytu, prozářeného jarním sluncem. Vždy živá připomínka božského
Trpitele, Boha, od lidí opuštěného a zneuctěného, který před deva-
tenácti sty lety umíral V lidském těle mezi nebem a zemí, podoben
bledému cáru, potřísněn krví a slinami rouhačů. Božský Odsouzenec,
přibitý na potupném popravišti, vztyčeném na kalvárské skále, ti-
síckrát zrazený a za rodan' otu en' a zneuctěn' všemi Věk ' Od-V P Yøp P Y Y Y-
souzenec, a prece svrchovany soudce! S “

Přijde naposled ve slávě andělů, V ohnivém znamení křize a bude
soudit všechna pokolení, všechny věky, itento věk zavržení hodný,
tuto dobu pyšnou a bratrovražednou, která staví strašlivý pomník
jeho spravedlnosti!

Kolikrát přešel Vojtěch młrno tento kříž chladně avlhostejně,
sotva Smekl a nedbale se pokrizoval, nikdy se nepriblizil srdcem
stromu spásy, Z něhož po dva tisíce let kanou hojivé krůpěje na
lidské bědy. Tak ohluchl k znamení, jež určovalo život jeho matky
a život jeho dědů. Ý

Teprve dnes jej nutí vnitřní nepokoj zvednout paže ke kří
ke tomuto jedinému. útočištı na poušti lidského Vyhnanství. p

Kleká na podstavec kříže, obıímá posvěcené dřevo, tiskne je
pr 'I - l/b/- v-// kv vsvymi ostnatymi prsty, i ia je ap_rıpina se nemu, je ine opore,
která mu ze všeho zůstala. T "

(Us

\ <

[~øI‹ P-40 uv

' =% , “=.:-
IAÓyı -_

Přiviři Se, Vojtěše Onderko k pomníku božské lásky který se
1 ,v vn ' , / ø O 0; 0 3 0vryva V tvou dusi, aby nebeskou vlahou rozpustıl jeji kuru, tu kuru,

která ti po tolik let bránila prohlédnout prachem marností. Tiskni
tvrdou rukou a kostnatými prsty dřevo kříže, který ční nade vší

I 1/b '_ I Í Í I V'V V k I V' 'I I d V'zemi, i ej svou pos e ni oporu, sve utociste, tere ozivi o V tve usi
přítomnost Boží. Odejdi s duší zrosenou jitrem nebeské Vláhy a za-
pomeň na ponížení, jehož se ti dostalo v tomto kraji, smiř se S ne-
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štěstím, přijmi je jako příležitost, abys získal podíl neporušitelného
dědictví. Nechtěj se mstít -Veselkovi a Rosenvvaldovi, těm, kteří ože-
bračili krev tvého rodu o poslední haléř. Nepřipomínej si kuplíře
krve, zaprodance pekla, nepohoršuj tě hnus jejich zápasů! Nevyrušuj
je z jejich údělů boháčů, neboť jejich čas se již nachýlil. Zešedivěli
V světských poctách, V lichvách a V úplatkářství,“ ztloustli Z krve
chudých, ale i jim odzvoní hodina poslední, i oni procitnou V Strašli-
vém poznání, neboť psáno, jest: ,,Bude-li na lichvu půjčovat a více
brát nežli půjčil, Zda bude živ! Za to, že všecky tyto hanebnosti
páchal, smrtí ,Zemře!” A .

BR. VÍT. M. BENEŠ o. P. oLoMoUcz

PRŮBĚI-I KONVERSE.  
, Specialisace S dnešní doby rozdrobila lidskou činnost; umožnila

sice podrobné zdokonalení některých schopností, ale znemožnila
rozvinutí celé osobnosti. Toto prostředí vyvolává snahu přesunouti
všechny osobní zájmy na obor jediný a popříti důležitost nebo i
existenci oborů jiných, zvláště duchových, a tak toto prostředí je
živnou půdou nevěry. p

Ale osobnost lidská touží po absolutnu, po totalitě, po uplatnění
všech svých sil. Psychologický to znamená „vývoj až k nejvyššímu
stupni vlastní lidské činnosti f- myšlenkové v poznání pravdy a fuolnı
'v lćísce áı činu, kterým dospífućí k idećílnímu d0bru”.°*'

Víme-li, že dobro V pravém slova smyslu je Bůh, pochopíme,
že přes odvrat od Boha neustal ani proud hledajících Boha a nalé-
Zajících po svém obrácení uspokojení v novém životě. Přirozenost
sama tíhne svému původci, ale svými silami nemůže nasytit tuto
touhu. Proto ten ustavičný neklid V lidské duši, proto je člověk
ochoten přijmout i nadpřirozeno, ač je rozumem nechápe, jako pro-
středek k dosažení cíle.

Boží dobrota Vede už samu přirozenost lidskou ksobě; nadto
však pozdvihla člověka až k účasti na své bytnosti (posvěcující mi-
losti) V řádu nadpřirozeném, a aby toho cíle dosáhl, pozvedá ado-
plňuje jeho schopnosti V oboru poznání, chtění. a konání (milosti
pomáhající).  

Konverse je tedy »především dílo milosti;  ovšem milost neničí
přirozenost, nýbrž povznáší -- proto ji vede způsobem vyhovujícím
rázu přirozenosti a prostředky zdánlivě zcela přirozenými. To však
nejsou příčiny obrácení, spíše jen okolnosti, příležitost, motiv nebo
jen prostředí, V němž milost působila. Tak chápeme, že za týchž
okolností jeden dojde k Bohu, kdežto druhý zůstane nezměněn.

°*' I-Iabáň, Psychologie.
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I. Psychologický rozbor. v
Psychologie ukáže, jakých cest milost užívá, jak se mění duševní

0 I I O O Ostavy konvertitovy. Vychozi stav je lhostejnost nebo pocit nepřátel-
/ `C> \/' \/ \ł ' ' ' I \/nf ' I I Istvi vuci Bohu. Stredem zivota je ideal spocivajici na vlastni osob-

nosti -- anthropocentrismus. Charakterisuje jej naprostá nezávislost,
I I I V I ' Í V' ' C I 0vira V budouci uspechy, usili O blazenost na zemi. Buh a vira je

člověku opiem lidu.
Tento stav je třeba paralysovat podle průběhu: rozlišují se kon-

' I V°V/ ' I ° Í ' V I ' Iverse pasivni (vnejsi, exogeneticke) a aktivni (vnitrni, endogeneticke).
U prfvě skupiny spolupracuje k vyvolání opačného citu sugescez

Sugestivním způsobem se ukáže posluchačům jejich minulý život plný
šjýatnosti a pokrytectví; domnělé ctnosti byly vlastně neřesti a dů-
věra V sebe zaslepenost -~ vzbudí se pocit ,,usvědčení Z hříchu”.
Podaří-lise strhnout lidi až k pláči, podlehnou davové psychose i
lidé dosud lhostejní (sr. misie). jindy způsobí tu citovou krisi velká
pohroma: zemětřesení, válka, epidemie nebo osobní nebezpečí (požár,
neštěstí); je totiž přirozená souvislost mezi pocity úzkosti (strach
před smrtí) a city náboženskými, takže v tragických okamžicích
životních, ve chvílích největší skleslosti se vynoří myšlenka na Boží
všemohoucnost.  

U mládeže Stačí-zesílit obvyklé střídání Vzletu a deprese; zdů-
razní se problém života a smrti, nutnost cítit lítost a nutnost od-
puštění pod ztrátou věčné blaženosti. Normální krise, působená snad

I v- - 'VI - ' I - V Ivycitkami za hrich nebo skrupulemi hojnymi V tomto veku nebo
i únavou, se zvětší a pozornost vzbuzená schematem konverse a
touhou po ní najde svůj předmět -- přesvědčení o hříšnosti. Obrá-
cení k víře u této Skupiny bývají zpravidla náhlá, ale delší dobu
pak trvá konverse mravní.

Konversi druhého typu (endogenetické) vyznačují prudké a lec-
kdy dlouhé duševní boje mezi starým názorem a rodící se vírou.
Nelze tu oddělit část destruktivní od positivní, ale děje se tu postupné
nahrazování (substituce) systému protináboženského opačným. Myš-
lenka víry přináší osvobození a klid, poroste a kolem ní překrysta-
lisuje celý duševní svět přes odpor vědomí.  .

V některých případech při prvním zjištění nové ideje, bourající
starý řád, bývá člověk tak překvapen a takřka hypnotisován bolestí,
že si růstu nové bytosti nevšímá, aby zachoval starou myšlenku, jež

\/ ' C) ' ' - ° I \ł Iuz si uzpusobila jeho psychickou osobnost. Zatim myslenka viry
klidně sílí -- až V posledním aktu rozbije skořápku a nový systém
dá i nové štěstí

Jindy je přerod pozorován, ale nenáviděn; avšak není to pouhá
I ' ' I I I ' ' ° ' \ł I \ł Inenavist -- mezi oblasti lasky a nenavisti je ustavicne proudeni (tre-

endum et fascinosum . Náhradou za ustavičné orážk V bí'í Star'ÍÍ3 l3 57 57 l 57
\/ /'(1. I Í I ' ' ' I V' \' ' Íra sve posledni sily V boji proti nove myslence. Zatlacuje tak sve
obavy fanatismem.
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Někdy nastane renesance dětské víry. Při vzpomínce na věřící
mládí ožije náboženská myšlenka tak prudce, že rázem zatlačí lho-
stejnost a člověk po letech zase vyslovímodlitbu.

U exogenetického typu může nastati období vzestupu časově
až po nastalé depresi. Zanechati duši V tomto stavu vědomí hříšnosti
by bylo vydat ji na pospas zoufalství. Pocit „jsem hříšník” inusí ustou-
pit vědomí „iSem křesťan”, pocitu důvěry V Krista. Hetero-sugesce
by byla málo účinná, kdyby neodpovídala přání konvertitovu. Lidé
nejsou čiří nevěrci - aspoň V dětství prožili radostné náboženské
dojmy, alespoň jediné vánoce. Vzpomínka na tyto chvíle byla dosud
zatlačena nevěreckou ideou, ale teď nic nebrání, aby opět ožila. Zákon
asociace obnoví celé komplexy zapomenuté ,víry a tato chvíle bude
jako návrat do otcovského domu, jako procitnutí z ošklivého snu.

Podobně u mládeže: krisi vystřídá psycho-fysiologické vzrušení,
ale to nebrání, aby se v něm neviděla druhá fáze konverse. Emo-
tivní vzrušení samo je snad kratičké -- ale teď Vyvstane celá osobnost
a brání se, aby nezmizelo vědomí ospravedlnění. (Tohoto typu bý-
vají konverse od nevěry k protestantismu.)  

- Opravdová konverse je dílo Celého člověka, ale V různých typech
konversí převládají různé schopnosti, podle konvertitovy individua-
lity. Tak mluvíme o konversí intelektuální, afektivní, volní, intui-
tivní, případně pathologické. č

Intele/etuøílní se děje V řádu ideovém, duchovém, je pomalá,
pravidelná, bez myšlenkových skoků. (Manning, Nevvmann). Intelekt
pozná pravdu, ovšem pohyb k uchopení víry je už od vůle a jejích citů.

Intuitivní typ bývá u umělců (Claudel); bez dlouhého uvažová-
ní, osvíâęním buď .rázem nebo po obdobích, nabudou přesvědčení
o prav e. S

Volrıi konverse záleží V uznání vlastní bezmocnosti a naprosté
závislosti na Bohu, aby se zničilo falešné vědomí možnosti dojít
blaženosti vlastní silou.

Nejčastější jsou citově konverse: cit dovede dáti myšlení nový
Směr, potlačit kritický smysl. Proto takoví lidé buď Vůbec nehledají
rozumové důvody k víře, „kde .mluví srdce”, nebo jsou ty důvody
až druhořadé, podružné. ,  s

Pćıthologickou konversi vyznačuje odvrat od skutečnosti do fan-
tasie a předcházejí ji nervové poruchy; V podstatě je to vnitřní žízeň
po kompensaci, po náhradě, touha po štěstí, projevená úchylným
způsobem (k tomuto typu se blíží Weinfurtrovská mystika).

Východiskem konverse byl anthropocentrismus. Různými způ-
soby a za větší či menší účasti duševních schopností nastala během
konverse duševnízměna -- životní střed se přesunul na Boha (theo-
centrismus). Konverse pak sama je vzniklý nebo upevněný osobní
vztak S Nejvyšším, následující po krisi, jíž se člověk odpoutal od
sebe. Zda tento poměr je dvojstranný skutečně či jen zdánlivě -
což je obsah konverse, to již překračuje meze psychologie. Proto je
nutný k porozumění obrácení dogmatic/eý rozbor.
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II. Dogmaticleý rozbor. l
Bůh dal člověku bytí přirozené, ale nadto mu dal nesmírně

více - účast ve svém vlastním životě posvěcující milostí. Tento
přechod ze života přirozeného do nadpřirozeného je theologický
obsah konverse, je to adopce k synovství Božímu. Podstatně je do-
konán tehdy, až člověk začne milovati Boha nade všecko božskou
ctností lásky, vycházející Z posvěcující milosti.
W Bezv __posvěcpjící milosti nejen nemá člověk účast pa životě Bo-
zim, nezije V pratelstvi s Bohem, nýbrž je jeho nepřitelem, zaslu-
hujícím smrt - stojí v řádu přirozeném osamocen, odkázán na své
zraněné schopnosti. Může sice konati nějaké eticky dobré skutky,
může se ubránit některým hříchům - ale tím si ještě nezaslouží
milost. Jako V přirozeném řádu sochař, modelující umělecké dílo, musí

Í I ' V I VI I V O =/ 'O Isam byti umelec, musi uzivat vhodných prostredku a nastroju a cil
musí být úměrný autoru, tak je nutná úměrnost iv řádu nadpři-
rozeném, Ale mezi lidskou přirozenosti a milostí není adekvátní po-
měr: nižádné dobré skutky nemohou si nijak zasloužit první milost;
nebyly-li Vykonány vposvěcující milosti, nemají nadpřirozenou hod-
notu. Rovněž cíl v řádu milosti (patření na Nejsvětější Trojici) pře-
sahuje schopnosti ,pa tužby lidské - člověk (má leda schopnost být.„, . . . . pv, V. ,fvyzđwzen (potentıa obedientialıs) do radu nadprirozeneho.

Nemůže se tedy člověk obrátit k Bohu, jako původci milosti,
vlastní silou. Jasně tomu učí svatý Pavel i Církev: „Ne ze skutků
spravedlnosti, které činíme, nýbrž podle svého milosrdenství nás
ospravedlnil.” (Tit. 3.) - „Nikdo nemůže přijíti ke mně, koho Otec
nepřitáhne.” (Jan 6, 44.) - „Zdarma jsme ospravedlnění, poněvadž
nic z toho,co předcházelo, nezasloužilo nám milost ospravedlnění.”
(Trid.) Svatý Tomáš (III. c. G.) srovnává vlití milosti posvěcující
se stvořením duše V přirozeném životě: nic se nepředpokládá a duše
nedává: při stvoření nic svého - právě tak je V životě nadpřiro-
zeném první milost udělena duši zcela zdarma. Í

Ale Bůh uděluje svou posvěcující milost jen duším hodným,
připraveným přijmout. Milost posvěcující je tfvćır (forma) nadpři-
rozeného organismu; tedy Bůh si při udílení milosti počíná podobně
jako při oživení hmoty duší, jež je tvar hmotného organismu: hmota

I I' I V V' I V V'° I V'musi byt uplne pripravena, vhodna, uschopnena k prijeti zivota.
Krásně to vyjadřuje svatý“ Irenej: „My mnozí jsme se nemohli státi
jedno V Kristu Ježíši bez vody Z nebes. A jako vyprahlá země ne-
rodí, dokud není zavlažena, tak ani my, dříve suché dřevo, nikdy
bychom nebyli přinesli plody života, bez vláhy s nebes dobrovolně
nám: dané.” Hříchem jsme byli opravdu mrtví, odvrátili jsme se od
Boha a sklonem ke zlu jsme vytvořili překážku vlivu Božímu na
naši duši. Jako husté mraky brání slunečním paprskům osvítit kra-
jinu a ukázat nesčetné krásy přírody, tak brání hřích vůli směřovati
k Bohu jako k svému štěstí a dobru.. « J C

Odstraniti tuto překážku není vůle schopna sama, bez nadpři-
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rozené pomoci M'
V. n - ' I ø

priklonění k Bøh _ HĚIIOSÍI JC vůle pøzdvwI . 11, ale milost ˇ“ z „,, 1Zena do trval'h
níusi odb0Jná lidská vůle ˇ d nccıfłl Prirozenosti náS'l' C G mw“l€l10 Stavu H d V' PÍŠÍ CIII pm ra ' v.. , 1 1 "' pI'OtO Sęël priroze , P Vit pri er I
vykonat Pomáhá Bůhnass 2; to ukony nadpřir0Zen11iH‹'_i[velli0, pezvyk-

' - . V H1 I . - 3 Ovzene schopnøsu milosti Yo pfiıspbenim. pozvedá 3 do lv €ÍSkH_ľkY
, Tak Bůh nejen zdaręn madäjhcı' S P nule Pľ1I`0-

HYIII k I ' . a u C UJC I .jetiml .. iostn VV I ,Zda tato přípraìľgsti Pă>siVt,ivní přípravou, liteiřdaıfZ ,clni člověka i hod-
pravných. U Pavlaiìio ůäì nebo kratší, záleží na lsıbnd V Ciusl Vykonal.
co chceš abyçh činijn) SŠ 3 dokonalého Stupně V lpotevskutků pří.,
morálně døbrými 1-Štełjindyp trvá několik let. Měziot j'{mZ1,ku_(››Pane,
IQSÍŠI, hýbající svobodne Vylšqnal Bůh jako prv' 11 Ě ovymvl Skutkì'
CUJICÍ ÍC vztah, jakási Ou Vulhlř VYl<0nání _.. ay y -atd. V rád“ mi-
Skufiky z nniiøsni 'ø '°jŽ5ř*ì› Spojnjiøi čıøvčixz S Tvømezl ““l°Sfí pøflvč-
abY BOŽÍ hýbání Jneba lysı Vztah vhodnosti nelěmıšem-' Mezi těmito
d0Jd0I1 milosti T Y 0 maľľ1Č”. Proto mi" 0 "le spľavfidlívéBůh dz z .' ak mohl svaz' T ,V 311 ncomylnou 'isto v”” avâ. IIIIIOSĹ Ilehgd I Y OÍIIÉIS napsat (Sen J tu: ZC
zasluhují, zjlę přece mi .,nYł1_"1› Protože dává těm k tôznł _2_7›_ I, 4):
ze si zasluh -z . §11 HC]-akou dis Q“ - k V3. teri si ji sice ně.dává milost 2? milost jaksi Z vhodnoętiflcăl Pľıletí; Proto seříkáS - e z  
vyizønnnćm , p,ÉnĹÍ,VÉdl“.°S=1z nýbrž zn šnč”áxøSni”w”Ii°ánePlYnø, žø Bůii
neZa5l0UŽÍ› nýbrž 'ejn ılnlosti pomáhající si člověk e 'Y am P0 skutkutaké ukønčíaa dmłrlšıí ze ocekávatz že dobrota Bølžłılost Posvěcujíeí

' ' O . O 1-dob Vilděli jsme, žę k přípravě by k, b , co započala,
fy“ › Vykonnn' 1, - IZ C Y10 iř b ø

má P0đíl i ro I Y? Vllvem milosti I ., 5 94 Skutku morál ˇz ‹› . _ pomaha ' - ne
sledklu zabránit ĹIŠJŠ jzjuèeofi nižšími gchopnøsılgì Išľpejèdâkémdskutku
Ste nehøí . azlľ ne's0 _ ° V' ' 0V€ Ou '_koírému Uăláü,Se V ni/ch tvoří Skloınyuàlájıľfieny' OP-Élkováním úkciiijůH1' smeru'í-1' k ' nnosti oh '
Přfikážku. Nao i lv 1. Š Zlü - neřesti ˇ'/P ø °t°V05U li ta-
dobra snađnýmPâk; âmeřují-li k dobru _ êtgíâlg. Pusobení milostiS . a S .aušlechtilé, apødmvt 0stI}YI}1, dobro 56 jeví .ak 1, Šøtayaqse konání
ká I - “ . C se SÍHVQ, QZ I ,J O 0 l“3.Z\,11Cí k I Ini milosti. Prom VŠ, k _P Qrnym kosvicenía J, , rasneznizøvć áøhxê Sknnj, a M150“ jøšnč ,,,×j,,,,,,0 P°V01Hym k vnn-
nemalí Přímý Vztalřjlěykpnanøć pouhými přirozıé ře Yląstním 5mY3lUnazvati modelovac' hl' mik?/t1”Inel50U ÍÍ L'1měrn'ny1l3m Sılaml* Pľ0ľ0ŽC.. V S
llný vztah než vlašt ma l,7f1Pľ2Vou. ke tvorbě So hoi/łobniıe fc může
_ Není ani møžnızmslt) lal5jŠY, lìodící se k p0užiÍzaľ°VC› ac tu není
Je přirozenost a H5' azlçř .C11 Skuľků byl nadpřirø 1' z V'
MY vůle přćäøházøn aji 'C nutně úmëfný řáán Zfině kiyz hyb“°lkm' -- m10Sı:vjˇ' ví  Yateů.N °ˇn 1łosti_je způsobena milost' PŠŽPÍÉYÉ -j“ spíše jakákoliv vůmuze

evyzaduje zvláštní ř, 1, .. ybajici vůli 1; dobi Prıprava
P0máhající -- jinakIí)1Prava se strany ěløvëka k vÍu',Pľ9ľ0 také se
konce (1ˇ ˇ v, V 56 postu 0 1 Pľlıeti vlivu mil 'u elue B P. Vao (310 k v Osti
hříchu nebo] ˇ_.0Zv1,.dobrota milost pomzh 1É,€,0I1CÉHa. Někdy C10-

V . Pľl Pľlpravě k hi/I h - a 31101 pravě V k v-zretelnostı, které jsøn n' nc U (Svatý pavel) ,odl Q agmziku
I am fl<=VY2PYtaielné. P C Plan“ PY0-
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Zbývá si všimnout, jak část psychologická doplňuje dogmatickou:
ukazuje, jakým způsobem udílí Bůh milost pomáhající, potřebnou k pří-

. ø n v n z V /ravě a ak'm Z ůsobem se mění od eím vlivem dusevni Svět
P -Jo y I /v - P vr JI vv I vkonvertituv. Svaty Tomas podal i tuto cast temer uplne (II. Sent. 27.
q. I, a. 4.): „změna vůle nemůže být bez hybatele V podobě pod-
nětu - tato omoc může b't udělena: I. rostřednictvím četn'

v-W h V/1 I k I Y I ~- v E) /k k ,I Vczhvnejsic pri ezıtostı spase, 2. Samym vnıtrnim u onem, tery V nas
Bůh působí - nezáleží na tom, co způsobí příležitost takové Změny
jakoby dávající podnět vůli, ať je to napomenutí lidí, ať tělesná ne-
moc nebo něco jiného, to vše milosrdenství Boží připravilo a zařídilo
k dobru vyvolených. Proto, cokoli dá podnět člověku, aby se obrátil
a přijal milost posvěcující, může se nazvat mılostí zdarma danou”.

Podle různých individualit je různá i nadpřirozená pomoc: někdy
'sou to vně'ší odnět Su estivní kázání, osobní ' říklad, nemoc ne-
J J lp I V X g I ° ' ' ' R Í “ I I , Ihoda, vyvolane zvyseni povahove -krıse), jindy vnitrni vnuk-ani a osvi-
cení (intensivní vzpomínka, uvědomení si vlastní slabosti a závislosti,
° - - I I I I I v' ' I v - V vintuitivni poznani viry). K ucinnosti takoveho podnetu je vsak treba,
aby Bůh otevřel srdce člověka, aby zrnko padlo na půdu připra-
venou k zakořenění víry. Nemusí být milostí, obrátí-li se člověk
k Bohu v řádu přirozeném rozumovým, etickým způsobem, ani ne-
dokonale si jej oblíbit jako dobro nejvyšší (sr. Plato), ale to jsou už
nejzazší hranice lidských možností. Ani pocit hříšnosti u exogenních
konversí není nutně účinkem milosti pomáhající, není-li ještě vzbu-
zen Srovnáním S dokonalosti Boží - ale pocit důvěry v Krista je
'vždy rázu nadpřirozeného. A

Pathologická a citová konverse je jen tehdy konversí nábožen-
skou, pokud došlo k úkonu rozumu a vůle - tak může k přípravě
milost použít i poruchy duševní a citověho vzrušení. I když u ně-
kterých (hlavně intelektuálních) konversí převládá činnost nad pasi-
vitou, není to měně -dílo Boˇží, protože milost nejen předchází, nýbrž
iprovází lidskou činnost. Ze najde vnitřní-touha po blaženosti a po
uspokojení Svůj předmět V nadpřirozeně lásce k Bohu a nejen ve
své vlastní dokonalosti, že nežije již Pavel, ale v Pavlovi žije Kristus,
to je dar zcela zdarma daný, je to dílo Boží prozřetelností, povo-
Iávající a vedoucí podle úradků stanovených od věčnosti.

STUDIJNÍ ZAJEZD MORAVSKÝCH
BOHOSLOVCU NA PODKARPAT. RUS

A NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO.
Z Chustu jsme zajeli až do Slatinských dolů a potom jsme opus-

tili P. Rus, kde jsme prožili tolik překrásných chvil. Rozloučili jsme
V/ V Í V I O Ise s nasım obetavym a vernym pruvodcem, ktery se tak otcovsky

o nás staral, s Msgr. dr. Minyou. Večer jsme ztrávili již v Košicích,
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metropoli vých. Slovenska. Rádi jsme vstupovali do útulných zdí
kněžského semináře, neboť jsme poznali, že V semináři je Vždy nejlépe.

Než jsme Začali S prohlídkou Košic, poklonili jsme se nejd. p.
biskupovi, jehož pohostinství jsme V semináři požívali. J. Exc. Msgre
Jozef Cársky nás S radostí uvítal a chválil, že jsme se nebáli obtíží,
abychom osobně poznali východ naší republiky. Zdůrazňovalopět
a opět, že osobním stykem a vzájemným poznáním se nejlépe lidé
sbližují a nejsnáze odstraňují nedorozumění a spory. Jeho slova byla
proto tak přesvědčivá a tak mocně na nás zapůsobila, že tryskala
ze zkušenosti. Vždyť právě na území jeho diecése se zakořenilo
neblahé zaujetí mezi Slováky a Rusíny, dětmi téže matky Církve.
I V těchto sporech utíká se p. biskup k metodě osobního sbližování,
aby aspoň V kněžstvu udržel ducha vzájemné křesťanské lásky. Dů-
kazem toho je společná konference kněží slovenských a rusínských
obojího obřadu z diecése košické a prešovské S oběma ordináři V čele
loni 7. června V Bardejovských Kúpelích. J

Z residence jsme si šli prohlédnouti nejdůležitější památnosti
Košic. Katedrálu pro její zvláštní důležitost jsme si Ťnechali až na
odpoledne. Zato jsme si prohlédli hned kapli sv. Michala, prastarý
kostelík ve slohu raně gotickém a Ostatní kostely, zvláště řecko-
katolický, zbudovaný V letech 1882. až 1886. S

V museu košickém upoutalanaši pozornost starobylá dřevěná
cerkev, přenesená Z Kožuchovců. Po zajímavé diskusi dra Cinka
s kustodem musea dr. G. Medveckým bylo konstatováno, že tato
dřeăčìná cerkevv nelpí pravlosìavná, jak se dosud návštěvníkům musea
tvr io, nýbrz rec O-katoic á. I

Odpoledne jsme si vyšli na městský hřbitov, kde jsme navští-
vili hrob národního buditele a po převratu prvního župana abaujvár-
sko-košické župy Jána Rumana. Odtud přes známou košickou Kalvarii
jsme se vrátili zpět, abychom si důkladně prohlédli katedrálu sv.
Alžběty. Je to stavba, jež se směle řadí vedle katedrály sv. Víta V Praze
a sv. Barbory V Kutné Hoře mezi nejmonumentálnější památky go-
tického umění_v našich zen/iích.,I na tomto chrámě, jako nałvšech
veledilech stavitelskeho umeni cirkevniho, pracovalo se po cele Veky
Ĺ většími nebowmenšími vpřestávàšami od XIII. Ĺtol. až, ip r. ,I8I9§,
ídy yl 6. zari V nynějsi podo ě vysvecen. O romny avni otar
skládací je ozdoben 48 obrazy z XV. stol., které představují výjevy
ze života Pváně, P. I\/Iarie a Sv. Alžběty Durynské, patronky kostela;
V presbytari upouta sanctuarium Z r. 1472, sveho druhu jedinecne

/V ' V I I I V I ' Ivyskou 1 umeleckym propracovanim. Je to takrka obrovska goticka
monstrance Z kamene, ztrácející se Vrcholem své Věže až pod klenbou
chrámovou. Velkou uměleckou li historickou cenu má také román-
ská křtitelnice kalichového tvaru, bohatě zdobená reliefy. Ohromný
dřevěný kříž, který byl přenesen Z nedaleké Kalvarie a býval umístěn
V katedrále, jsme nespatřili, protože byl převezen na Výstavu slo-
venského umění do Prahy. Nemohli jsme ovšem opomenout navští-
Viti oltář tří mučedníků košických. (Byli to jesuité Melichar Gro-
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decký, Štěpán Pongrác a ostřihomský kanovník Marek Krisina,
umučení za víru V noci Z 6. na 7. září 1619). Vnější architektura
katedrály není tak bohatá jako u sv. Víta V Praze, ale působí svou
monumentálností. Pravým divem stavitelství a S plastiky je severní
boční vchod „porta aurea”.

Nezbylo nám času na prohlídku ostatních částí města, ale sta-
čilo, co jsme viděli kolem katedrály na Hlavní ulici. Je to nejkrás-
nější a nejpamátnější část Košic. Národní divadlo, za ním pak upro-

' V ' V/střed roztodivných fontán V malém parčíku ve stredu ulice tyci se
vlajkový obelisk, starobylá zvonice, samostatně stojící u katedrály,

ˇ ' ' h ' k d 'l k I M' hlpred ni nova soc a sv. Vaclava a za ate ra ou ap e sv. ic a a.
Z Košic jsme odjeli přes Obišovce do Prešova. Bylo již k osmé

hodině večer, když jsme vystupovali V Prešově na nádraží, kdenás
čekalo opět slavnostní uvítání. Rektor kněžského semináře kan. Mons.
Antonín Rojkovič nás pozdravil uvítací řečía dvě děvčátka, jedno
ve skautském a druhé V národním kroji, podaly dr. Cinkovi kytici.

Než jsme začali S prohlídkou města příštího dne, představili
jsme se jak obvykle nejvyšší církevní vrchnosti. Nejd. p. biskup
Msgre Pavel Gojdič dával právě exercicie kněžím V Ružomberku,
proto jsme se představili jeho zástupci gen. vikáři prelátu Mons. dr.
Mikuláši Russnákovi. 8

Ráno jsme byli na mši sv. V římsko-kat. kostele sv. Mikuláše.
Z gotického velkého skládacího oltáře zbyly tu velmi cenné obrazy,
umístěné nyní V kněžišti po bocích nad chorovými lavicemi. Chrám
je pravou pokladnicí starého umění církevního. J

Po návštěvě u gen. vikáře jsme odešli do bisk. residence. Bis-
llšupskýl tajemník O. Andrej `/Suchý nás ochotně provedlk residenci,

atedrá ou i kryptou a vy ozil všechny pamatnostiz V sa ristii nám
ukázal originální monstranci, zhotovenou podle návrhu p. gen. Vi-
káře dr. Russnáka. Monstrance se totiž dříve ve Vých. Církvi ne-
použíăalo. ;I'eprve Iiâyní, kdydzačíná rozkvétat úcta eucharistická a
B. Sr ce Paně zava i se něk e monstrance podle vzoru řimského.
Zvláště V diecési prešovské propaguje nejd. p. biskup Gojdič tuto
úctu a zavádí také užívání monstrance. S S

V kryptě jsme navštívili hrob rusínského Sušila, Alexandra Va-
siljeviče Duchnoviče. Prešov měl to štěstí, že tam 21 let působil A.
Duchnovič jako kanovník katedrální kapituly, vůdce mládeže a otec
Všeho národa. Nemohli jsme pominout hrobu tohoto nejpřednějšího
buditele podkarpatského lidu, abychom nevykonali krátkou pietní
pobožnost.

Nato jsme shlédli ještě nový klášter se sirotčincem řecko-kato-
lických sester Neposkvrněného Početí. Skoro bychom řekli, že je
to štěstím pro ty sirotky, že jsou sirotky. V budově všude tak krásně,
čisto, ctihodné sestry se všemožně starají, aby jim nahradily domov.
Prozatím tam byla umístěna také jedna třída nového ruského gym-
nasia, loni založeného nejdp. biskupem Gojdičem.
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Zakončením zájezdu byla cyrilometodějská akademie v semi-
nární aule. J .

Za zdar naší pouti poděkovali jsme adorační pobožností k Bož-
skému Srdci, Páně. Bylo to zvlášť dojemné, že jsme,se klaněli Spšisiteli
V nejsv. Svatosti prave V recko-katolicke katedrale a po zpusobu
církve východní. Tehdy jsme nejvíce pocítili blízkost, ba skutečnou
jednotu našeho Východu S námi V lůně téže matky Církve. To, čím
žijeme a Z čeho čerpáme sílu a nadšení i útěchu na Západě, totiž
úctu k Eucharistii a ke Srdci Páně, to jsme našli i na Východě. A nic
nerušily dojem rozdíly vnějších forem. Naopak nesetřený pel novosti,
jakým na nás působily úpěnlivé ektenie, radostně stichy a písně, a ve-
lebná vážnost obřadů jen Zvýšovaly Zbožnost. Tato vnitřní jednota
obojí církve projevila se takřka symbolicky i zevně. O. M. Petra-
šovičovi, který celebroval, přisluhovali dva Z nás, po pravici řecko-
katolík jako první jáhen a po levici římsko-katolík jako druhý jáhen.

' Tak se schýlily nezapomenutelné dni naší cesty ke konci. S pocity
vděčnosti loučili jsme se na druhý den ráno se svými štědrými hosti-
teli, abychom nastoupili zpáteční cestu (V sobotu 24. července). Ně-
mecká skupina V čele s P. Sedlákem se vydala do Spišských Vlach,
odtud do Sp. Podhradie a Sp. Kapituly, kde navštívili kněžský se-
minář, pak do Levoči, Kežmarku a do Tater, kde někteří vystou-
pili dokonce i na Gerlach. Sest nás se VSp. děkanem dr. Cinkem
odjelo přímo domů a zbytek odejel do Strby. ˇ

Vzpomínáme-li nyní na chvíle, prožité u našich bratří východ-
ních, děje se to Vždvy S pocitylhlulăoké vděčnosti ke všem, kteří se
zaslouzili o zdar nasi pouti. Pan Buh jim zaplať. Účastník'

4 STANISLAV SVOBODA (OL.):

SMYSLENÍ BUDITELE P. SYCI-IRY
DLE JEHO KAZANÍ.   

Často se namítá Církvi, že se zpronevěřila slovům Páně. Slova
Kristova: „Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve, ne-
b d I I - v v- „11 v- -I I v--I' I I d b -.I Ou ete miti V sobe zivota narizuji pry prijimani po o oji zpu-
sobou. Církev však odpírá svým věřícím podávání Z kalicha, je tedy
neposlušná, plníc jen část Kristova příkazu. J O

Sychra praví na to: „Nemaje zde S odporníky co jednati, ne-
slušné, ano směšné by bylo, kdybych na tuto silnou námitku příliš
Obšírně odpovídal a se v školní hádky a mátoniny bpzľpotřebył za-
vravoral”. K utvrzeni katolıckeho lidu pravi jen: „Ve-rice pevne, ze

° ° O I I V ' /V' Vpod jedinou zpusobou chleba dle cirkevniho obyceje na oltari posve-
ceného... pravé a živé Tělo Pána našeho Ježíše Krista přítomno

11 Jan 6, 54. V I
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jest... toho pobožného domnění jsme, že přijímajíce pod jednou
- Izpůsobou oučastni bývame celého Ježíše”.12

Jest ovšem pravda, že Církev zavedlapřijímání pod obojí, jsouc
k tomu donucena velkými nepokoji. K tomu však měla právo, neboť
Kristus jí ponechal určitou volnost. Vidouc však, že přijímání pod

b -I ov I ' V I ˇ I Ih v v--I I Io oji muze snadno vesti k zneucteni Krista svatostne O a ze prijimani
pod jednou je proto lepší, kalich opět zakázala. V

Protivníci zákazu kalicha odvolávají se na slova sv. Pavla V 1 I.
kapitole prvního listu ke Korintským. Je to však marné, „neb V té
kapitole apoštol zřetedlně učí, že se pod způsobou chleba opravdivé
Tělo Páně... přijímá, ne Však nějaká toliko podobizna a znamení

I ~ - I I . - V ' I v I v/pamatky jeho, jak odporna stranka proti zretedlnemu vyrknuti Jezi-
šovu a Pavlovu zastává a věří”.13 Když Však se tolik odvolávají na
slova sv. Pavla, proč neposlouchají i jiných jeho příkazů? ,,Poslušni
buďte správců svých a poddani buďte jim, napomíná apoštolPavel1'“"

' I ' I ' OV . V/ I V Í I V /O one e m si i muzeme s sice ne rave ze rani na ır-Pkvı çđy Y1I3Yr__, _ ,ly „P“ I“ ,C,
kev nase (I), jako by se nam jeji vinou skrze odjimani kalicha zkraceni
aneb křivda stávala”.15 Katolíci mohou se spolehnout na své duchovní

Q ı 0 vlv I ø vv 0/ nvudce, neboť oni vedeni Duchem Jezisovym jen to narizuji, co je
k slávě Boží a spáse věřících.

Jak tedy má katolík jednati S jinověrci, Zejména s protestanty?
' V I I I V ' ' I V Í ' V I Í'Sychra ukazuje tu prani cisarovo: „Milostivy zemepan ne jenom zada

abychom se stránkami od Církve naší odloučenými tiše snášeli a jim
V provozování jejich služeb Božích překážek nečinili: nýbrž abychom
se k nim laskavě a se vší mírností měli a jich dobrotivosti a lásce
předcházeli. Leží-li nám čest a dobré Církve upřímně na srdci, proti
tomuto nařízení, jenž se S učením a jednáním Ježíšovým výborně
srovnává, nikoli se prohřešiti nesmíme.”16

Své věřící varuje pak před nesnášenlivými úštěpky a výsměchem.
„Mnohý sice katolík důkaz své horlivé lásky k svému náboženství
I df ' I I V. I I V ° V Í ' ktim ati se domniva, ze druhe stranky ustipacnym jazy em V po-

směch a opovržení přivádí a k svému ospravedlnění na chování
některých Odporníků se odvolává, kteří prý zřídka které příležitosti
opomınou, V níž by nějak víru katolickou potupiti mohli. Ale jak

I ' - V/V0 V V V ' V Imalo pamatuje na rozkaz Jezisuv: ,,Dobrorecte tem, jenz vam zlo-
řečí !” -"Ať skutečně odporné strany O nás nectně a urážlłvě tlachají,
nechme jim toho spatneho potěsení, kterymz ducha nekresťanskeho
vyzrazují a na jevo dávají, že pravdy víry katolické jinak vyvrátitı
neumějí, leč ousměšky, klevetami a ctiutrhačným tejráním. Kéž by-
chom příkladu svatého Augustýna majíce s bratřímı jiného nábožen-
ství co jednati, následovati chtěli, o němž se ví, že hotov byl svou
biskupskou stolici sektářům donatistským postoupiti ...když by se
jenom Donatisté svých bludů srdečně odřekli a zase S Církví se spojili.

' I I I ' Í I I V I VAno zaznamenal v svych vybornych spisich toto krasne nauceni: Vzdy
I I ' I ° V'V' I b h °outrpnost s bloudicımi miti budeme a o to se pricinime, a yc om je

12 III, 332. -- 13 III, 336. -- 14 Žid. 13, 17. ---15 III, 339. - 161, 389.
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k povinnosti přivedli, ne však příčinu dali, by Si, na nás Stěžovati
I I V I V I

mohlı.“1,7_PřıV ,ton_1_ vsak nenı treba, ba nebylo by to ani dovbré, aby
se katolıcı pratelılı S protestanty. „Ta vsak schválena snasenlıvost.
bl "kl"d' ˇ'd'bh ˇ' `”'l"lˇane to erancı nı o 1 o nas neza a, a yc om se S temı Zprıznı 1, jenz

o náboženství jinak Smejšlejí a v nějaký Ouzký Svazek přátelství
V n 0 ' ø n n

bez potreby vstoupili aneb obcování S nımı vyhledával1.“18 Ve styku
S jınověrcı nutno býti co nejvíce opatrným, neboť vznıkají tu často
hádky a pohoršení.

P ]ak Snadno by mohl katolík uvrhnouti na sebe podezření, že“
straní protestantům, kdyby se S nımı častěji Stýkal. ,,Pozorliví skouma-
telé přirozenosti lidské vyšetřılı, že není lepšího prostředku, chceme-lı“
se dovědětı, jak kdo smejšlí, V čem Své zalíbení má, jako když vy-
Skoumáme, S kým nejraději obcuje, koho za přítele má; a že když
se nám poštěstí povahy jeho přatel a tovaryšů vyzpytovatı, tuť se
lehce a zřídka S křıvdou uhodnouti můžeme, jakým by Skutečně

O , I 1 0 Qbyl.“19,]ak pravdıva jsou tato Sloy,a,,je zřejmovz toho, že Sám Sychra je“
pro Sve styky S evangelıky podezrıvan Z nabozenskeho mdıferentısmu.

Pravıdlo toto však „není neomylné a nezřídka příčinou nespra-
vedlıvých úsudků bývá. Stává se za často, že člověk šlechetný S da-
remnýmı a Sobě,zcel,a nerovpýmı, obcuje. Ne Snad proto, jako by
V eıch obcovanı Zalıbenı mel, n brz Ze ho buď ovınnost ouradu,

' 1 J /V I I V “ Y' I " I B/ °buď zvlastni laska k tem pobloudılym, buď jıne prıpadnostı k tomu
mají.”2° Vidíme jıž, co vedlo Sychru ke styku. S protestanty. On
jako duchovnı pastyr mel prıvestı vsechny do ovcınce Kristova. Musil

- I ˇ I - ,tedy zbloudıle ovce vyhledavatı. D0k0nčení_

ii 17 I, 391. -- 13 I, 392. - 19 II," 47. - 20 II, 47-8.

ZPRÁVY A DOPISY sLoV. BOI-IOSLOVCŮ.
čiŠ ['f'j‹Z NEPOMUCENA V

Msgre Ferdinand Roveda, deset let rektorem Pap. koleje Nepomucena
pro Československo.

Dne 6. března oslavili alumni Nepomucena Srdeěnou domácí slavností deset
let rektorské správy Svého představeného Msgre Rovedy. Slavnost měla prostý a ro-
dinný ráz, protože by jinak bylo bývalo těžko vyjádřit, co znamená Msgre Roveda,
pro Nepomucenum, čím je československému episkopátu a čím je i Ceskoslovensku.
Svým alumnům je především přítelem a otcem. je to Skutečně jeho zásluhou, že
alumni, pocházející ze všech koutů republiky, náležejíce třem různým národnostem,
nesouce V srdci všechny tužby a bolesti domova, tvoří na mezinárodním foru Církve
pod vládou nástupce Petrova jednu rodinu. Když měl V r. 1928 přijat úřad rektora
po J. E. Msgre Ottavianim, nynějším assessorem Sv. Officia, navštívil jej tehdejší
vicerektor koleje Msgre Cerný a projevil mu radost nad tím, že kolej má Svého
nového představeného, a mimo jiné mu také řekl: „Naleznete u nás rodinu.” Msgre
Roveda rád _ vzpomíná na tato Slova Svého dřívějšího spolupracovnika, kterého si Pán
povolal k sobě ve dnech, kdy rektor Nepomucena dlel V Praze jako člen Suity kard.
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Verdiera na Kat. sjezdu. Dne 6. března, kdy alumni Nepomucena oslavovali jęhø
desítiletou ,,vládu”, kdy dopisy bývalých alumnů Zahrnovaly jej projevy vděčnosti,
cítili všichni, kteří měli šťastný úděl být mezi jeho ,,giovani”, že se slova splnila
v plné míře. Msgre Roveda „našel rodinu” a rodina nepomucenská našla svého otce,

Akademie Shrnula v prostých rysech vše, co Nepomucenum mohlo říci Svérnn
rektor ovi a on shrnul ve svém proslovu vše, co chtěl a co mohl říci svým ,,hochům.”

a Msgre Roveda pochází Z Milána, kde se stal po vysvěcení profesorem mate-
matiky V malém semináři. Jeho podivuhodná dobrota stojí v ostrém rozporu S dří_

v-v/ I /v d - h ' '›› V - - I Ih /Vvejsım suchym ura em a je o ,,gıovani marne hledali rysy jeho byvale o uradu
V eho ovaze a nenalézali ich, leč snad v eho řesnosti a nevšední éči i O ne'-P I P P J

VV/drobnejsi záležitosti koleje.
Černá rodina Z níž pochází, dala Církvi ještě jednoho kněze - „Dona Fran-

ceSco”, jak jej prostě alumni nazývají -- který byl pro věkový rozdíl žákem svého
I I I O 0 Vbratra, profesora matematiky v malém semináři. V Miláně získal si cetná vzácná

přátelství, mezi nimiž na prvním místě dlužno uvésti Srdečný poměr/ k bývalému
rektoru Ambrosiany a mılánskému arcibiskupovi -- Achillu Ratti, nynějsímu sv. Otci.
.Alumni Nepomucena bylı často svědky toho, jak Pius XI. nešetřil slovy a projevy
,přátelství a pozornosti vůči jejich rektoru. Mezi jeho přáteli je celá řada osob, jež
jsou čelnými bojovníky italského katolıcismu a .Katolické akce: rektor milánské
university P. Gemelli OFM., Vico Necchi, kard. Ferrari, Msgre Olgıati, com. Panighi
za mnozí jiní. Nejvíce přátelství však si získal Msgre Roveda svým postavením v Kat.
.akci italské. Není snad kněze ani laika v italské Katol. akci, jenž by nevěděl, co
pro ni znamená Msgre 'Roveda. Při pouhé zmínce o něm nemohou neprojevit svou
l'k bd'lk ˇ lk'ˇ' ' ˇd' h k 'h 'l 'h das u a O iv, aposto S e cinnosti a nevse nimu c ara teru sve o genera mo u-
chovního rádce. Kat. 'akce jest jeho velikou rodinou, Nepomucenum jeho malou
rodinou. A opravdu nechápají ani jeho chovanci této malé rodiny, ani jeho podřízení
Ja spolupracovníci z Kat. akce, jak může unésti Msgre Roveda na Svých .drobných
bedrech dva úkoly tak zodpovědné a těžké a zdánlivě neslučitelné. -

Rektorem koleje se stal r. 1928, kdy se mělo přikročit k přestěhování do nové
budovy, a kdy kolej prodělávala ještě přerod ze staré české koleje do koleje určené
pro Ceskoslovensko. Sám se přiznává, že se setkal S obtížemi, na něž se V životě
nikdy nechystal. Neznal řeči a neznal povah. Musel se ,,přeučit” ambrosianský ritus
na římský, aby střídavě s Msgre Cerným mohl mít slavné bohoslužby. Jeho alumni
mu rádi ještě dnes odpustí, když při slavných bohoslužbách přejde Z římského tónu
»do ambrosiánského při ,,Pater noster”. To je jen jedna z obtíží. Přinesl si však S sebou
nevšední charakter a srdce plné nadpřirozené lásky k duším, zvlášť kněžským duším.
A za deset let jeho rektorátu jedna obtíž po druhé mizela pod dotekem Prozřetel-
nosti a kolej byla obohacena nejedním darem shůry i od přátel pozemských. Pře-~
devším nutno se zmínit o přestěhování do nové budovy a o zakoupení letní vily
v Livorně, když stará vila v Trevi nevyhovovala. Za jeho správy byl zřízen úřad
spirituála, jejž nyní po P. Spatném T. J. Spravuje povolanou rukou P. Stork T. J.
Těžko vypočítat, kolik obětí a modliteb vzácného rektora bylo přičteno Prozřetel-
ností k dobru koleje. Už jen jméno Msgra Rovedy otevírá brány myslí a srdcí ve
všech římských kruzích až po ten nejužší kruh vatikánský S jeho Středem.

Jeho chovanci mu toto všechno vděčně připomněli na akademii, uspořádané mu
ik poctě dne 6. března, a které se duchovně zúčastnili všichni bývalí alumni. Jeho „du-
chovní snope_k” -V-1jak_řĹká -,- 42 kněží poslal mu dar 6o mší svatýclhgo hudební číslìa,
pisemny projev cs . epıs opatu a Em. kard. Kaspara a projev pre e tuv jmenem ce e
komunity nešetří chválou. A Msgre Roveda se svým stálým úsměvem, S očima, jež
spontánně hledají něco výše nad zemí a sypou dobrotu a lásku všem, kteří S ním
jednají, odmítá chválu od Své osoby a vrací vše na účty prozřetelností, na účty svých
spolupracovníků, Msgra Cerného, Dra Bezdíčka a P. Storka T. J., ano i Svých alumnů.
A mluví o svém jedinem predmětě - o lásce Boží a prozretelnosti a o lasce k bı-
lé ' ˇ k ' lb' ˇ ˇ'h"h ' '” fil' l'“' dbˇmu namest u Krıstovu. S i uje, ze vsic ni je o „giovani a ,, g iuo 1 jsou o re
zapsáni v jeho srdci, a že všem jednou bude S nebe žehnat. ˇ

]. S., áılumnus Nepomucena.

“- skzětøx A“ ,xÉ.=‹í.«ž;;fl.\,;‹,,z si
“ _.;:~';: 4,3;
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 ˇ ZE SARAJEVA. 3
V neděli 30. ledna udělil J. E. nejdůst. pan arcibiskup dr. J. Šarič V seminárníın

kostele sv. Cyrila a Methoda bohoslovcům arcib. semináře, jakož i františkánským
theologům tonsuru, 4 nižší svěcení a subdiakonát. Tonsuru přijalo 25 bohoslovců,
Z toho I6 františkánských, nižší svěcení 31, Z toho 7 františkánů. Na podjáhny byli
ordinováni 3 bohoslovci. Ačkoliv obřad trval tři a půl hodiny, přece byl kostel plný
věřících, což svědčí o zájmu našeho lidu o dojemné obřady svěcení. Všem ordinovaným
přejeme hojnost Božího požehnání. 4

Podle tradičního zvyku a podle přání Sv. Otce V encyklice „Studiorum ducem“
byla uspořádána Ve zdejším semináři na svátek sv. Tomáše Akvinského o půl jedenácté“
hod. dopoledne Slavnostní veřejná filosoficko-theologická disputace. Bohoslovci Condrić
(jako defendent), Kartely a Marijan (jako oponenti) Z 2. ročníku disputovali o nad--
národním charakteru křesťanství a o možnosti a historičnosti zázraků .a proroctví,
(témata to z fundamentálky) a bohoslovci Topič (jako defendent), Kömives a Sztrichi
(jako oponenti), Všichni z 3. ročníku, probrali filosofiçké téma z kosmologie o kon-
stituci těl. Před první disputací přednesl defendent Condrič. také práci o Kristově
historické existenci. Novosvěcenec S. Batinovič (V. ročník) přednesl církevně-právní
disertaci: „O Katol. Akci s právního stanoviska.“ Mezi' jednotlivými čísly zazpívali,
bohoslovci Bliedův: „Quotiescumque“ a Novák-Rožmanovu „Hymnu SV. Tomáše.“

Tuto disputaci, která byla i tohoto roku na Výši a svědčila O opravdovém Vě-
deckém Vzdělání, jakého se našim bohohoslovcům dostává, poctili svou návštěvou:
J. E. pan arcibiskup s kapitulou a duchovenstvem a františkánští profesoři i bohoslovci.
Jeho Excelence .nakonec poděkovala jak pp. profesorům tak iposluchačům a povzbu-
dila tyto k dobrému využití bohosloveckých let.

JUBILEA, JEŽ LETOS UKRAJINCI OSLAVUJÍ.
Ukrajinci toržestvenno obchoďat Slidujuči juvilejni roky. ˇ

ˇ 950-litt'a (988-1938) chreščenřia Ukrajiny.
9oo-litťa (IO38-1938) prohološenňa Bohorodyci Caryceju Ukrajiny.
390-litťa (I 637-193 7-3 8) Smerty kyjivskoho Mytropolyta Josyfa Veľamyria Rut-

skoho CSVV. ˇ
2oo-litťa (1738-I 9 38) počytanňa Presv. Sercia Isusovoho V ukrajinskim narodí.

12. III. 'I 7 38 r. Otci Vasylijany založyly V Miňsku perše Bractvo Isusovoho Sercia
i vidpravyly perše naboženstvo do Sercia Chrystovoho. (Nilles, De rationibus Festorum,
.Oeniponte 1885, 281). S 4 I ˇ

Ci juvileji majuť“ velyke značenňa dl'a ukrajinskoho narodu V časi joho reli-
gijnoho i deržavno-nacionaľnoho rozbytťa.  

Oslavy metropolity Rutského po Ukrajině a V Řím fD<

_Ukrajinci toržestvenno obchoďať V300-litnyj (I637-1937-38) juvilej Smerty ky-
jivskoho mytropolyta J. V. Rutskoho CSVV., Apostola Uniji.

Toržestva započatkuvav Svjatišyj Otec Pij XI. na toržestvennij avdijenciji Pytomciv
Ukrajinskoho Papskoho Semynarja im. sv. Josafata V Rymi, ščo vidbulasia' dřia 28. IX.
1936 V litnij rezydenciji Sv. Otcia V Kastel Gandolfo. Sv. Otec Zajavyv ztoho pry-
Vodu svoju radisť, zhadav pro zasluhy, praci i česnoty ,Apostoliv Uniji-sV. Josafata
i Mtrp. Rutskoho ta udilyv prysutnym Apostoľskoho blahoslovenňa.

Vid toho dňa imja J. V. Rutskoho staje ščo raz bil'še znanym izvelyčenym.
Peršyj Unijnyj Zjizd Ukrajinciv u Lvovi 23,24, 25. XII. 19 36. [„Museum“ č. 4.

,1937) započatkuvav miž Ukrajincamy cilyj rjad toržestv V česť ˇMtr. Rutskoho.,
Cerez i937 rik Vidbuvalysia juvilejni toržestva V čest Mtr. Rutskoho V Slidu-

jučych Važnišych miscevosťach:  ˇ
Ulaškivci 5. II. V Cerkvi OO. Vasylijan. ' ` - ˇ
Vídeň 21.. II. V hreko-kat. cerkvi SV.. Varvary - na nych Vzj av učasť Preosv.

Josafat Kocylovskyj CSVV., peremyskyj Epyskop. A
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Rym 28. II. V cerkvi Hreckoji Kolegiji sv. Atanazija, de kolys Včyvsia J. Rutskyj,
'Vidbulasia Archijerejska Služba Boža, - spivav chor ukr. Pytomciv u Rymi, a Večerom
ˇtoho samoho dňa V Ukrajinskim Papskim Semynari im. sv. Josafata Vidbulasia juvi-
=lejna akademija. Na toržestvach Vzjaly učasť -J. Em. Kard. Tisserant, - sekretar Kongrę_
gaciji pro Ecclesia Orientali, J. Em. Kard. Marmagi, - buvšyj papskyj Nuncij V Poľšči,
Epp. Kocylovskyj CSVV., F.pp. D. Niaradi, o. D. Tkačuk CSVV. - Archymandryt.

L”ViV 21. III. Pytomci Ukrajinsko-katolyckoji duchovnoji Semynariji uladyly
juvilejnu akademiju V Sali Velykoho Teatru u L°Vovi. - V cerkvi OO. Vasylijan
Vidbuvalysia juvilejni teržestva ěerez 9 dniv 19.-27. XI. Zakinčylysia Archijerejskoju
Služboju Božoju. jaku Vidpravyv Preosv. I. Bučko. - 13. XII. juvilejni toržestva uladyly
tučenyci škil Sester Vasylijanok.

Peremyšl' Juvilejni akademiji uladyly Pytomci ukr.-kat. duch. Semynariji dňa
13. III. a dňa 9. V. Eparchijalnyj Instytut Kat. Akciji pry Spivučasti vsich religijnych

si kuľturno-osvitnych ustanov. V
Ta ne Vsiudy možna bulo urjadyty juvilejni toržestva V 1937' roci. Cyslenni

parochiji prosyly svojich miscevych Ordynarijiv o prodovženňa Juvileju šče na I 9 38
rik. Tomu Ukr.-kat. Epyskopat na konferenciji u L°VoVi dňa 23. XII. 1937 prodovžyv
Vidsvjatkuvanňa 3oo-litnoho juvileju Smerty Mtrp. J. V. Rutskoho na cilyj 1938 rik.

Stanyslaviv 6. II. 1938 toržestvenno Vidsvjatkuvav juvilejni toržestva. Po vsich
ukr.-kat. cerkvach Vidpravľalysia toržestvenni Služby Boži za .kanonizaciju Mtrp.
Rutskoho. Po tim Vidbulasia juvilejna akademija, jaku uladyly V Sali ukr. Sokola Vsi
religijni i nacionaľno-osvitni ustanovy Stanyslavova. Toržestvamy opikuvalysia-Preosv.
Hryhorij Chomyšyn i Epp. Pomičnyk Ivan Uatyševskyj.

Krim toho Otci Vasylijany šče zvelyčyly Mtrp. J. V. Rutskoho-svoho Vidno-=
“Vytel'a-uladžujučy juvilejni toržeˇstva V slidujučych monastyrjach: V

Prudentopolis - Brazylija, Zovkva, Krystynopil, Lavriv - Bohoslovy CSVV.,
Bučač, Krechiv, Peremyšľ, Dobromil, Drohobyč. 4

OS tak zvelyčyly i dal°še zvelyčujuť Ukrajinci Apostola Uniji Mytropolyta
,Josyfa Veľamyna Rutskoho CSVV. ' ˇ lv-N. Kret C. S“v Vary tja V.

Misijní Sjezd na počest metropolity Rutského.
Otci Vasylijany uladyly V dřiach“ 24.-28. I. ceho roku misijnyj Zjizd u Žovkvi

(kolo Ijvova) -Z nahody 3oo-litnoji ričnyci Smerty kyjivskoho mytropolyta Josyfa
Veľamyna Rutskoho C. SV. Vasylija V. Prybuly na ňoho misionari majže z usich
Vasylijanskych monastyriv u I-Ialyčyni.

Zavdanňam ceho zjizdu bulo zvelyčyty pamjať Podvyžnyka, Apostola i Obo-`
ronçia Uniji -- Mtrp. J. V. Rutskoho CSVV. a takož zakripyty misijni tradyciji
'V Cyni SV. Vasylija V. _ V

Zjizd počavsia toržestvennoju Služboju Božoju. Vidkryv joho i provodyv na-
radamy invienem. Otcia Protoihumena - o. Vitalija Hradiuka CSVV. - o. Pavlo Teo-
dorovyč CSVV. Sekretarem buv o. Konon Poliško CSVV. 1

Na zjizdi bulo 18 referativ - Vykladiv, po jakych Vidbuvalysia dy*-`kusiji.
U nych Vykorystano dovholitnyj dosvid Vasylijanskych misionariv, uloženo i zibrano
zasady i normy do daľšoho hološenňa Vasylijanskych misij. N_ K__t Č5ˇgy'

Lavriv IO. III. 1938.

Z JIŽNÍ AMERIKY.  
'Začátkem prosince rozjeli jsme Se na prázdniny, chtíce aniknoati na nějaký čas

tropıckěma žóíra palěwěko Slunce. 'U Cornmba. '
Parník nas odfvezl do Porto Esperança a odtud pak jsme njížděli 'vlakem přes pláně

ematto-grosskě do jižní ěúístı' Země, kde je podnebí ivmnohem mirnëši a kraj zemědělsky.
Vlak nbøíněl již tři hodiny a ještě jsme neviděli ani jednoho města, ba co dím, ani jedné

fvesnice. Najednou trať přešla do velmı' Sypkě půdy, počaly Se Zdfvikati mračna pracka,
který pronikal do vozů a zanedlouho pokryl cestující úplně. Hrozně postavení. Před 'většími
stanicemi Se každý Snažil Setřóísti tn 'vrstva prackn, která ma Snad přidćífvala tělesně vaky,
ale cestu též ma fvelmı' Znepříjemňofuala.  3
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Konečně po desítihodinové cestě, když se již smrákalo, uzřeli jsme dole v údolí hělajíeí
se středisko jižního Matto-Grossa -- Campo Grande. Byl to cíl naší cesty. Vžili jsme se
hrzy do poměrů a líbilo se nám tam velmi. Město však nemá mnoho přírodních krás, leží
v mírné kotlině, nad níž se táhnou řiré roviny, porostlé travou. Popásají se tam ohromná
stáda dohytka, patřící blízkým farmám.

Přihlížily se svátky vánoční. Nastal ruch v celém městě. Vypomáhali jsme v kostele
ve zpěvu a ve vyučování náhoženství, připravujíce se na příchod Božského dítěte. Na
půlnoční kostel nemohl pojat všechny ty, kteří se chtěli dostat dovnitř. Nádherné jesle hyly
postaveny na hočním oltáři. I Zde se již naučili lidé tu krásnou vánoční koledu ,, Tichá
noc“ a zpívali ji v portugalském překladu, za doprovodu varhan. Mnoho lidí připravilo
se k přijetí Pána ježíěe do svých srdcí, hylo to však přespříliš' málo proti dvaceti tisícům
Ohyvatel tohoto města. Třeba si Znovu uvědomiti Kristova slova : Messis quidem multa,
operarii autem pauci. A e -

V polovici ledna jsme již odjižděli do Corumhá, které se nazývá pro svou krásu
„Princezna Paraquaye“. ]á však jsem se cestou zastavil u Otců redemptoristů v Agui-
dauana, užívaje po celý týden jejich pohostinnosti. Aquidauana, na rozdíl od Campo Grande,
má krásnou polohu. Kol dokola jest věnčena pahorky a kopci, pokrytyimi stinnými lesy.
Kolem města teče řeka téhož jména, překlenuta jsouc železným mostem. Sem tam po řece se
řinou uzoučké kanoe s ryháři a mizí ve stínu rámoví, klenoucího se nad řekou.

O V sohotu jsem oćýel s jedním Otcem, velkým svým přítelem, s kterým jsem praktikoval
angličtinu, do hlízké vesnice Tanay a zůstali jsme tam přes neděli. Prožil jsem tam s ním
překrásné chvíle. Vesnice má jen kapli a kněz tam přichází jedenkrát za týden. V sohotu
přijede, zůstane tam přes neděli a v pondělí se zase vrátí. O

Bydleli jsme v místnosti související s kaplí.“Napřed jsme ji ovšem očistili a umyli,
as tak ji přichystali k ohývání.

Na druhý den ráno vyzvánělo se k hohoslužhám. Kaple se naplnila ženami a dětmi.
A kde zůstali muži? Bolestně mi na to poukázal Padre Emilio; doufá však, že se mu
podaří s Boží pomocí i muže přivésti do kostela. Po mši sv. jsem mu vypomohl ve vyučo-
vání náhoženství. Viděti ty živé oči ve snědých tvářích, pozorně vás sledující ve výkladu,
dá vám novou chuť a lásku k nim a jakousi naději, že Bůh dá svoji milost i těm dětem
Západu. ' d

Když nastal večer, Zvonek na věži vyzváněl „Ave Maria“. Zdaleka hylo sl)/Šeti
Z nakupených černých mračen slahé hřmění, sem tam Zatřpytila se mezi mraky hvězda. Sumě-
jící palmy dodávaty nočnímu klidu jakési posvátnosti. Zahlýsklo se. Vešel jsem do světničky.
Padre Emilio dokončil svůj hrevíř. Sedl jsem si naproti němu a nemajíce co dělat (nechtělo
se nám totiž ještě spát) havili jsme se a nakonec jsme to ukončili písněmi anglickými,
českými a portugalskými. Kdyhy nás někdo poslouchal, jistě hy se mu nejvíce líhil poslední
„trojzpěv“ anglicko-česko-portugalský .' O Holy Name -- K nehesům -- O Doce Mae. -
Druhý den mi zůstaly jen vzpomínky na pěkné letní vánoční prázdniny. Salm-dn.

Z ČINNOSTI BOHOSLOVECKÝCI-I JEDNOT.
Zpráva o Slavnostní akademii na počest XVI. výročí

jkorunovace ]eho Svatosti Pia X1.
Io. února t. r. konala se v pražském semináři akademie na počest Sv. Otce Pia XI.

u příležitosti IIˇ6. výročí jeho papežské korunovace. Slavnostní akademii byl přítomen
J. Em. nejdůstojnější pan kardinál dr. Karel Kašpar, Zástupce nuncia msgre Burzio,
členové kapitul, profesoři bohosloveckých fakult obou universit a jiní vzácní hosté.

 Ve svém proslovu kol. Otradovec ocenil činnost Sv. Otce Zvláště za poslední
doby, kdy Selmu podařilo S pomocí Božíušťastlně překvonati těžkot/1, nemoc; poukázal,
Ze v oslabenem tele namestka Kristova bıje Stale Statecne Srdce horıcı laskou ke Kristu
ia jeho mystickému Tělu. A odtud prýští též 'i naše Synovská oddanost k Sv. Otci -
všech nás, kteří se připravujeme ke Svatým Svěcením.
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Za německé bohoslovce mluvil kol. Funk o pastýřské bdělosti sv. Otce, jenž
Zvlaště v posledních encyklikách se obrací k světu S poselstvím ,Boží Pravdy, aby
katolíci rozeznali blud od nauky Kristovy.

I Nato přečten rektorem semináře msgrem. drem. Beranem blahopřejný telegram
sv. Otci, tlumočící radost všech přítomných nad tak vzácným jubileem a přání ještě
dlouhého života. r

Program byl Zpestřen sborovými zpěvy a komorní hudbou.
Na konec se ujal slova Em. nejdp. kardinál; poděkoval všem, kteří se přičinili

O lesk Slav,ıĚoSti.v§/yš. Otec ;- pokračpıwíalal jeho Eminencg E- jp lpbvzláštním dctitelem
sv. Terezie y ezıs Ovy, jiz Sam pro asi za svatou a jejız asii u V Lisieux al Sv'm
kardinálem-legjiitem posvětiti. Tato malá Světice pravila před svou smrtí, že sešle déšť
růží a že bude pomáhati kněžím. Déšť růží dopadne se štědrostí nevyčerpatelného
pokladu na všechny přisluhovatele oltáře, kteří poprosí o tuto milost. Vybeřme si
tedy Z nebeských květin Zahrady bez hranic červenou, růžovou a bílou růži - lásku
k utrpení, vytrvalost V 'duchovním životě a kněžskou nevinnost. A jako ona, tak i my
přinášejme takové květy obětí svému Božskému Spasiteli.

Nato byla zapěna papežská hymna, a tím akademie zakončena.
Adolf Doležel.

Stojanova literární jednota bohoslovců olomouckých.
Činnost naší jednoty v letošním roce směřuje k důstojné oslavě 6oletého ju-

bilea Založení Stojanovy jednoty. Umínili jsme si proto S pomocí Boží vydat ročenku,
jež by zachytila činnost Jednoty od posledního almanachu „Stadium“ Z roku 1928..
Dáváme do pořádku Stojanovo museum a obsáhlý archiv. Konáme přípravy k vele-
hradskému sjezdu. Vnitřní život jest soustředěn v kroužcích, o jejichž práci něko-
lik poznámek: I

Literární kroužek: 18. ledna bylo vzpomenuto šedesátin V. Dyka. Předseda
Josefík přednáškou a ukázkou tvorby básníkovy přiblížil posluchačům osobnost Dy-
kovu. 18. února týž promluvil O Březinově poměru k Bohu. Kol. Tvarůžek 'měl
Igìřednášku ,O liter. tvorbě žyręšlbrachta alľoìll. Ilvìlpsi. 2,5. lelżlna jsme S napjetímˇvy-
S echli V Sale Zerotına pre nas y Jana Za ra nic a (Basnic a imaginace) a jana Ce a
(O poesii a próze). `3. února nás navštívil dr. Braito a upozornil nás na bývalgu
spolupráci „Hlubiny“ a bohoslovců. Na I6. března je určena přednáška básníka
Dokulila. Péčí kroužku vydána přednáška dra Drábka: Masaryk a náboženství, která
pro svoji výstižnost ja bohatost obsahu je tak oblíbena, že tiskneme již druhé vydání.

A Cyrilomet. kroužek pracuje dle Starých tradic -- prohlubuje vědomosti Z unioni-
stického oboru. Všímá si hlavně východních bratří, koná přednášky liturgické, aby-
chom poznali východní obřady. Zde nám neobyčejně pomáhají řeckokat. spolubratří
(Roman, Mirossay, Sereghy), kteří S ochotou nás zasvěcují do jejich obřadů, liturgie.
Nové směrnice a cesty nám mají ukazovat odborníci Z venčí. Uvádím několik vět
Z přednášky Msgra Fr. Jemelky o Ť dru Ant. Bauerovi: ,,7. prosince 1937 Zemřel
velký syn slovanský a česká veřejnost jeho úmrtí úplně ignorovala. ...Velká chyba
našeho katolicismu je, že se' příliš dává orientovat Západem. .. ,Zásadou Ťarcibiskupa
bylo: »Padni kam padni, pravda musí zvítězit. . .‹ Nebyl přítelem frází, nechal vždy
mluvit čin. .. Byl to kněz, který denně hodinu adoroval.“

Kol. Bombera měl přednášku na oslavu výročí zvolení papeže Pia XI. na téma:
,,Pius XI. a unionismus“. Několik myšlenek: „Metoda Sv. Otce jest -- láska. Jest třeba
nejdřív poznat a pak milovat. Vědecká práce je plodná a užitečná, je-li zavlažována
modlitbou.“ (Tuto přednášku jsme rozmnožili, těší se oblibě).

Sociolog. kroužek: Na veřejnou schůzi bylpozván do Semináře poslanec a prelát
Msgre Fr. Světlík. Podal nám přehled politické Situace na světě. Po přednášce Seroz-
vinula čilá a dlouhá debata o poměrech slovenských. P. Dolanský, dómský vikář nám
referoval o činnosti jocistů a její aplikaci u nás. Dva členové měli přednášku, Z nichž
jedna „Sociální řád sv: Jakuba“ a druhá O denníku Rachmanové ,,Studenti, láska,
Ceka a smrt.”- (Hymer)

S Pěvecký kroužek se tuží pod vedením Vp. Olejníka 'na liturg. den 27. března.
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 NOVÉKNIHY  
A. Oliva: MŠE SVATÁ. Kotrba, Praha,

Kč 24.
V době tak slibně se rozvíjejícího liv

turgického hnutí, kdy katolík nechce být
pouhým divákem při Iiturgických úkov
nech své víry, nýbrž touží nořiti sespolu
S knězem V hloubku jejich symbolického
a mystického obsahu, rádi Sáhnou věřící
po této knize, která provádí Věřícího od
vstupních modliteb až do posledního ev
vangelia, Seznamuje S jednotlivými částmi
a jejich postupem slohem prostým, jas-
ným, rsrozumitelným. Jest V knize Vše,
co má vědět ten, kdo chce mši Sv. nále-
žitě rozuměti a zbožně jí býti přítomen
V duchu církve.

Peter Lipperr- UNSERES LEIDENDEN
HERRN REDEN U. SCI-IWEIGEN VOR
DEN MENSCHEN. Hzxđzx 1938.

V šesti postních promluvách ukazuje
Lippert na Eucharistii jako na závěť Kris-
tovu. Poslední Večeře a Spojení lidské
duše V Eucharistii S Bohem - zvláště V jev
jím zápase - jest výrazem nesmírné Kristo-
Vy lásky: pouze V síle této lásky Stává se
všeobecný příkaz lásky uskutečnitelným.
Vłdalších osmi kázáních - nadepisuje je
›Učastníci pašíjí‹ - Staví naše utrpení
ve vztah k utrpení Kristovu, které dává
lidské bolesti Smysl. Autor podotýká, že
V každé době vyskytují se - jako kdysi
na Kalvarii - _»účaStníci pašíjí«, kteří u-
trpení nechápou. Problém bolesti roz-
uzluje V smrti, jakožto posledním velkém
utrpení, které vede k dokonalé očistě. -4
Posledních Sedm promluv pojednává O
mlčení nebe ke utrpení Kristovu. (Předě
nesl je V roce S1928.)

Dr. Anz. Čølø o. P. .- o PovAzE
SVÁTOSTNÝCH CHARAKTERŮ. Olo-
mouc, 1938, str. 120, cena Kč 16'-.
Expeduje Administrace Revue Na Hlu*
binu, Olomouc, Slovenská 14.

K nejtěžším otázkám theologie patří
nauka O Svátostných charakterech. Dr.
Čala odvážně řeší tuto otázku ve svém
díle, jež právě vyšlo. Studuje S největší
důkladností povahu svátostných nezrušiv
telných znamení, cestou vylučování ne“
správných pojmů dospívá k jasnému
ohraničení své věci. Celé dílo je psáno
důkladně, na solidních základech nauky

VJAndělského Učitele. le to V nasi české
literatuře novinka, po které rád sáhne
ten, kdo se zabývá posvátnou vědou a
kdo chcelépe_ poznati nauku O svátostv
ných nezrušitelných znameních, která
jsou vtiskována do duše Svátosti křtu,
biřmování a kněžství.

Odborné zpracování tak důležité otázv
ky a zdařilé podání její jest chloubou pro
českou bohovědu. Doporučujeme co nej-
vřeleji tuto knihu, potřebnou katolické
inteligenci. le též vhodným dárkem pro
novosvěcence. I

Dr. Prø/øøp Švøøh .- DARY DUCHA
SVATÉHO. Edice Krystal 1938, 160 stran
za 12 Kč.

Z připojeného seznamu použití literav
turya zjvlastního zpracování nutno konv
Statovat důkladnost, S jakou autor pojedv
nává O tomto tématu. Kniha má dvě
části: Dary Ducha SV. ve zjevení božím
a Theologický 'výklad darů Ducha Sv.

Ý Lze doporučit jako vhodný doplněk
dogmatiky, po př. i jako příručku homiv
letickou.

SVATÁ MARKETA MARIE ALACO›
QUE. Vydaly Školské Sestry O. S. F.,
Praha XII., Korunní 4, - 1937, str. 208,
17 Kč. Fotografie a obraz Světice.

Jistě vhodným prostředkem probuzení
a zvroucnění nábož. života naší doby
je četba životopisů Svatých.

To plným právem platí zvláště O živov
topisu sv. Markéty Marie, jíž Pán ukázal
své trpící a nekonečně milující Srdce,
pramen to hojných milosti a pravé zbož-
nosti.

Kniha tato je velmi vhodná zvláště pro
duše, které se chtějí věnovat laickému
apoštolátu, křesťanské charitě.

F. Tomášek: ŽIVOT DÍTĚTE V MI-
LOSTI POSVĚCUJÍCÍ. Olomouc, Lid.
knihkupectví, cena 10 Kč.

Známý pracovník V oboru katechetiky
podává V této knížce hlavní Směrnice
pro moderní dětskou pastoraci. Jednotli-
vé stati Opatřuje seznamem nejlepších
a nejnovějších praktických příruček, tak-
že kniha už tím má větší cenu a stává
se nezbytnou' pracovní pomůckou těch,
jimž je Svěřen zodpovědný úkol duchovní
peče ø džii.
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Arnošt Oliva.“ KRISTOVO KRÁLOV-
STVÍ, Kropáč a Kucharský, Praha 1937,
str. 68.

Lidstvo dnešních dnů jde nesprávnou
cestou. Pramenem uzdravujícím nejen
celé národy, ale i jednotlivce, je návrat
ke Kristu, Králi lidstva, Králi pravdy a
spravedlnosti, Králi ukřižovanému a Králi
svátostnému.

To je hlavní myšlenkou rozsahem ne-
velkého, ale plného hlubokých a aktuál-
ních postřehů dílka A. Olivy. 1

, Možno doporučit jako velmi vhodnou
homiletickou příručku. .

Dr. ]0Sef Vrcbofvecký : T. G. MASARYK
A NÁBOŽENSTVÍ. Společenské podniky
v Přerově. Cena brož. 15'- Kč, váz. 25 Kč.

Autor podává v prvním díle knihy Ma-
sarykovy názory na náboženstvía Speci-
ální výroky, příznivé kotolicismu, vady
protestantismu a pravoslaví. ve druhém
díle vyvrací jeho nesprávné názory. Kni-
ha má zvláštní cenu právě tím, že autor
V prvním díle nechává na otázky odpo-
vídat přímo Masaryka, cituje jeho díla.

Škoda, že tak málo lidí zná skutečný
názor Masarykův na náboženství. Právě
ti, kteří se Masarykem tolik ohánějí, měli
by si uvědomit, jak vážně se on na ná-
boženství díval. 1

V knize je mnoho materiálu k před-
náškám ve spolcích. Na př. odpovědi na
jednotlivé námitky Masarykovy by se
daly přednést jako samostatné přednášky,
které by byly jistě aktuální, protože tyto
námitky jsou hodně mezi lidem, zvláště
mezi inteligenci, rozšířeny.

Také po stránce vnější úpravy kniha
dobře obstojí. - o -

K. Hasert - O. Katanu : DIVY SVÉ-
TOVÉHO ŘÁDU. Přeložil Dr. I. O. Mar-
tinovský, vydal ›Vyšehrad‹‹, Praha II,
Václavská ul. 12.

ˇ Otázky, které zajímají každého člověka,
jsou tu zpracovány ve shodě S učením Cír-
kve a nejnovějšími poznatky vědeckými.
Vznik a vývoj vesmíru, účelnost v pří-
rodě, vývojové teorie, historie člověka,
podstata duše a j. jsou podány vědecky
a při tom i pro neodborníka srozumi-
telně a poutavě. Hodí se výborně pro
studenty (ještě je straší darwinismus),
kněží v ní najdou hojně příkladů pro dů-
kaz existence Boží z účelnosti V přírodě.

ăi či;
S. il

jolana Gerelyťrvúí: DEI MI SVÉ SRDCE!
Kropáč SI Kucharský, Praha, 1938. 16 a
26 KČ.

»Každé děvče je určeno k tomu, aby
věnovalo někomu své srdce; bud' věčně
a výhradně nejsvětějšímu Srdci nebeské-
ho Snoubence nebo manželu a dětem...
Tu však hromadí se otázky. Kdo jest
povolán k tomu a kdo k onomu? Kte-
rému mladému muži smí děvče bezsta-
rostně věnovati své srdce? Jaká má být
povaha a činorodost muže? Co má děvče
od něho požadovati? Na takové a po-
dobné otázky věru není lehká odpověď.
Nikoli - lehká není - ale je jí nevyhnu-
telně zapotřebílflfi

(Z úvodu dra Tih. Tótha).

VZPOMÍNKY NA VDP. KATECHETU
P. ALOISE KREICÍÍHO. - Vyšlo u Jana
Muchy ve Velkém Meziříčí za 8 Kč.-

Tato nenáročná knížka O životě a pů-
sobení vynikajícího kněze chce být podle
výroku jednoho z přispivatelů pouze
prostou kytičkou vzpomínek, kterou kla-
dou vděční žáci a ctitelé k jeho hrobu.
Vznikla Z úcty 'a lásky oddaných duší,
jímž bylo dopřáno blíže poznati aspoň
po některé stránce nevšední osobnost
tohoto kněze podle Srdce Páně. ' ,

ODORIC DE PORDENQNE. De Venise
à Pékin au Moyen-Age. Téqui, Paris, 1938,
p. 120, fr. 10. Collection dirigée par Pierre
Deffontaines et Yves Simon. - S mapou
cest.

Vyprávění o cestách blahoslaveného
Odoriaa de Pordenone převedla v moderní
francouzštinu I-Ienriette Demoulin. íak“
putoval, středověký křesťan, misionář,
světec, V pozítří Křížových výprav a
výbojů Džingischana, syn sv. Františka
odchází, aby kázal Krista V Indii, Číně
a Střední Asii - dvě staletí před Xave-
riem. Pro pookřání Z únavy moderního
halasu a rámusení je osvěžující sledovati
apoštola Evangelia, který při veškeré ná-
maze misionáře má zrak i Sluch pro
krásu a život Dálného Východu.

Marcel De Carte, Profiessear øì ľUnı'*ı›erSitě
de Liěge.' LA PHILOSOPHIE DE GABRIEL
MARCEL. Téqui, Paris, 1938, p. 110, fr. 13 .

Filosofii Gabriela Marcela možno při-
rovnati k dílu Bergsonovu: Slučuje naděje,
kladené v novou filosofii, jež před našimi
zraky úsilně pracuje V reakci proti raciona-
lístickéınu idealísmu. G. Marcel, vyprostiv
se Z novohegelianismu, přichází k realis-

102



_`. .W

: žÍ.I."..3

_ - 1 `vŤ;I'.`›Š

6

mu, prostému a spolu Složitému, stvrzu-
jícímu »primat réaliste de l'existence‹, na
rozdíl od existenčních filosofii Heideg-
gera, Susperse, Berďajeva, Šestova a hlav-
ně Kierkegdarda, i jejichž linie se vine
›à ľentour de l'eXistence«.

Rozbor, zhodnocení M. de Corte jeví
Sympatií, ale nevylučuje kritiku.

CO UDĚLÁME PRO ZACHOVÁNÍ
A UPEVNĚNÍ RODINY? Zpráva O III.
kursu moravského kněžstva, o katolické
akci. Vydala Diecésní rada Katolické akce
v Olomouci 1937. 12 Kč.

Ve většině evropských států jest již
smrtelně zasažen kořen jejich života -
rodina, a tak tomu jest i v našem národě.
Odevšad zní volání po záchraně, pracuje
se mnoho, ne však dosud s úspěchem.
Ve spisku podávají vynikající odborníci
našeho veřejného života, , kněží i laici,
účinné prostředky k ozdravění rodiny.
Iest nutné pracovati pro záchranu tam,
odkud vyšla nákaza: na poli mravním
a hospodářském. šest třeba přetvořiti zka-
žená srdce lidská živou vírou V Boha,
láskou k oběti a sociální spravedlnosti
a sociální láskou dopomoci mladým k za-
ložení a rozkvětu křesťanské rodiny. Tento
kurs je neobyčejně důležitý ke studiu pro
každého, kdo chce podati pomocnou ruku
ehorému člověku dneška. _

André Gide: RETUŠE K MÉMU »NÁ-
VRATU<‹. Jul. Albert, Praha 1937, 10 Kč.

Dodatek, smutně poučný a naprosto
potvrzující závěry prvního spisku: »Ná-
vrat ze Sovětského svazu«, v němž jest
přece více svěžích pohledů do nitra pra-
eujících mas sovětského Ruska. V Retu-
ších však se již plně zrcadlí zklamaný
francouzský intelektuál - komunista S e-
vangeliem v rukou - a rozhořčení a kon-
trasty mezi sliby komunismu a Skuteč-
ností naplňují celé dílko, jemuž dodávají
ceny svědectví těch, kteří se věnovali
studiím Sovětského svazu . a osobně po-
znali poměry v Sovětech. Vykořistovatelé
a vykořisťovaní, třída proti třídě, nesvo-
boda a prolitá krev je výslednicí a krutou
obžalobou marx-leninismu, který přes ur-
čité úspěchy přece nenasytil duši a tělo
pracujícího člověka, nebot atheistický ma-
terialismus - jádro marxismu - nemůže
se státi a nikdy nestane živnou půdou
pro skutečné štěstí lidské. A André Gide,
ač komunista a kdysi nejvážnější Z přátel
Sovětů, odvrací se rozhořčeně od této

nové diktatury, vyrostlé Z dělníků a revo-
lučních karieristů a svými“ zkušenostmi
potvrzuje, že proti zákonům Božím se
člověk nevzpírá beztrestně. -ek.

ČERVENÉ VÄZENIE. Z franc. přelo-
žil I. K. Vydal »Slovák‹, Nov. a Nakl.
Uč. Spol. v Bratislavi. i

Spisek, který byl diktován osobními
zážitky autorky, jež prožila plných 8 let
v pověstných vězeních a vězeňských tá-
borech sovětského Svazu, vybudovaných
ještě pověstnějším komunistickým soud-
nictvím, jež na jedné straně ukazuje světu
V městě »Bolševu‹ ››zázrak<‹, jak učinili
komunisté ze zločinců Opět slušné obča-
ny, na něž se jezdí dívati cizinci, avšak
na druhé straně svými soudními procesy
a trestními metodami se hrubě vysmívá
všem lidským právům. Nejen křesťanský
svět, ale i komunisté sami (André Gide,
Pierre I-Ierbart, M. André Berthou) se
hrozí důsledku bezohledného teroru, kte-
rým vládnou ideoví cizáci nad Slovan-_
Skou krví. -- Brožurka vhodná pro kaž-
dého, kdo chce dobře poznati, jak ko-
munista jedná S odpůrci, i když jsou
proletáři, nebot' již nedbá o proletáře,
dosáhl-li moci. --ek.

Alja Raclamamzofva: TOVÁRNA NA
NOVÉHO CLOVEKA. Edice Akord, Brno
1937. Cena 36 a 47 Kč.

Román, vážící Z hlubin komunistického
Ruska plýtkost a marnost nemožného Sys-
tému životního, zachycuje úzkost a utr-
pení ruské duše, dohnané vším tím hnusem
k nejkrajnějším řešením životních otázek.
Problém pohlaví, rodiny, Společnosti roz-
bité utopickými snahami a vybičované
k jakémus živoření šílenými ideami bol-
ševismu - to vše vyvstává v živých líče-
ních naší knihy, jež už svým názvem
ukazuje na ubohou industrialisaci a zne-
Iidštění dnešní ruské Společnosti, vycho-
vané rudými hesly k boji proti všem prá-
vům . božským i lidským a pohrdající nej-
primitivnějšími právy přirozenými.

~ Každý, kdo má alespoň trochu zájmu
a Sympatií na osudech bratrského ruského
národa, měl by tuto knihu číst!

` Od téže autorky vydal letos Vyšehrad
jeji đznikz STUDENTI, LÁSKA, CEKA
A SMRT. 28 a 38 Kč.

Obsahuje léta 1915--1920, léta pozna-
menaná prvními zážehy bolševismu na
Rusi. Konec války, přípravy na revoluci,
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revoluce sama S jatkami lidských obětí,
utrpení inteligence a ďábelská rafinova-
nost a Spolu idiotství rudých - to vše je
shrnuto zde s takovou dokumentárností,
třebaže ne bez zaujatosti, že se nám po-
skytuje téměř historický už vhled do oné
doby. Psychologii ruské duše zachycuje
spisovatelka tak přesně, jak ji známe Z nej-
lepších ruských děl.

Tato kniha vyšla už v osmnácti pře-
kladech v celkovém nákladu asi půl mi-
lionu výtisků.

Georges Bernanos: DENÍK VENKOV-
SKÉHO FARÁRE. Román. Z francouz-
štiny přeložil Jan Cep. Vydal Melantrich
a. s. v Praze r. 1937.

Román formou deníku odhaluje drá-
savé city, dojmy a zkušenosti mladého
kněze. Muž, který prožil a prožívá na
sobě vše, co svět pokládá za největší
neštěstí, chce rozdávat útěchu jako kněz.
Kněz! Dnesv tak nerovné konkurenci
o lidská srdce a sympatie! »Snad ne-
budeš chtít, aby církev za ubohou půl-
hodinku v týdnu naučila radosti! A i
kdyby znali zpaměti tridentský katechis-
mus, nebyli by asi proto veselí.« Pravda
totiž nejprve osvobozuje, utěšuje teprve
potom. Ale jak? Pravda byla už předem
na dně lidského svědomí, ale štěstí, ra-
dost, útěcha? - Dostáváme ji proti zá-
konům logiky, psychologie, zkušenosti.
»Co na tom záleží? Všecko je milost.‹
Vřele doporučujeme. er.,

Klaus Mann .ˇ MEFISTO. Román. Vyšlo
V knihovně Palma u Sfings, B. Janda,
Praha 1937, 32 a 42 Kč.

V románě německé společnosti doby
poválečné personifikuje herec Höfgen
metamorfosy německé povahy, nakonec
sice zpité úspěchy nacismu, ale přece
nešťastné tím, »že věci jsou takové‹.
Korupčníctví a patronance .mocných to-
hoto světa, hrubé násilí a znásilňování
kultury ducha, rasismus a utopistické Sna-
hy nadšenců - to všecko vyvstává v de-
tailních líčeních románu a doplňuje tak
zprávy úřední.

Paul St)/ger: DIE RÖMISCHEN KATA-
KOMBEN. Vydal H. Smiđt u. C. Günt-
her, Leipzig, Verlag für Kunstwissen-
schaft. “

Autor, známý badatel archeologický,
pojednává V této knize S vědeckou přes-
ností a Svou vlastní metodou o původu
a významu římských pohřebišť. Dílo,

vzácné svou přesností, doprovází řada
obrazů, které je činí zajímavějším. Kdo
chce poznati katakomby, město svatých,
měl by sáhnouti po této knize.

Františe/e Lazec/eý _- ODENÍ KRÁLOV-
SKÉ. Sbírka básní. Edice Jitra v Praze
1937. -Stran 92, cena neudána.

Fr. Lazecký se představuje touto bás-
nickou sbírkou jako skutečný katolický
básník, stojící v plném světle katolické
Pravdy a Krásy. Básníkova intuice jde
až k podstatě myšlenky, která V nejužšírn
spojení svou jemností slaví se slovem
novou harmonii syntesy vjemu. Proto
»Odění Královské‹ není žádným l'art
pour ľartísmem nebo oplzlou písničkou
lidských vášní -v jakých dnes máme spou-
sty, ale opravdu velmi cennou sbírkou
básní, plných hlubokých myšlenek a po-
střehů.

josef M. Sedla/e.“ DOMOV - vydal Ju-
lius Sedlák v Rýmařově V lednu 1938.
Cena 10 Kč, ruč. jap. 15 Kč.

>Domov«, sbírka, básní, plná vzpomí-
nek, protkaných vřelým a něžnýrnvzta-
hem ke všem věcem rodného kraje, at
již je to ve vznešené kráse tyčící se
chrám nebo bílý jitrocel, rozkvetlá mez,
vonný mech, bílá kaplička nebo to za-
milované básníkovo srdce konvalinek;
tajemství hlasů, romance vřesu a Stín
bratrských stromů - vše dýchá zvláštní
Láskou svého Stvořitele, pod jehož zor-
ným úhlem se to básníkovi vybavuje.
Křehkost veršů a dětinský vztah ke vše-
mu z domova, co tolik hřeje, dokumen-
tuje značně citového básníka. j

Inful. prelóít Msgre jan Paul)/, JEHO
ŽIVOT A JEHO DÍLO. Jubilejní sborník
vydaný k jeho čtyřicetileté působnosti
na farnosti Smíchovské od jeho přátel a
spolupracovníků. " 3

Dr.]. Kađlmlleı VLASTENECKÉ VZPO-
MINKY. Stručná autobiografie. 46 stran
za 7 Kč. Lid. nakl. Olomouc 1937.

Dr. M. Larosz ZDE JEST EVAN-
GELIUM PRO DNEŠEK. Homiletická
knihovna Rozsevač - sešit první V Lido-
vém nakladatelství, Olomouc.

Em. Z Leš'eI9raa'a.~ ZÁRIVÝMI POHLE-
DY. Sbírka básní. Nakl. A. Srdce, Praha.

OBNOVTE RODINUI. Pastýřský list
o manželství a rodině vydaný arcibiskupy
a biskupy našeho státu. A
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JOSEF SOUKOP (BR.)z -

SVATÝ VOJTÉVCI-I, DRUHÝ BISKUP
ci-:SKÝ.==“›   
‹

Poctěno I. cenou V alumnátní soutěži.

Summarium: ln Saeculo X. nova regna oriuntur; Sed permulta propter
indigentiam internae organisationis (praesertirn ecclesiasticae) Statim post
mottem conditoris Sui periunt. Etiam Bohemia politice et in religione
nonduın unita est. Contra potestatem Stirpis Přemysl potestate aequalis
stirps Slavník Stat (habet propriam monetam, comercium, potestatem
militar. etc.) S. Adalbertus (Vojtěch) filius Slavník post electionem epi-
Scopalem ltaliam visitat et plenus afflatu ad Studia reformae Clunyacensis
in patriam rediit. I

Exemplari vita omnique conatu talia in dioecesi sua aiřere I Studet:
I. Reformam morum (contra mores corruptos, luxuriam, Sub Corona

venditionem, reliquias paganismi). ' ~
2. Libertatem externam Ecclesiae (anomalia in investitura, propria

. moneta episcopalis, Ieges ex anno 992, privilegium monasterii Břevnov).
3. Maiorem gradum culturae et confirmationem ideae nationis B0-

hemicae.
S. Adalbertus cultum S. Venceslai, et ita etiam nomen et culturam

nationis nostrae propagat; S. Venceslaus praecursor conatum reformae
Clunyacensis, traditio in Stirpe Slavník et nexus inter Vences. et Adal-
bert.; S. Venc. in Scriptis Saeculi X. tum latinis tum vetero-slavicis.

Exordium Legendae Christiani (Křišťan); Adalbertus ut amicus li-
turgiae Slavicae, Ecclesiae orientalis, ideae cyrilomethodianae (nexus ideae
c. m. cum idea S. Venceslai Adalberto notus est !).

Decessio S. Adal. exepiscopatu Pragensi, opus eius in Hungaria et
Polonia, martyrium, „ultio” expulsionis eius e Bohemia. Břetislav ( IO3 8)

A per ius iurandum in nomine totius nationis peccatis Saeculi S. Adalberti
se abdicat. I  

S. Adal. patronus et Scutum Bohemiae olim (c. g. annđ II26) et
nunc tum contra peccata quae iterum patriam nostram inundant, tum

O O O I . O I O I

COI1ÍI'a IHIIHICOS 1'1alIIOI'11S HOSÍYHC, qui HOS C1ľCl.1II'1SaCPlU1'1Í.

Mălokteré Století bylo Svědkem tolika politických přeměn dale-
kosáhlých Svým významem jako Století X. je to doba velkých pa-
novníků, kteří držíce v rukou hybné Síly, jež přetvořovaly svět, stali
se lzìkladfatelihnových ıìíší. Tvořilo Se budoucí lflěmecko Francíje,
Po S O, rıse uverska, ve moc Varja ů v Rusku, krá ovstvı c orvats e,
tvořily se i Cechy. Cetně říše dgesătého Století zpravidla Zanikají
Skonem svého budovatele, nemajíce pevně organisace vnitřní, O niž
by se Stát opřel, a která byˇ jej. udržela i V době năstupnických
sporů a Zmatků !1 Oto Veliký, P Stěpán Uherský, Hugo Capet, Tomi-
Slav, Václav Svatý i jeho nástupci Boleslavově, Měšek Polský, Basi-
leios II. --I Kdo Z těch . velikánů dílem Svým přetrvá věky? Ten kdo
dovede dáti Své Zemi kulturní jednotu a pevnou základnu církevní.
Rím Zmítaný úpadkem papežskě moci2 je Svědkem bojů a nízkého
Zăpolení O rozhodování V Církvi, snížen dobou nehodných papežůf'
na nichž Pán ukazuje, že iv lidské bídě a slabosti velkomyslně ř-ídví
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Svou Církev -- neboť, ač Sotva lze si mysliti většího ponížení křes-
ťanských zásad ve veřejném životě, přece je to doba úžasných světců,
náboženského vzepjetí a neslýchaného vlivu zásad Božích na celý
Svět. Pojem kultury a křesťanství jest téměř totožný, národy rostou
velikostí Svých světců, pyšní se stavbami kostelů a počtem kněží
a překonávají existenční obtíže Stálostí církevní organisace. Cim hlubší
křesťanský život tím vyšší kultura, čím větší askese tím delší trvání
a sláva.4 Toto je privilegiem národů velikých; a Z nových, vznikají-
cích, tvořících se národů dovede zaujmouti pevné místo jen ten,
kdo vynikne V ušlechtilém zápolení o Svatost Svého lidu. Tak vstupuje
na kolbiště dějin i národ český svým zakladatelem knížetem Václa-
vem lSva)tým5 a Záhy probíjí se na čestné místo dravou politikou
Boles avu.

Z velikých osobností X. Století Vzpomínáme Vojtěcha Slavníkov-
Ice,_biSkupa, českého mučedníka. Pokusím se promítnouti - byť jen
V náčrtu -` jeho dílo jako biskupa českého, do proudu tehdejší doby,
aby nám zazářilo aspoň několik tahů Světecké postavy imposantního
budovatele idej, jež mìly tvořitil buł‹):lojıcnoSt.Ĺ, h I Ih

Dne. I9. unora ro u 982 vo en y v Cec ac ˇ nastupce prvnı o
biskupa českého Dětmara. Zivotopisec té doby nám volbu popisuje :7
„Sešli se vévoda i obec a pronášeli různé názory o volbě nového
pastýře. Na konec však všichni pozvedli ruce, a vzduch se Zachvěl
voláním, že nemají lepšího a že jiný nemá být jejich biskupem než
domorodec Vojtěch, jehož urozenost, bohatství, hluboká moudrost
- vı v - I -I - I O - I -1 prıvetıvost se Srovnavajı S tak velıkym dustojenstvım. I je zvolen
podle tohoto návrhu biskupem země Vojtěch.” Popis volby, ač dikto-
ván již Znalostí Vojtěchova biskupského díla,8 Slovy ,,pronášeli různé
názory O volbě nového pastýře“ dává nám tušiti pozadí. Země ne-
byla jednotná. Politická a kulturní koncentrace, O níž Smírným po-
Stupem S úspěchem se pokusil Svatý Václavf nebyla dosud dokončena.
Čechy V našem -smyslu se teprve tvořily. Země, dříve rozdělená
V četná malá Samostatná území se Sice již značně Stmelila, ale o ve-
dení úplně jednotném nebylo možno dosud mluviti. Proti pevné
moci Přemyslovců stáli rivalové - Slavníkovci.

Panství Slavníkovské“ v druhé pol. X. Století zaujímalo téměř
polovici Čech, sahalo od Vltavy na východ až k hranicím morav-
Ským. Hlavním sídlem tohoto území byla Libice nad vtokem Cidliny
do Labe. Tam vedl kníže Skvělý dvůr a byl ve styku S vynikajícími
osobnostmi. Slavník sice uznával nad sebou Boleslava II., ale přece
užíval ve svém území téměř všech Suverenních práv. Takovýmprá-
vem na př. byl samostatný obchod a tažení mincí. Panství Slavní-
kovců leželo na důležité cestě spojující Prahu S Východem ijihemg
jejichúzemím vedly bohaté styky IS kraji kolem Krakova, anoi S Rus-
kem,“ jejich území stálo mezi Prahou a Zásobárnou sil na Moravě,
ve Slezsku a V Haliči. Spád celé české říše byl tehdy Směrem na vý-
chod a na jihovýchod“ a Slavníkovci dovedli tohoto proudění jdoucí-
ho jejich územím využíti. Na Libici byly čilé styky tržní, Stálý proud
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cizinců, obchodníků, misionářů a jiných nositelů kulturního hnutí.
Soudívá se, že součástkpu plıěáva oìišbývčıti trhy a vybíratıl cla bylo
i pravo raziti mince.“ S avnı ovci S utecně take mince razi i. Denary
jejich jsou zjištěny a určeny nade vši pochybnost.“ Měli mincovnu na
Libici, v Malíně a snad i jinde. Dnes opuštěn je názor o výlučně hos-
podářské funkci mincí v X. stol. a my víme, že k Zaražení mince
na Libici spolupůsobily potřeby kulturně - náboženské a účely státně-
politické, a že denáry Slavníkovské byly projevem jejich autonomie.“
Snad se ıiphp pšáva Zmlocnili usurpací, jíž panovník Zabrìniti a
rusiti nec tě ne nemoh , anebo ji trpěl Z důvodů o itick 'c . - Ja e
byly církevní poměry na Libici, je poněkud nejasnéi)]isto je): že území
Slavníkovců bylo v náboženském ohledu poměrně na výši. Křesťan-
ství šířilo se sem nejvíce Z blízké Moravy,“ nechyběly však ani styky
ls církevními ˇstředisky jinými. Území nepatřilo asi k diecesi řezenské
jako ostatní Cechy, neboť Adalbert misijní biskup Magdeburský vy-
konával tu funkce předpokládající iurisdikční podřízenost. Liturgie
na Libici a snad i ve většině území byla Slovanská, jak dosvědčuje
spisovatelská činnost Křišťanova, sázavský klášter a četné topické
upomínky." Byli tu ovšem též kněží latinští, což Skutečnost že Slav-j
ník byl spřízněn s německým císařem přímo předpokládá, Novotný“
téměř předpokládá, že území mělo vlastního biskupa, který byl spolu
biskupem na Moravě. Domněnku tu dokázati nelze a zdá se, že
sídlo t. Zvig moravského biskup_a__z, r. 97_6 ,n_utnvo klásti někam na
Slovensko, byl-lı to biskup mısıjnı, ale jıste je, ze uzemı Slavnıkov-
ské i po stránce církevní organisace mělo poněkud jiný spád než
střední Cechy. V době knížete Václava došlo ke střetnutí Přemyslovců
se Slavníkovci. Mělo dojít k boji, ale tomu zabránila světecká postava
Václavova.“ Na to došlo ke sblížení, jež bylo vyjádřeno i svazky
příbuZenskými.21f@V době Boleslava II. se Situace Zhoršovala. Dravá
a centralisační politika Přemyslovců narážela na odpor; Slavníkovci
hleděli si krýti Záda styky S Piastovci a mocenskými silami v nynějších
Uhrách.

Pokud žil otec Vojtěchův Slavník nedošlo k Zevnější roztržce,
neboť Slavník i Boleslav hleděli překlenout propast- Mostem měl
býti asi i biskupský stolec. Proto to rokování a pronášení různých
Ú 0 V ø . . “ ønázoru. C1 měl tu své slovo 1 císař? Zvolen byl jednomyslně Vojtěch-
Slavník. A Zatím co on bral na sebe důstojnost, jíž po knížeti ne-
bylo v Čechách rovné, skutečné usmíření mezi oběma rody bylo právě
tak daleko, jako Čechové od ideálů, jež chtěl nový biskup uplatňovati.
Budoucnost vedla ke zhoršení poměru obou mocných rodů. Povede'
vývoj k nepřátelství a záští na život a na smrt? A jakou cestou půjde
mladičký, dvacítipětiletý biskup? j

““ 2 ž“ `“ˇ*szz. S
. 'ˇ` “` ˇ -“f`~ˇ=žgˇ “ 'T1

Hned po volbě odebral se Za císařem Ottou II., aby Z jeho
rukou přijal investituru. Byl posvěcen od arbibiskupa mohučského
Viligise, setkal se S nejlepšími lidmi té doby - opatem Majolem
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Z Cluny, biskupem Gerhardem Z Toulous - poznal skvělý dvůr
císaře i dvůr 'I'heofanů,ˇ plný byzantského kouzla. Kulturní, Zlatá

' ' O 0 _ ı ,A ø - I _Italie, proti níž tehdejši Cechy byly přece jenom Zemi nevzdělanou,22
z O ' I O O ,reformní snahy plné dynamického vzletu a tajemný puvab asketıc-

kého odříkání, jež tolık kontrastovalo S rozmařilým životem tehdej-
ˇ'h ˇ' 'l 'h d h"l l'k ˇh hsi o Rima, ranıy je o sr ce nez ojıte nou as ou a Z avou tou ou,
aby i jeho slovanské biskupství rozkvetlo podobným půvabem. De-

' I I I ° ° I I I I): ' Vvisa vlady Vaclavovy „byti jako ostatni velci narodove mimodek
stala se i jeho devısou. Vracel se v slavném průvodu, prostý a skrom-
'ídiil"' d ˇ 'ˇ d'hd 'h ˇk'ny, j o vastı,.vit'an. avyvzasrıoiucimi na za a ou je2o Svetec e

pokory. Ten jenz jako or padival za casnou krasou, 3 vracel se
s obuví v ruce a modlitbou na rtech. ..” p

K vytčenému cíli, jejž neúprosně sledoval pod Zorným úhlem
I I - I ' I - I I vv -I I V -v Imocneho usılı o moderni idealy_ reformni Smerujici k pozdvizeni

Církve a k tomu, aby duch národa byl prosvícen křesťanskou láskou,
šel dvojí cestou. Zivotopisec to naznačuje:25 „přıšed do země vítězně
VI - V- vI Ib v I 1 vv I ,Id „ pridıl svou dusı a nej epsi pastvou vy orne pas sverene sta ce.

Zachovávání mravních a církevníchpředpisů, odstranění zbytků
pohanství, osamostatnění povznesené církevní organisace, Zavedení
řádné církevní daně, zbudování kulturních středısk a Zvýšení celkové
úrovně diecese - bylo úkolem. Osobní příklad a pokud možno
nejlepší duchovní správa -- cestou. Svou opravdovostí Vojtěch narazil
- a reakce, jež ohlásila se proti němu v plné síle vyštvala jej dva-
krát Ze Země a konečně zatarasila mu úplně cestu do vlasti. je to
opravdu tragické pro Vojtěcha a ještě více pro Čechy. Všimněme si
tedy poněkud blíže Vojtěchova dramatického zápasu s domácí polo-
pohanskou anarchıí a jeho ıdeového vítězství.

A 'X 3% -

Křesťanství v české zemi se počalo šířiti již od první polovice
IX. století, ale teprve pokřtěním knížete Bořivoje arcibiskupem Me-
todějem na Velehradě“ nabylo pevnější půdy. Bylo to křesťanství
S liturgıí slovanskou, ovšem přizpůsobenou západním poměrůmf"
V dobˇ kníˇ t S at'ho Václ n t l ohutn' ná tu kř sť nst ',e zee,veN_ ava asarii y sp e_a vi
u nas. Mladickemu knizetı v nekolika malo letech se podarilo kul-
turně (a Zdůrazřiujı opět tehdejší totožnost křesťanství s kulturou)
vyrovnávati se velikým národům a radostným otevřením českých
zemí novým pokrokovým myšlenkám učıniti Čçchy nezranitelnýmı
vůči nebezpečí německé dobyvatelské politiky. Cerstvě přijaté kato-
lictví v plnosti vyspělosti byzantské i západní rozkvetlo u nás prvým
plným květem romantismu, vyrostlým Z úrodné půdy, které se ujala
ruka sadařů, prvým nedočkavě blouznivým rozběhem mladé a na-

I ' VV/ V ' V 'I V V/dane rasy za hodnotami vyssiho Sveta, jez ji otevrela kultura rımsko-
k;atol~ıcká.28 Nástupcové Václavovı snažili se sice jíti v jeho odkazu,

1 I - - vf - - v - I v k 1a edlouholety odboj proti rısi, jenz vojensky vyborne do umentova
snahu o úplnou samostatnoast, ale svým výsledkem znamenal opak,
al pohanská reakce, jež ve smrtelném zápasu napıala všechny Síly, roz-
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leptala opět jednotný ráz země a snížila nejenom vnitřní uvědomění
národní celistvosti, ale i uvědomění náboženské.
d Pivní lčeský biskup kDětmar, veliký přítel Slovanů,ı ač plných

eset et S orlivosti a as eticky dokonalou činnosti snazi se zmeniti
poměry, nedosáhl mnoho. Čeho dosáhne jeho nástupce? Tuhý zápas
mezi starou a novou vírou dobojován nebyl. „Převážná část krajiny,”
zaznamenává Bruno „v bludech nevěry vězí... jsou sice dle jména
křesťané, ale žijí podle obyčejů pohanských.” A jinde praví: „Lid
byl tvrdošijný a otročil svým vášním.”29 i

Vojtěch se dal do boje. Především proti mravnímu úpadku.
U velmožů bylo tehdy u násběžným zjevem mnohoženství a vůbec
v celém manželství a rodinném životě panovala staroslovanská vpl-
nost, kterou biskup musel potírati jako smilství a cizoložství. „Zili
ví mnohoženství, S příbuznými, bez zákona”, praví současník Voj-
těchův. „Rozkoš byla zákonem, nechtěli jediného Pána, jemuž Sloužiti
znamená kralovati.”3° Proti této znemravnělosti bývalý „veselý” kně-
žic libický šeldsvýmk č/istým strhujícím příkladem: „Vedl přísnější
zivot než poz ěji v lašteře. Nevyhýbal se jen tomu, co je přijepine,
nýbrž i samé přírodě odpíral, řídě se slovy blažené paměti! Ojak
jest šťasten, kdo má jen potřeby skrovné! Proti různým žádostem
a zárodkům neřestí zápasil veškerou silou a všelikým uměním ,..”
Uspěch se musel dostavit. „Nad jeho horlivostí žasli všichni, kdož
ho dříve znali a kdo šli po jeho boku... ...ctili pastýře a zapřevše
své Zlozvyky, téměř křesťanskými činy uctívali KriSta”. ,,Milovníci
světa všaknenáviděli jeho přísný život.” Mimoděk tu napadá srov-
nání s horlivostí svatého Metoděje proti podobným poměrům na
Moravěi“ a S obtížemi, které i Metodějovi stavěly, se v cestu. Není
-divu, že „byla tu práce přemnohá a odpor rostl”. A tyto obtíže
byly nejenom na dvoře Přemyslovců a na hradech jejich přivrženců,

- Iv I I I I - - - 32ale i v knizectvi slavnikovskem, ba na same Libici.  
I I ,Jednou Z největších bolestí prov Vojtěchovo až příliš křesťanský

citici srdce byla tezka skutecnost, ze nebylo mozno v jeho diecesi
vykořeniti obchod S křesťanskými otroky a prodávání válečných
zajatců židovským překupníkům. Otroci, a bohužel křesťanští otroci,
tvořili dosud důležitou položku v domácími zahraničním obchodě.
Obchodníci přicházející Z dˇalekých románských ano i orientálních
zemí byli ovšem většinou Zidé. Zachoval se nám dokonce popis
našich zemí Z této doby od takového židovského otrokáře Ibrahìma
ibn ]a”quba.33 Co mohl jiného Vojtěch činiti než brojiti proti tomu
všemožně a nešťastné otroky pokud mu to bylo možné vykupovati.
Téměř celou čtvrtinu“ veškerých příjmů své _diecese na to věnoval.“

Ale byly tu i jiné zlozvykyz ,Nezachovávati dnynedělní a svá-
teční, pochovávali mrtvé v polích a hájích, oddávajíce se pověrám.
Surové mravy, I zločiny a celá řadarůzných poklesků byly na denním
pořádku. K tomu přistupovaly nesmírné hodokvasy velmožůi jiných
v krčmách, nezachovávání postů, hlučné trhy v den sváteční.,Na
jedné straně bohatství, rozmařilost, zištnost, na druhé bída. A svatý
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Vojtěch? Zástupům chudých dával druhou čtvrtinu příjmů dìiecese“.
„Rozkoší nesnášel, bohatství nechtěl. Zlata si nevážil, stříbro měl za
bláto a velkodušně pohrdal vším, co lidská marnivost až k smrti
miluje a cení. A měl-li co Z věcí těch, snažil se dáti to k podpoře
chudých a k výzdobě chrámu.” „Dobře žil a dobře učil.”` „Vždy
si dal velikou práci, aby neopomenul napomenouti kněžstvo lid,
jak toho vyžadoval věk a povaha, stupeň a druh hříchu. A nedÍo,-
přál si spánku, přemýšleje, jakým způsobem a jakou mocí by mohl
udusit rodící se bludy.”`°'6 ť

Horlivá pastorace, kázání a napomínání, ba ani vlastní příklad
nestačily. Vždyť totéž činil jeho předchůdce a přece umíral v oba-
vách o vlastní duši.. .37 Bude tak umírat i jeho nástupce Vojtěch?

Radikálnější zavedení církevního řádu ve věcech občanských
i kněžských, odstranění aspoň nejkřiklavějších poklesků mravních
bylo možné jen za vydatné pomoci se strany knížete a moci státní.
A poněvadž tu Vojtěch nejen nenašel podporu, ale u1Boleslavovýchø“
velmožů stržil i posměch a pošklebekfř rozhodl se pozvednouti
Církev sám, vymaniti ji ze závislosti, duchovenstvo postaviti na výši,
nadchnouti je pro snahy reformní, dáti celému národu strhující ideu
a zaäjjsìtiti mu tak postavení, o němž se ostatním zemím tehdy ani
nez a o. 1

Organisace církevní v X. století byla v rukou panovníků, zatím
co církevní úřady byly odkázány jenna dodatečné schválení. Tak

I V V I ' " I I ' V I ° ' I V 'cisar nemecky i jıni panovnici volne zakladalı biskupstvı, udelovali
investituru, stanovili hranice a prováděli dismembzraci diecesi.“ Zdá
se, že tento postup byl i při Zakládání biskupství V říši velkomo-
ravské,“ určitě tomu tak bylo za Ottů v Německu a také při založení
biskupství pražského měla první slovo moc světská. Z toho nečest-
ného a velmi škodlivého postavení usilovalo Církev vymaniti reformní
hnutí Clunyacké, v němž Bůh volal svou Církev Z ponížení. U nás
k tomu zvolila Prozřetelnost svatého Vojtěcha. Nazývají-li historikové
českého biskupa knížecím kaplanem,“ nelze tak mluviti o Vojtěchovi.

Již udělení investitury císařem a ne knížetem českým bývá na-
zýváno42 „anomalií”. Investituru udílel totiž ten, Z jehož rukou biskup
obdržel majetek, ale Vojtěch Z rukou císařovýgh nedostal ani píďpůdy.
Majetku dostalo se mu Z rukou knížecích. Ci působila tu Snaha císa-
řova aspoň nějak zasahovati do českých poměrů pomocí biskupství
O jehož založení se Otta I. horlivě přičinil?43 Snad, ale jisto je, že

I I I V I ' O I ' I ' i'pravnı postaveni prazskych biskupu bylo zavisle na vlivu osobnosti
na stolci knížecím a biskupském, na mocenských silách a politickém
vývoji, který nárokům německých panovníků celkem příznivý ne-
byl.“ Ostatně názory některých novějších německých historiků, že
doba otónská je dobou cílevědomě centralisační snahy k založení
velkého Německa ani Zdaleka neodpovídá pravdě.“ Plány Ottů“ byly
církevně-politické a ne nacionální. Takový Otta III. měl více smyslu
pro Byzanc a slovanský Východ než pro Němsecko.“ Správně odmítá
Pekař pro tuto dobu název „otónská renaisance” a mluví o nábo-
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ženském romantismu.“ Uvědomíme-li si právní důležitost osobnosti
biskupovy na stolci pražském a směr císařské politiky, pak chápeme,
že Vojtěch jako člen .mocného rodu Slavníkovců cítil se u vědomí
svého vysokého úřadu biskupského zevně rovnocenným s knížetem
přemyslovským, a proto uznání svrchovanosti bylo možné jen v té
autoritě, k níž lenním svazkem vázán byl i samostatný kníže Bole-
slav. Byla tu však anomalie i v opačném smyslu. Ostatní duchovní
knížata německá byla jen místními orgány královskými, jimž byla
svěřena i starost o obchod a hospodářskou činnost vůbec. Proti tomu
Vojtěch byl na císaři hospodářsky isprávně nezávislý, byl to Samo-
statný duchovní kníže český. Pokračování.

Poznámky: I 8
*") Pracováno jako přednáška.

1 Václav Cbalonpecký, Svatý Vojtěch, „Tvůrcové dějin” II. sv. Praha I934, str. I I 9.
2 K. Hampe, Kaiser Otto III. und Rom, Mnichov 1929, Historische Zeitschr.

str. 515 a dal. r
'Ž3 Ni/mes, Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papsttum im

Mittelalt., 1887, sv. 2. Básnicky ve spojení se sv. Vojtěchem Vypravuje Stefan Že-
Iˇomski, Mučedníci, Stará Ríše 1937, str. 22 a d.

4 josef Pekař, Svatý Václav, def. vyd. Praha I 934, str. 8o a násl.
5 Je to pojetí téměř všech autorů zúčastněných svým dílem na Svatováclav-

ském sborníku. (Zvláště na str. 187.) O dravé politice Boleslavů Chalonpecký, Pekař
i Novotný. ˇ I _

0 Stěžejní dílo o sv. Vojtěchovi je H. G. Voigt; Adalbert von Prag, Berlin 1898.
U nás nejobšírnější Fr. Krćísl a ]. ježek: Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho
klášter i úcta u lidu. Voigt je protestant a Němec. Kráslovo dílo má bohatý, bohu-
žel nezpracovaný materiál, uvádí téměř všechnu starší literaturu (str. 26-42) a četné
prameny (str. 704-766). Literaturu uvádí též Zíbrt, Bibliografie II, str. 960 a d.
Památky, život i lit. přehlížejí Podlaha a Šittler .ˇ Album Svatovojtěšské, Praha I897.
Od pojetí Voigtova celkem se neliší Aug. Naegele: Die beiden ersten Prager Bischöfe
Dietmar und Adalbert, Deutsche Arb. IX, str. 6 50 a d. a V. Novotný, České dějiny I,
sv. I. str. 6oI a násl. Podle Krásla psány jsou populární publikace o sv. Vojtěchovi
na př. jiří Salanla: Svatý Vojtěch a jeho doba, Hradec Králové 1921, týž v Obra-
zech doby Svatováclavské, Hr. Král. 1929; Anonym: Sv. Vojtěch a klášter ,,Břevnov”
v publ. Břevnov první klášter benediktinů na půdě slovanské, Břevnov 1931; Pošu-
mafvský A. Š. : Několik listů Z křesťanských dějin českých, Praha I9ˇI7, Obrana víry
XIV, č. I-2; Sv. Vojtěch, biskup, mučedník a patron český, 'v Zifvotem čís. 281,
Hlučín 1937; Isidor Vondrnška v Zivotopisech svatých, II. sv. str. 215-220, Praha
I931; dále četné Sbírky kázání (na př. Fr. Zak T. j.: Sv. Vojtěch, osm promluv,
Hradec Králové I9 32, (str. 68--144) a pojednání v různých časopisech (srov. články
v Museu, Apoštolátě sv. C. a M. a j.) Vědecké práce o sv. Vojtěchu jsou velmi
skrovné. Na úctu sv. Vojtěcha u Jihoslovanů upozornil ]oS. Vajs: Příspěvek k úctě
sv. patronů českých, C. K. D. 1908, str. 445-451; nové poznatky o kulturní výši
a literatuře v době Vojtěchově přinesl jos. Pekař (ve studiích o Křišťanovi a o době
Svatováclavské), ]oS. Vašica (na př. Druhá staroslověnská leg. o sv. Václavu, Sborník
Vajsův, Praha 1929, str. 69--135) a vůbec Sborník Svatováclavský, Praha 1934 (ve
studii Pekařově, Skalskěho, Gutba, Weingarta a j.) Uplně nové pojetí a veliký přínos
znamenají práce Václava Cbaloupeckěbo. Význam sv. V. pro dějiny Středoevropské
zdůraznil v „Radla-Anastasius, druh Vojtěchův, organisátor uherské církve”, Praha 5927,
zvl. otisk Z ,,BratiSlavy” roč. I., „O české dioecesi a expansi její na východ“ a „Ceská
hranice východní koncem XI. stol.“, Ces. Čas. histor. roč." 32, str. 335 a d., „Dvě studie
k dějinám Podkarpatské Rusi“, Bratislava- 1927 ; „Staré Slovensko“, Bratislava 192 3 a
zvláště „Slovenské dioecese a tak řečená Apoštolská práva“, Bratislava II; (1928) str. I-7o.
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O V. slovanství „Svatý Vojtěch a Slovanská liturgie,“ ,=,Bratislava” VIII. (I 9 34), str. 37
až 4 5. Střetnutí Slavníkovců a Přemyslovců vystihl v Tvůrcové dějin II. sv., Praha
I9 34, str. I 12--121. Celou postavu Vojtěchovu v dobovém prostředí v Počátky státu
českého a polského, Dějiny lidstva díl III., str. 589 ~-»63 8, Praha I9 37. Chaloupeckého
.,protičeské” pojetí sv. V. přijímá jako originální a diskusí věd. Zásluh. Pekař (Ces.
Cas. hist.ˇ I927, str. 645 a d.) i jiní. Dle směrnic Chaloupeckého psáno i Uvodní
slovo k Zivotu Brunonovu od Rudolfa Holinký, Břevnov 19 3 5, (str. 9--20). Na spisy
sv. Vojtěcha upozornila S. Kateřina : Sv. Vojtěcha legenda o sv. Gorgoniovi a kázání
o sv. Alexejovi, Olomouc I9 36. Tøíž pokusila se o nákres světecké postavy jeho,
Svatý Vojtěch, Olomouc 19 3 5, Vítězové II. (promítá pojetí řeholnice, ne muže-askety
X. stol.) Básnicky zpracoval látkuˇlaroslav Duijfcla: Svatý Vojtěch. Triptych. Ve Staré
Říši 1921, S. Zeromski, jindřic/7 Sustr: Svatý Vojtěch, Střížozıský Fr. : Loučení a
Menší básně některé uvádí Sborník programu svatovojtěšských oslav, Brno 1938
(velmi slabé). Literaturu německou uvádí ve svých menších pracích (na př. Die von
dem Přemysliden Christian verfasste und Adalbert v. Prag..., Der Verfasser der Rö-
mischen Vita a H. G. Voigt, polskou Zakrzewskı' (Boleslavv Chrabry 1925) Lodyríski,
T. Wojciecbowski a St. Ketrzýňski, maďarskou Karacsonýi, L. Erdělýı' a ]. Szentpěteıy
(Zmíněná lit. polská -- mimo Zakrzewskeho a maďarská byla mi přístupna jen v re-
censích a v' resumé.) Všechny tyto práce ať vědecké či populární (tyto řádky nemíní
býti úplným seznamemvo sv. V.), bohužel jen velmi málo si všímají významu a práce
sv. V. jako biskupa V Cechách. Zvláště práce Chaloupeckého, jež výborně vyzvedají
Evropský význam sv. V., tuto část života V. opomíjejí jako tragický neúspěch.

7 T. Bruno Z Querfurtu: Vita et passio S. Adalberti, Prameny čes. děj. I.,
266-- 304. Zde cituji podle překladu _[. Vilikofvskě/70, Břevnov 1935, str. 26. Tamtéž
na str. 78--86 pojednání o Osobnosti sv. Brunona. Práce ˇO Brpnonovi a jeho díle:
Hýbl, Brun Querfurtský .ja jeho životopis sv. Vojtěcha, Ces. Cas. hist. ročník IV.,
H. G. Voigt: Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer,
Stuttgart 1907, Hans Brenner: Brun der He-idenmissionär, čas. Die Kultur 1908, seš. I
(opírá se o badání Voigtova).

3 Psán v l. Ioo4--8. V líčení volby odráží se zájem o obrodu křesťanství,
jímž byl autor proniknut. V

9 K říši Václavově patřila i Morava a dnešní Slovensko. Tento „velký stát
český” byl asi utvořen Vratislavem, ale o vnitřní jednotu rozsáhlého území musel
bojovati teprve Václav. Viz stať Vznik velikého státu českého, Dějiny lidstva, sv. III.,
str. 593--599, Praha 1937. _

10 Vl. Tomek: O panství rodu Slavníkova v Čechách, Čas. Ces. Mus. IV. (i8j8),
str. 41 a d., V. Novotný .ˇ Ceské dějiny I., str. 641.

11 ]oS. jirøísek: Rusko a my, Praha 1929, str. VII.; též Základy středověku,
Praha 1937, str. 595 a d. Dějiny lidstva III., o obchodních stycích Gustav) Skalský:
Kníže Václav svatý a počátky české mince, Praha 1934, str. 185 a násl. I ,

12 Stať C/Jaloupeckě/ao: Povaha českého státu, Dějiny lidstva IH., Praha 19 37,
str. 6oo a d.

13 K. C/aaura .ˇ Pravda O denáru svatováclavském, Praha I 2 , str. I .9
14 ]. Menaćlier, Das Münzrecht der deutschen Bischöfe, Berl. Münzblätter 19 Lo,

XXXI., str. 581 a d. Zvláště přesvědčivě dokázal V. Katz: Denár knížete~Václava
sv. a denáry Soběslava Slavníkovce, Věst. Num. spol. čsl. V., 1923, str. 202 a dal.
Proti Novotný, Ceské dějiny I., 642 uvádí Fiala Smolíka.

15 Gustav Skalský, Sborník svatováclav., Praha i 9 34, str. 196 a d. _
10 ]. Losert/0: Der Sturtz des Hauses Slawnik, Archiw für Oesterr. Geschichte,

1885, LXV, str. 20 a d.
17 Hynek Krcla, Kritické úvahy o starších dějinách našich: I. Obrana kněžny

Drahomíry, Olomouc 1882, str. 22, tvrdil, že Slavníkovci byli proti slovanské liturgii.
Jeho mínění yyvrátil ]. Kalousek ve stati O novém předělávání české historie za věku
sv. Lifdmily, Cas. Mus. Ces., I882 (r. LVI), str. 447 a d. Novější stanovisko tlumočí
V. Cbaloupecký V ,,Bratislavě” r. VIII., str. 41. Tam rozvádí uvedené důvody. Srov.
též Miloš Wˇeingart, První čes.-církevslov. legenda o sv. Václavu, Praha I934, str. Io30.
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13 jako biskup misijní. České dějiny I, 1. str. 610 a násl.
19 Sic Cbaloupecký V Dějinách lidstva III, str. 610. V díle O Radlu-Anastasiovi

uvádí ěetnou literaturu k této otázce. Jeho these o Ostřihomu - dědici Velké Mo-
ravy je jistě závažná.

20 Křišťan: Život a~ umučení sv. Václava, v překladu A. Stříže, Praha 1927,
str. 71. (kap. X.). Ze Kouřim patřil ke' knížectví slavníkovskému dokázal již V. V.
Tomek V Cas. Ces. Mus. 1858, str. 486 a dal. O tom, že zpráva Křišťanova je věro-
hodná ]. Pekař, Sborník Svatováclavský, 1934, str. 40, pozn. 36.

21 V. No“votný.l. c. str. 643. Tam literatura.. Nověji a správněji Pekař, Die
Wenzels- und Ludmılas-Legenden und die Echtheit Christians, Praha 1906, str. 28 3
za d. azvláště Svatý Václav, def. vyd. ve Sborníku, str.. 92, pozn. 107. ,

Í2 S. Kateřina, Svatý Vojtěch, Olomouc 19 35, str. 19 uvádí přirovnání nyněj-
šího Ceskoslovenska S okrajem Sibíře. Takový prý to byl rozdíl. ~

23 Bruno Z Querf kap. XI. Vilikovský překládá ,,jenž se nedávno rychle hnal
za pozemskou krásou” (I. c. str. 32.)

24 Kanaparius, Život Sv. Vojtěcha, Prameny ěes. děj. I., str. 241.
25 Bruno, kap. XI., Vilikovský str. 31.

, 26 Grifoec František, Slovanští apoštolé Sv. Cyril a Metoděj, Olomouc 1927,
str. 101., Novotný, Dějiny České I. str. 382 uvádí literaturu i prameny. O faktu sa-~
mém pochybuje, ale neprávem, jak ukazuje josef Cibulka: Václavova rotunda svatého
Víta, Sbor. svatov., Praha 19 34, str. 285 a d.

27 Svěděí O tom již nástupce Metodějův Gorazd (viz Život, Metodějův kap. XVII,
P. Lafvrofv: Materialy na istorii vozniknovenija drev. Slav. piS'mennoSti, Leningrad
1930, str. 78.). Ze i Metoděj znal latinsky a jak byl Západně orientován Valerij
Pogorělofu: Iz* nabljudenij V* oblasti drevneslavjanskoj perevod-noj literatury, Sborník
filos. fak. V Bratislavě, roě. III. ě. 6, 1925, str. 207-216 a ve studii O národnosti
zapoštolov slovianstva, ,,Bratislava” roě. I., 1927, str. 18 3--193 (S názory nelze Sou-
hlasitl) Zhodnocení Pogorělova článku a starší literaturu V té věci přehlíží V. Flajš'/aans
V Ces. Cas. Hist. XXXII, 1926, str. 141-145.

28 _ÍoS. Pekař, Svatý Václav, Sbor. Svat., str. 32.
29 Bruno I. c. str. 3 5. I
30 Bruno l. c. str. 44. Také Ostatní citáty uvedeny Z Brunona.
31 Staroslověnský Život Metodějův hl. XI. (Lavrov l. c. str. 76). Srv.Gri'Uec l.c. str. I00.
32 Bruno l. c. kap. I. vypravuje O Slavníkovi a jeho manželce: „Zatím co horlila

zo čistotu a důvěrně se oddávala modlitbám, poskytla mužovi příležitost hřešit ne
s jednou, nýbrž S mnohými ženami.“ 9

33 Georg jakola: Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe
.aus dem 9. u. 10. jahrht. Quellen zur deuts. Volkskunde, Berlin 1927. Co znamenal
-obchod S otroky V Cechách viz Pekař, svatý Václav l. c. str. 15.

34 Bruno kap. XI.
35 Krøísl upozorňuje, že. rozdělení příjmů na čtyři díly bylo přesně dle kano-

nickěho nařízení. (Sv. Vojtěch, str. 131.)
35 Tak Bruno.
37 Tak Bruno v hl. VII. Vyvozovati z toho, že Dětmar byl biskup slabý a špatný

nelze. Dětmar byl benediktin a členům tohoto řádu bylo vyznání hříchů na smrtel-
v I ' V.něm ložı zvláště nařízeno. Srov. Fr. Kras! a ]. ježek: Sv. Vojtech, Praha 1898, str. 109.

33 Tak Cbaloupecký, Tvůrcově dějin II. Praha 1934, str. 115.  
. 39 V. Cbaloupecký: Slovenská dioecese a tak řečená práva apoštolská, ,,BratiSlava”

II., 1928, str. I-69. .
 40 Fr. Robenek : Apoštolská práva králů uherských a privilegium ecclesiae Mo-

raviensis, Hlídka XLVI, Brno 1929, str. 1 a d. Autor píše tu proti názorům Cha-
eloupeckěho. Jeho vývody o postavení Svatoplukově jako o apoštolském privilegiu jsou
anachronické. Přirozenější je výklad Chaloupeckého 0 úpadku tehdejší papežskě moci.
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41 Kamil Krofta a j.
42 V. Novotný, l. c. str. 589.
43 Tak Novotný, opačně však ukazuje Fr. Hrubý v Čas. Čes. Hist. XXII, str. 39-4

a d. (Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X. do konce XIII. stol. a jeho
poměr ke státu) na lenní zřízení biskupství i knížectví.  1
ˇ 4? G. Skalský : Denáry biskupa pražského Vojtěcha Slavníkovce, zvl. otisk z Num.

Cas. Čsl., Praha 1929, str. 19.  
45 Srov. Albert Brackmann, Die Ostpolitik Ottos Gr., Historische Zeitschrift,

München 1926, díl II., str. 242 a dal. a zvláště K. Hampe: Herrschergestalte des
deutschen Mittelalters, Leipzig 1927, str. 80 a d.

4“ Percy Ernst Sehramm: Otto III., Tv. děj. II., Praha 1934, str. 121, tam uve-
dena další literatura (na str. 125).

47 ]os. Pekař, Sborník Svatováclavský I. str. 31.

B. MRÁZ:

POŠUMA VSKÝ KR/1J.
kraji Zasněný, okruží modrých lesů =

tě objímúí a kouzlo své ti dúívćí. V
Tvou Sladkost na rtech svých, tvé ticho v srdci nesu,
a tklivé samotě tvé duše mzí se vzdúívøí.

Tvých lesů vonný Zpěv, luěiny květy pestré,
tíha cest pokornóí a stoupající k nebi,
skřivćíněí písně stvol a dech tvůj, horský větře,
pasáíěkű bosých hra, ach, co víc zapotřebí .

pro chvíli ěarovnou v mě srdce vtěkající!
Zde plod svůj døívćí štěp i potok jasnost svoji
k radosti poutníka. Rozmćíchlou borovici,
vztýčenou jedli zříš, a Statný smrk Zde stojí.

Tvé kopce vysoké se k sobě nachylují,
pole jsou chudiěkćí jak dlaně žebrćíkovy,
hranatě větry nad vodami plují,
tvůj plášť je děravý, a nelze dostat nový.

v jsi v sebe ztulený, když bouře tebe lekzí,
a drsnost strúíní tvých je větry biěovćína,
před Bohem v nebesích, můj kraji, zbožně klekøíš,
a v chudé pšence svě ty chovćíš schránku Pćína!
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PRO CHRISTO.
(Na tli meksykanskych podij.)

U hlybokych tiňach stareznych derev drimajut' u mlosnychzz
snach kamjanni stíny ťurmy. Misiaď Sriblom zalyvaje bľašani dachy
i jasni pľamy kydaje na hrubeznyj mur. Na viknach graty zal'izni,.
husti. A v dolyni pid viknamy vartovyj povahom miryt' kroky.. .

" A viter, ščo prylynuv izo pil' dalekych, prysiv na chvyl°ku na..
gratach hľanuvšy v temne nutro ťuremnoji kelii, tycho prošeptavı.

- Sčo ce?... Chto ce, ščo sydyť u hlybokych zadumach na
ťuremnij lavi?... Chto ce?... Chto ce?... Sydyť u lachmitťach. . .r
Pro ščo vin dumajc tak hlyboko?... .

A misiaď, ščo vže viddavna znav ceho vjazňa, počav opovidaty :;
Ce virnyj syn katolyckoji Cerkvy! Ce vojin božyj ! Jak najmyty pekla..
vystupyly proty Chrystovoho Carstva, to Vin mužno stanuv u johovfl
oboroni. Vin slovom svojim palkym zahrivav virnych do borby.
Vin pidnimav tych, ščo padaly. Vin vlyvav nadiju v Sercia znevire-e
nych. Vin pidderžuvav slabkych. Ratuvav neščasnych svojich brativ. . .

I vse te robyv Z ľubovy do'Chrysta Carja. .. I tomu joho uvja--~
znyly... joho Zasuďať na smerť... Vin maje vmerty!

- Vin maje umerty! - ponis viter Svitamy.
- Vin maje ume-e-rty! - prodovžaly hlucho cholodni mury“

ťurmy. ii
.ní _í í ıııııııınııı í ııınınıı ì xıııııı ęııı-ı ıııır I i _ 1 ‹ J › _ , r ıııı 1 _:

r Svitanok. Zolote prominňa soncia i svobidno i veselo pereplylofl
kriz' hustu rešitku izložylo na marmornim čoli vjazňa teplyj po-
ciluj. Po temnij noči zasijalo Svitlo. ]akas° dyvna radisıš vypovnylat
vohku i cholodnu kimnatu ťurmy...

Vjazeň pidňavsia i prystupyv do vikna.
Sonce vže zalyvalo roztoplenym zolotom ibahrom usiu Zemlw

kruhom... Dereva pyšalysia u svojich lysťach i kvitach... Trava-
vpyvalasia rosoju... V hori smijalosia jasnosyňe nebo... Sčebetaly
na derevach ptašky... Vse budylosia do žytťa... Vse buchalo vese-
Iisťu i žytťam.. . Kruhom tilky čar, krasa, -- i žytťa. .. žytťa. .. žytťa....

, Kľuč zaskrehotav u zamku davnim. Zaskrepily dveri ťažki, za-
lizni na zavisach poržavilych, starych.

U keliji stanuv kľučnyk i policijnyj urjadnyk Z nym. Policijant;
deržav papir u ruci. Papir deržav u ruci policijant, ščo na ňomu
vydnilo kilka čornych rjadkiv napysanych na mašyni.

-- Vam nemynuče treba vmerty! - počav policijnyj urjadnyk.
Vse je Zrobleno tak, ščo vas zasuďať na karu Smerty. Vy bo svo-~
jeju praceju šyryte zakolot u deržavi. Vy pošyrjujete i popyrajete
nebezpečnu dľa urjadu reľigiju. Vy pidderžujetezu deržavi katolycyzm.
I tomu vas Zasuďať na smerť. Ta vse ž taky... ta vse ž taky i dľa.
vas je šče rjatunok! Urjad žadaje, ščob vy pidpysaly - cej doku-
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ment. Tut vy vyrikajetesia svojeji doteperišňoji dijaľnosty. Tut vy
:majete zajavyty, ščo raz na vse zryvajete Z katolycyzmoıjn. .. I jakščo
vy ce pidpyšete, to šče siohodni uviľnymo vas Z ťurmy. . . Sče siohodni
vernemo vam voľu! - Tiľky dvi hodyni lyšajemo vam do nadumy.

Uřjadnyk skinčyv i vyjšov Z keliji, položyvšy zapysanyj papír
zna sto 1. -

A v duši vjazňa ščos” dyvne robylosia. U holovi sčynyvsia za-
kolot i zaverjucha. Vikno„ Z gratamy počalo kolovaty i bihaty po
žstini... Lavka chytalasia pid nym... Papír dvojivsia... trojivsia...
eu semero pobiľšavsia... V očach zapaľuvalysia bludni vohnyky. ..
A v uchach ľaščilo, dzvenilo:

- Nemynuče ,treba vmerty! . .. Vmerty.. . Vmertyl. .. Ta pid-
pyšiťl... Vernemo voľu... vol”u... voľu... Smerťl... Vol”a!...
_Zutťa!...tZytťa!...

I vin na moment zachytavsia. Buv hotovyj spovnyty naviť vol°u
predstavnyka urjadu. Ne mav syly, ščob zavolodity nad rozburcha-
:noju ujavoju.

Ta ce trevalo til'ky chvyľku. Nahlo nebesna dumka blysnula
sv joho mizgu. Vin Skorym rucliom ruky rozder bľuzu na hruďach,
rozirvav soročku i dryžučymy paľciamy zňav maleňkyj, sribnyj

` flchrestyk Z hrudej xi počav joho harjačymy ustamy ciluvaty.
Joho duša rvalasia u šmatky... Serce rozderalosia... Sl'ozy Za-

lyvaly viči... Joho davylo, joho dusylo v horli... Vin prytysnuv
fldorohyj chrest do hrudej -- a Z ust rvylitaly slova: z

- Božel. . . Mij Bože! . . . Prosty meni, ščo ja zachytavsia čerez
Š flchvylynku... Prosty meni, ščo ja smiv dumaty čerez moment nad

tym, čy vybraty Tebe, čy žytťa i vol”u!... 'Ja tvijl... Ja ítvij na
vikyl... Tobi ja služyv čerez cile žytťa... Daj meni sylu vyderžati
pry Tobi do kincia. Pomožy neni V ostannich chvyľach mojoho
žytťa... Bože, skripy moji Sylyl...

P0 tij harjačij molytvi počuv jak po joho duši i tili rozlyvsia
í solodkyj i nadzemskyj Spokij. Joho Serce vtychomyrylosia. Nevyska-

Zana radisť zasijala V joho duši. Vin zmicnenyj laskoju Božoju ždav
na -- smerť. '

Jak po dvoch hodynach znova pryjšov policyjnyj oficer, to za-
Íbrav Z toho samoho miscia, de buv položyv, nepidpysanyj, bilyj papír.

Mynulo šče try dni. -
Vže vid ranku na rynku i na holovnych vulyciach mista pa-

nuje dyvnyj ruch i ožyvlenňa. Viddily kinnoji policiji okružujuť
iholovni deržavni budynky. Vijsko podvijnym kordonom okružylo
Zabuduvanňa ťurmy i holovnyj majdan, de vidbuvajuťsia ekzekuciji.
Urjad bojiťsia zavorušeň. - Lude prystajuť hromadamy na vulyci
i po tycho miž soboju perešiptujuťsia...

1 A jak Sonce dobihalo verška, to Z korydoriv vjaznyci vysu-
nuvsia viddil žovniriv uzbrojenych u krisyi v šolomach na holovi.

 miž nymy rivnoju chodoju išov mučenyk za katolyckyj Meksyk.
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Vysokyj... lyce pohidne, jasne -- hej to nebo, ščo pyšajeťsia,
nad nym . .. Oči zadyvleni u syňu dalečiň. .. V odnij ruci vervycia,
u druhij chrest. S

Prystanuly pid murom. 8
Tovpa ľudej, ščo okružala misce ekzekuciji, zaperla viddych.

u hruďach. Tyšyna panuvala kruhom. Kiľkadesiat tysiač očej bulo
Zvernenych na mučenyka. Tysiači Serdec' zavmeralo u hruďach.

Nahlo vpav prykaz oficera i žovniry nabyly krisy.
Tyšyna . . . Napňatťa . . . Ožydanňa . . .
A jak tyšynu perelomylo hrimke „Pozir!” - to mučenyk roz-

ložyv ruky u Vydi chresta i zaklykav velykym holosom: O
8 8- Viva Christo Rey! - Naj žyve Chrystos Car!

I vpav prykaz:
-- Striľaj! -- 4- - I
I pokotylosia mertve tilo heroja do dolu . . . Červona krov zro-

syla mekSykans'ku zemľu. .. Sered tovpyidavsia čuty plač...
A jak duša mučenyka okružena Anhelamy pidnimalasia pered.

prestil Vsevyšňoho, to bačyla, jak moloda žinka hovoryla do svo-
jejı dytyny: ,É

V - Dyvysia mij synkul. . . Dyvysia dobre na smerť Velykoho
katolyka. Prosy joho, ščob Vin pomih tobi ľubyty Chrysta tak, jak
Vin i vmerty za Chrysta, jak Vin.

Lavriv -- Halyčyna. Omeľan Tymoěko ČSVV.
ť

LAUDEMUS VIROS GLORIOSOS.
(Za Ť Dr. P. Pavlem Vychodilem O. S. B.)

Staroslavný klášter benediktinský V Rajhradě Ztratil jednoho ze
svých nejlepších členů. Zemřel Dr. Pavel Vychodil. Jeho Smrt neče-«
kaná a tichá, tak jako celý jeho život, ale opravdu kněžská, bolestně“
překvapila. Jí podepsal heslo benediktinské „ora et labora” - zesnul
ve své pracovně při četbě časopisu.

Dr. Pavel Vychodil narodil se 18. dubna 1862 V Přemyslovi-
cích. R. 1881 po ukončení středoškolského studia vstoupil do bene-
diktinského kláštera V Rajhradě a při obláčce 1. 9. 1881 dostal kláš-
terní jméno Pavel. (Jeho křestní jméno bylo Julius.) Slavné řeholní
sliby vykonal 18. října 1885 a na kněze byl ordinován 26. června.
1886. Zemřel 7. dubna 1938 raněn mrtvicí. To jsou životní osudy
skromného učence. 1 , 9  

Vychodil žil V době těžkých zápasů proticírkevních a Sociálních,
V nichž vždy nekompromisně hájil věčné pravdy, nikdy lneustupo-
Val proti přesile, nikdy se nedal strhnouti ke zradě, vědom si své
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.osobní zodpovědnosti nikdy se nechtěl Zpronevěřiti své poctivosti,
kterou žádal vždy ode všech a Všem jı vnucoval. Všímaje sı potřeb
»dob V dává V „A oštolátu tisku” časo is a knih , 'imiž budí V liduY Y Y
náboženské a národní vědomí. Tíha práce spočívala často jen na něm,
ale poněvadž šlo o duše a národ, neumdlěval.

Od r. 1896 bylìredaktorem Vědecké revue „Hlídky”, kterou
-zna dobré úrovni řídil až do své smrti. V ní se Zdarem Zhodnoco-
Val běžné zjevy života náboženského, literárního a kulturního Vůbec.
Těšíme se, že nástupce jeho V redakci Hlídky P. Václav Pokorný

S. B. bude postupovati V jeho stopách. Vychodil jako člověk a
iučenec byl nesmlouvavý a nepodplatitelný, nenávidějící duše kramář-
ské, kterým Vždy dovedl říci trpkou pravdu ,ta V kritických poznám-
kách své Hlídky ukázati na cizopasníky života náboženského a kul-
turního jak u nás tak 1 V cızině. S

Jako překladatel obohatil literaturu českou - tehdy na překlady
vědeckých děl tak chudičkou, Svými překlady spisů Aristotelových

8 ~`‹(O básnictví 1884, O duši 1885, Ethika Nikomachova 1891, Poli-
tika, Kategorie). Preklady tyto tehdejší kritikou byly přijaty Velmi
›,přízniVě, S nadšením. Profesor T. G. Masaryk uvítal překlad Vycho-
vdilův jako Zdařilý filosofický pokus seznámiti českou inteligenci S, ide-
ami onoho veleducha, který co do vědění měl na lidstvo snad mezi
všemı myslıteli Vliv největší. Uvážíme-lı nesnáze překladatelské pro
nedostatek české terminologie filosofické, musíme býti Vychodilovi
.Za tato díla vděčni, neboť jeho překlad opatřený kritickými poznám-
kami svědčí, že dokonale obsáhl hloubku a krásu jazyka řeckého
či českého, stejně jako celé bohatství literárního umění antického.

Od Aristotela přechází filosof Vychodil k pramení obnovy po“
Ť I I Iznanı rozumoveho -- k Andělskému učiteli sv. Tomáši. V intencích

vencykliky papeže Lva XIII. „Aeterni Patris” Z r. 1879 chce svými
spisy přispěti k poznání skutečné pravdy dobra a krásy. A Zde V tomto
oboru jeho Vědecké činnosti vznikla jeho hlavní díla: Důkazy jsou-
zcnosti Boží a dějiny jejich (1889) Apologie křesťanství (1897) dále
Básnictví a mravouka (1897), Poetika (1897). Avšak Vychodil byl
Moravan a pravý syn řádu SV. Benedikta V Rajhradě V době, kdy
tam ještě žila tradice sušilovská; není tedy divu, že se Zdarem napsal
fldůkladný život „Františka Sušila” (1898) a sebral i Vydal literární
dokumenty „Z doby Sušilovy” (1917). R. 1916 Vydal pak životopis
„Václava KoSmáka”.  

Jeho vpravdě benediktinská píle byla tedy odměněna bohatou
žní, kterou ještě za jeho života česká Veřejnost kulturní dovedla oce-
=“nıtı: byl členem I. třídy Ceské akademie věd a umění.

Smrtí Vychodilovou Ztratil Rajhrad mnoho, avšak vědomí, že
Vychodil svojí prací přispěl k ozdobě rajhradského kláštera -- tra-
dičního to nositele hodnot kulturních, je nám V této chvíli velikou
zútěchou. Vlasti a Církvi dal práci, klášteru ozdobu a slávu. P V
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ST. J. S. S. L-UBLAŇ:

AKORD
3 Je to hezké a jednoduché být šťastným. r

Don Bosco docela udává akord: „Veselost, studium, Zbožnost."
Veselost, prýštící především z čistého svědomí: jsme V náručí

Božím.
Zasmušilost ubíjí činorodou vůli, zatěžuje rozlet vůle.
Poustevnícı považovali Zasmušilost za Znamení přítomnosti zlého

ducha, za osmý hlavní hřích.
Všechno je dobré - hudba, Zpěv, divadlo, tělocvik, sport -- po-

kud slouží jako Oddech po práci, jako příležitost k rozvinutí a uplat-
nění osobních schopností a Sklonů, jako cesta k ukázněnosti. Tomu
učí Don Bosco. Je to antıcký ideal kalokagathie, posvěcený křeťan-
stvím. a t

Studium, chápané jako průprava potřebná k úsp
b vı - V 1 I I - vıratrim. Proto jako vce a sbıram to nejlepsi.

~ Komu se V životní komposici neozývá třetí tón - Zbožnost, ten
se podobá mıstru Smetanovi. Slavný skladatel po krušném životě
pozbyl sluchu. Z veškerého bohatství říše tónů, V němž ještě žil,
znělo mu V uších stále vysoké „E“. Hudebně vyjádřil svůj osud
ve známém kvartetu „E“ moll“.

Kdyby tvé mládí kypělo veselím a tvůj duch výbojně proni-
kal říšemı věd a umění, bude .to pouhý Střep Z pokladů, které při-
pravil myslím a srdcím Bůh. Jako Vysoké Smetanovo „E“.

Zbožnost znamená S Bohem konat, jednat, smýšlet, žít.
Kdo takovým klíčem píše svou životní skladbu, slyší plný akord

tí, protože tepna: ,,Veselost, práce ~a Zbožn“oSt” činí člověka dobrým.
S O k ' ˇ ˇ ˇ" D B ' k d'pa ujme si castejı po onu oscovi tento a or .

C/_)‹ '-I['I'j‹ C/3 '-15--4×

(b< (łJ<D0<\-ıı0 VK I'-I\ in )ıı-I C“-N< CT'(b<

Cł3< l"'l (̂b< cn

STANISLAV SVOBODA (OL.):

SMYSLENI BUDITELE P. SYCI-IRY
DLE JI-II-Io KÁZÄNÍ.  

Všimněme si nakonec, co soudí Sychra o poměru Josefa II. k pro-
testantismu. Píše: „Bludný to byl úsudek, ano i ošemetný podvod,
jehož někteří Vůbec roztrousili, že by tento dobrotivý pán více pro-
testantům nežli katolíkům byl přál, ano Snad se V soukromí k jejich
Vyznání byl přihlásil, kteroužto lživou povídačku mnozílehkověřící
k Zapření katolického náboženství Zavedení byli, jak Vám starším
dobře povědomo bude.“21 Josef II. však protestantům nakloněn nebyl.

211,-386.  s  '
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Jasně se to Z toho ,,poznati dá, že je V svém nařízení bloudící nazývá,
že na Vyživení nových kazatelů a učitelů, taktéž na vystavení modli-
tebnic a škol protestantských ničeho Z komory císařské nevykázal,
nýbrž poručil, aby každý sbor tyto výlohy sám zapravil a nesl“.22

Naproti tomu ukázal Josef II., „že mu rozšíření a zvelebení víry
katolické upřímně na srdci leží, když zvláště V těch místech, kdež
obyvatelé náboženství měnili, duchovenstvo katolické rozmnožiti,
nové fary Založiti a Z veřejné komory nadati rozkázal”.23

Zajímavo jest, žeJoSef II. nazývá protestanty bloudícími. Sychra
to nijak nevyvrací, souhlasí tedy S tímto názvem a považuje pro-
testanty za bludaře. Je to zřejmo i Z jiného místa jeho promluv.
V kázání o očistci praví Sychra, že katolíci nebloudí, věří-li, že
svými inodlitbami mohou pomoci duším V očistci. Je tedy bludným
učení, jež hlásajı ,,kresťanské stránky, jenž Z lůna Církve katolické
se Vyloučily”, že není třetího místa na věčnosti. Prý to není doložerio
učením Kristovým a lid věří pouhému nemotornému výmyslu kněží,
který jim má pomáhati .k zisku. ,,Nejmilejší! nevěřte těmto tupitelům,
jenž Církev katolickou Z bludů a pověr vinní”, volá Sychra. Kato-
lické učení má své důvody a „neznámost a obmezenost rozumu
svého i též. Srdce necitedlné vyzrazují ti kte lánkem víry o očistci3

'›› 24. . . pohrdaji . e
Jak vidíme, považuje Sychra protestanty za bludaře, kteří pro

omezenost rozumu ve svém bludu zůstávají. Může nyní někdo tvrdit,
že by se Sám Sychra klonil k náboženskému indiferentismu a pova-
žoval by protestantismus za rovný katolictví? 4

"":< I-I\ O<

Závěrem.
„Buditelé naši měli prý pevný základ V humanitě a navazovali

na tradici Českých bratří. Jak známo, je tento názor o navazování
našeho obrození na ideály reformace naší podepřen dokonce jménem
Masarykovým.”1

Pohleďme, čím asi byl národně probuzen Sychra. O Českých
bratřích a jejich humanitních ideálech se nikde nezmiňuje. A není
divu. „Obrození už proto nemohlo navazovati na českobratrskou
tradici, protože jí neznalo, a protože humanitní ideál bratrský byl
u nás do druhé polovice 19. století věcí neznámou... Cást Masa-
rykova díla, vztahující se k této otázce, je plna nepřesnoStí”.2 Jak
mohl býti Sychra národně probuzen ideály, kterých neznal?

Jděme však dále Zpět k Husovi. Sychra nazývá Husa domně-
lým opravovatelem náboženství, jehož učení přineslo vlasti mnoho
škod. Pohlíží tedy na činnost Husovu více S hlediska národního než

22 Tamtéž. --- 23 I, 387. -- 24 III, 67-8.
1 Ferd. Peroutka, Jací jsme, str. 103.

ˇ 2 Peroutka, u. d. 104. Srv. Josef Pekař, Masarykova česká filosofie, zvl. otisk
Z CČH XVIII, Praha 1912, str. 10 a 11.
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náboženského. Na reformační tradici Sychra vůbec nenavazoval. Pekař
praví, že „naše obrození obsahu náboženského nemělo”.3 Peroutka
pak tato slova šíře rozvádí poukazem na reformační tradici. „Kdyby
bylo pravdou, že reformační tradice udržela se u nás pod bělohor-
Ským « popelem až do počátku minulého století, a že našim budite-
lům stačilo prostě na ni navázati jako na cosi živého a všeobecně
známého, ukazovalo by to na jiné složky naší povahy, na větší tvr-
dost, houževnatost, na pevnější a plnější obsah mravní, než ukazuje
fakt, že naše obrození mělo čistě obsah národně-politický”.'* „Myš-
lenka státoprávní byla mocnou oporou našeho t. zv. probuzení”5,
ne tradice reformační, kterou lid naprosto nechápal. „Co dalo práce
Masarykovi, aby Vyložil, že Hus a husitství usilovali o náboženství
a ne o politiku. Ale do dnes je nám Hus větším hrdinou lokálně
národním, než všelidsky náboženským.”6 Ještě dnes nechápeme ide-
álšı refolrmačních, jak je tedy mohlo chápati a na ně navazovati
o rozeni? 3 I

A tak je to i S druhým favorisovaným činitelem V našem obro-
zení, S protestantstvím. „Národní uvědomění naprosto nebylo pod-
míněnou toleranci josefinskou”,7 která dala volnost protestantismu
aľšíření se jeho myšlenek. „Nedovedu si vzpomenouti na některého
Z Ťbuditelů, který by býval schopen pocítiti živé porozumění pro
formulku, že katolicismus je popel a protestantismus oheňi”, praví
Peroutka? Ani Sychra nebyl přítelem protestantismu, jak jasně vi-
díme Z toho, že nazývá protestanty bludaři omezeného rozumu.
Nelze pochybovati, že to nebyly protestantské ideály, které jej při-
vedly k národnímu cítění. 1

Zůstává nyní jen poměr Sychrova probuzení k osvícenství. Myš-
lenky osvícenské měly jistě na Sychru určitý vliv, ale poznali jsme
již, že vliv tento nebyl nijak velký, ba Sychra se mu .často stavěl
na odpor. Ukazoval, že pravé osvícení pochází od Ježíše Krista, jehož
učení má pronikati všechno. A tak můžeme říci, že hlavním činite-
lem V obrozenském procesu Sychrově bylo katolictví. j „Katolictví
je s naším obrozením. spojeno velmi intimně”, uznává i liberál Pe-
routka? Důkazem toho je také ta okolnost, že myšlenka národní je
od šedesátých let minulého století spojena s Velehradem, kolébkou
katolické víry V naší vlasti.“ _

Katolictví se vždy upírají jakékoliv zásluhy o náš stát. A tak
je tomu i se zásluhami katolictví o naše obrození. Kéž tato práce
přispěje k tomu, aby byla lépe oceněna snaha katolických kněží
0 radostnější budoucnost českého lidu! I 1

3 Masarykova čes. filosofie, str. I 5.
4 Peroutka u. d. 106. -- 5 Josef Pekař, Smysl českých dějin, Praha 1929, str. 18.
3 Prof. Rádl, Náboženství a politika; viz Peroutka su. d. 109.

s 7 Pekař, Masarykova č. fil. str. 19. - 3 U. d. 112. -- 3 U. d. 111.
10 Viz Dr. Cinek: Velehrad víry, Olomouc 1936. “

121



53
4!.H

5.

_.:
Í
'Ž

:`Ě
Y!

,Š›.`|
3v:„

-›ž

Až
4

zìłM
§21najvn

`žŠ:Hëˇà
j,žš
Qšn
§45.‹,

"07'-'\"Ě5n'ı1'7>L$7&Z'..v'‹íäıT'šı'\.'-'ˇ

 ŠEří

Ť
žš4“
Š
jn

Š
ì,_

,.

fxzz-=vf

flfl-n.

E

Ě'
Ii

W

É .èE3-35;.-fl=-‰=-L-354?

jl

\ı„,
,In

Išš
I
I
lži

ıìl2;'|,.
Šıìv;„

Éz
ł

šľšiłL j

.€`$‹'S‹35ı;É';ľ2x.

zz„-.‹„=~z›z`=flvá;,+ˇ;'z<-z

va

K

Ě
Ĺ'
'Ě

v

L
6

Í

j

Š
;‹
K›‹n

m‰íšš:ätm“==rë $-f“

L*

Pfl

j
Iì

ř

ŠÍ
ÍŠ1;
ÍI

"H~ıiz..„an
zífì

‹.4,

ŠŠĹ
55
â,.

1

à
I

‹`š
jj

MŠ
łiž

1%
HiìíêIíš1.,ı„lľv,nj

§11ăi:
ii:,.

í~4_-ézx.-;;‹`Ĺc.v.:.4.-ı_±xnz=z=J;x=

L:

uU!!
L

2%
1:1:,.

_~Lˇzv=.-.‹_-_=.----

i
4

Ěì

ší

=L‹=.=z=~_-=.~..-Tx..\ıŤ?
ììxxjjX,

4-_~.nzn-nxfl=..‹;..àx=vzø,

i4
L*
ĚI
Š
'I

1
I

---É.._Ť...,=nfl~z-v

1
1

í
1
'iáı\
Š
1
Iv

\\
;.
šš
I
Í
Íi

M„

F
x
ł

a KS. L. T. ROGALEWSKI (T. L. MAŽIK): a

APOSTOLSTWO CI-IORYCI-I W POLSCE.
o0lbı`Zymia róznica jesł mìędzy cierpieniami niedowiarka a wíerzącegd

Dierwszy, pojmując życíe małerialisłycznie. widzi w dolcglìwošciach fifl
zycznyclı Zło najgorszego gałunku, psujące wszclki powab, radošć a
cžęsłoi cel życia. Ješli podlega ckorbie chronicznej albo nieulcczalnej
nickìedy koñczy Samobójsłvem, bo nic znajduje racji dalszego byłowanìa
na ziemi. Poco żyč? -ž Załruwać życie i_nnym i Sobie, nieużyłkiem Spo-
łecznym być, zawadą dla rodziny! Nie! Zyc pijąc co dnia gorzki kielich
udręk cielcsnych, morałnych, - ło za wiclť. Ý

 Nie łrzeba brać łylko pod uwagę Słanów chorobowych ciężkick
i długołrwałyck, każde najmniejsze cierpienie przcraża człowieka nie-
wierzącego, nie widzì bowicm w nim warłosći pozyływnych, leczniczyclm-
duchowych. Słąd chorzy niewierzący są łrudni do wyleczenia przy Słosoć-
waniu Zabjegów przez lekarza. Nowoczesna bowiem nauka lekarska pod-
chodzi w diagnozie i leczeniu do całej osobowošci człowieka ło jesâ
łak do sfrony fizycznej jak duchowej. Wpływ nasławienia psychiczncgo
niejednokrołnic decyduje o przebiegu całej choroby. Podanie lcczonemu
zasłrzyków nałury religijnej. Społecznej, czynników duchowych pozwala
przełrwač wszclkic załamania psychiczne, jednem Słowcm: leczy na dyS›-
łans. Tcm się łłumaczy powsławanie ł. zw. lıospiłal social service.

Wiele ułałwia akcję leczniczą u chorego pierwiasłek kałolícki. Zdrowy
opłymizm religijny niepozwalający popadać choremu w Słan apałii, ı`oZ‹-
paczy duchowej, skłania do przyjmowania cierpieň fizycznyck, jako wy-
razów woli Božej. Choroba ło łylko ełap mniej lub więcej długi, w opałr‹-
znošciowem kierownicłwie człowieka. Nie jesł ło przysłanek, w dynamíz-
mic życia, lecz wysiłek łak Samo warłošciowy iłwórczy jak inne czyny
ludzkic. Dojęcic choroby jako aposłolsíwa oło wikwił piękna wiary ka-
łolickìei. Q

Aposłolsłuzo złożonych choroba, ło kamieň węgielny, na kłórym
wzniesiono wspanìały juž dziš, gmach najmłodszcj organizacii religijnej:
„Aposłolsłwa Chorych“. Űrganizacja nie skrzepła jeszczc w Šcišle okrešv-
lone paragrafy słałułowc, obejmuje Swoim zasięgiem, każdego kałolika
podlegającego długołrwałemu cierpìeniu fizycznemu lub duclıowemu. Nico“
leczalnìe chorzy, kalccy, przygwożdżeni do łóżek szpiłalnych, powaleni
długolełniemi cierpieniamí mieszkaňcy zakładów leczníczych oło olbrzymìe
ognisko Serc, dawniej przywalone drwami smułku, rozpaczy i bólu, dziš
buchającje żarem síły zaklęłej w cierpíeniu. promieniejącc na ołoczenic
bliższc i dalszezv przykładcm a przedewszysłkiem mocą ekspiacii nadà
przyrodzonej.  

Ý 0 Nic dzìwnego, żc rošrıie i połężnieje Zasłęp zrzeszonych w Apofl-
Słolsłwic Chórych na całym šwiecie, przekraczając juž liczbę 150.000
członków, zasíęgiem swoìm obejmując 26 paňsłw. Co za wspaniały słos
ofiarny serc zapalonych dla Dana Zasłępówl Jak miły w oczach Bożych
a jak skułeczny w modliłwach. 0
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W łaňcuchu łym narodów ma swoje ogniwo kolumna chorych Z Pol-
ski. Zacząłek prywałny jednej osoby, pociągnąl za sibą liczne grono,
kłöre przybrało šcisłe formy sekrełariału w roku 1930 po usankcjono-
waniu przez wladze košcielne. ()d roku 1930 Złołą nicią aposłolsłwa
wiązały się coraz io nowe diecezje i parafie, przy bardzo czynnem pov-
parciu Episkopału, Wypada nadmienič, że biskupi polscy jako pierwsi
'wysyłają pokorną prošbę do Wałykanu o osłałeczne załwierdzenie Apo-
słolsłwa. Donieważ miasło Lwów bylo pierwszym pionierem akcji Apo~
słolsłwa Clıoryclı ono słało się cenłralą dla wszysłkich diecezji i ošrod-
kiem Z kłórego po dziš dzieň łryska i rozpływa się dobroczynny prąd
do wszysłkich dusz chorych polski. '

Dwa są sposoby oddziaływania Aposłolsłwa Chorych w Polsce na
zszeregowanych członków: wysyłka lisłów do chorych i radiowe audycje
Zasięgiem obejmujące łakże i niezrzeszonyclı. Olbrzymia ilošć. przeszło
18000 lisłów przez urzędy poczłowe rozclíodzi się do nędznyclı izdebekø
pokoi, sal szpiłalnyclı, wszędzie gdzie łylko cierpi choćby jeden członek
łego misłycznego ciała Aposłolsłwa Clıorych Polski. Űprócz lisłów drufl
kowanyclı (ošmio słronnicowyclı -- bezpłałnyclı) sekrełariał wysyła masę
lisłów we formie prywałnej do poszczególnyclı jednosłek. Co miesiąc więc
przycliodzi znajomem písmem zadrukowana koperła, Z napięciem nen-
wowem rozrywana a do serca Sączy się cicha, cudowna melodia: poddanie
się woli Bożej i wyłrwanie w aposlolsłwie. Tyle nowych myšli. rozwiązaň
wałpliwošci, słodyczy Z poczucia ważnošci swej choroby, - wszysłko
ło spływa na duszę jak balsam i leczy. Zabližnia rany. Niedawny wrzód
bunłu, rozgoryczenia pęka, wycieka ropa niepokoju, Zgryzoły, bezsiły a
wraca powoli zdrowie duszy ia częsło łakże ciała. v

Częšciej niž lisł puka, poprzez głošnik radiowv, i serdeczny przyjaciel
clıorycb, audycja iradiowa. Juž 30 paždziernika 195012 odezwał się głos
na anłenie radiowej do wszysłkích pogrążonyclı w cierpieniu,“ ze słowami
pocieclıy i rady. Űdłąd nieprzerwanie po dziš dzieň płynie co piąłek
Z rozgłošni lwowskiej w Íransmisiir poprzez wszysłkie słacje polskie
„rozmowa Z cborymi“. Ě  

Temafem rozmów ło szczere. przyjacielskie porady woparciu O za-4
sady nauki Cbrysłusowej, o nowoczesną wiedzę lekarska czy nowe prądy
w szpiłalnicłwie. Wszelkie oddziaływanie: nałury społecznej, religìjnej,
psychicznej wciągnięłe jesł w rydwan łyclı audycji. Nasławienie ideowe
ło ułałwienie choremu przezwyciężenia i przełrwania słabošci fizycznej
przy minimalnym wysiłku nałury duclıowej a lnawełjp zwyżka warłošci
wewnęirznych tak przyrodzonych jak i nadprzyrodzonyclı. Doskqnale akcję
ułałwia konłakł Z Polskim Towarzysłwem Szpiłalnicłwa 0 wj Warszđwić
i Międzynarodowem Towarzysłwem Szpiłalnicłwa. Jesł ęło clılubna nowošč
Polski i Zasługa w dziele Aposłolsłwa Clioryclı. Co Więcej „dzięki ra-
diofonii rozszerza się działalnošć clıaryłaływna W ujęciu prakłycznem.,
ŠUbogim clıorym monłuje się aparały radiowe; Zakłada się po Wszysłkicli
szpiłalach głošniki i słuclıawki, Zbierasię pieniądze na lekarsłwa, opaski
opaírunkowe, prołezy. bieliznę, ubrania, pošciel iłd. Sumy ie przekracv
.zaja dzziesiąłki łysíęcy Złołych. Clıęłną pomocą W łej akcji służypaňsłwo.
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Czy to Wszysłko? Nie! - Qdpowiedż całkowilą mogą dać łylko
iysiące chorych dla kłórych Aposłolsłwo bylo cudowna, opatrznošciową
poinocą W szamołaniu się Z cierpieniem. llluż Z nich Wydobyło sie z bagna
pesymizmu i apałii a poddało się radošnie Woli Bożej. Oni niech mówią
o akcji Aposiolsłwa Ch. W Polsce. s

FR. VÁCLAV HOLAKOVSKÝ, C. SS. R.:

SOCIÁLNÍ OBSAH OTČENASE.
Ý Do dnešního chaosu sociálního a hospodářského zní slovo Syna
Božího „potřebí jest vždycky se modliti” jaksi velmı cıze. Bůh je
všpdypřítomný, _vše pronlilăá a udržuje a snad právě lpěo Ěutoł fioko;
na ost - o, ıronie. “- je 1 mi soustavne ıgnorovan. a az e ceste
vedoucí k sociálnímu řádu Stojí Bůh, ale lidstvo se prostě o něho
zajímat nechce. A přece bez Boha, bez vzpomínky na něho, nelze
na spořádaný společenský život ani myslit. Bez ,Boha a bez modlitby
bude udavat ve spolecnosti tón sobectvı, nekazen, surovost, byť i
slušně Zastřená. Důkaz, že modlitba je základní podmínkou zdravého

V I V › V' I VIV ' ` I -proudem spolecenského zivota podal sam Jezıs Kristus ve sve mod-
htbě, v Otěenáši, do něhož uložil nesmírně hluboký Sociální obsah.

Otčenáš je modlitbou Krıstovou, jest velikým sociálním Zjevením,
jest jediným novým a budoucně věčně platným zákoníkem lidstva. i
jako společnosti.  

Leptající kritika bible upřela Kristu myšlenkové a i slovně autor-
ství této modlitby. Obhájci „čistého evengelia” uznávají S Harnackemı
za původní jen slova: „Otěe, chléb nášjvezdejší dej nám dnes a odpusť
nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům a neuvoď nás
v pokušení.” ]iný útok byl podniknut na obsah Otčenáše. Všechny
fráse, všechny prosby jsou prý vypůjěeny Z pramenů židovských?
Za nejbližší vzor Otčenáše označen Kaddiš, jakýsi druh doxologie,
který se říkal V synagogách na konci výkladu haggadického. Na ono
svévolné vyškrtáváníprostě neodpovídáme, protože se příěí střízlivé“
vědecké kritice. Slovné Znění Otčenáše shoduje se opravdu v někte-
rých výrazech (v první polovici) se Starým zákonemi S Kaddišem,
tento parallelismus se omezuje na výrazy, jež byly společným majet-
kem všechětenářů St. zákona a tudíž všech židů. Druhá část Otče-
náše se Ježíši Kristu neupírá, jak již bylo řečeno, a první část, byť
se slovně poněkud shodovala, liší se od nich svým duchem, duchem
Kristovým. Výklad Otčenáše nesmíme totiž hledat nikde jinde než
v Horském kázání, v jehož rámci byl pronesen. S Ý

Za doby Kristovy existovala též sociální otázka, ovšem Svého

« 1 v Revue Biblique* 1915 str. 556 J.-B. Frey: Le Pater est-il juif ou chrétien.
2 ib. cit. Friedlander: The Jevish Sources of the Sermon on the Mount, London.

1911 p. 123-5. , . 0 ˇ  .
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druhu? V Otčenáši však nesmíme hledat přímou odpověď na pro-
b I ' V I V I V/V I I . I ' V V Vlemy, jez byly tenkrate casove. Jezis dava ve sve modlitbe vseobecne
platné směrnice pro všechny národy a všechny časy. Modlitba Páně
jest opravdu „priere de l'humanié”.4 Všeobecný Směr Sociálních pravd

Í 0 ' I V" Í ' V /V 5teto modlitby nejkrasnejı, zda se mi, postrehl sv. Tomas Aq. Na
uvedeném místě udává společné hledisko sedmi proseb, v němž jsou
všechny hierarchicky zařazeny - životní cíl člověka. Ježíš Kristus

I ' I V IV' ° ' I ' V/ ' V/ 'I Ise nam jevı v Otcenasi jako veliky stavitel radu i radu socıalnıho.
Podstatou sociálního řádu jest harmonické sjednocení lidstva

k jeho cíli a zařazení všech složek individuálního a sociálního života
do cíle sjednoceného lidstva. To činí Ježíš ve své modlitbě. Slovo
sv. Cypriánaö' „qui fecit vivere, docuıt et orare” mohli bychom vna-
šem případě obrátit: ten, jenž nás naučil takto se modliti, ukázal nám,
jak žíti › í

První podmínka sociální stavby jest tedy sjednocení lidstva. Již
začáteční slova modlitby Páně „Otče náš” provádějí universální stme-
lení lidí v jednu jedinou rodinu jejíž Otcem jest Bůh. „Otče náš”

C , ˇ , O ˇ Ý I, O ˇ I 3tak nemohou lide opravdove volatı k Bohu, lec poznaji-li, ze jsou
bratři, praví sv. Augustinf Jak by jinak musel vypadat svět, kdyby
naše dvojí gesto rukou sepjatých a rukou u stroje vyjadřovalo totéž
hluboké řesvědčení: „totus o ulus unum sumus”.8 Toto est řekli

P V I ıv/ IP V V/V - J ,-by,chomÄl_bĚ›vzs_ke ˇpoutdvcilzici lıdst1\ío;_nvez Jezis Krııftus jıkazuješfljıre
sve mo it e jeste na je no pojıt o, jez je sice ne onecne niz o
řádu, ale přesto neméně pevné; jest to společenství lidské slabosti,
lidské hříšnosti a smrti. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť
nám naše viny, zbav nás od zlého! .Kristus praví: ať jsi bohatý a.
schopný nebo nuzák, všichni jste žebráci před Bohem a proto musíte
kleknout a S pokorou prosıt i o nejnutnější Skývu chleba ; ale ani
té nejste hodni pro svou hříšnost. Než, kdo by se dnes kajícně bil
vv prsa a dpznal svou hfříšnost? Pojem hříchu zespolečnosti vymizel,
ac ,nelze rici, ze by s nim ubylo i hrisnosti. Ale jeden svazek nemuze
neuznati nikdo. est to S oleˇn' 'ho lidstva 'ež v urč't'ch okamži-

I V Vır' V 'P C C'J ° I , 1 ł 1 ly Vcich mocne chveje vsemi tretami lidskeho sobectvi a pychy u vsech
bez rozdílu; jsou to okamžiky utrpení a smrti. Proto vzpomínka
na ně je účinným prostředkem k sociálnímu sjednocení. Proto též
nás na ni Kristus v Otčenáši upozorňuje. O í

V královském společenství jednoho Otce-Boha, v společenství
slabosti a smrti -- jak musejí zmizeti rozdíly zpupného bohatství a
ubité, nenáviděné a nenávidějící chudoby; tu již není ani Zida ani
Reka, otroka nebo pána, muže neb ženy (Gal. 3, 28.). My jsme již

3 Steinmann: Die Bergpredikt. Paderborn 1926 str. I 19.
4 J.-B. Frey o.“c. S. 563.

15

- 1

l

5 H. H. q. 83. a. IX. c. 3
° De oratione Domini c. II. M. L. II. 573. "  
7 De sermone Dni in monte c. IV. I6, M. L. 34, 1276. Ý
3 S. Cyprián o. c. c. VII. Ý
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na tyto hluboké pravdy zvyklí, ale jak ostrým světlem vystupují na
tmavém pozadí sociálních samozřejmostí antiky jako na př.: „turpis
egestaS” pojem barbara, názor na otroka, modlitba v ústech žida:

k ,,vChválen buď Věčný, náš Bože, králi světa, žes mne nestvořil
ja o zenu!”9

Avšak i rodní bratři, mají-li různé zájmy, brzo se navzájem od-
cizí. Společenství zájmů jest nejúčinnější pouto. Proto Kristus při-
dává k materielnímu spojení lidstva formální prvek: jeden úkol a
jeden cíl. . „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď
království tvé!” To jsou vrcholná slova, jež ustavují sociální řád,
jež umisťují všechny zájmy a hodnoty časné do správného stupně
hierarchické platnosti. Kdo činí základem sociálního řádu zisk, jak
to provádí liberalismus, nebo kolektivní pozemské blaho, jaktomu
chce socialismus, ten se snaží zachrániti loď lidstva upevňováním
vlastního stožáru a ne zatknutím kotvy na věčném království Božím.
Poslední cíl jest tedy určen; jak ho dosíci? Kdyby se dnešní lidstvo
obrátilo na Krista jako onen mladík vevangeliu1° a otázalo se: „Co
máme dělat, abychom mohli opravdu žíti, aby náš život nebyl dě-
jinami krve a slz?”, myslím, že by Ježíš odpověděl stejně, ačkoliv
onen mladík toužil po životě věčném: ,,Chceš-li vejíti do života, za-
ehovávej přikázání. Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromltivíš
křivého svědectví... , cti otce svého i matku svou.” (Je zajímavé,
poznamenává Steinmann,“ že všechna přikázání, jež tu Kristus vý-
slovně jmenuje, patří k okruhu sociálních povinností.) A jsem pře-
svědčen, že i dnes by vyzval národy sepnouti ruce a modliti se:
„Buď vůle,Tváv jalko vi nebli tak idnab ,zlÍmj!” Do půdorjlílsu desetiìra
nutno zanesti vsec ny etaı y novo o e o zivota: rozmac prumys u,
nové výrobní směry, nový poměr pána a zaměstnance, roztřídění
majetku, organisovanost na obou stranách.“ Ý

Každá složka společenského organismu má své funkční místo
vzhledem k cíli společnosti. Při naší přirozenosti není možné, aby
splnila svůj úkol, leč jc-li připoutána k oporám přikázání a tak ve-
dena a řazena k vzájemnému souladu. V druhé části Otčenáše usměr-
ňuje Kristus konkrétně v tomto smyslu základní složky a zdroje so-
ciální: otázku chleba, život duše jako přímý pramen sociálního smýšlení
a jednání a vzájemný poměr členů společnosti.

V dnešní době zdvíhají hlavu otázky společenského života přímo
hrozivě. Nemá-li pro ně poselství Kristovo žádného slova, bude nutně
odmrštěno stranou. Než i tomuto závratnému víření dává Kristus
pevnou osu: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, chléb náš vezdejší dej
nám dnes!” O této čtvrté prosbě Otčenáše bylo již mnoho psáno.
Biskup Keppler ji nazval celým katechismem Sociální otázky,1`°'ivan
Kasteren souhrnem sociálníitheorie.“ Směle můžeme říci, že čtvrtá
prosba Otčenáše je oslňující paprsek, který encyklika „Rerum no-
varum” rozložila v onu nádhernou katolickou soustavu sociálních

9 Steinmann ac. s. 49. “
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pravd. -- První pravda, jež z těchto slov přirozeně plyne, jest, že
se otázka chleba va národohospodářství vůbec nesmí oddělovati od
řádu nadpřirozeného. --- Další důsledek je, že chléb je dar Boží,
o nějž musíme denně prositi; darem Božím je okoralá skýva, darem
Božím jest i největší majetek. Není tedy člověk neomezeným pánem
toho, co dostává od Boha, nýbrž musí S tím hospodařit ve smyslu
dárce. - Kristus žádá rozhodně zřeknutí se majetku, když jest pře-
kážkou spásy. (Mat 19, I6...), ukázal též na ,nebezpečí bohatství
(Mk IO, 25)  a přece chce, abychom se modlili: „Chléb náš dej nám
dnes!” Ježíš znal i drtící starosti o chléb a věděl, že mohou býti

" I I I I V ' /' ' Istejnym uskalim pro spasu duse jako bohatstvı (viz Mat 6, 2 5). Tim
nechce odstranit chudobu, ani nežádá její odstranění,“ chce jen, stejně
jako u bohatství, aby nebránila v jednom potřebném. -3 Chléb náš...!
Chléb jest pro nás všechny, ne ve smyslu socialistickém. Ježíš soukromý
majetek ano i bohatství připouští; viz Luk 19, 2; 8, 2; Mat. 25, 15. . .
nýbrž ve smyslu sociální spravedlnosti a křesťanského milosrdenství.

1 V Horském kázání Ježíš Kristus naléhá, aby lidé nepečovali
příliš, co by jedli a pili, čím by se odívali, neboť mají dobrého. Otce
v nebesích, Toho zneužívají nepřátelé křesťanství, jakoby Kristus
znechodnocoyal práci; tn práci, jež se stala jedním idoleni ,nových
casu. (Mluvi se o nabozenstvı prace.) To jest ovsem velıky omyl.
V Hclilrskérn kázání Ělévá, Kristus do duše lidské útěchu a sílu, aby
v nic udrze c uť praci a zocei racovitost.“ Prace je nutnou
podmínkou chleba. Pravou hodnotu, iìýbornost a krásu práce lidské
je yiděti Z lolgickéhlp řetělzšu, proselí mddlitbybOtčenášeă7 Vezmeiiıiellli
Otcenas v ce ku ja O ve y smys prace, o jevı se ra ostna stran a
práce, Zastřená Božím~ prokletím. Celý hmotný život je zde zařazen
jako vznešený prostředek k oslavě Boha - a to je smysl práce,
člověk se stává vykupitelem hmoty v řádě teleologickém, tím že na
ni rozšiřuje .krásu své osobnosti“ - a to je radostná stránka práce.

Vnější poměry sociáliií jsou výlučně jen důsledkem stavu srdcí
lidských. Za šíleného předpokladu, že člověk jest přirozeně nezka-
žený a souhrn vší dokonalosti, a že zbědovaný stav lidstva nutno
přičísti jen a jen na vrub našich sociálních zařízení,“ je marno če-
kati příchod sociálního řádu. Proto iľvv sociálním životě piusejípři-Ý
jitı k platnosti myslenky modlitby Pane: „Otce nas, jenz jsi na ne-
besích, odpusť nám naše viny, neuvoď nás v pokušení, zbav nás od
zlého!” Hříchy minulosti, nebezpečí a pokušení k hříchu v přítom-
nosti a následky hříchu v budoucnosti, to jsou nejhroznější žíraviny

10 viz Mt 19, 17; Mk io, 19. -á- 11 Die Bergpredikt 124. t Ý
12 viz rerum novarum (Úvod). 1- 13 Steinmann S. 125. - 14 ibid.
15 Steinmann: Jesus u. die. src. Frage, s. 219. _ 1“ ib. '
17 P. Lhaude-Hoblík: Evangelium nad střechami; Praha Universum 1934, str. 46.
18 Rerum novarum (překl. Dr. B. Vaška II. str. 12). 4
19 Bebel: „Die Frau” S. 398; u Steinmanna 5 c. str. 176.
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řádného lidského soužití, jež absolutně musejí být odstraňovány;
a oko lidské se musí rozzářit radostnou nadějí pohledem k Otci na-
šemu na vnebesích. Snad ani netušil zločinnost svého 2 výroku Bebel,
když pravil: „Matematika a fysika učinila Z nebe jen vzdušný pře-
lud... náboženství nemá v budoucím státě významu..Í společnost
se o ně nestará”.2° Zákeřným lupičem je ten, kdo bere to, co ještě
zbývá i poslednímu bídákovi země -- pohled k nebesům a úpěn-
livá prosba: „Otče náš na nebesích, zbav nás od zlého!”

Praktickým výsledkem sjednocení lidstva, usměrnění časných
statků a sociálního ladění duše je vzájemný poměr jednotlivců, tříd,
národů. Otčenáš učí dvěma sociálním principům: spravedlnosti a
láscevůči časnému životu i vůči duši bližního. Všichni lidé se musejí
cítit jako dítky jednoho Otce sedající u téhož stolu, jenž jest prostřen
pro všechny. Kristus nechce odstranit každý rozdíl meziibohatstvím
“a chudobou, tento rozdíl, jak jsme viděli, prostě přijímá a uznává,
zavazuje pouze, aby všichni vážně pracovali na vyrovnání tohoto
rozdílu. Ten musí padnout do té míry, pokud jednotlivcům překáží
v jejich úkolu v království Božím.“ Nesmí se vytýkat učení Kristovu,
že sociálně slabým poskytlo jen chabou záštitu v sympatických citech
mocných. Ježíš Kristus se o chudé postaral, učiniv lásku blíženskou
druhou největší a nejvážnější povinností člověka. Křesťanskou spo-
lečností má kráčet a do nejmenší podrobnosti řídit milosrdenství a
odpuštění, sdílná láska a přejícnost a to v lmíře takřka nekonečné,
božské. Milujte jako Bůh (Mat. 5, 48), odpouštějte jako Bůh (Mat.
18, 21), milosrdní buďte jako Bůh (Luc. 6, 36)! Tu zcela jasně vi-
díme, co slavný Lev XIII. tolik zdůrazňoval, že reforma společnosti
musí začíti reformou srdcí. Ovocem je sociální netušený mír. Tak
se splní vůle Kristova, „ut nulla adversitas resistat nostrae beatitudini,
quod est pax”.22. s

Evangelium je základem sociálního řádu. Modlitba Páně jest
zkrácené Evangelium, jak praví Tertulián23: „Breviarium totius Evan-
gelii”i; ve své modlitbě dal nám Ježíš „praeceptorum suorum grande
compendium”.2* Proto abychom přispěli k obnově společnosti, roz-
jímejme a provádějme skutkem, co je obsaženo v Otčenáši. Ale pře-
devším a zvláště dnes, kdy i hlavní nosné pilíře křesťanského soci-
álního řádu jsou podvráceny, sepněme co nejčastěji ruce a modlívejme
se: „Otče náš, jenž jsi na nebesích...”

20 ib. -- 21 Steinmann: „Jesus u. die soc. Frage” S. 229.
22 Sv. Augustin: o. c. c. VI.
23 De operatione c. 1. s
21 Sv. Cyprián: De orat. Dom. c. XXVIII.
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 LEONARD BRANIŠA-ST. GABRiELz

,,MI S1] NÝ22sVÄz RAKÚSKYCI-I
Boi-iosLovcov.”

V minulom čísle sme si určili ako jeden Z prvých ciel'ov sria-
denie celoštátneho „Svazu bohosloveckých mis. krúžkov”. Lepšie než
teoretické pojednanie O potrebe „svăzu” môžu nás povzbudiť k to-
muto kroku príklady bohoslovcov v iných krajinách. Dnes si vším-
neme rakúskeho „sväzu”.

,,MiS. 2 sväz ra2kúskych2 bohoslovcov" (Theologenmisssionasverband2
Oesterreichs) ďakuje svoj vznik terajšiemu litoměřickému kanoníkovi
Jurajovi Zischekovi, ktorý stojí podnes na čele mis. hnutia nemecky
hovoriacich katolíkov v ČSR. -- Bolo to v prázdninách r. 191 1, keď
maturoval Georg Zischek navštívil St. Gabriel, Veľký mis. dom Spo-
ločnosti Božského Slova v Mödlingu pri Viedni. Vnímavú dušu budú-
ceho bohoslovca najviac dojalo veľké a b20haté mis. muzeum. Tu
znovu ožilo v ňom oduševnenie za misie, ktoré si bol už ako mi-
ništrant obľúbil hlavne z obrázkových mis. časopisov Svojho pána
farára. Hej, sem by mali prísť všetci bohoslovci, myslel si náš matu-
rant; tu v St. Gabrieli načerpali by si aj oni oduševnenie za mis.
myšlienku.

2 Prečo myslel Zischek práve na bohoslovcov? Ako tak rozmýšľal'
O mis. hnutí v starej monarchii, prišiel k poznaniü, že Rak.-Uhorsko
ani Zďaleka nekoná pre misie toľko, ako by se dalo očekávat_dl'a
počtu katolíkov V ríši. Keď sa pýtal po príčine, zistil, že príčinou
nie je nezáujem alebo odpor ľudu voči misiám, lež hlboká nevedo-
mosť širokých vrstiev O misiách.Akže sa má tomu odpomôcť, treba
predovšetkým u kňazov budiť záujem o mis. dielo sv. Církve.

Ale ako môže 2o ročný bohoslovec I. ročníka vlívať na kňazov
stojacích v duchovnej správe? Preto sa chcel Zischek obrátiť najprv
na svojich kolegov-bohoslovcov. Veľmi vhodnoupríležitosťou -
vzpomína pán kanonik - doviesť bohoslovcov do St. Gabriela, zdal
sa byť chystaný svetový kongres eucharistický vo Viedni v dňoch
12.-15. sept. 1912. Toho sa zúčastní zaiste aj mnoho bohoslovcov
z celej monarchie. A kto je raz vo Viedni, l'ahko odbočí aj do blíz-
keho St. Gabriela, hlavne ak tam môže niečo cenného vidieť a počuť-.

Tak bol plán hotový. Zischek obrátil sa na P. rektora gabriel-
ského a predložil mu svoj plán. Ten rád schválil pláii a ponúknul
dom pre chystanú schôdzu, ale radil vyžiadať najprv schválenie jed-
notlivých ordinariátov. Všetky ordinariáty sa vyslovily priaznivo
a pochválne okrem jednoho. Predovšetkým prejavoval viedeňský arci-
biskup kardinál Dr. Nagl živý záujem a priazeři voči chystanej kon-
ferencii. 1 “

Tak sa sišlo I6. Sept. 1912. asi 80 alebo 90 bohoslovcov a väčší
počet kňazov v St. G. Nás bude zvlášť zaujímať, že tam boly zastú-
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pené aj seminária: Praha, Brno, Č. Budějovice, Hradec Králové, Lito-
měřice, Olomouc, Vidnava (Widenau), Pelplin, Vratislav (Breslau),
klášter Teplá (Tepl) a dvaja kanoníci pražskí. Konferencii predsedal
spomenutý P. rektor Hansen. Po jeho úvodnej prednáške následo-
valy referáty. Medzi nimi aj Zischekov. ;Konferencie sa zúčastnili aj
dvaja priekopníci misijného hnutia a mis. vedy v Nemecku univ.
prof. Dr. J. Schmidlin a P. Fr. Schwager SVD. Ich referáty boly
vrcholom schôdze. s I

O potrebe mis. spolupráce medzi bohoslovcami boli všetci účast-
níci presvedčeni. Ale ako? Prof. Schmidlin navrhuje založiť zvláštny
spolok. Mnohí však majú pochybnosti, boja sa roztrieštenosti a pre-
ťaženia novým Spolkom. Odporúčajú, aby sa mis. hnutie bohoslovcov
zapojilo do ideove najbližšie stojaceho Spolku sv. Bonifáca (Akade-
mischer Bonifatiusverein), ktorý sa stará o duchovnú správuiv ne-
meckej diaspore. Volí sa kompromis. Kde už jestvuje spolok sv. Bo-
nifáca, tam nech sa založí mis. sekcia v rámci Spomenutého spolku.
V iných ústavoch založia sa samostatné mis. spolky bohoslovcov,
A táto myšlienka konečne zvíťazila. s

Vlastně založenie bohosloveckého misijného sväzu previedlo od-
poludnajšie zasedanie zvolených zástupcov všetkých Zúčastnených
seminárií. Tam zvolili aj vidnavského bohosl. E. Neugebauera, za
prvého predsedu novozaloženého svazu. V prvom roku založily sa
mis. spolky v 9 seminároch, medzi nimi sú aj Praha, Olomouc,
Hradec Králové, Litoměřice, a Vidnava. Tieto jednotlivé spolky
zostaly celkom samostatné a nezávislé, lebo „Sväz” iba sdružoval,
spájal na vonok jednotlivé autonomné spolky. Cieľom bolo; vzá-
jomné povzbudenie a poučenie výročnými zprávami na predsednic-
tvo, cirkulármi predsedníctva, pravidelnými zvesťami vo stľpcoch ča-
sopisu ,,Bonifatiuskorrespondenz” a konečne ročné schôdze zástupcov.

Takú schôdzu zástupcov mohol Svaz usporiadať už nasledujú-
ceho rokufv auguste 1913 Z príležitosti konkresu rakúskych katolíkov
V Linzi. Učasť ostatných seminárov bola potešiteľná.Predsedníctvo

' . I ~ I ˇ I ° v °pre novy rok prevzal seminar v Styrskom Hradci (Graz). Uz na tejto
schôdzi vyslovila Sa ako cieľ: Spolupráca bohoslovcov s kňazstvom
a inteligenciou. Medzitým vypukla Svetová vojna. Zpočiatku však

2 -- „ ~ V v I Iv I ;pracoval „Svaz neunavne ďalej. Pocet sdruzenych kruzkov vzrastol
na 12. Z tých bolo 7 samostatných mis. spolkov, ostatné boly sek-
ciami.  ,

Sväzu chýbaly ešte stanovy. Tie vypracovalo predsedníctvo v St.
Pölten r. 1915. podľa návrhov jednotlivých seminárov. ,Stanovy sa
osvedčily, čoho znakom. je, že trvajú, skoro nezmené až doteraz.
Najtvridším orieškom bola otázka spolkového orgánu. Prvé zvesti a
výročné zprávy uverejňoval2Sväz v Bonifatius-Korespondenz. Tam
však, bolo málo miesta. Založiť vlastný časopis bolo nákladné. Tu
ponúkol redaktor ľudového mis. mesačníka „Stern der Neger”s (Mil-
land b. Brixen) Sväzu mesačně 4 strany k dispozícii pre spolkové
veci. Tvým bol problém na .čas vyriešený. _ _ .
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Koncom vojny trpely jednotlivé krúžky nedostatkom členov,__
keďže vel'ká časť bohoslovcov musela tiež na bojište. Posledně roky
vojny mal predsedníctvo kláštor regulárnych kanovníkov St. Florian,
jeden Z nejaktívnejších spolkov. Ten svolal hneď po vojně schôdzii.
zástupcov do Linzu. Tu zas vystupujú do popredia otázky: spolu-
práca Svăzu s kňazmi a získanie akademikov.

Prvý problém vyriešil Sa dosť hladko r. 1921. Kard. Piffel Za-
viedol V tom roku vo Viedeňskej diecési ,,Unio cleri”. O krátky časz
sa Sväz k „Unio cleri”, ale_ostal pritom vo svojej činnosti celkomi
samostatný. Tak je tomu až podnes.

Druhý ciel': získať akademikov pre 2misıe, dosiahol sa o rok
neskoršie na prvom' misiologickom kurze pre akademikov V St. Gabri-
eli (16.-19.. VII. 1922). Sväz bol spoluporiadateľom a predsedníctvo
sostavilo aj program. Prišlo asi 150 účastníkov Z Rakúska, Česko-›
slovenska, Pol'Ska, Italie a Maďarska, Z nich asi 30 akademikov--
laikov. Ovocím tohoto kurzu boly tri novozaložené Spolky akade-
mikov Vo Viedni, =v Grazi a v Innsbrücku. Najlepšie sa vyviřıoval
viedeřiský spolok. 8 2 B _

_ Druhý misiologický kurz pre akademikov (22.-27. VII. 1924)*
ďaku'e tiež ,,Sväzu” za svo' vznik. Vted sa sišlo do St. Gabriela 1602J l Y
I V I ' ° V I I I I Iucastnikov Z desiatich statov. Susedne zeme boly pekne zastupene:
Maďarsko =4o, Jugoslávia 20, CSR 14 delegátmi. Tak sa stal tento-_
druhý misiolog. kurz V St. Gabrieli mimovoľne prvým medzinárod-
nym kongresom misijným. Nasledujúci medzinár. mis. kongres od-'
býval sa 192 5. V Budapešti, po ňom nasledovaly kongresy v Lito-
měriciach 1926. Poznaň 1927. Würzburg 1928. St. Gabriel a 1929.
„Mis svăz rak. bohoslovcov” spolupracoval pri všetkých Spomenu-
tých kongresoch a prvý Z nich bol celkom jeho dielom. 1

R. 1926. oddelilo sa od mis. sväzu akademického mis. sdruženie
katolíckych učiteľov a učiteliek. Tým sa .uskutočnila V plnej miere
dávna túžba Zapojiť aj kat. akademikov a vôbec kat. inteligenciu do
mis. pˇohybu. 2 s  

Zasneme priamo nad tou skvelou vonkajšou činnosťou Svazu..
V oslednom desaťročí. S omeňme len niekoľko or anizačn 'ch činovP P Y
ai úspechov: VI. medzinár. mis. kongres V St. Gabrieli r. 1929. veľké
mis. slávnosti s mis. výstavou V Maria Zehl 1932, mis. program na
katolickom sjazdě vo Viedni r. 1933. a konečne turičný mis. kongres;
vo Viedni V r. 1936. Všetky tieto upútaly aj pozornosť cudziny.

Teraz má Svaz 24 odbočiek. Medzi nimi aj Zahraničné Semináre
Brno, Olomouc, Budějovice, Litoměřice, Brixen a Trident. (V CSR
zdá se sdružovať iba nemecky hovoriacich bohoslovcov v zmiene-
ných seminároch !) I _

„ Ak chceme na konci shrnúť Zásluh rak. ,,SVäzu”, treba V -2Y Y
zdvihnúť predovšetkým, že jeho príčinením zakorenila Sa mis. myš-
lienka vo všetkých rak. seminároch. Pod jeho vlivom stojí teraz
celý dorost křiazský V zemi. Nie menšou zásluhou je získanie svet-
ských akademikov pre misijnú Spoluprácu. Zásluhousväzu prenikla.
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:mis. myšlienka aj medzi kat. uěiteľstvo a tak nepriamo vliva „SväZ”
na celé mis. hnutie V Rakúsku. Aj Stvorenie Zvláštnej stolice pre mi-
““SıoIogıu na, vıedeňskej _unıverZıte by bez neho nebolo bývalo možné.

A cele toto hnutıe je prenıknute hlbokou vıerou a zbožnosťou.
Každá Schôdza začína a_koněí modlıtbou,_každý útorok_ je dňom

sflobety a modlıtb/y za mısıe; Svetskı akademıcı majú ešte aj euchari-
Stıcke_ mıs. Sdruzenıe, ktore Sa Sıde raz za mesıac V nıektorom kostole
zna mıs. enhołrtu, sv: omšu va ,Sv. prıjmanıe.. V ' I _

Vlanı Slavıl Svaz 25 rocne jubıleum Svojho Zalozenıa. Oslavıl ho
sv tıchostı. Bolo to požehnaných 25 rokov. Stedré rozsievanie, ale
sı bohatá žatva. Tú Sme ıba neúplne a Skicovite naznačili A pouěenie
ýpre nás? Nebol by už ěas podniknúť nieěo aj u nás? Podmienky
sú hádam priaznıvejěıe ,ake boly v,Rakúsku. Dúfam, že Sa aj my
Icoskoro dozıjeme nejakeho podobneho svazu.

ZPRÁVY, GLOSY, DOPISY.
NOVÝ SLOVANSKÝ SVĚTEC.

Letos o velikonoěních svátcích - na Hod Boží - byla v Římě konána slavnostní kano"-›
.nisace blahosl. Ondřeje Boboly T. ]. Sv. Otec Pius X1. tímto svatořeěením neohroženěho
vyznavače, obránce pravé víry a muěedníka za Unii projevil vzácnou přízeň viem Slo-
vanům a zvláště polskému národu, jehož příslušníkem je tento světec.

Působení a hrdinské úsilí sv.. Ondřeje Boboly na poli misijní práce Církve v kraji
vıilenskěm a na Podlesí, ukončené jeho muěednickou smrtí r. 16j7, spadá do smutněho
úseku v polských dějinách, kdy po ujednání Brestské Unie musela Polska podstoupit krvavý
-křest těžkých zkoušek a nadlidských utrpení. Po hrozných mukách dotrpěl tento apoštol
sjednocení v rukou kozáků.

O jeho významu napsal]. E. kardinál arcibiskup Hlond prohlášení, v němž vybízí
polský národ, aby následoval sv. Mucˇedníka v úsilí získat Odloučené bratry do Církve
katolické.

,, Velkým odkazem svatého Ondřeje,“ praví tam polský primas „je naře náboženské
Ja kulturní poslání na Kresách východních. Nemůžeme se uchylovat od ákolů, daných nám
-tam Prozřetelnosti, ani je nechat cizozemcům, abychom se nezpronevěřili svému dějinněmu
poslání. je to náš úděl, závazek nás Poláků. Podle vzoru sv. Ondřeje Boboly jsme po-
vinni pracovat ve prospěch jednoty Církve.“

I my bohoslovci slovanští se hlásíme k odkazu tohoto mucˇedníka. je naší povinností
studovat a pracovat v otázkách unıjních a cyrilometodćjských, abychom zůstali věrni odkazu
našich neunavných předků v práci na líše sv. Cyrila a Metoděje, posvěcenéi muěedníky,
jako jest hrdinný sv. Ondřej Bobola. A. U. Brno.

Z JUGOSLAVIE.,   
Poněvadž po pádu konkordátu se znovu rozvířila již dávno přetřásaná otázka

O příjmech katolických kněží, pokusím se vás Zde Zasvětiti do tohoto problému a
vylíěiti vám materielní postavení kleru u nás. Otázka vydržování kněžstva je u nás
aktuelní již několik desítiletí. Před válkou byly poměry v různých krajích různé. Tak
ev bývalých krajinách rakouských byl Systém platů t. zv. „náboženského fondu“.
Vévodství mělo maďarský Systém církevních obcí a jinde si vydržovali věřící kněze
Sami různými dávkami v naturaliích. Mimo to měl klerus větší nebo menší příjmy
iz církevních nemovitostí, které obdělával buď Sám nebo pronajímal. Třetím hlavním
pramenem příjmů byly mešní, štolové nebo kancelářské taxy. Důchody tyto vyzna-
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čovaly se tím, že byly velmi nestejnoměrně rozděleny, nestálé a mnohdy velmi ubohé..
Byly fary, aspoň v některých krajích S příjmy velikými, kdežto jinde, často  v téže“
diecezi, trpěli kněží nejvyšší nouzi. Mimo to system naturálních dávek ponechával
nerozřešenu otázku kněžské pense nehledě k tomu, že zaváděl mnohdy kněze do-
sporů S věřícími. Ani po válce se situace mnoho nezměnila. Lid, ať už Z bídy nebofl
Z lhostejnosti, přinášel v naturaliích čím dál méně, ceny zemědělských výrobků, od.
nichž namnoze příjmy závisely, klesaly stále více, takže v některých krajích materiální
úroveň kněžstva i se stát. příplatkem 450-600 Din. (300-400 Kč) měsíčně nerovnala,
se ani úrovni nejnižších státních zaměstnanců. Systém naturálních dávek byl nevýhodnýˇ
a nespravedlivý ico se týče věřících. Chudí, svědomití Osadníci dávali poměrně mnoho,.„
kdežto bohatí, ale namnoze zvlažnělí' nedonesli často nic. Proto stále a stále bylo
voláno po zavedení stálého platu na základě tax a církevních přirážek, jež by platili.
stejně bohatí i chudí, městští i Venkovští věřící. Poněvadž byl již u všech jiných církví
tento Systém proveden, byla vložena osnova podobného zákona i do konkordátu. Po“
pádu konkordátu vydala vláda nový finanční zákon -o církevních přirážkách, Z nichž
by se hradily materielní Í potřeby Církve a dávala kněžstvui Stálá kongrua, k němuž;
však církevní úřady nezaujaly doposud žádné stanovisko, _ jistě z_ opatrnosti, aby ne--
uškodily zájmům církevním. Problém tento je jistě velmi důležitý též pro nás, bu--
doucí kněze, a proto se modlete S námi, aby byl vyřešen brzy ke spokojenosti všech..

 SARAJEVO. .
Počet katolíků v Sarajevu vzrostl za posledních padesát let na zz tisíc. Protofl

dosavadní katedrála, která pojme asi čtyři sta lidí nestačí. Arcibiskup Dr. Ivan Sarič
se tedy rozhodl postavit novou katedrálu v moderním slohu. Mladí vídenští architekti
'vłöžiliŤ*do“Ť`proje*ktu í 'maulrškého slohu, takže celá stavba dobře zapadne do
orientálního rázu ˇměsta Sarajeva.

P Arcibiskup Sarič oslaví letos třicáté výročí svého posvěcení na biskupa. Brněnští'
bohoslovci, kteří jej znají Z jeho návštěvy v brněnském alumnátě, věnovali mu při;
návštěvě Sarajeva krásně vypravenou knihu „Písmo sv. v obrazech.“ v

- Neka Bog preuzvišenog g. nadbiskupa još dugo poživi! P

 PRIZREN.
(Z dopisu.) Velkého semináře v naší diecesi bohužel dosud nemáme. Bohoslovec“

0 -I - - I - V v - -vr - rv- v ˇ*jsem zde ja jediny a to jeste nejsem rodem ze zdejsı dıecese. Peci naseho biskupa..
dra Ivana Františka Guidovce byl zřízen zde v Prizrenu malý Seminář. Chovanců máme
dost, ale příjmy nepatrné a tak musíme žíti, jak se dá. Jen několık uliček od našeho
semináře mají seminář pravoslavní. jsou od vlády velmi podporováni a jsou proti nám.
,,páni“. ,Za to do vědy pıříliš ,,nevıdí”._ Raději pěstují politiku. Když se projednával
konkordat b lo tu takove na eti, ze sme se museli eclive zam kat...PJ J P r. r...

SKUTARI (Shqipnia).
Nejsrdečnější pozdravy od břehů jezera Skaderského! V naší vlasti nejsme v tak.

příznivých poměrech jako u Vás. Katolíků jest nás tu menšina. V celé zemi jest nás;
jen jedna osmina, ovšem západní část země jest téměř celá katolická. Zato jižní as
a východní díl našeho království téměř nezná katolíků, ačkoliv ve stol. I 3. byla to-›
země kvetoucího katolictví. Seminář máme jen jeden a to ještě provisorní, ačkoliv'
máme tři biskupství a dvě arcibiskupství (Durazzo a Skutari). V našem semináři jestf“
nás jen dvanáct. Z ostatních diecesi a někteří bohoslovci i Z naší arcidiecese studují?
v Římě nebo Bati.. Značnou část duchovní správy v naší zemi obstarávají řeholníci.
Zvláště O. Františkáni jsou na četných farách; všech far v naší zemi jest I zo. Četní kněží
našeho národa působí ivjugoslavii na farách, které dříve patřily k nám (tak na př. Peč).

P Píšete, že právě bylo ve vašem semináři svěcení jáhenské. Vyřiďte všem milýmz
jahnům Vaší vlasti .upřímné blahopřání. I já, dá-li Pán Bůh, příštího roku dosáhnuz
toho důstojenství. ~ 0 _ .
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Žádáte mne, abych Vám napsal něco v naší mateřštině. Píši Vám v mém ná..
řečí, nuže luštěte:

„Se pse Peryntia kale e desti potene, sa ke da te pirr etigte betlmine, ke zăzflj
-do ke te pesogente ai temos chumbase po te kete geten e pa sorure.”

je to citát Z Písma Sv. Najdete jej?
V Ježíši Kristu pozdravuje pen pıˇmrèđ Ve]-se/ě.

UNIATI NA EUCI-IARISTICKÉM SJEZDU v BUDAPEŠTL
Na letošním Eucharistickém sjezdu V Budapešti bude organisována i sekce církve

východní. Chystá ˇse tam početná výprava věřících současně se Svými duchovníıni
.pastýři zvláště Z Ceskoslovenska - z Podkarpatské Rusi.

Nepochybně se zúčastní též uniati jiných zemí, zvláště Polska, porad a Slavnost-
ních projevů katolíků východního obřadu u příležitosti světového sjezdu v Budapešti,
.kde bude Společně vzdán hold Svátostnému Spasiteli. U_

N Š--i ›-4 Ň Z h-4\ L-"* M E RI KY.
Mnoho srdečných pozdravů Z Brasilie zasíláme všem Slovanským bohoslovcům.

.Administraci dík za laskavé zasílání časo isu. Nena Sali 'sme nic dříve, oněvadžY P P J P
,různé okolnosti nás ls. tomu přinutily. Měniia se vláda, nastala zde diktatura, dopisy
byly censurovany, vladla dosti velká nedůvěřivost k cizincům. Nyní Zdá se, že všechno
opět Ěešllo vna Ěvoułkplej, bêìfvěci djàiou nylpí iinäphem lépe než dříve. Všude se jeví
ve si os usnos , mene anarc ie, o anost V a e.

Pan biskub Zařizuje zde V Corumbá malý seminář. Hůře bude najíti povolání
pro něj. Mládež se chová k nám velmi přátelsky, ale velmi málo je těch, kteří by
se chtěli Zasvětiti službě Páně a státi se kněžími. V ústavě Založili jsme sdružení mi-
nistrantůž ,,pequeno clero”, kteří ve svých pěkných ministrantských klerikách rádi
spřisluhují při oltáři a dodávají svátkům větší okázalosti. Založili jsme též kroužek
„Sv. Don Bosco”, který se má později přeměniti v kat. akci. Ovoce očekáváme od
Boha. -- Pomáhejte nám svoji modlitbou!

iVáš in Ch. J. jan Tomeš S. S.

KORESPONDENCJA Z KRAKOWA.
W Krakowie, polskim Rzymu i duchowej Słolicy polski, najvięcej

ze wszysłkich miasł polskich konceníruje się duchowieňsłva, łak Šwiecv-
kiego jak i Zakonnego.

Tu kszłałci się i sład najwiecej vychodzi młodego polskiego kleru.
W Krakowie liczne zgromadzenia Zakonne maja Swe insłyluły łeologìczne
czy filozoficzne, a łrzy diecezje polskie maja lu Swe Seminaria duchowiie.
Z klórych alumni odbywaja Swe Studia łeologiczne na uniwersyłecíe
krakowskìm. Sa to alumni dìecezyj, krakowskiej, Šlaskiej i czesłochow-
skiej. Prócz łego na łymże uniwersyłecie sludiują alumni gi`ecko›-kało-
lickiej adminisłrałury Ĺemkowszczyzny oraz Scholasłycy zakonni jak Sal-
walorianie, Kanonicy regularni i Cysìersi. Skułkiem lego íakulłei íeolo-
giczny lułajszego uniwersiłełu liczy około 400 Sludeniów, a co za lem
idzie rozwìja się w Krakowie wšród íeologów bardzo ożywiona dzialal-
nošć naukowa i orgaiiizacyjna.

P Słudia na naszym uniwersyíecie łrwają lal pięč. a obejmują filo-
zofie, leologię oraz wiele ìnnych pokrewnych dyscyplin. Ruth naukowy
“wŠród młodych łeologów pulsuje przedewszysłkiem w rozlicznych semi-
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nariach uniwersyleckich. gdzie pod kierowniclwem poszczególnych pro-
fesorów Sludenci Specjalizuja się w róznych galęziach wiedzy leologiczncj
i wprawiajq Sie w melodę pracy naukowej. Llkoňczenie kilkulelnich ćwiczeñ
seminaryjnych i napisanie odpowiedniej pracy naukowej umożliwia slu-
denlowi ubieganie się o Slopnie naukowe: magislra czy polem doklora.
Drócz lych ognisk pracy naukowej na Samym uniwersylecie. islnieją jeszcze
po Seminariach duchownych różnorodne organizacje i kólka naukowe
jak; Kolo naukowe leologów Šląskich, - lv Seminarjum šlaskim. Kolo
apologełyczne w Seminarium czeslochowskim, .czyłelnia i Kolo homile-
lyczne w Seminarium krakowskim. Tu na szczególną wzmiankę zasluguje
Kolo Biblislów, Skupiające mlodych adeplów wiedzy biblijnej ze wszyslkich
lrzech seminariów. Kuralorem wspomianego kola jeslznaiıy i Zaslużony
biblisía prof. ks. dr. J. Archulawski. S

Doza orgapizacjami naukowymi, kierunek zainleresowaň mlodych
íeologów objawiia sie w lych rozlicznych kolach ideowych jakie islnieja
po Seminariach. By wymienić lylko najwažniejsze wspomiıę lu; hülđ
misyjne, muzyczne, kolo abslynenckie ild. Rozwijaja one ożywioną dzi-
alalnošć na lerenie Seminaryjnym. a na zewnalrz objawia się one w róz-
nych imprezach, kursach. odczylach ild. Nieraz Skulki jej sięgają ìpoza
obreb murów Seminarium.

Kolo misyjne Seminarium krakowskiego ze swych skladek iz szeroko
prowadzonej propagandy i akcji znaczkowej, pokrywa koszla sludiów
leologicznych mlodego Chinczyka Janadii, Z klórym czlonkowie kola
ulrzymują żywą korespondencję. Miedzy poszczególnymi seminariami
islnieje lącznošć i wspólżycie. Wzajemnie się Zaproszają na rózne imprezy
uroczysle. jak akademie. iMlody klerus krakowski oczekiwa w przyszlošći
wiele pracy duszpaslerskiej i spolecznej w naszym narodzie, i dla lego
leraz Zgromadzil się lu w cieniu krakowskiej almae malris by zaczerpnąc
glębokiej fachowej wiedzy. p ,KS_ Ki K'

VV I IV

Z LITOMERICKEHO SEMINARIĚ.. ._
13. t. m. (t. j. března, pozn. red.) Založili čeští bohoslovci seminární odbočku

Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Tím dostává jejich seminární život nové formy.
Zároveň je to obnovení a jakási náhrada ,,]ednoty”, která zanikla před I6 lety po
více než Stoleté činnosti (byla založena r. I8 14 přispěním našeho buditele ]oS. Jung-
manna). Cílem Apoštolátu je prohloubiti duchovní život svých členů šířením úcty
cyrilometodějské, seznámiti je S otázkami unionistickými a učiniti Z nich šiřitele
tohoto hnutí, pro něž je u nás ještě tak málo pochopení. Na naši slavnost přijel
sám gen. tajemník ACM Msgre Fr. Jemelka, metropol. kanovník z Olomouce. Svými
nadšenými slovy uchvátil a zapálil jistě srdce nás všech. Ráno promluvil v kostele
o náboženských hodnotách ACM, odpoledne pak o akademii jedinečným způsobem
rozvinul vývoj, cíle a způsob činnosti apoštolátu. Slavnostní akademie, zpestřené ně-
kolika Sbory, se zúčastnili členové njd. bisk. kapituly a profesorského (sboru. -- Týž
den večer jsme začali vzýváním Ducha sv. duchovní cvičení, jako přípravu na Svě-
cení. Promluvy byly tentokráte pro obě národnosti odděleně. Pro nás je měl známý
kazatel a pracovník v Katol. 'Akci P. Dr. Urban OFM. Duchovní cvičení byla za-
končena v neděli 20. t. m. svěcením. Kromě nižších svěcení (pp. ze II.-IV. roč.)
přijalo S10 českých bohoslovců vyšší svěcení na podjáhny, příští sobotu, 2. IV., byli
pak svěcení na jáhny.v
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NOVE KNIHY
Vavřinec Skupoli, O. Theat.: DUCHOV-

NÍ BOJ. Přeložil P. Ios. Hlavnička.gNa-
kladatelství ›Vyšehrad‹, S. S r. o. V Praze,
stran 160, brož. Kč 15'-.

Ne jako následování Krista, ale jako
duchovní boj pod Jeho vrchním velením,
chápe askesi Vavrínec Skupolí. Přítom-
ným Spisem podává instrukce Stratega-
Ježíše Krista všem, kteří vstoupili do Jeho
armády a chtějí zvítězil, jako On zvítězil
a vítězí. Odhaluje nepřítele a poučuje
o jeho taktice. Je to ďábel," jenž působí
Snad nejzhoubněji Sebeklaınem. Proto
nutno vojínům otevřít oči, naučit je od-
ložit přílišnou důvěru v sebe, která jest
Stejně nebezpečná jako zoufalství. Dále
jest třeba je připravit, aby byli v době
prudkých náporů nepřátel Sílení vědo-
mím, že nebojují Sami, nýbrž že jest
S nimi Nepřemožitelný, od Něhož se jim
jistě dostane pomocí, věnují-li Mu Svou
_dův.ěru. S touto p.omocí..Smějí-zcela.jistě
počítal, zvláště když svědomitě splnili
povinnost denního výcviku, jenž se týká
sebeovládání, aby vojin měl úplně ve své
moci své tělesné i duševní síly a vykonal
pak v boji, co na něm jest. .

Kdo to myslí upřímě S branností du-
chovní, tomu vřele doporučujeme »Du-
chovní boj‹, jako výbornou ínstruktivní
příručku k úspěšnému výcviku - askesi.

TAIEMNÁ SLOVA ZIEVENÍ A VI-
DÉNI SVATE BRIGITTY ŠVEDSKÉ.
Přeložil P. Ludvík Vrána, Olomouc edice
Krystal, stran 223, cena Kč IZ'--.

Zajímavá kniha obsahuje Stručný živo-
topis Sv. Brigitty Z péra dra Braita O, P.,
andělovu řeč O vznešenosli Blahoslavené
Panny Marie, rozdělenou na každý den
v týdnu po třech čteních, která jest pro-
tkána aplikacemi na řeholní život a Sou-
kromá zjevení této Světice, která, ačkoliv
nemají takové váhy a závaznosti jako
slovo Boží, přece nás upoulají a vzbudí
v nás touhu nejen lépe poznati Slovo
Boží, ale je i v životě uplatnilí, čímž
splní i úmysl vydavatelů.

Vítězové č. 3. St.]ureěka S. S.: SVATÝ
DON BOSCO. Není to vlastně životopis,
ale stručná, podnětná pedagogická Studie.

Dùkladnější a prohloubenější zpraco-
vání jednotlivých zásad V nové, obsáhlé
práci byly by žádoucí. Doufáme, že autor

dvou knižních prací a mnoha článků
o milém světci rozsetých po různých
časopisech: Našinec, Lidové listy, Jitro,
Legio angelica a pod., překvapí nás no-
vou, obsáhlejší a prohloubenější pedago-
gickou gstudií. Tento 3. Svazek Vítězů
nelze dosti doporučili všem vychovate-
lům a bohoslovcům. Siudujte Dona Boscfl,
On vás povede. -.F_

Michel Christian .' NOTRE- DAME DE
FRANCE- UNE PAGE RELIGINES DE
NOTRE HISTOIRE NATIONALE. (Le
Voeu de Louis XIII. à la Sainte-Vierge,)
Lettre-préface de Mgr. Harscouët. Sou-
venir du Trícentenaire 1638-1938. Paris,
Téqui, p. 150, 10 fr.

Stránka historie francouzské. Připomi.
ná velký okamžik, před 300 lety, kdy
Ludvík XIII.-Spravedlivý zasvěcuje Fran-
cii Svaté Panně. »Prozřetelnost založila
»tentosStát,anuže, její dobrota jej za-chová
a její moc jej chrání‹, praví v listech
zasvěcení herold Královny a Prostřed-
níce. Autor, uváživ Slib Ludvíka a okol-
ností, jest Silen v naději, že Maria neopustí
tuto zemi, ›galliam Ecclesíae fílíam prí-
m0genítam‹ (dekret Pia XI.). p

J R. Máder: ZPĚT KE MSI SVATÉJ..
G. Francl v Praze, cena neváz. 12 Kč,
váz. 17 Kč, str. 108.

Kniha krásných a hlubokých myšlenek
o tajemství Sv. Oběti. Ukazuje nám sku-
tečnou velikost a cenu mše sv.. která má
být Středem našeho života. Neboť »ne-
chceme-lí zahynout a ztroskotal, musírrie
se vrátit ke mši sv.`‹ Autor zdůrazňuje
hlavně aktivní účast věřících na mši Svaté.
Návrat ke mši svaté, je návratem ke Kris-
tu, který je Středem mše svaté a středem
našeho celého života.

Tuto knihu vřele doporučujeme všem
katolíkům, aby hlouběji poznali cenu
mše Sv. -ř-

Nakladatelství Toužimský a Moravec
v Praze XIII., Oblouková 13, zahajuje
nové vydání cyklu ›SMEČKA HAVERI-
LÚ‹, jejímž autorem je proslavený Jack-
son Gregory. Vychází v týdenních Seši-
tech po 1'50 Kč. Čtrnáctidenně V Sešitech.
po 3 Kč totéž nakladatelství vydává Vrá-
zovyz CESTY A DOBRODRUŽSTVI.

136

j
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DNE 20. ČERVENCE 1938 DOŽIJE SE PADESĂTIN UNIV. PROEESOR,
PRODEKAN CM. BOHOSLOVECKÉ FAKULTY V OLOMOUCI

MSGRE DR. FRANTIŠEK CINEK.
STOJANOVA LITERÁRNÍ JEDNOTA OLOMOUCKÝCH BOHOSLOVCŮ

BLAI-IOPŘEJE VROUCNE SVÉMU DRAI-IÉMU PROTEKTORU A VYPROŠUJE
MU NA PÄNU BOHU I-IOJNEI-IO POŽEI-INANÍ K DALŠÍMU ŽIVOTU CELE
ZASVECENÉMU PRÁCI NA ODKAZU SVATÝCH BRATŘÍ SOLUŇSKÝCH.

JOSEF SOUKOP (BR.)z

SVATÝ VOJTÉCH, DRUHÝ EISKUP
i i CE SKY' Dokončení.

Neznáme podrobnosti církevně politického pozadí Voitěchova zá-
polení O samostatnost a nezávıslost církevní organisace v Čechách. Mu-
síme jen S úctou řícı, že zatím co V celé Evropě byl V tomto směru

O I 0 O O Onejvětší úpadek a teprve nasledující století snažıla se přınéstı zlepšení,
ˇ- I - v 1 O I I I Iv v - v Vv Cechach za Vojtecha by O dosahnuto takove vyse, ze jeste po dvou

stech letech v době provádění snah Rehořových pražské bıskupství
I I - I ' I - - vnedosahlo takove Samostatnostı a olomouckemu bıskupu Zdıkovı, jenz

vědomě šel ve stopách Vojtěchových,“ zdařılo se to jen částečně.
› Nelze probíratı Zevrubně projevy Samostatnostı b1skupstvíVojtě-

IV° ' V - I I ' 'I V°V/ ° " Vchova. Poukazı jen na nektere. jednım Z nejzajımavejsıch je jıste sku-
tečnost, že Vojtěch razıl vlastní bıskupské mınce. Bylo jıch nalezeno

n 0 øı 0 O O ıı ıv vněkolık a jejıch puvod je jıž bezpečně zjıštěn.49 Uvážíme-lı, že .vy-
konávání práva mıncovního znamená zdůraznění Samostatnostı a jest
znakem autonomıe, že mınce tehdy měly význam kulturně repre-
Sentativní, že Vojtěch jest Z prvních knížat duchovních střední a
východní Evropy, kteří S1 přısvojılı právo mıncovní, ať jıž takučmıl
zcela samostatně anebo Spíše v souhlase S českým vévodou, že bı-
k I O Il I V h V O V O O IS upske mınce razı Vojtec v Praze, ze Vojtechovy mınce velıkostı

Střížku I vahou se rovnají denárům Boleslavovým, že nıkdy před
tím na nıkdy po tome žádný b1Skup5° pražský mıncı nezarazıl, uvě-
domíme S1 aspoň trochu význam této skutečnostı. Správně oceňuje
O numısma 1 as ': „ a ce em oce e O enarů nasve cu'et tkSklk Mlý lk pˇtjhd ' ˇdˇj

tomu, že šlo O mımořádný pokus, provedený osobností vynıkající
rodem, vzděláním a vysokým chápáníme své hodnostı, O pokus, jenž
sotva byl podnıknut před tím a jıstě ne pozdějı, když se pražští
biskupové octli v úplné závislosti na českém knížeti "51

Druhou a mnohem významnější ukázkou, jak se podařilo Voj-
těchovı vymanıtı Církev Z područí mocı světské, jsou zákonná usta-
novení Z r. 992, která Boleslav na nátlak Vojtěchův vyhlásıl u pří-
tomnosti všech velmožů.“ Tímto zákonem bylo biskupovi dáno
právo na základě církevního práva rozlučovati manželství mezı pří-
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buznými, stavěti kostely na vhodných místech a vybírati desátky,
Tím bylo dosaženo, že kostely byly závislé jen na biskupovi a nę
na knížeti a na velmožích.53 Historik Novotný“ k tomuto poZna_
menává: „Lze ppozorniti, jak málo se toto úsilí Vojtěchovo hodilø
do tehdejších Cech. Požadavek jím vztyčený v církvi vůbec usku-
tečnění Se přiblížil teprve za více než sto let, V církvi české nedostal
se tak daleko ani za dvě Století následujícíľ' Nebyla by upřímnější
místo slov ,,nehodilo se do tehdejších Cech” slova obdivu Vojtě-
chovy velikosti a ducha, jenž viděl dále...?

Neméně důležitým bylo Založení benediktinského kláštera v Břev-
nově po návratu Vojtěchově Z Ríma. jím bylo zřízeno důležité kul-
turní centrum, Z něhož šířila se Sláva českého jména daleko na
východ do Uher a na Sever do Polska.“ Prvým opatem stal se Slo-
van Radla-Anastasius, druh a pěstoun Vojtěchův.“ Významné je, že
tento klášter byl od knížete obdařen četnými statky,“ a že byl hned
V r. 993 obdařen Zvláštním papežským privilegieınös je to první
případ papežské protekční listiny V našich zemích, případ pro dobu
Vojtěchovu příznačný a svým významem. jedinečný.

I3:

Provádění snah Cluniackých Zvláště v organisací a samostatnosti
církve české bylo dílem velikým, ale nebylo to vše. Bylo již řečeno,
že v X. stol. vstupoval český národ jako nový křesťanský a tedy
kulturní národ na kolbiště dějin. Aby se udržel, bylo nutno dáti
mu národní ideu, pod vlivem jejím zapáliti oheň kulturního snažení
a ve směrnicích národních ideí i zevně úplně osamostatniti českou
církevní provincii. '

Národní vědomí tehdy u nás téměř neexistovalo. Jednotliví kme-›~
nové na českém území měli sice určité sebevědOmí,iale o nějakém
nacionalismu nebylo možno vůbec mluviti. Nebylo tomu tak jen
u nás. Naprostý nedostatek národního uvědomění shledáváme skoro
u všech tehdejších velikánů.“ Přímo typické poměry byly V říši ně-
mecké, jež v nedostatku národní monarchie stala se chaosem stá-
tečků a knížectví. Také Západní kmeny Slovanské trpěly tímto ne-
dostatkem. Brzy se spojovaly, brzy se potíraly, hned bojovaly po
boku císařově, hned některé Z nich proti.“ Tyto poměry staly se
osudnými Slovanům polabským. Ze týž osud nestihl i nás, nutno
vděčiti missi cyrilometodějské a vládě Svatováclavské, jež dovedly
vyzvednouti křesťanské kulturní sebevědomí nového národa. Nebylo
to dosud sebevědomí české,“ to se teprve tvořilo, bylo to sebevě-
domí slovanské, ale sebevědomí mocné a schopné přetrvati staletí.
Nevyprchá až padne pevná státní forma? Najde se někdo, kdo ji
Zdůrazní?

Svatý Vojtěch pochopil cenu velké jednotící myšlenky a dovedl
Zdůrazniti význam naznačené tradice. Vycítil, že pro národ český
musí to býti idea svatováclavská, idea národně Sjednocující, idea
zdůrazňující kulturní vyspělost na podkladě křesťanském, idea sta-

138

ˇ _ - “ˇv . _, ' ` ;j.,'\'.“-ˇ C""'
“ z - . I 2 › _ ‹«=.z =`^?“_Ť5.\f:;,v\::.k:›_. . .-'v

'-,'17 ".'Š',Í.'ĚŽ'~5'Š'‹“""" ` ;"‹=~Ĺ Ť _,-'àˇfižø LÍv - L z -f
_ _, Q-_

'if

í

í

Š

í

`v
5
Š
7

I
3
í.z

i



nøyıící pevnou hráz proti útočně sobeckému okolí, idea mladičkého
knızete-svetce.  Ă

Svatý Václav před dobou Vojtěchovou byl V Čechách uctíván
I V V I V Í 'malo., BolçeslaškprevozernhtelìVaclavova Ina hrad Praìıslăy se sıce celćí

řihlasi O azu svate O V nızete a ce ou Svou V a ou se snazi
jáokračovat V jeho duchu, ale již pouhá skutečnost, že sám kníže
byl vrahem světcovým, překážela vzrůstu úcty. Také války se Sasy
znämošiáohvaly rolzkv/ěnkzáhy po tragediilstaroboleslavské napsán plyl
v ec ac staros ovens zivot sv. Vac ava.62 Tato rvnı uvo ní
literární práce, jíž měla by začínati česká literaturafšinemltliví ještě
O světeckém kultu Václavově. je to propagační Spis, který má při-
pravovati světcovu kanonisaci.“ Tato legenda a ještě jedna poněkud
mladší latinSká,65 to bylo vše. Teprve založením biskupství pražského
a zvláště zvolením Vojtěchovým na biskupský stolec, otevřela se
brána kultu Světce, nad jehož hrobem klenula se přední Svatyně no-
vého biskupství.  

Někteří historikové soudí, že Vojtěch prohlásil Václava za Sva-
tého. S určitostí však můžeme říci, že ve Své diecesi legalisoval vzni-

'I I I I V VIV I ' 'I I V Vkajıcı uctu svatovaclavskou, a ze V sırenı jejım po celem svete byl
neúnavný. Za něho počíná se cílevědomá propagace významu a slávy
českého mučedníka. Svatý Vojtěch si uvědomil, že velcí národové
západu od dávných dob pyšnili se a rostli slávou svých svatých,
V nichž spatřovali tituly svéhoˇ prvenství mezi národy a pomocníky
a ochránce ve svém usilování. Cechové měli nyní svého Světce, kní-
žete vlastního rodu a mohli nyní soupeřícím národům pyšného zá-
padu popatřiti V tvář jako rovni rovným: dosáhli Zajisté před svě-
temli plřeìl Bohfim âicejıfiého s nimi stupně národní urozenosti, stejného
titu u u turnı O S ec tictvı.“ A

To, co tolik Vojtěchovi přibližovalo knížete Václava, byla jeho
sympatická světecká postava. Byl to především jeho romantismus,
jenž musel táhnout, jeho bouřlivá opravdovost, jíž vzklíčilo křes-
ťanství V srdci mladého panovníka, jeho vznešený náběh k reform-
ním snahám církevním, takže O Václavovi můžeme mluviti jako
O předchůdci snah clyniackých. K tomu stačí připomenouti sklon
ke asketismu, půvab romantického mučednictví, mladistvý zápal, slo-
vanské uvědomění, vzdělání a kulturní výši. Vojtěchovi, O němž již
na školách v Magdeburku S respektem mluvili, že hovoří ve třech
jazycích, muselo imponovat, že mladičký kníže Václav byl knižně
vzdělán V jazyce slovanském, řeckém a latinském, zatím co jeho
současník císař německý neuměl ani číst a psát; Vojtěchovi, který
V Rímě, Italii a V Německu stýkal se S representanty řecké i západní
vzdělanosti muselo imponovat, že na knížecím dvoře vévody čes-
kého proudily směry byzantské i latinské kultury, zatím co císař
Oto I., O němž S chloubou se mluví jako O staviteli „otónské re-
naissance” znal jediný jazyk německý! _

K úctě svatého Václava byl veden Vojtěch snad již tradicí slav-
níkovskou. Z jejich rodu byl onen kníže Zlický, jenž sklonil se před

139  

_ _ çı

,zn..;
. fi UĚ

A 1 1:5 Já? v.

E

I!..
15

li;,_
.'„IA
ifx-.I
ı'ˇ-

..-..-.nv-...“4„n.-.vø~..-øfl.....
~....„-v-_.~.›....„.,,....ø.....‹fl„

'I
i ›` I_ ø

zn

4 Ä

.-,nvz~„nø.n„‹xz...ø.,øn7.„-.v.--.-.-v‹z›4..‹-=-v--v;

.nz=.›fl‹-_ yvv~„..„I“-_.
;.`.), „Ě

„.„.nn

5

:'f
šâIE
-.
;.ì--
i

l

II:Šgl.
- ljv

:I
liřž

jž
Iní

11'.L;
HIT
*..`:~4_.

IĚP.Q.

iiIs

„znam

III

l
Y

J'

3
3

J

ÍFČ›z
,E3

.ls



světeckým majestátem Václavovým, Z knížectví Slavníkova“ doví-
dáme se, že V Cechách byl slaven den umučení svatého Václava jako
svátek již V X. Století. Styky Slavníkovců S dvorem pražským byly
asi V době Václavově příbuzenské, nebo aspoň Velmi přátelské; ve
l 'k Vském uctívání řem slovskéh kníž te Světce mámeS avnı O p y O e stopy

a doklady toho, jak sv. Václav spojoval rozdělené kmeny české,
budoval silou a slávou své Svatosti politickou jednotu země, Z ná-
rodů kmenových tvořil zemský národ.“

Úcta svatováclavská projevovala se nejvíce V literatuře. Sám
Vojtěch složil oslavnou řeč ke svátku přenesení ostatků Svatého Vác-
lava, zvanou obyčejně Licet plura.69 V ní dovolává se svědků, kteří
viděli zázraky na těle Václavově a Z nichž jich ještě mnoho žije,
a Vzletnými slovy oslavuje nového mučedníka." Aby úcta k sv.

I ' V V I I /V V ' IVaclavu jeste vıce se rozmohla, vybıdl V klastere Montecassınskem
V jižní Italii spisovatele proslulého svou klasickou sečtělostí a lite-
rární kulturou, mniclıa Vavřince, aby napsal historii sv. Václava a
sám mu poskytl `/potřebná data kvtornu. Vavřinec, ktevrý se zhostil
Sveho_ukolu skvele,“ mel Zato, ze Vaclav zıl V dobe Vojtechově
a že biskup Vojtěch vedl procesí přenášející tělo sv. Václava do Prahy.
Bylo to asi pod dojmem živého zájmu Vojtěchova O sv. Václava.
Třetí literární dílo O sv. Václavu je legenda ,,0portet nos fratres”.72
I ona je psána V době Vojtěchově a pod Vlivem jeho osobnosti. Je
psána rýmovanou prósou, je Vroucně dojemná svým ppjetím. To je
literární proud V cizině. Mnohem větší však nastal V Cechách. Dnes
nikdo Vážně nemůže pochybovat O největším literárním díle doby
Vojtěchovy t. zv. legendě Křišťanově,“ V níž (přijmeme-li názor
Pekařův O původu Křišťanově),“ tento vynikající Slavníkovec, strýc
sv. Vojtěcha, klasicky i staroslověnsky literárně školený, na přímé
vyzvání Vojtěchovo,“ s úžasnou akribií na základě téměř Všech dosud
známých životopisů latinských“ i staroslověnských“ a na základě
Zpráv a poznámek starých pamětníků vypsal nejen děje života Vác-
lavova a Ludmilina, ale podal i dějiny křesťanství českého. Vedle
velkolepého díla Křišťanova byla tu i poněkud starší latinská legenda
„Dififundente sole”, jež neprávem bývá kladena až do století XII.“

K tomu přistupují oslavné spisy V jazyce staroslověnském. Je to
především t. zv. druhá česko-církevněslovanská legenda O sv.Váelavu,79
nazývaná podle prvního vydavatele též legendou Nikolskél1o.8° je to
vlastně překlad a Zároveň úprava starší latinské legendy Gugnpoldovyřl
Tento překlad, který byl pořízen V době Vojtěchově V Cechách, byl
psán původně písmem hlaholským.82 Neznámý autor tohoto díla pro-
kázal svým překladem Velmi dobrou a rychlou informovanost O pro-
slulém literárním díle tehdy zcela novém, a prokázal tím velkou
službu české církevní slovanštině, neboť V době biskupství Vojtě-
chova, kdy k nám pronikala vysoká latinská kultura montekassinská,
chtěl dokázati, že i nejvyspělejší dílo tehdejšího literárního rozkvětu
lze Vystihnouti jazykem Slovanským.“ Druhou památkou podobného
Stáří je Staroslovanský kanon t. j. oslavná píseň na SV. Václava,“ již
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novější badání klade opět do Čech do doby Vojtěchovy.“ Tato pře-
krásná Óda, na jejíž stavbu mělo Vliv byzantské kulturněnáboženské
prostředí,“ opěvuje ctnosti sv. Václava.

Nelze ovšem několika málo slovy plně oceniti Význam této velko-
lepé literární oslavyčeského Světce. Skutečnost, že V době Vojtě-
chově celá Evropa nemá Světce, O němž by bylo napsáno tolik a tak
významných životopisů jako O novém světci českém, je významným
Svědkem cílevědomě propagace českého kulturního a národního jména.

K této oslavě literární mohli bychom připoěítati umělecké využití
motivů svatováclavských“ a pak vyprávěti O rozšíření její úcty V ci-
zině. O tom, jak zásluhou Vojtěchovou byl svatý Václavznám V Italii,
Slovensku, Uhrách, Polsku“ a jak jeho úcta pronikala i na Rus.“

K jednomu však bylo by záhodno ještě aspoň kratičce se vrá-
titi. je vto úvod legendy Křišťanovy. V něm líčí nám vznik křesťan-
ství V Cechách, V něm vypráví O Svatých bratřích Cyrilu a Metoději.
O tom, že oni to byli, kteří vynalezli slovanské písmo a zavedli
slovanskou bohoslužbu, že Morava to byla, odkud přišlo křesťan-
ství do Cech. A líčí to slovy plnými sympatie a zájmu. Uvážíme-li,
že Křišťan měl na výzvu Vojtěchovu V tomto díle doplniti nedo-
statky ostatních životopisů, a že to doplnění spočívá právě V Sympa-
tickém vylíčení Slovanské misse Soluňských bratří, že Křišťanova le-
genda byl officielní životopis světcův, jejž biskup svou autoritou
potvrdil a O jeho rozšíření dbal,9° připočteme-li k tomu Vojtěchův
neobyčejný zájem O Východ a byzantskou kulturu, jak naznačil svou
touhou vstoupiti do řeckého kláštera, jak vyjádřil svým spisem O sva-
téng GorgoniOvi,91 svým příznivým postojem k liturgii slovanské
V Cechách i na Moravě,“ připočteme-li dále Vojtěchovy misijní a
církevně-organisační akce V bývalé arcidiecesi Metodějově,93 všimne-
me-li si dále rozkvětu staroslověnského písemnictví V Cechách V době
Vojtěchově a zřejmého literárního vlivu staré Moravy,“ přidáme-li
k tomu úctu svatovojtěšskou na Sázavě a všeobecnou domněnku,
že Vojtěch je autorem písně „Hospodine pomiluj ny”,95 a písně
„Bogorodżica”96 -- pak můžeme směle říci, že byla to doba Vojtě-
chova, ano Vojtěch sám, který vědomě tradici svatováclavskou na-
vazoval na tradici cyrilometodějskou, který dovedl zdůrazniti vzá-
jemnou Souvislost obou ideí a postaviti je jako tvůrčí ideu našeho
národa a státu. Heslo: „Státy se udržují týmiž ideami, jimiž vznikly”,
by mohlo býti závěrem pro nás. _

gl
vý '

Zbývalo by mluviti O Vojtěchových plánech. samostatné slo-
vanské organisace církevní. O plánech, k nimž první podněty dal
pobyt V Magdeburku, jejž kdysi Ota určil za výspu, která měla státi
se východiskem misijních akcí pro Slovanská území a jež Vojtěch
realisoval zcela nezávisle na Magdeburku i na Mohuči. Vojtěchovy
cesty na dvůr uherský, do území Krakovského, Vojtěchovo bisku-
pování na Moravě a rozsah diecese po celé veliké říši Boleslavově

'  141 T

z

‹`

íç

ìl
f‹
l

I,n

Š.

'Í
jl
,I
l
l
5;
i

?>“.?~*'>*`=-‹~ę„~„vęz=e=ıż-ı-:*ˇfˇ.<.`::_-ť:€‹=:~:›=~x~f”~“'--`---
3.
łi-

vn-.

É

I

Í
Ť

í
Š

. v
l
š

- = . „I
 `̀̀ - ~ ˇ _ _ _________ ____ _____ _ _____,_,,,A_______ ________~ . . z zz-z 7-7 zv Vżz _ __ ___ _ _ __ _ W , __;==_____ _;_7..„ .___..-.-._-.W -vn.: vv;-“-V-É-Ť“ ~-“-«-_-›-*==--E1:-§Á.=._'i-l`-l



napovídají mnoho. Stane se snad Praha centrem nové církevní pro-
vincie? Provincie směřující na Východ? Snad arcibiskupství? Postaví
se kníže Boleslav celou svou váhou za plány biskupovy?

A zatím...!? Roku 994. odchází Vojtěch Z Cech podruhé a na-
posled. Opouští své stádce. Pásl je nejlepší pastvou, budoval velko-
lepé výšiny kulturní, vedl je vším možným ke Kristu a zatím....
„Nová nábožnost se od nich brzy odvrátila, starý zvyk nabyl pře-
vahy” píše životopisec: „Pohrdli Bohem, tělo Svedlo Smyslný lid a
potěšená nepravost je přivedla zase na cesty vášní... pletli na sebe
pi ovazy hříchů, aby jimi mohli býti zavlečeni do věčné zkázy, pro-
tože se nechtěli učiti, kde je moudrost, kde je život, světlo a mír...
Pročež biskup, uvědomuje si, že marná práce neprgspěla ani jemu
ani jim... vsedl na koně a znovu navštívil sladký Rím...!”  

. Kolik životopisců, kolik historiků nechápavě stanulonad Vojtě-
chovým odchodem Z Cech. Kdo ho vyštval? Byla to nenávist Vršovců,
dravá politika Přemyslovců, politické pozadí zápasu O moc? Ci ne-
úspěchy jeho biskupování, nedbání jeho příkazů, církevního práva,
ignorování celé jeho osobnosti? Bezprostřední důvod Známe; bylo
to hrubé porušení církevního asylu, ale ty Ostatní důvody? Jsou his-
torikové, kteří uznávají Vojtěchovu velikost, a přece jeho biskupo-
vání V Cechách pokládají za celkem bezvýsledný pokus, neúspěch,
jejž zavinil svou příliš měkkou, citlivou povahou, svým - jak praví
Novotný -- do doby se nehodícím až chorobným asketismem a pře-
hnanými Snahami reformními. Jaké to nepochopení Vojtěchova ducha
a Vojtěchova díla! Ukázali jsme si, že těch několik let Vojtěchova
biskupství bylo velkolepým nástupem k vysoce kulturnímu životu
národa českého, k výši, jíž celá dvě následující Století nedosáhla.
A opustil-li Vojtěch své dílo, byla to jeho velikost, jeho nesmlou-
vavá světecká postava, jeho prudký temperament a touha po doko-
nalosti, která mu diktovala: raději, odejít, než zanechat dílo polo-

'V I V" I V Í I V ' Vvıcnı, radejı vzdat se, nez umırat V obavach, ze nesplnıl Vsecko.
Znemožnili-li Boleslav a jeho velmožové, znemožnila-li tragická po-
litická nenávist a neochota lidu uplatnit všechny Vojtěchovy síly,
raději odešel, než aby Zůstal nečinně přihlížet S nevyužitými schop-
nostmi. Nedovedl využít jen pět hřiven, když jich měl dáno deset!

Q'vr

Všimli jsme si jen části Vojtěchova díla, části menší a neuzná-
vané. To Ostatní je O Vojtěchovi známé a všemi obdivované. Je to
jeho dílo, které mu získalo přátelství papežů, důvěru císařů, styky
S opatem Nilem, vědcem Notkerem a jinými velikány té doby, které
mu získalo titul apoštola Uher a apoštola Polska. Zakládání nových
biskupství a opatství, celý ten plán Velkorysé koncepce, jehož Vý-
sledkem byla církevní organisace Uherská se středem V Ostřihomě
a církevní organisace Polska, jehož Výsledkem byla králoyská koruna
Svatoštěpánská. -- Ještě jednou měl se vrátit Vojtěch do Cech. Vracel
se S obavami, velikouoklikou. Projíždí Italií, Francií, navštěvuje Tours,
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hrob sv. .Martina, navštěvuje Paříž, Porýní Kolín, Mohuč... V Če-
Í Í A V I I ' , V ' I Iohach Zatım vrazdı Slavnıkovce. Am to ho neodstrasuje, obchazı

Cechy, přes Uhry do Polska a odtud vyjednává... A Čechové na
jeho vzkaz, zda chtějí ho přıjmouti, odpovídají jízlıvou hrubostí a

[V ; ø V ı ; I V 0 V ø 0 nt . V t h l P P l k dzas np I ojlecı je Pvcí Ey bfonlıstı se Celchum 'Me bıspoăıcì
prat€;stv1_c/ısarovo, ,O S p na _ıze O mu pos usnost. Ne, y ne y
Svaty Vojtech! Bud celym bıskupem českým, nebo nıcıml Proto
opouští Uhry a opouští Polsko, aby jako misionář položıl život za
Církev Kristovu. Pán jeho oběť přijal. Byla to oběť za národy Slo-
vanské, za velıké dílo jeho biskupstyí. Zivotopisec Vojtěchův, ač
Němec, to pochopıl, když napsal: „O jak se usmějí nebesa, až ko-
runovaného vcházetı uzří Slovana.”

Čechy se zřekly Vojtěcha, k jeho velikosti se přihlásilo Polsko
a Uhry, jeho plány zabezpečily státní existenci Oběma královstvím!
V desátém Století tvořily se nové říše -- řekli jsme si na počátku -
a jen ty dovedly se udržeti, které měly za sebou pevnou církevní
organisací. Nebyla to bohužel říše Boleslavů, ta zřekla se Vojtěchova
díla, vk/,své záhubě.vBylo to Polsko a Uhry. A_ tak ,se stalo, že nej-
vergpjì cešketzprpehăyııřal celoutvahpšu sve vlyjäkajıpjt osobpolítı pp-
mo vıezsvı e ejım roıvnı um ceseosauaces eveı-
kosti. Uhry i Polsko dostaly ářcibiskupství, zatím co „posvátná Praha”
se svojí Staletou křesťanskou tradicí zůstala po staletí pouhou pro-
vııliäıí Mohuče. Arkdyž polsmrfı Bpleslava II.lpolskýdkrál „jako vřk”
vr se na panstvı Premys ovcu, V ast Vojtěc ova „ ana jest V p en,
poušť a V posměch všemu stvoření, kráčejícímu ˇpo ní”. I to byl
yýsledekvyštvání Vojtěchova! Ta kletba zůstane? Ci přihlásí se národ

' Dcesky k Vojtechovu odkazu. âř

Roku Io3.8 právě před devíti sty lety táhlo české vojsko pod
vedením knížete Břetıslava - českého Achılla - na výboj. Obnovıtel
říše Boleslavů Stanul před branami polského Hnězdna, aby se zmocnil
ostatků Světce, jenž před čtyřıceti léty zmíral opuštěn V daleké cızıně,
aby svou životní obětí pozvedl národ, který jej vyštval. A dříve než
vyzvedlı ostatky Vojtěchovy, vojsko země české se svým knížetem
a bıskupem V čele za celý národ po třídenním postě a modlıtbách
slavnostně složılo přísahu, jíž zřeklo se špatností, proti nımž Vojtěch

' I I I VI I V O V I I V Vbojoval: uzavıranı neporadnych snatku, znesvecovanı nedel a prestu-
pování postů, nemravnostı, pohanské pohřbívání, zotročování křes-
ťanů-chudáků.

Břetislav přihlásil se k Vojtěchově Svatosti V naději, že vyrváním
ostatků mučedníkových a jejich převezením do Prahy podaří se mu
Znovu strhnouti prvenství V západním Slovanstvu na českou říši a
Svatýmı přísahami na kulturní odkaz Vojtěchův smýtı S české země
jeho kletbu. A Vojtěch přísahy národa přijal! .

Il-
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Roku 1126 V únoru velikým proudem se valil šik nepřátel do
české země. Sevřel ji do kleští a chystal se rozdrtiti ji navždy. V údolí
u Chlumce čekalo české vojsko. Kníže Soběslav dal přinésti kopí
sv. Václava a praporec svatovojtěšský. A když oddíly nepřátel Za-
čaly sestupovati do údolí, tu kaplan Vít oděný V krunýř a přilbu
pozvedl posvátné kopí a na něm pˇrapor svatého Vojtěcha, s hlasným
,,Hospodine pomiluj ny” padli Cechové na nepřítele... A nebylo
větší pohromy pro nepřítele českého národa nad bitvu u Chlumce
pod praporem svatovojtěšským.

ınıìııııflnınìıgi-_-mi-in -ııı-ı-ıììj_._ııı_-ııı-ı-Iıììùìììı '-'í M

Dvojím velikým proudem valí se dnes nepřítel do naši vlasti.
Oba jsou mocné a hrozí, že rozdrtí národ český na vždy. Tenprvý
je Vnitřní. Proud bezbožnosti, V němž český lid zapomíná na pří-
sahy složené V době slávy, proud bezbožnosti, V němž český lid
vrací se ke hříchům doby Vojtěchovy. Zas bují nepořádky V man-
želství, ba mnohoženství, nesvětí svátků a neděl, neznají postů, po-
hanské pohřbívání se vrátilo do našich zemí, nemravnost a hodo-
kvasy velmpžů i jiných, zatím co chudák jak otrok jest prodáván
do rukou Zidů.

A ten druhý proud je nebezpečí doby Soběslavovy. Železnou
podkovou obklíčil nás nepřítel a Zdá se, že chystá se vzíti nám
všechno...

A jako kdysi budeme Stát a stojíme my české vojsko vstříc
Oběma proudům. Nepřátel oddíly sestupují již do údolí? Kaplane Víte,
vztyč kopí Svatováclavské, ať Zavlaje nad našim vojskem, Tvůj prapor,
svatý Vojtěše! Ať zazní píseň „Hospodine pomiluj ny!” - Dej více
slávy svatý Vác-slave - utěš své voje svatý Voj-těše!!!

Poznámky:
43 H. jireček.“ „Jindřich Zdík, biskup Olomúcký”, Cas. Mat. Mor. 1870, str. 49

a d., 64 a d. Novější literatura uvedena V „Jindřich Zdík”, Vítězové III. Olomouc 19 3 6.
49 Gustøıfv Skćılský.“ Kníže Václav a počátky české mince. Svatováclavský Sbor-

ník I. Praha 1934, str. 184 a dal. zvláště Obšírně však V Numismat. Cas. Csl. roč. V.,
Praha 1929, str. 26 a násl.

50 denáry Jindřicha Břetislava, který V I. 1193-1197 byl současně knížetem
a biskupem, jsou mince knížecí (Sic Skalský). A

51 Sıéøıls/eý, Denáry biskupa pražského Vojtěcha Slavníkovce, zvl. otisk, str. 21.
52 Friedrich, Codex Diplom. Boh. I, č. 37.
53 Sˇrov. Kamil Kroftćı: Kurie a cırkevnı správa zemí českých V době předhu-

Sıtské I. Ces. Cas. Hist. X, str. 15.
54 Novotný, České dějiny I. str. 635. U
55 O styku benedikt. klášterů S Polskými viz F. Kopem: O košćioľach na Wa-

Welu, Krakov 190;.
56 V. Chóıloupecký: Radla-Anastasius, druh Vojtěchův, organisátor uherské církve,

,,Bratıslava” I., 1927, str. 210-228.
57 Novotný l. c. str. 635 pozn. 2 uvádí, že klášter je společným dílem bis-

kupa a knížete.
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V É3 Friedrich.“ O privilegiu papeže Jana XV. daném r. 993 klášteru Břevnov.,
Ces. Cas. H. XI., str. Iz a d., text listiny CDB I. č. 38.

59 Edouøırd jordóm: Hugo Capet, TV. děj. II. str. 139.
0“ Srov. na př. už za Boleslava II. boje S Lutici, účastenství Slavníkovců, Pře-

myslovců a Pıastovců na nıch, poměr k císařı a j.
I 51 Ještě u Křišťana „jest Stále zdůrazňováno slovo ,,slovanské” a výraz „český”

rovna se ,,premyslovSky. .
62 t. zv. I. staroslověnská legenda O sv. Václavu. Kritický text uveřejněn V ]0S.

Vóıjs: Sborník Staroslovanských památek O sv. Václavu a sv. Lidmile, Praha 1929.
Rekonstruovaný text uveřejnil, podrobný rozbor linguistický i literárně-historický
podal Miloš Vľeingøırt: První česko-církevněslovanská legenda O sv. Václavu, Sborník
Svatováclavský I., str. 863--1115, Praha 19 34.

53 tedy již r. 932, Srov. M. W/eingúırt V kap. I. Původní dílo české literatury,
Sbor. svat., str. 1036 a dal. ,

64 W/eingøırt l. c. str. 1oo1.
65 „Crescente fide”, napsaná někde V Bavorsku V letech sedmdesátých IO. stol.

Pe/ećıř I. c. str. 82.
5“ podle Pekaře (l. c. str. 8o a d.) i
57 Bruno Z Querfi, Život sv. Vojtěcha kap. XXI., V překl. Vilikofvs/eěho str. 56.
63 Pekař l. c. str. 91. _
59 Dokázal to H. G. Voigt Velmi přesvědčivě. Text Vydal ]. Pekař, Die Wenzels-

legenden, str. 285--288, tam uvedena literatura. Vojtěchovo autorství uznává i jas.
Vašim ve Vajsově Sborníku, Druhá staroslověnská legenda O SV. Václavu, str. 79
a dál, novější Pe/eařofvy poznámky ve Svatém Václavu str. 87 a d. V pozn. Ioo a IOI.

70 Český text v překladě Ant. Stříže, Život a umučení sv. Václava, Praha 1929,
V legendě ,,Oportet nos”.

71 Text fv Próımeneclø dějin českých I. Pe/eøıřofvy výklady Die Wenzelslegenden,
str. 18-24.

72 Text u Pekúıře, Die Wenzelslegenden str. 3ˇ88-4o8, český překlad Ant. Stříž
l. C. str. 52 a d. Kritické poznámky Pe/eóıř V Ces. Cas. H. Praha 1904, str. 414--443.

73 Názor Nofvotněho ještě V pozn. k III. dílu Dějin (z r. 1912-28) je věcí
odbytoul Literaturu ke sporu O Křišťana uvádí Pekař, Sborník Svatov., str. 84 a d.
V pozn. 99. S Pekařem plně souhlasí všichni vážní historikové a filologové. Srov. na
př. V. Chøıloupec/tý V ,,BratislaVě” VIII, 1934, str. 40 V pozn. 14., Il'/eingúırt l. c.
str. 896 a j., jas. Vćıjs, Sborník Staroslovanských památek o Sv. Václavu a sv. Lud-
mile, Praha 1929, str. 5 a m. j.

74 Literaturu shrnuje Pekař, Sborník svatovácl. I., str. 92 pozn. 1o7. Jeho názor
je tuším neochvějný. Z ostatních uvádím na př. souhlas Vćıšıcůfv V Hlídce XLVI, Brno
1929, str. 286.

75 Křišťćın sám to uvádí V úvodě a V apostrofě ke SV. Vojtěchu. Poznámky jćmøı
Slóıfvíkøı V „Mladší Slovanská legenda O sv. Václavu”, Sbor. svat. I., str. 859 a V článku
,,Dvojitost osob a dějů V legendě Kristianově”, ve sborníku k šedesátce J. B. Nováka
O nemožnosti této apostrofy za života Vojtěchova jsou nesmyslné.

76-Srov. Pekař l. c.
77 Pekař V poznámkách ke Střížofvu překladu Křišťana (vyd. Z r. 1921 str. 58)

uvádí, že užil neznámé, ztracené staroslověnské legendy O sv. Cyrilu a Metoději.
Weingart správně poukázal, že názor ten je mylný, a že ony Staroslov. legendy jsou
dobře známé panonsko-moravské Životy sv. C. a M. ]. Vóıjs dokazuje, že též znal
I. staroslověnskou legendu, Sborník starosl. památek, str. 5.

73 Cbćıloupec/eý V „Bratislavě“ VIII, 1934, str. 41 a nověji V Dějìnách lidstva,
díl HI. Praha 1937. _

145

l

I
I
Il
!
Í.

„-..ø-nn-..-:__-»-_›7_ø_,5;,5.z_n-.zl-_.-...n-..z>._,

a

l

Q

I

vřI.I
É1Ě.

Š
l

žI
I

I

l

I

l



79 Vydaná posledně ve Vajsově Sborníku v r. 1929 na str. 71--135. Tam pře-
klad a rozbor Vćıšicıžfv. Srov. též ]0S. Vøıšicøz .ˇ Sv. Václav v památkách církevněslovan-
ských, Hlídka 1929, str. 289 a poznámky Weingartovy ve Svat. Sbor. I., str. 950-~957,

80 N. Ni/vˇ0lSı%ıfj.' Legenda mantuanskago episkopa Gumpoľda o sv. Vjačeslavě
češskom'... 1909 V Pamjatnıki drevnej pis”mennosti i iskusstva, 174.

81 Asi Z r. 980. Srov. Pe/eáıř ve Weıızelslegenden str. 26“--34, a ve Sborniku
svatovácl. I., str. 82 a další.

82 jäs. Vašica, Acta conventus Pragensis pro studiis orientalibus, Olomouc 19 30,
str. 42 a . 4

83 Miloš Weingart, Sborník svatovácl. I., str. 957.
84 Text vydaný v Próımenec/9 čes. děj. I., 1873,, str. 136--9, nejnověji ve I/áj~

Sovè' sborníku, Praha 1929, str. 139--145.
85 Sic Vúıjs l. c. Srov. poznámky Pekćıřofvy, Sborník svatovácl. I., str. 88-9.
86 Vliv byzantský nemůže býti svědectvím pro původ mimo Čechy. Tytéž vlivy

jsou patrny ii na malířské výzdobě V kodexu wolfenbüttelském Z doby Vojtěchovy
nebo těsně po ní. Srov. práci A. Friedla: Iluminace Gurnpoldovy legendy o sv. Vác~
lavu ve Wolfenbüttlu, Praha 1926 a poznámky Pekúřovy Ces. Cas. H., 1926, str. 637-8.

87 Na př. kodex wolfenbüttelský.
53 V. C/mloupecleý : Naše národní tradice a Slovensko, ,,Bratislava”i II, 192.8,

str. 263-268. .
59 M. Weingart I. c. str. 962 a d. Srov. můj článek ,,Sv. Vojtěch a Rusko“

v Apoštolátě Sv. C. a M., Olomouc 1938, Č. 4. 6
90 Není důvodů, abychom pochybovali O přání, jež Křišťan vyslovil v úvodě:

„Také svojí autorıtou račte toto potvrdıtı, aby aspoň ve vaší dıecesı bylo to opıso-
váno a čteno.” (Vyd. Z r. 1921 str. 3.)

91 Český text vydán i S úvodním slovem V Olomouci 1936, Edice Krystal č. 22,
v překladě S. Kateřiny. Tam nejdůležitější literatura.

92 V. Cløúıloúpec/eý : Svatý Vojtěch a Slovanská liturgie V ,,BratiSlavě” VIII, 1934,
str. 37-45 a nověji ve stati 0 církevně-Slov. tradici v našich zemích v „Slovo
a SlovesnoSt” II, Praha 1936.

93 Srov. pozn. 0 Ostřihomu, dědici Velké Moravy, C/Jćıloupeckýz Slovenské
diecese a tak řečená apoštolská Správa, zvl. otisk Z ,,Bratislavy”, str. 3 a další. Lze
plně Souhlasiti S vývody Chaloupeckého.

94 Upozorňuji, že do doby Vojtěchovy nutno klásti t. zv. Molitvu na djavola,
která se zachovala v Rusku V kodexu Z druhé pol. XIII. stol. Text otištěn mimo
jiné v A. Sobolevskago: Materijaly u izslědovanija V' oblasti Slav. fílol. i arch., S;
Peterburg 1910, str. 41---45. I tato modlitba byla sepsána pod zřejmým vlivem
staroslověnského Zivota sv. Cyrila Metoděje (Z r. 885). Srov. můj článek ,,Sv. Vojtěch
a RuSko” V Apošt. Sv. C. a M., 1938. Týž staroslověnský Zivot znal skladatel I.
staroslověnské legendy o Sv. Václavu (srov. M. Weingart 1. c. str. 1016 a j.), Křišťan
i Skladatel II. staroslověnské legendy o sv. Václavu.

95 Starší literaturu i názory uveřejňuje Fr. Krøísl l. c. str. 272--284. Nověji
Roman jacobson: Nejstarší české písně duchovní, Praha 1929 na str. 13--28 lokali-
Suje ji správně do druhé polovice X. Století a rekonstruuje církevněslovanský text.
Avšak M. Wˇeingćırt V Byzantinoslavica II., 1930, str. 447-453 ukázal, že rekonstrukce
je zbytečná. Co do časového určení vzniku potvrdil názor Jakobsonův filologickými
důvody. Nejnověji týž názor potvrdil Dobroslóıfv Orel: Hudební prvky Svatováclav-
ské, Svat. Sborník II. 3, str. 41 a d. důkazem, že ,píseň vznikla Z litanických modli-
teb. Tamtéž velmi podrobně literatura. Jsou tedy názory Nejedlého V Dějinách před-
husitského zpěvu, Praha 1904, str. 240 a d. definitivně odbyty. O Vojtěchově autor-
ství však rozhodnouti nelze S určitostí. O

90 Vojtěcha za autora pokládá a podrobnou literaturu uvádí ]0'ZefBı'r/eenmajer:
„Bogarodzica” wobec hymnografii kaciňskiej, Warszawa 193 5.
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ANT.BRADÄćz 1

KRAJINA K SLÄVÉ MARIE KVETOUCÍ.
Byl jarní Večer a krajina, k slávě Marie kvetoucí, byla zalita

blaženou září májového slunce.
Karel Lavický, Vraceje se Z cizích zemí, Z nichž si Vedle směsi

' -V \{'v/ ' 0 I /V v - Inejrozlıcnejsıch dojmu a vzpomínek odnasel radu nenapravıtelnych
omylů a zmařených nadějí, Vzpomínal na tajemné sváteční světlo
Z dětských let, na krásu nedělních jiter, kdy tudy jako chlapec cho-
díval S matkou do sousední Vesnice na mši.

Dnes zase přicházel po delší době do známých hor a ubíraje
se osamělou cestou, Vinoucí se uprostřed zeleného ticha rodných. polí
a pastvin, cítil, jak jej všechno, S čím se zde shledával, prudce Vra-
celo do dětských let, do té neprozkoumané pevniny jeho života.

Byly tomu již roky, co neviděl toto dosud neporušené údolí
Oslavy, co slyšel naposled dumavou píseň starých mlýnů pod roz-
kvetlými stráněmi.

Odcházel Z domova S mnohými nadějemi, s touhou po něčem
cizím a neznámém, S dědičnou touhou, která též Vyzývala jeho ne-
klidnou krev a které ani on neodolal i když Věděl, že .už na ni ně-
kolik Lavických doplácelo.

Myslil tenkrát, že už není nic Z toho, co jej dosud pojilo S tímto
krajem. Všechny kořeny zdály se mu podkopány. Matka i otec ne-
byli již dávno na živu, bratři a sestra se rozprchli po světě a ne-
dávali o sobě mnoho zpráv. Přicházeli Velice zřídka, na krátkou
chvíli, jen tehdy, táhla-li je nějaká nutnázáležitost. Z jejich slov se
čas od času ztrácely poslední Zbytky té srdečně Sdílnosti, která kdysi
všechny pojila pod otcovskou střechou. O

Bylo to ostatně pochopitelně. Měli Své rodiny, své radosti i bo-
lesti, Své obavy před zítřkem, žili svým zájmům, touhám a Starostem.

Ani od bratra, který hospodařil na rodném gruntě se nedalo
nic očekávat. Ten byl docela V područí švagrové, která vedla celé
hospodářství rukou pevnou a nepovolnou. Měla právo, aby byla
V domě svrchovanou paní, neboť svým přínosem zachránila grunt
před dražbou. '

Karel Lavický se V posledních letech středoškolských studií pro-
bíjel Skoro na Vlastní pěst. Učil se všelijak Zápasit S bídou a žít
V odříkání. 1

Svagrová dávala okatě najevo, že se nemůže dočkat dne, až
někdo usedne naposled ke stolu a Karel nejednou odběhl do koutu
zahrady a tam pod oprýskanou zídkou potlačoval slzy, duse se při
tom hořkostí a Vzpomínkami na matku. S

Po maturitě se dostal pomocí Vlivného sedláka Lázničky,jaké-
hosi vzdáleného příbuzného, do hospodářského družstva V okresním
městě a byl tame zaměstnán až do vojny.
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Nebylo to jistě bezvýznamné V jeho životě, že si odbýval vo-
jenskou povinnost V městě tak ostrých kontrastů, jako jsou Košice.
Toto město s orientálním již nádechem, S nádhernou gotickou ka-
tedrálou, se skvělými parky a půvabným okolím, poskytovalo mu
takřka denně dvojí pohled na život.

A tak nahlédl do výstředností tak zvané městské elity, pozo-
roval život V přepychově zařízených hotelích a kavárnách, viděl hý-
V I ' /' ' " V V' I 'V ' V V I I Vreni lidi, jejichz vyzile oblıceje byly zhyzdeny zhyralstvim a nerest-
mi, poznal nádheru a přepych, ale viděl též jejich strašlivou protivu,
bídu těch, kterými chudoba smýkala bahnem hříchu po zapadlých
ulicích a pokoutních krčmách, bídu chuďasů, dožadujících se milo-
srdenství u dveří chrámových, lidí zklamaných a nešťastných, plných
vředů a nečistých ran, lidí vyvržených Z lidské společnosti, klesa-
'IJ I I -I I I - I V Ijicichqu/rıavou, us.inajicVi_ch V povzdnijch hodinach u mestskych stok a
hledajıcıch za dne obzivu u dzberu S hnijicimi odpadky.

Tato skutečnost dvojího života a její drásavé poznání jej zapla-
vovaly hrůzou i bolestí a někdy jej takřka zbavovaly rozumu. Casto
vydržel celé hodiny sedět V osamělém koutě zapadlé kavárny a při
hořící cıgaretě a šálku kávy naslouchal tesklivým melodiím cikánské
hudby, podbarveným zoufalstvím a bezútěšnou bolestí vlastního nitra.

 Vracíval se do kasáren V pozdních hodinách, opuštěn a zkla-
mán, zdrcen představou těch, které navždy lidská společnost vyvrhla
ze svých řad a jichž se obyčejní lidé štítili jako prašiviny.

Vojenský život, sám, to byla tvrdá škola, to dovedlo sevřít a
spoutat tuhou kázni a poslušnosti bez jediného slova odporu. Clo-
věku se kolikrát zdál ten železný pořádek něčím kru/tlě jpdnotvárným,
ale bylo to dobre, bylo za tim mozno tusıt ten prisny a neuprosny
zákon, jemuž se bude nutno jednou podrobit, má-li dojíti k napl-
nění života

I V třetím měsíci vojny si zavolal velitel roty Karla Lavického
I ' V V V Í I V V I ,Qa oznamıl mu strucne: „Propoustime vas ze skoly. Proc, to vy vite.

Karlu Lavickému se mihla v duchu tvář matčina bratra, strýce
Josefa.

,,Bože, kam se ten člověk poděl? Což jeho život zůstane vždy
neproniknutelným tajemstvím ?”

Strýc Josef byl vyučen strojníkem a po válce dělal řadu let
V okresním městě. V osobním styku to byl nejmírnější člověk. Kdo
by byl řekl, že V jeho nitru doutnají nějaké revoluční myšlenky?
ed p 'h 'j l lpvd ˇtk d 'Byltpˇnou na rvni 0 ma'e m uvi re mes S ou ra nicı. o o ri

dělnické manifestaci, při níž nakonec musili Zakročiti četníci. Karel
tenkrát viděl na vlastní oči, jak odváděli strýce pod bodákem. Zmizel
pak s očí všem známým a dlouhý čas nebylo 0 něm ani vidu ani

V I V 'slechu. jako by se zeme nad nim zavrela. jeho fotografie, podobizna
rakouského vojáka, visela ve světnici nad matčiným lůžkem. Kolikrát
se Karel Lavický Zahleděl do tváře toho podivného člověka, jehož
pronikavé oči a rty pevně semknuté prozrazovaly výraz vzpoury
a protestu.
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Ptával se na něho toho a onoho známého, ale o josefu Malouškovi
nevěděl nikdo nic určitého. Často se O něm mluvilo jako 0 člověku,
jehož už není. Karel Lavický na něho po čase sám zapomněl. Setkal
se S jeho podobou až teď, když se toho nejméně nadál. Kolikrát
ještě V životě bude bez své viny přijímat jeho neblahé dědictví? Ko-
likrát ještě bude nucen ustupovat? I

Odcházel S vojny S divnými pocity a přál si, aby S nikým ne-
musil mluvit 0 tomto úseku svého života. Po čase se Však sám k němu
častěji vracel, vždy S bolestným vědomím, že zde musil něčemu ustou-
pit, že zde prohrál něco S životem. Pociťoval při tom vždy mocnou
lítost, lítost nad tím, že příliš podléhal úzkostem a zmatkům svých
citů, že něco V tomto drsném a tvrdém prostředí neuchopil pevnýma
rukama a neutvıářel tak, aby se to jednou všemi hroty neobrátilo
roti jemu Samemu.

P Po vojně Váhal nějaký čas S návratem domů a potloukal se bez
určitého cíle po různých městech Slovenska. Nakonec se vrátil na
několik chvil, aby si vyzvedl podíl a vyřídil nejpotřebnější.

Odejel pak do cizí země a byl pevně rozhodnut, že se už ne-
vrátí. Chtěl býti navždy osvobozen od všeho, co jej dosud obklo-
povalo, co utvářelo jeho minulost, V níž si připadal jako zajatec
V okovech. Bylo třeba odhodit okovy tohoto ponižujícího zajetí,
odejít do neznámých krajin, ztratit se ve víru světa a pnesetkat se
už S nikým známým. ~

A tak jednoho dne stál pod cizím nebem, plným nádherného
blankytu, rozkvetlého jižním sluncem, V krajině, kde Z hebké zeleně
tryskaly ohnivé květy, že až zrak přecházel. Od té chvíle se vždy
nové a nové, vzrušující obrazy zjevovaly jeho očím.

Viděl kraje plné nádhery, proslavené jižní kraje, které nevychá-
°I - O O V VI I v ˇ ' flzeji_z polibku tepla a_vune. Poznal hucicı velkomesta a nejrozma-

nıtější život v nich, život ve dne/ i V pozdních hodinach. Sam zažilV . . . . .

ˇ 3jÍz`iŤ§ŽŽzÍĚiÍŠ°ŠĹŠŠi,ÍVŠ.Š,z”jĹÉZ iáfáilìkìášìííìkiiězfyĂ”'ˇÉŽiÍ“'ůĚŽıÉ'é
odejít, Zanechavše jej na pospas opuštěnosti a zoufalství. S Prožíval
chvíle největší volnosti, které jej lehkého a bezstarostného vrhaly do
radostného opojení, ale přicházely též doby, které ho Zaplavovaly
hořkostí a děsnou bezútěšností, chvíle, které byly předzvěstí nejkru-
tějšího poznání, kdy si měl uvědomit svou strašnou a úplnou prohru,
kdy.se měl y,rátiıŠ po ,tuláckém životě do krlaje, ktverého se odřekl,
mezi ty, kteri meli byt svedky jeho hanebne porazky.

Tak mu ,plynply měsíce, aniž se S ním stal zázrak anebo ně-
'aká podstatna zmena.
1 Na sklonku jednoho májového dne se zase po dlouhé pouti
vracel do rodné vesnice.

Vracel se Z dlouhé pouti, z níž mu nakonec nezbylo víc --
než trpký a srdce Svírající pocit, jeho vlastní bolest, bída a neštěstí.

v - I v V“ v I I ` I Iv vMel vyjednano, ze prıjme podradne misto na bernım urade.
„Bude nutno se smířit se vším, se svou hanbou, bolestí a ne-
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ím”, pomyslil si, když spatřil známou střechu, červenající se
bké a křehké zeleni na dolním konci d.ědiny.
Vše prožité, vysněné a tušené splývalo mu při pohledu na rodné

stavení V neurčitý a nesrozumitelriý obraz. Zvětralý úhor jeho snů,
jeho nadějí a nad ním výsměšná píseň osudu! V jaké souvislosti jest
celé to bloudění se vším, co prožil na místech svého dětství? Po
jakých oklikách se vrací k místu, které se všemi svými věcmi lehce
a léčivě dotýká jeho bolesti, které jej staví do prostoru, V jehož mod-
_I I I I ° I I V I VI_ * , 4 V-iych dalkach, zbarvenych tajemným svatecnim prisvitem, lze tusit
ono nezemské světlo, jehož blaženým odleskem byl jeho dětský věk?
Kdy se mu to všechno stane srozumitelným?

v Bloudil a klopýtal po křivých cestách, hnán neznámou silou,
jíž se nedovedl ubránit a jíž nerozumněl. Vzpamatoval se ze všeho
až teď, když se zastavil uprostřed rodné krajiny, hlásající květem
a známou vůní slávu Marie. Tichá a skromná krajina, v mariánské
kráse kvetoucí, hovořící a trpící! Už jej nic od této krajiny neod-
loučí! Možná, že to nebude dlouho trvat a musí zase odejít, snad
V bouřlivé noci, S bolestí V hlavě a únavou V údech, a bude po-
tom umírat na neznámém bojišti V Strašlivém ohni strojních pušek,

V I V O - I I ° V-za duneni del a rachotu kulometu, ale i tenkrat oslni jeho oci ono
tajemné sváteční světlo Z dětských let, ktiré nappsled uviděl jako
unavený poutník V krajině k s ave Marie Vetouci.

F. S. S.:

DON Bosco -VZOR Boi-IosLoVcŮ.
d_Na pbodzinli r, 1Ä3_7 lblylo tomu 100 let, ‹V:o začal siíıatý Jaä/Bosclo

Stu ium oios ovi. jei oz ma tento Svetec mno o na Senyc
ctitelů i mezi našimi bohoslovci, pokládáme za vhodné, připomenout
vzorný život bohoslovce Jana Bosca.

Program boløoslofvce. Na začátku bohosloví nepotřeboval teprve
si hledat svůj program a heslo, neboť od vstupu do semináře upíral
stále své zraky na ústavní sluneční hodiny, kde stál tento verš:
Afflictis lentae, celeres gaudentibus horae. Hned na začátku studia
filosofie r. 18 35 pravil svému příteli: toť náš program: buďżne 'veselí
øı čas rychle uplyne. Tohoto programu se držel po celých šest let
V sernináři a nezapomněl ani na vzácnou radu profesora filosofie,
kterak se možno státi dobrým klerikem: přesněplnění 'všech povinızostí.

Programy se snadno dělají, ale málokdy se dodržují. Mladý
klerik má mnoho práce a musí bojovat svaté boje o vítězství nad
sebou. V takových chvílích sám by podlehl. Třeba posily. A tou
posilou bylo Svaté přijímání. Klerik Jakub Bosco svědčí: ,,Neopome-
nul přistupovati každou neděli k sv. přijímání.” Chceme-li správně
rozumět tomuto svědectví, nezapomínejme, v jakých dobách Don

150

Q*

Š;P.

ěš,“
!':

Y.Š:

Á

nn„nurvazzv

i
.ˇ4

»ře

-łıziıimfl-I-ąUì`~^"nn2....*v.ı>ˇ“'ˇx‹-4.Maxa-w

ii

H..-.n.~:.n.flfl.n..._±.-.=š..=‹ıø'<›'--

.I

či
'F

Z.

'7

Š!

ëz
z'

š`

Š

Š



:A-'ex

Bosco žil. Ostatně Don Bosco píše, že často S jinými druhy zřekl
se snídaně, aby mohl tajně jíti k svatému přijímání do sousedního
kostela. Představení o tomto přestupku pravidla věděli, ale ničeho
nenamítali. ' V S

Někdy však přijdou chvíle duchovní vyprahlosti a beznaděje
a duše takto zkoušená ani před svatostánkem neslyší a necítí a touží. -z vv- - v I V I I V - -Sjen, sverıtı se nekomu se svym bolem. Proto kazdy Z nas potrebuje
přítele, kterému by se mohl svěřit, S kterým by se potěšil a povzbu-
zoval na cestě ctnosti. A Don Bosco ve volbě přátel byl vybíravý.
Hledal duše hodné své vlastní velikosti. Takovou duši našel ve Svatém
mladíku Aloisi Comollovi. Avšak po prvém ročníku bohosloví mu
zemřel. -- Praktický důsledek: Jak .Don Bosco sám píše, bývají
V semináři často mladíci nejenom vlažní, ale snad i takoví, kteří
vedou někdy i pohoršlivé řeči. Třeba se také mít na pozoru před
zvláštnímpřátelstvím a dle příkladu Boscova podezřelým se vyhýbat,
S vlažnými se stýkat ze slušnosti a za přátele si vybrat horlivě.

Není divu, že čprpaje síluo Z Eucharistieıa povzbuzuje se příkla-
dem a slovy horlivych kolegu, ozdobil sve srdce libeznou kytici
ctnosti. Nebudeme podrobne popisovat jednotlive ukony ctnostı,
uvedeme jen povšechná svědectví 0 Svatosti jeho života V bohosloví.
Jsou to chvalořeči, jež nám zůstavili vesměs jeho spolužáci. D. A.
Giacomelli chválí jeho moudrost a mravní bezúhonnost. Teolog
Karel Allora napsal: „V semináři svítila vždy vzácným příkladem
zbožnosti a poslušnosti. U kleriků požíval takové vážnosti, že ho
považovali spíše za představeného než za Svého druha. My jsme ho
již tehdy považovali za světce.” Nebudeme však hromadit Spoustu
svědectví a spokojíme se ještě S jedním velmi závažným svědectvím
D. Bosia: ,,Po pět roků, co jsem byl jeho druhem V semináři a po
dalších pět v konviktě a V Rifuggio, nezpozoroval jsem na něm ani
nejmenší chyby, ba viděl jsem, jak dokonale se cvičil ve ctnostech.”
To jsou hlavní svědectví jeho druhů. Teď ještě jeden výrok jeho
profesora Mons. J. Appendiniho: „Don Bosco jako klerik V semináři
velice pokročil ve zbožnosti a Studiu aniž to bylo nápadným, poně-
Vadž to kryla jeho dohrosrdečnost, která byla hlavním znakem celého
jeho života. 4 . . .

Nemyslete si však, že Don Bosco dosáhl všech těch ctností, zvláště
hluboké pokory a trpělivosti, bez práce. Don Bosco byl velice citlivý
a od přirozenosti nakloněn k hněvu. Měl temperament cholericko-
melancholický, který je právě nejobtížnější. Uveďme jeden příklad.

Don Bosco byl sakristánem. Tento úřad přinesl mu přezdívku
„Olejový Bosco”, protože chodil denně k ekonomovi pro olej do
lampy, která stále hořela před oltářem. On stále klidný S jasným
čelem nechával je mluvit. Nebyl však bezcitným. Jednou se mu jistý
druh vysmíval „svíčkový hlupáku”! Jan celý zrudl, ale beze slova
se vzdálil. Urážka byla však považována zaˇtak velikou, že jeden
z přítomných nemohl se zdržet a drsně vyčetl posměváčkovi takové
chování. ~ .
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Obraz bohoslovce svatého Jana Bosca by Však nebyl úplný,
kdybychom nepoukázali i na jeho svědomitost, S jakou využíval času
i nadání, a na jeho studijní zájmy. Již jednou citovaný klerik Jakub
Bosclo svědčí: „Vídy Ibył) zlaměstnán 'ať materiálníkneä,Ěptelektuální
praci. Nikdy neza a e a y řesny V zachovavani az e o pravid a.
V rekreacích neběhal, ani seľìoříliš nesmál, ale procházel se buď sám
pohroužen V myšlenky nebo se svými důvěrnými přáteli, Zaměstná-
vaje se užitečným rozvažováním. Večer míval schůzky S několika
stejně snaživými a ze zvláštní záliby se zabýval cír/ee'vními dęˇfinami.
Casto naříkal na to, že dějiny papežů příliš stručně popisovali i mnozí
spisovatelé dějin církevních, zatím co Obšírně psali o osobnostech
podřadných. Rmoutilo jej dále, když jednání jistých papežů bylo
zlehčováno. Lze k tomu poznamenati, že Sotva vyšlo dílo Rohrba-
cherovo, přečetl pozorně Všech 19 svazků. Podobně přečetlcírkevní
dějiny od Salzana, častěji říkaje, že by býval stránku za stránkou
políbil, kdyby byly vyšly, co byl V semináři a toproto, že tento
italský dějepisec má papeže ve velké úctě. Veden přesným usuzováním
a obohacen studiem Bercastela, Henriona, Fleuryho, Rohrbachera,
Salzana i Bollandistů, mohl později sepsati své malé církevní dějiny
pro mládež.  _

Ovšem ani oblíbené Studium deýin jej neoćlfvúídčlo od Studia theolo-
gichého. Kroužek jím zřízený pokračoval .V disputách o těžkých otáz-
kách, které Vyžadovaly precisní a jasné vymezení. Don Giacomelli
Vypravuje, že Don Bosco byl jako klerik vždy Velmi pozorným tak,
že si vždy povšiml nejen omylů, ale i nejmenších nepřesnosti. Ale
ani Studium krásné literatury neopomıjel. Zmíněný už Jakub Bosco, dle
jeho vlastních slov, založil Akademii, jejíž duší byl Jan Bosco. Tvořilo
ji dvanáct nebo čtrnáct seminaristů; jednalo se V ní 0 jazycích, kla-
sicích a pravidlech zdvořilosti. Schůzky bývaly ve dny prázdna a

V ` ' V I V V/ I V' ' I ' I I VV dobe rekreaci urcene. Precitaly se prace dejepisne, literarni, versem
i prósou. Po četbě podávali druhové Svůj úsudek o obsahu, formě
i způsobu podání předčitatelova, zvláště šlo-li o kázání. Jan byl
v opravování tak přesným, že ho druhové nazvali mistrem gramatiky.
Nejvýš Zdrženlivým byl zejména V tom, co se týče skromnosti.
Jednou V Akademii četli jakousi skladbu, V níž dvakráte ženy vůbec
byly pojmenovány lichotivým' přívlastkem. Jan otázan na svůj úsudek,
zůstal zprvu zamyšlen, ale potom řekl: „V této práci je vše krásné,
ale dvakráte ženy se nazývají tak, jak se Vůbec klerikovi nesluší.” -
,,Pisatel té práce Stal se knězem, ale později bohužel starokatolíkem.. .”

Pro sebevzvdělání bohoslovcovo jsou yhpdné i prázdniny. Pře-
čteme si, co pise Don Lemoyne o prazdninach Boscovych po dvou
letech, pobytu V semináři: „Ve stínu stromů, jež korunovaly vršek
vinice, trávil více hodin a studoval věci, jimž se během školního roku
nemohl věnovat. Bylo to Zvláště Stadium dějin Starého i Nového Za-
kona, zeměpis poswítných míst a Základy hehręjštiny, osvojuje si tak
potřebných vědomostí. Ještě roku 1 884. vzpomínal na studium tohoto
jazyka. Slyšeli jsme ho V Rímě k největšímu našemu úžasu, jak začal
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rozpravu S jistým knězem, profesorem hebrejštiny O gramatickém
významu některých původních rčení proroků, srovnávaje Současně
různé texty biblické. Dal se i do překládání Nového Zákona Z řečtiny
a začal si připravovat i několik kázání. Předvídaje potřebu Znalosti
moderních' řečí, věnoval se tehdy Studiu francouzštiny. Po latině a
italštině miloval vždy obzvláště tyto tři řeči: I9eI7rejš'tinn, řečtina, fran-
couzština. Studoval, aby byl boden svého povolání a nabyl schopností
k vyučování a výchově mládeže. ”

Bylo by však chybou, kdyby /eaždý bohoslovec vedle povin-
ných disciplín chtěl se věnovat tolika vlastním zájmům a rozsáhlé
četbě dle příkladu Boscova. On si to mohl dovolit, neboť. měl ne-
obyčejnou paměť, jak svědčí četné příklady.

Co jsme zde. podali, toť jen Stručný výtah Z rozsáhlého díla,
ležícího V rukopisez Don Bosco jako klerik. Měli bychom poukázat
na mariánskou úctu bohoslovce Jana Bosca, všimnout si náznaků jeho
budoucího poslání, lásky k mládeži, nadpřirozených jevů V jeho ži-
votě v bohosloví, ale to by si vyžádalo mnoho dalších stran. Oživme
jen svou horlivost, lásku k vědě a pojem O semináři. „Seminář jest
chrámem Božím, V němž mladý levita slyší Zřetelněji hlas Páně, jenž
ho volá ke službě oltáře; jest posvátnou předsíní, kde se rozněcuje
k vroucnější zbožnosti a k vřelejší horlivostí pro Spásu duší a tvoří

I I I V I 'I ' ° V I Ity pevne pasky lasky, ktere maji spojovatı vsechny udy Cırkve na-
vzájem. Je to cvičiště, kde ctností a vědomostí sílí vůle a mysl pro
vítězné bitvy Páně, jest zahradou Boží, kde jest shromážděn výkvět
diecese, který jednoho dne bude šířiti vůni Svatosti uprostřed lidu.”
(Don Leymone.) . V

z

j e JÄN ČÍŽIK (BRATIsLAVA)z

SKAUTING A BOHOSLOVCI.  
K aktívnemu katolicizmu vedie len jedna cesta: cesta výchovy.

Medzi modernými výchovnými metodami Zaujal v posledných rokoch
popredné miesto i skauting. je najväčším pedagogickým hnutím po-
Sledného štvrťstoročia. Rozmach tohoto hnutia je celkom mimoria-
dny. Bolo by veľkou chybou našich vychovávateľov, keby skauting
podceňovali. Jeho význam treba posúdiť i podľa toho, nakol'ko sa
usilujú prisvojiť si jeho prednosti naši neprajníci. S

Skauting umožňuje prístup i k tej mládeži, ktorá by ináč bola
pre rôzne okolnosti neprístupná. O výchovu charakteru je postarané
prostriedkami najmodernejšími. Prednosťou skautingu je individuálna
výchova. Stavia na náboženskom základe zo Zásady; preto nie je ori-
ginálny „skauting”, ktorý vypúšťa zo Svojho programu Boha. B

B Význam' skautingu ocenili “ nejväčší vychovávatelia dneška. Spo-
meniem len Slová marseilleského biskupa M. Dubourga: „Zanedbať
Skauting znamena S ponechat' našim protifvní/eom, /etorí sú na Stráži, miesto
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vo výc/nove, ktoré' můžeme tak Snaclno a tale nžitočne zaujat my; zna-
mena' to Z vlastnęj viny Stratiť ozaj mocný výchovný prostriedo/e . . .”.

Skauting, ako výchovný činitel' je v Smysle katolíckom na dobrej
a Správnej ceste len tam, kde je vliv duchovného radcu na Skautskú
výchovu i podľa práva i podľa skutku zabezpečený. J

Tohoto súc si vedomí bohoslovci na Slovensku usporiadali spolu
s Ústredím Slov. kat. Skautov kurzy pre duch. radcov skautských
v Beluši, kde USKS má svoj skautský domov, ktorý nám ochotne
prepožičiava na dobu nášho kurzu. Tieto kurzy usporiadame každo-
ročne v prázdninách. Podnet k týmto kurzom dal J. E. najdôst. pán
biskup M. Bubnič ako poverenec celého najdôst. biskupského sboru,
v odpovedi na elaborát Ustredia SKS. Medzi iným dáva J. E. i tento
pokyn: „ . ..ráčte si dobre rozmysleť, či by nebolo prospešné odde-
lene vo zvláštnych skupinách vychovávať už klerikov (t. j. v Skaut-
stove), ktorí neskôr, ako kňazi majú sa stať duchovnými moderá-
tormi a tak vedúcimi . . .” = “

Doteraz sme usporiadali dva kurzy, na ktorých boli účastníci
v peknom počte zo seminárov slovenských, moravských i českých.
Mali sme i niekoľkých bohoslovcov Z Poľska a niekoľko kňazov.
Písomné práce, ktoré absolventi poslali Ústrediu SKS, svedčia o tom,
že kurzy maly značný úspech a prispely k tomu, aby sa budúci duch.
radcovia katol. spolkov pripravili k svojmu pôsobeniu medzi mládežou.

Vedúcimi prvého kurzu bol vdp. prof. Jalovecký, špiritual, dru-
hého kurzu vdp. prof. Jozef Hlavatý. Medzi prednašateľmi boli: Dr
Karol Körper, predseda Ligy kat. Skautov, Msgr Jozef Srobar, Msgr
Michal Boleček, Dr Andrej Családy, vdp. prof. Izakovič, škpt. Fr.
Travenec a iní. l c

Pri prednáškach nebolo zabúdané ani na duchovný život boho-
slovcov. Jako excursus, mávali sme i zaujímavé liturgické prednášky.
Puncta meditationis pri posledných uhlíkoch dohasínajúcej vatry, pri
bystrom horskom potôčku, v ktorom sme sa ráno umývali, zane-
chaly nezapomenuteľné dojmy. Pri vatre nechýbala ani mierna ve-
selosť a teplý čaj. Deň sme končievali krásnym gregoriánskym Salve
Regina . . . .

Povzbudení úspechomiprvých dvoch kurzov, S Božou pomocou
chystáme sa i na treti. Čas a miesto je stanovené na prvú polovicu
mesiaca augusta V Beluši. Cieľ kurzu je Soznúímit' 5 vlastnosťamı' a sla-
bosťami dospievajúccj mlóicleže. Objavovať a vychovávat vodcovskě ta-
lenty. Uviesť do výcløovnej praxe. J S

Následujúci ideový návrh bol podaný br. krajinským duch. rad-
com vdp. Dr Andrejom Családym.

_ /

li A) Vedenie mládeže vo všeobecnosti:
I. Dneřnøí Sitnúícia.

I. Vonkajšie dôvody.
2. Vnútorné dôvody pre zvláštne duševně vedenıe mládeže.
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ii II. Osohně vlastnosti idećílneho duch. rádca mládeže.
I. Nábožensko-mravné Vlastnosti. I

B 2.. Iné, životně-ludské vlastnostı.
3. Vonkajšok vodcu. J

I 4. O zidealizovaní vodcov.
III. Pomer duch. vodcu le mla'deži a jeho chovanie sa.

I. Vlastnosti správneho vedenia.
2. Správne motívovanie; vliv príkladov at ideálov.

Ef

ìč

IV. Von/eajšia forma vedenia.
i I. Prednášky, reči. A

2. Debaty O životných otázkách.
3. Iné pomôcky vo výchove.
4. Učasť na každodennom živote mládeže; rada, pomoc.

 B) Duchovný rádca Skautov.
I. Skauting, moderný výchovný systém.

›  I. JDejiny, vývin skautingu.
I 2. Výchovné prednosti. 3

3. Možné nebezpečia skautingu.
à

II. Duchovný radca medzi skautmi.
I. Skautská schôdzka, slávnosť, divadlo.
2. Výlet, tábor. '
3. Účast vo vedení skautských útvarov.
4. Uvádzanie Skautov do verejného života.

III. Individuøílne vedenie duše.
=ıš

e I. Osobný Vzťah. J
2. Náprava chýb a sv. spoveď.

 3. Spolupráca.

‹`

n-nflfflżıvmwmn hmwM=ø!‰

J Okrem oficiálneho programu V podobe voľných rozhovorov
y sa prerokujú Všetky otázky účastníkmi nadhodené, nakoľko sa tý-

kajú výchovy mládeže a vôbec katolíckej ľudovýchovy.
s Prednosť tohoročného kurzu bude V tom, že okrem teorie budú
i praktické cvičenia.
d V Prednášať budú skúsení odborníci, kňazi účinkujúci medzi mlá-

I I ezou. ~ V . z
J   A sMilí bratia! Čakáme, že i Z moravských. a českých seminárov

J .priđú prihlášky na III. kurz duch. radcov, aby sme tak mohli vzá-
I jemne Sa doplnit.
  = A. M. D. G.
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PATRIK M. KUŽELA o. P.:

['I'J<z N‹ |'-"'l\- OBNÄROD ŽÍZNÍ Po KN
VV!Český národ žízní po knezıch. I

Zapochybujete: Národ, který nedávno S lehkým srdcem od-
hazoval ve statisících svých členů zděděnou víru? Národ, který
S posměchem kácel nebo aspoň dovolil káceti sochy svých ochránců,
ba i sochy své Královny? Národ, Z jehož veřejného života vane
duch tak málo křesťanský - Z jeho politiky, tisku, rozhlasu, filmu
a vůbec Z celé dnešní „kultury”_?

Odpovídám otázkou: Nežízní po vláze právě vyprahlá půda,
nevolá po dešti právě usýchající pole a země rozpukaná žárem? Kraj
kypící bujnou zelení nežízní; ten se prostě raduje Z dostatku vláhy.

Nevolal poutník, oloupený a zbitý na jerišské cestě O pomoc
právě proto, že ležel polomrtvý? '

Ovšem, je to zvláštní, toto němé volání; neuslyší je každý, kdo
jde kolem. Takový hlas nezachytí tělesné ucho, nýbrž jen duševní
sluch, slyší jej ten, kdo jej chce slyšet.

Levita i kněz minuli jerišského poutníka. Buď si pro své starosti
anı nevšımlı ubožáka, anebo, zastavıli-li se u něho, „neměli kdy”
zdržovati se s ledakým - ostatně beztoho sı to zasloužil!

M Samaritán slyšel hlas a měl i čas. „Blahoslavený, kdo slyší!”
Tedy právě ta nehybná ztrnulost či vnějškovost zvykového

náboženství značné části národa křičí po knězi nejpronikavěji. Nevolá
Slovy - ostatně slova jdou častěji jen od plic než Z nitra duše - ale
volá svým smutným stavem. Což nezasluhuje největší soustrasti a po-
moci takový trpící, který už ani necítí, jak trpí? Národ žijící Z víry

pokněžích, prolızože zv víry žije jen ltehdy,lkdyž má dobrých
nezı ojnost - a pa je uz jen ctı a mı uje, v astne ctı a mı uje

V nich samého Velekněze a Past'ře sv'ch duší.
Po jakých kněžích žízní náıřod? Y
Žíznivý poutník netouží po Studánce tak a tak upravené, řekněme

zděné, okrouhlé, hluboké - nýbrž prostě po takové, u které by
ukojil žízeň. Tak nevolá ani slabá víra národa po kněžích S těmi či
oněmi osobními vlastnostmi, nýbrž po takových, kteří by ukojili
vr v vr ˇ v - I I * -zızen dusı po Bohu. Rekneme jednim slovem (neostychejme se zdvıh-
rřouti z prachu slovo tisíckrát zneužité): Je třeba moderních kněží!

_ o jest:
kněží, kteří by dovedli dáti Boha právě člověku dnešní, moderní

doby, člověku 20. století,
 kněží, kteří by se uměli sklonit nad jeho zvláštními ranami,

utrženými ve víru moderní doby, rozptylující, roztřišťující život a
tak odvracející pozornost od jediného potřebného - a kteří by
se nad nimi skláněli s láskou, jež jediná učí chápat a rozumět,
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_ kněží, kteří by jako apostolove Vhlasalı Evangelium) ne lıdskymi
slovy, nýbrž V síle Ducha, t. j. kteri by nechavalı pusobıtı skrze_ _ - . nn ø n / _

sebe Ducha svatého, jehož přıjalı V plnosti V den svěceni, aby On
sámjako iburácející vvichr strhoval S sebou všecko a jako stravující
oheň zachvacoval vsecky duse,

AJ kněží, kteří by jako zavsvěcencf (sacer,dos,, tzçflóç) Vučilı _lıd proží-
vati tajemství vykoupenı, prıtomne V cele sve skutecnosti a sıle na
oltáři,

i kněží, kteří by učili lid žíti Z toho tajemství tak, aby živelná
radost z nového, vlastně již věčného_ života, do něhož jsou všichni
věřící Vřazeni již křtem, prokvasila jeho všední život a měnila jej
V neutuchající jásavý chvalozpěv trojjedinému Bohu žijícímu V duši,

  kněží, kteří by jako vůdcové (kněz = kníže = vůdce lidu°*') bez-
pečně vedli duše z vyhnanství do vlasti a ochabujícím vlévali sílıı,

J kněží prostředníků (hebr. kněz kóhén vl. zprostředkovatel, pak
dispensator, správce, vyšší úředník, rada, pak služebník Boží, vyko-
nalyatel kulšu), klšeří by věrně zastupovali u lidu jediného Prostřed-
nı sa Nove o za ona, a

I kněží, kteří by jako nástroje a poslové (=_- apoštolé = misionáři)
Vykupitelovi nehledali své slávy, nýbrž toho, kdo je poslal, J

kněží, kteří by jako obětníci i obětovaní (sacerdos et hostia)
nutili více silou svého Svatého života než slovy svěřené duše ode-
vzdávati se Bohu v dokonalou, bezvýhradnou oběť ve spojení
s Beránkem-Obětí. í

_ Q _

Po takových kn h žízní náš národ.
~ „Zíznil jsem - a dali jste mi píti?

ľbăiñ\

`* naše kněz je i slovně totožné s něm. König, kun-ing, S obvyklou změnou g v Z.

ZPRÁVY, GLO SY, DOPISY-

t 7" DR. VÁCLAV HRUDKA.
 Na svátek sv. jana Nep. doprovodili jsme k hrohu svého věrného

přítele dp. Dra Hrudku. jeho smrt Znamená pro pražskou „Rűži Suši-
lovu”í velikou ztrátu, která nehude hrzy nahrazena. Dr. Hrudka nám
v pravém slova smyslu odhaloval krásy harokní Prahy v mnoha ex-
kursích. Vzpomínáme Z nich Zvláště vycházky do výstavy Slov. umění,
do ,Týnského J chrámu, ke Křížovníkiim, do Břevnova a jinam. Doplňoval
tak prakticky a s láskou přednášky o dějinách umění Dra Cihulky.

A iDr.aHrudka, milovník krásy odešel tedy k `Pűvodci veškeré krásy,
jenž jest Krása sama a nám Zhyla na něho krásná vzpomínka. Neza-
Pâmťňićť na jeho duši v modlithách! R. i. p. 1,1,

 157

1

1

l

l
š

ž

Š

4

I

i
l
L

~rz=.aflı.-==-4-,x-›‹

h.

ii1̂
J

7.5

-ˇ›››~.-ˇ‹.s.7:.~.=ıı:.-flťxı-:isV-.~_

Š
š

Ě
ě



Z
jš
jli

Iiž_.

‹

l

i
E

›

›

I

l

I

V

i

j l

l
l

l

7
l

›

I

E
Š
l
Éı
I

Š

ř

Š
l

ĚKIi
1
Íxixi
l
I
l

íai
Š
E
i
!i

X

x
`r

JH

1
1

I

H

i

‹ı

Íix
É

l

Ý
l

5

Í

ı

I
Ě

l
1
l

i

' ' ` ' ' ˇ“ “' ˇ“-^“`”“f `ˇ ;'_' -“ * ”“~"-"'-"~'ˇ-“ - -*“~11'“f:,~_~;~*-,ai-'Š-Í'ı±“_1ˇ:“,ž;t_L`_:;““„„~__~:ˇ_'-_„, -'vv --- Wřízıjti_„_;Ť__.___._.„_,__.-...___;,_ .__.._J„. _-,.. z-Tx.-.--_-,.z._--z~...--nv-n--.z----flêfš. nv- '

CYRILO-METODEJSKÁ IDEA v NITRIANSKOM SEMINÄRI.
„...Ty si bola Sväté mesto Metodovo, ked' tu našim Otcom

hlásal Božie slovo...” Slovák prichádzajúci do Nitry mımovoľne si
vybavuje slová starobylej piesne a S precíteným pohľadom sprevádza
hrad, Pribinov kostolík, pôdu posvätenú dejinami - všetko Stopy
zašlej slávy. Slovenský bohoslovec žijúci v našom ústave a naráža-
' I - - v v/ - - vjuci i na tieto stopy, kazdodenne preziva tieto city stupnovane. Vo
Svojom duševnom živote pod vplyvom týchto popudov nutne musí
vyúčtovať i Z pomeru k žiariacım postavám dvoch veľkých našich

-- I /v I I ° -svatcov, duchovnych otcov nasho naroda, ktori Z Nitry - jakoby
z ohniska ž-- Z prvého stánku Božieho v strednej Europe, hlásali

° v'v ' ' I , r vr v' 'vıeru v Jezısa Krista, pracovali na spase nesmrtel nych dusı nasich
predkov. My, nitrianski bohoslovci, uvedomujeme si zvlášť, že vstu-
pujeme do ich kročajov, a to nielen ideove, ale i miestne! Záver
účtovanıa teda je vrelý intimný vztah k sv. Cyrılovi a Metodovı.
Vztah tento záleží predovšetkým v uvedomení si významu veľkého
diela bratov Soluňských a v úprimnom ich uctievaní; znamená pre
nás celý náš program: obetovať sa za Spásu duší a pracovat na kult.
povznesení národa. › _

U bohoslovca- tento vzťah môže byť hodnota najcennejšia. Ved'
k tejto hodnote, jako k výslednicí, zaiste smeruje aj celý kult cyrilo-
metodejský. My však prichádzame k nej pomerne ľahko: vonkajšie
popudy spontánne vytvoria ju v nás, a na nás je už len, jako túto
hodnotu v našom živote zužitkovať. Veľmi šťastná preto bola myš-
lienka, aby sa u nás kultu cyrilo-metodejskému v praktickom živote
dal výraz unionistický. Vlani pri našom krúžku „Bernolák” bola
zriadená zvláštna sekcia unionistická, ktorá má pracovat na tomto
poli, poriadať unionistické krúžky a informovat členov o postupe
myšlienky sjednotenia. Za týmto účelom odoberá sa i časopis ,,Apo-
štolát sv. Cyr. a Met.” Dôkladnejšie a hlbšie členovia krúžku sa
S touto ideou oboznamujú štúdiom diela Val. S. Vilinského ,,Unio-
nizmus” a Aktov zo sjazdov velehradských. Tlačou vydal krúžok
„Dve prednášky O unionizme”, práce P. Macku a B. Ivanovova,
ktoré boly prednesené vlani na slávnostnom unionistickom krúžku
v prítomnosti J. E. najdôst. p. biskupa Dr. K. Kmeťku. Okrem toho
spomenutá už sekcia má na starosti udržiavať rubriku Unionizmus
v časopise Rozvoj... Pri každodennej našej zaujatosti povinnosťami,
práca zaiste vyžadujúca obety! Prácou touto Všaknajkrajšie môžeme
vyjadriť vďaky našim Otcom pochádzajúcim Z krajín a hlásajúcim
náuku Kristovu i v krajinách, ktoré sa nach-ádzajú teraz mimo Cirkvi
sv., ku ktorej oni lnuli toľkou láskou.  

_ Teda odvďačiť sa chceme... Najviac však proca prichodí nám
len prosiť. Každodenne ku koncu večernej modlitby pridávame prosbu:
SS. Cyrille et Methodi, orate pro nobis! Okolnosti vytvárajú Z prosby
symbolicky podobnú onej, ktorú predniesli učeníci Pánovi :J „Pane,
zostaň as nami, lebo sa zvečerievaJ!” -- My prosíme V každý večer
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našich -Otcov, aby bdeli nad osudom nášho národa - i všetkých
slovanských národov, nad ktorými dvíhajú sa ťažké mračná nesúce
--tlzdá sa - desný, čierny súmrak; aby nám nedali Zahynúť V po-
víchrici, ktoré strojí Satan v Europe; najmä však, aby nedali padnúť
dielu, za ktoré pracovali, S ktorým žili a umierali. .. ,,Dedictvo Otcov
našich zachovaj nám, Pane!” J A_ zatim

" J .VÝZNAMNÉ JUBILEUM POLSKÉHO UMĚLCE.

J Sdružení polských umělců činí V těchto dnech rozsáhlé přípravy
k všenárodním jubilejním oslavám na počest slavného polského malíře
Jana Matejky, jehož Ioo. výročí narozenin připadá na letošní rok.

 a Pro svou skvělou uměleckou tvorbu a vlastenecké nadšení je Jan
Matejka řaděn k největším pracovníkům a představitelům kulturního
života v polském národě V min. století. On první dal malířský výraz
národnímu duchu, jejž tlumočili slovem před ním velcí polští básníci.
„Kouzlem svého uměleckého Vzletu vyvolal vidinu silné, Znovuzro-
zené otěiny. Matejko ve dnech poroby těšil, povzbuzoval a dodával
mysli celým pokolením, předvídaje volnost a sílu Polsky”, praví
o něm slavnostní resoluce výtvarných umělců na svém shromáždění,
konaném nedávno ve Varšavě.

Také náš národ s vděčností vzpomene tohoto vynikajícího muže
bratrského národa. Vždyť jeden Z nejcennějších výtvorů J. Matejky
zdobí jako 'umělecký drahokam basiliku našeho posvátného Velehradu.

“ J Je to krásný jeho obraz sv. Cyrila a Metoděje, umístěný V presby-
táři velehradské svatyně. Obdrželi jsme jej od delegace polského
národa, která zavítala na Velehrad V jubilejním cyrilometodějském
roceiI885.

Í Tehdy Velehrad, významný památník díla a odkazu -slovanských
apoštolů, učitelů víry a duchovních Otců všeho Slovanstva, sv. Cyrila
aMetoděje, prožíval slavné chvíle. Velkolepé pouti ze Všech krajů naší
vlasti střídaly se S vřelými projevy lásky a úcty k svatému Cyrilu
a Metoději, vzdávanými zástupci jednotlivých slovanských národů.

I V O okamžicích, kdy Velehrad hostil ono vzácné poselství pol-
ského národa, uvádí Dr. Fr. Cinek ve svém díle „Velehrad víry”
slova Hlasu (Z r. 1885), jež volně podávám:

Počátkem října roku 1885 zavítala na Velehrad výprava zoo
Poláků v čele S biskupem Dunajewským S jubilejním darem Polsky
svatyni velehradské - si obrazem polského malíře Jana Matejky.

 Tato deputace polských poutníků, nesoucí drahocenný obraz
Sv. Cyrila a Metoděje, provázena samým autorem obrazu J. Matejkou,
byla radostně uvítána. J e

c A V slavném průvodu byl nesen tento skvostný dar polského ná-
roda  do .svatyně velehradské. Nesli jej čtyři polští šlechtici. Těžký
obraz (měl totiž krásný bronzový rám) pomohli Polákům nésti do
basılıky přítomní poutníci Z Čech a Z Moravy. „Nesli tedy Poláci,
tneslı Cechové, nesli moravští Slováci. Kéž by jako tehdy všechny

ˇ   159



.‹5>^Ĺ›1r.
9-.

IIł

1 _

InI

IS I

I

ji

I JI 'II I
I: IIJIIIII
li

I

i Iiji

II

jıì
›II

I. .
II

Ij _

Š.

-‹z=_fln-_-.z.«.~

4

I

.NII;

I
I

II

II

.j,

větve jednoho stromu Slovanského se svorně spojily, aby spolu nesly
své útrapy a Strasti.” I

Letos u příležitosti Ioo.“výročí narozenin významného polského
umělce Jana Matejky, bude u nás toto jubileum oslaveno Zajisté V du-
chu upřímných Sympatií k polskému národu, neboť je nutno, aby-
chom si konečně uvědomili velkou a zavazující skutečnost bratrství
ve jménu odkazu našich společných duchovních Otců sv. Cyrila
3 Metøděle* I I A. U., Brno.JUGOSLAVIE.

Vznešený jubilant vrhbosanské arcidiecese.
Brněnští bohoslovci jistě si vzpomínají rádi na vysokého, usmí-

yajícího se arcibiskupa, jenž je V roce I 9 36 navštívil. Byl to Dr. Ivan
Sarič, arcibiskup sarajevský, jenž slaví letos V červnu 3o. výročí svého
posvěcení na biskupa.

Není snadné býti arcibiskupem V Zemi, kdese stýkají tři víry
a tři kultury, kde katolíci žijí V menšině a ještě k tomu v bídě. A ta-
kovo_u diecesi, která ještě před 50 lety byla pouhou misii, spravuje
Dr. e Sarič již 30 let jako biskup a zo. rok samostatně jako arcibiskup
a to s velkým úspěchem. Množství nově postavených nebo oprave-
ných kostelů, nově založené farnosti, školy, kláštery a téměř zdvoj-
násobený počet katolíků jsou toho důkazem. Zvláštní pozornost vě-
nuje výchově kněžského dorostu. Při chudobě arcidiecese a malé státní
subvenci, která nekryje ani třetinu výdajů, je obdivuhodné, jak do-
vede sehnat potřebné peníze na vydržování obou seminářů, chlapec-
kého v Travniku a bohosloveckého V Sarajevě. Jen jeho zásluhou se
stalo, že sarajevský seminář ještě existuje. Byla doba, kdy se pomýš-
lelo pro nedostatek finančních prostředků Zavřít seminář a budovu
dát do nájmu. Arcibiskup však všechno obětoval, aby se tak nestalo.
Nestyděl se pro Zájmy Boží a pro svatou věc vzíti na sebeii úlohu

V' V V ' 'Zebraka. Pri tom/ vsakwnezappmnel pa modlivbu, od niz nejvice oce-
kaval. Svym knezim naridil kazdou stredu zvlastni oraci k sv. Josefu za
potřeby semináře. Když byla materielní stránka zabezpečena, bylo jeho
hlavní snahou sehnati co největší počet kandidátů svatého kněžství
a vychovati Z nich muže pevného charakteru, muže práce a modlitby,
jako je on sám. Jeho neúnavně činnosti se podařilo, že studuje V Sa-
rajeve mnoho bohoslovců Z jiných diecesí a že přicházejí do semináře
i studenti Z veřejných gymnasií, což bývalo dříve řídkým zjevem.
Arcibiskup se Zajímá O život svých bohoslovců, o jejich mimostu-_
dijníwčinnost ve_sdružení „vStadler” (názpv poidle dřívějšího, velmi Za-
slouzileho arcibiskupa) a casto mezi ne Zavıta.

Nemůžeme proto my, bohoslovci, přáti Jeho Exelenci k jeho
vzácnému jubileu nic lepšího než, aby jeho zásluhy O seminář byly
korunovány ještě větším úspěchem. Kéž se ona budova, kterou Za-
chránil, naplní svatými kandidáty kněžství, aby měla arcidiecese vrh-
bosanská mnoho takových průkopníků katolismu, jako je nynější její
arcibiskup. s _ Č 3 Z.
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z ČINNOSTI Boi-IosLov. JEDNOT.
Zpráva Z unionistickej schôdze Osvalda, I

 Spolku slovenských katolíckych bohoslovcov.
_ Duch cyrilometodejskej tradície, zapálený unionistickými Snahami Sjednocova-

ı Á. V' ` I I Í I ° Icími, opat vzplanul V dusiach mladych bohosloveckych Srdc slovenskych. Bratislavski
bohoslovci usporiadali unionistickú schôdzu na staroslávnom Slovenskom Devíne. Vyšli
na Devín; aby sa s neho viac nevrátilı. Vyšli naň, aby sa oduševnıli dávnymi tradí-

ı O ı ı ı O O ı I ı I ı ı ıciami, ideami jednoty, bratstva a viery, ıdeami, ktore menom Kristovym prinieslı na
Slovensko grécki bratia sv. Cyril a Metod. Chcejú sa stať vasa electa slovenského
rodu, chcejú sa stat ‹mostom, po ktorom by prišli k šťastiu nielen Slováci, nielen
jeden člen slovanskej rodiny, ale aby celé Slovanstvo bolo účastné aspoň ich vrúcnych
modlitıeb.  v

Za krásneho Slnečného odpoludnia 7. mája 19 38 Vstúpili sme na loď „Sokol”,
aby Sme po vlnách Dunaja pripluli k mohutným zrúcaninám pohranıčného strážcu
Devína a s jeho výšin poslali pozdrav slovanskému rodu. Loď obliehaná pohľadmi
divákov na pobreží, odpútala sa Z kotıev a ľahkým, vzletným, kolísavým šuchotom
brázdıla- si cestu po modrozelenom povrchu rieky. Sprevádzaní vyvýšeným podhradím,
posiatym útulnýmı domcami na Zelenej veľkej plošine, plavili Sme sa proti prúdu -
túžbou rozpálenými dušami - k Devínu. Oh, ty maják slovanskej duševnej veľkosti,
ty udržovateľu mocných túžob kresťansko-slovenských, už ťa Zďaleka vidíme, už Zďa-
leka cítíme, že čosi svätého, veľkého, povzbudzujúceho hýbe našimi srdciamı, búrı
hladinu našej duše.

,,Sokol” zastal V prístave ležiacom pod Devínom. Zdržiavaní žiarou dňa, ale
pohářianí túžbou, stali Sme na Devíne. Na tomto mieste Sa už mnoho odohralo,
mnoho náporov s_a rozbilo o túto m_ohutnú skalu, pa, ktorej _je_ postavená lodička
viery a narodnosti Slovenskej. To prelietlo mysľou kazdeho. A vidieť ďaleko odtiaľto.
Vidıeť i na druhú stranu do Vıedne do Nemecka. Odtıaľ sa rivalılo na Devín h iz hiťix ˇ'hıAi i>`iDP'T'mno O mra ov, mno O uro sa pri na o. e sa roz iy o evin. eraz nam to
rumy hlásajú. Rumy ožívajú, rozpravajú srdciam. A srdcia načúvajú.

Dumy pretrhne predseda Osvalda brat Vinco Belan a uvedie nás do koľaje
v v A 0 v v v 3 I v* - I I A 'dna. Zacne schodzu piesnou Boze cos racil a privitanim vys. dost. p.= kanonıka dr.

Karola Körpera a iných vzácnych hosťov, ktorí cítili Svätosť pobytu na Devíne a
prıšli s nami. Brat predseda Zavedie nášho ducha k nohám Sv. Cyrila a Metoda, aby
Sme S olu s nim hľadeli do ustarosten'ch ohľadov svätcov a čítali na ich tvárach,P Y P
že hodlajú hlásať ,,vinculum charıtatis” všetkým pohanským Slovanom.

Museli mnohé údolia a vrchy precestovať, kým Slovania počuli o Kristovi. Ale
láska ich hnala. Hnala ich láska k Bohu, ktorý ich poslal; hnala ich láska k ľudu,
ktorý ich S radosťou a nadšením prijal. A oni S povedomírn, že charitas Christi urget
nos dali sa do práce, Z ktorej ešte i my teraz po tisících rokoch žneme.

Ešte yiac povznesie našu dušu, unionisticky naladenú, brat Miklovič básňou
Kovalíka Ustinského: Príchod Sv. Cyrila a Metoda na Devín. Zatúžili sme stať sa
Omnia omnibus. ˇ

Trochu zúžil okruh nášho rozletu a specifikoval nás brat Elemír Svtrbavý svojou
prednaskouz Sjednocovacia idea cyrilometodejská. Zaviedol nás do nasich vlastnych
národných snáh unionistických V päťdesiatich rokoch minulého storočia. - Idea cyri-
lometodejská tvorila gmel i V samom našom národe medzi katolíkmi a evanjelíkmi.
Prezieraví evanjelíci Stúr, Hurban, Vajanský, Sládkovič videli V idei cyrilometodej-
skej jediný možný bod, V ktorom by sa spojili so slovenskými katolíkmi proti únii
svojich spoluvercov S maďarskými kalvínmi, ktorá únia mala sa stať hrobom evan-
jelíckej čiastky Slovenského národa. Veď Superintendenti už nariaďovali k_ázať maďarsky,
zatvárali slovenské gymnáziá. Vtedy slovenský evanjelík J. M. Hurban Vzoprel sa
svojím spisom ,,Unia” I onomu spojovaniu. Poukázal, že je potrebnejšie porozumenie
a ednotenie _so slovenskými katolíkmi. J
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No idea orala i na poli náboženskom. Ovplyvnený ňou píše obrátený evanjelík
Samuel Rutkay: Ja pôvodne a od koreňa Skrze úniu Hurbanovu Stal som sa priateľom
jednoty církve a konečne údom tejže jednoty, totiž rímskym katolíkom. Podľa jeho
svedectva smýšľali tak i ıní.

Idea tá musí i teraz S posvátného Devína roznecovať slovenské srdcia, aby svet
videl, že Devín je pevnou baštou národnosti a viery, že Devín chránia rytierı Spla-

I I C I Onucimi srdciami. _
Oduševnení počuli sme ešte prednášku laika akademika Joža Ambruša, na téma

Ad fontes, V ktorej nám podal pravé príčiny mnohých neúspechov kňažských prác,
tak ako si to on laikˇ predstavuje. Po prednesení básne Cyrilometodiády od Hviezdo-
slava (predniesol brat Cierny) predseda poprosil prítomného pána "kanonika dr. Körpera,
aby povedal poznámku k našej slávnosti. S usmevavou tvárou začal: Bola to krásna Missa
sollemnis. Trochu dlhá, ale svätá. A povzbudzujúcimi slovami ukončil našu slávnosť.

Vrátili sme sa do prístavu-duševne Zostanúc na Devíne - a sadli sme na loď.
Odhodlaní pracovat, kráčať po sľapajach sv. vierozvestcov, za súmraku dojemného večera
V O O 0 ,. O Vsli sme k Najvyššiemu pred svatostánok vypočuť smernice budúceho života. Na puncta.

“ Silvester Rak, tajomník Osvalda, spolku kat. bohoslovcov v Bratislave.

[II O O OZpráva o činnosti apologetického kroužku
II 0 ' Í 3) ˇ Vbohoslovcu ,,Jirsik V Ces. Budejovicích.

Letos bylo V našem kroužku všech 71 českých bohoslovců (V roce tři odešli
ze semináře, takže počet členů se definitivně ustálil na 68). Aniž ovinujeme letošní
činnost kroužku gloriolou chlouby, přece možno říci, že s pomocí Boží byl tento
rok programově Velice bohatý. Mluví o tom Sám počet 17 schůzí S dobrou náplní
programovou.

Přednášeli členové kroužku i pozvaní hosté. Témata přednášek členů: Zpráva
o velehradské pouti bohoslovců (Petr Ruda a Vinc. Kubů); Masaryk a katolictví
(František KajtrInan)v; In memoriam Zemř. Dr. J. F. Hrušky (Jakub Lang); Hlasy no-
vějších myslitelů o významu náboženství (František Klas); Theorie a prakse komu-
nismu před Marxem (Petr Ruda). Mimo to vzpomenuto 28. října slavnostní schůzí
S přednáškou „Církev a národ” (St. Brabec), čísly hudebními a recitací. _

Z hostů, přednášejících V našem kroužku, dlužno uvésti na předním místě zají-
mavou a dobově naléhavou přednášku cvičného učitele K. B. Hrocha: „Spolupráce
učitele S knězem”. Neméně Zajímavé byly i přednášky ostatních hostů: Msgra Dra
K. Petersilky: „Kněz a žena” a ,,VatikánSká politika”; našeho spirituála P. M. Kle-
menta OSB, ať už o skautingu nebo o „Legio Angelica”. Kroužku věnoval hodně
své přízně i jeho bývalý předseda dp. Aug. Malý, který přicházel často do našeho
středu, aby nás buďto seznámil s krásami i úskalími V životě mladého kněze (učinil
tak přednáškou: „Zkušenosti mladého kněze Z duchovní správy”) nebo pověděl něco
Z jednotlivých odvětví duchovní prakse (přednáškami: „Kaplan a spolky”; „Pastorace
nemocných”; „Dětské eXercicie”.)

O zpestření schůzí se neúnavně staral hudební kroužek ,,Švehol“, jejž občas
vystřídal pěvecký sbor. V

Počet knih a odbíraných časopisů se opět zvětšil. Při kroužku Zříz. vlastn na.
_ Těžká a zodpovědná je posice kněze V dnešní době náboženské vlažnosti a

indiferentısmu. A proto je třeba, abychom my, kteří budeme jednou rozdavači sva-
I ' v " I V- - v V O .v I O . VI v /_tych tajemstvi, vyuzili vsech prostredku a moznosti k dukladné priprave k zapasu

o nesmrtelné duše. A nic více a nic méně nebylo V intencích těch, kteří letos stáli
V čele kroužku, než aby v daných možnostech rozvíjeli a upevňovali V členstvu
i V sobě „správný pocit o tom, co to znamená hodnost pastýře duší: být učitelem,
otcem, přítelem opuštěných a zarrnoucených.“ (M. Sailer: Priester des Herrn S. 53.)

FÚŇ (')<I-I\ FI'QJ\ "'Š

 I ˇ Stanislav Brabec, jednatel.
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J Literárnč-øzsketický Ierouže/e. ~
Liter.-asket. kroužek při jednotě „JirSík” zajímal se sub Specie aeternitatis o lite-

raturu světskou, ovlivněnou katolictvím, a o asketiku. Byl si vědom, že budoucí _kněz
musí vznátı psychologii českého lıdu a že tuto znalost lze načerpat 1 Z české litera-
tury Starší a moderní. Zvláště přihlížel k literatuře katolické a jejím dominujícím
zjevům, představujícím určitou kladnou hodnotu V kultuře národa. Nevšímal si proto
liter. braku, i když se kryje vignetou katolicity. Jelikož většina kněží působí na ven-
kově, byl vzat přirozeně zřetel k charakt. venkov. prose, ruralismu. Bylo diskutováno
o Cepovi, Zahradníčkovi, Lazeckém, Durychovi a j. S některým Z nich nebylo lze
souhlasit pro určité minus S hlediska kat. morálky. Z asket. literatury byly vybrány
životopisy sval Pachonia, sv. Ignáce, sv. Filipa Neri a sv. Dominika Z Labrée. Bylo
Zđůrazneno, ze sv. Ignác je příkladem zvlášť ideálním ro moderní dobu, nebot i ona
potřebuje katolicismus bojovný. P

Málo schůzí lit.-asket. kroužku nahradil vřelý zájem. B. Mráz.

s Sociologický kroužek.
Začínali jsme nejzákladnějšími otázkami oboru Sociologického, protože jsme

pracovali ponejvíce S novými členy.
Uvod do látky, rozbor pojmů, způsob myšlení a. práce sociální, nejdůležitější

Směry, to vše jsme rozebírali do vánoc. ‹
Propracovali jsme S Boží pomocí základy a od vánoc jsme věnovali pozor-

nost národohospodářství. Prozatím jen historicky a sice až k praxi socialismu. Aby-
chom vzbudili co největší .zájem a pozornost k spolupráci, kladli jsme největší váhu
na debatu. Po' každé přednášce se zavedla polemika mezi přednášejícím a ostatními
členy. Zřejmě při tom jsme si všímali všech novinek a aktualit Z našeho i cizího
tábora.. Nejvíce nám vadí nedostatek odborné literatury a pramenů jak našich tak
i cizích. Studium přednášek Z brožur a příruček svádí k povrchnosti.

“ Zřejmě velice nám napomáhají ,,Rozpravy“. Průměrná účast členů - 15 při schůzi.
U Peťr Ruda.

.Stojanova literární jednota bohoslovců olomouckých.
31. března tomu bylo 6o let, co byla Svolána ustavující Schůze Velehradské

literární jednoty, pozdější Stojanovy literární jednoty V našem semináři. Letos připadly
na tento den V zrovna exercicie podjáhenské a zájezd dvou ročníků do Zlína a do
Fryštáku, takže jsme vzpomenuli významného dne až v neděli 3. dubna. Ráno v 9 hod.
byla sloužena Slavná mše sv. P. spirituálem Suránkem na poděkování za ochranu
Jednoty V uplynulých 60 letech. Akademie pro přípravné práce na liturgický den,
(pořádaný církevně pěveckým sborem, za spoluúčasti bohoslovců dominikánských a
kapucínských dne 27. III.) byla odložena. Večer téhož dne na členské schůzi vzpomněl
předseda jubilea a po recitaci doprovázené klavírem (Bojko, Přemožený: Lyčka, Olejník)
se krátkou promluvou rozloučil A. Novák S vel. pány jáhny, jménem kterých podě-
koval a Slíbil další duchovní Spojení V.řTkadlčík. Výročí zvolení Stojana. arcibiskupem,
připadající na tentýž den bylo vzpomenuto výstavkou jeho památek a fotografií Záro-
veň S albem Jednoty u kaple.

Jubileum jsme oslavili až 15. května. Dopoledne celebroval v seminární kapli
pontifikální mši svatou 6. předseda Jednoty kapitulní děkan dr. Josef Kachník za
asistence rovněž bývalých předsedů Jednoty: P. Šuránka, P. Zlámala a vp. Tkadlčíka.
Po mši svaté bylo ,,Te Deum” a zasvěcení Jednoty Božskému Srdci. Odpoledne pak
v 5 hod. byla domácí jubilejní akademie. Zahájil ji protektorvjednoty poukazemna
její význam v ohledu náplně jejího života v duchu cyrilometodejském. Mile a Srdečně
promluvil dr. Kachník o bojích a pracích Jednoty v době jeho předsednictví. Předseda
bratrského německého Spolku ,,Reich” přednesl pozdrav a ujištění německých spolu-
bratří bohoslovců o nejlepší vůli k spolupráci. Při akademii byly rozdány ceny lite-
rární soutěže, jež činila letos úhrnem kromě věcných darů Iıoo Kč. Qdměněno bylo
celkem Io prací cenami ve výši od 70 do zoo Kč. Akademie byla zpestřena sbory
(dirigoval Olejník)z Javůrek, ,,Na Moravu” a Křička, „Vzhůru již hlavu národe”~ a
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recitaci spojenou S živým obrazem: „Hold národa Stojanovi a Velehradu“. Akademie
dosáhla toho, co bylo jejím cílem; nelíčené Stojanovské srdečnostı, na čemž má
největší zásluhu prorektor Jednoty Msgre dr. Cınek. Zakončena byla Svatováclavským
chorálem.

Jednota ve znamení letošního velehradského sjezdu s thématem liturgickým
uspořádala ve dnech 18., 19. a 21. května cyklus liturgických přednášek, spojené
S výstavkou bohoslužebných rouch, pořádanou liturgickým kroužkem bohoslovecké
mariánské družiny. Přednášeli dr. R. Dacík O. P.: „Dnešní Stav liturgického hnutí“,
dr. S. Braito O. P.: „Aktivní účast věřících na mši sv.“ a převor dr. A. Cala O. P.:
„Historický vývoj liturgických úkonů”.

Jednota se chystá vydati jubilejní ročenku, věnovanou padesátinám našeho
milého protektora Msgre dra Cinka.

Na členské schůzi (3.) Jednoty 23. května (poprvé V místnosti „Bosny“ !) byla
zhodnocena práce za uplynulý studijní rok a formálně zakončena pro období zkoušek.
Předseda vybídl členy k pravému vlastenectví lásky a oběti, jakého národ vyžaduje
V tak těžkých dobách, na rozdíl od vlastenectví gest a pobuřujících slov.

Činost kroužků :
Literóírníbo : Spirituál P. Šuránek zavítal do jedné Z našich schůzí a povzbudil

nás, abychom se nebáli býti rytíři pera, neboť malá kapka inkoustu, padající jako
rosa na myšlenku, zúrodňuje ji a působí, že vzklíěí V tisíci ba milionech lidských
srdcí. Při schůzi učiněna zmínka O básníku Lazeckém a Dokulilovi (Kunický).

C3/rilometodčjs/eěho: poprvé využil kroužek svého privilegia a jmenoval své čestné
členy ; vp. V. Tkadlčíka a Fr. Válka. Oba se velmi zasloužili o kroužek, prvý jako
předseda Jednoty, druhý jako předseda kroužku. Přítomný dr. Cinek byl požádán
Fr. Válkem, aby napsal opravdu lidový životopis Stojanův, což tento slavnostně
přislíbillı. Na další schůzilpředneslwúryvek Z práce „Sv. Vojtěch a cyrilometodějStví“,
(Zeme ) odměněné literarní soutezí.

Sociologickělao: Přednáškou „Socialismus a marxismus“ (Hampl) jsme si znovu
připomněli bludné zásady těchto sociálních směrů. Théma přednášky „Myšlení a ini-
ciativa“ (Sustek, rovněž Z práce odměněné soutěží) bylo 'zdánlivě mimo rámec socio-
logický, přineslo nám však nových myšlenek a námětů pro praktickou práci. O So-
'I Í I V ° ' V Vcıalnım dıle papeze Pia XI. promluvil predseda krouzku Urban.

_Pě"Z{ec[eěI2o.- členové spoluúčinkovali na liturgickém dnu 27. března a na do-
mám Jubıleım akademii' josef Kunický, t. č. předseda.

 NOVÉ KNIHY
ACTA ACADEMIAE VELEHRADEN- gres, konaný V 500leté výročí sněmu

r
l1

lš
]Ĺ

l

SIS, Annus XIII. fasc. 2-4, Annus XIV,
fasc. 1. Olomouc 1937, Subnot. an. 30 Kč.

Další svazek obnovené řady Akt je
bohatý obsahem. P. Georg. Hoffmann S. I .
ve studii Formulae praeviae ad definitiv
onem concilíi Florentini de processione
Spiritus Sancti podává krátký přehled
historický, poslední Sesse, prameny for“
mulí, přehled dle kard. Cesariniho a kov
nečně texty formulí. jsou velmi zajímavé
a ukazují nám nejen jake obtíže byly
při sjednocování, ale jaké vlastně byly
i důvody roztržky. Jejich uveřejnění jest
pro přípravu na příští velehradský konv

důležité. Jejich studium vnăší Světlo do
sporů. Lze tu zvláště sledovati, jak se Řev
kové bránili výrazu šnžzogsfóeđvfiˇoćø šx 1:01?
'vio'ñ, aby nevzniklo podezření dualismu
V principu a ve spiraci, a aby nebyla
stírána pravda, že Otec je principem to-
tius deitatis, Filii scilicet et Spiritus Sancti
[Srovnání s prameny cyrilometodějskýmí
bylo by velmi zajímavé (hyiopatoria, listy
Stěpănovy)].

Studie Dra T. Kurenta, S. O. Cist. Stu-
dia quaestionem de primatu ecclesiae
saeculo IX. disputatam ilustrantia ukazují
Skvěle pravověrnost bratří Soluňských
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právě V tomto bodě na základě pramenů
římských a slovanských. Probírání Studie
bylo by obšírné (Str. 178-213, pokrač.
příště). Dr. Kurent ukazuje Se tu jako
výborný žák Grivcův a obšírně potvrzuje
již dřívější jeho vývody. Ke cap. II. ort. I.,
kde autor rozebírá text: »Tu es Petrus...‹
V Cyrilově Staroslověnském překladě, nu'
tno však vytknouti, že autor neuvádí
(nezná P) čelné dílo V této otázce, totiž
»Le texte »Tu es Petrus et Super hanc
petram etc. dans la Version slavonne de
la Bib1e‹, V němž autor O. Gagarin již
V osmdesátých letech minulého Století
došel k týmž výsledkům.

Z dalšího obsahu nutno uvésti Studie
S. Salaville o dokumentech Byzantského
patriarchátu, P. P. Wolkonského o Exar-
chovi Leonidovi Fedorovi, dra Fr.Grivce
o Kristu V církvi a jiné. i

Acta by měli odebírati všichni boho-
slovci zajímající se hlouběji o otázky
cyrilometodějské. -kop.

]. Huizinga: VE STINECH -ZÍTŘKA.
(Diagnosa duševní choroby naší doby.)
Přeložil Ant. Šimek, vydal Ian Laichter,
Praha 1938, ve Sbírce »Otázky a názory‹,
kniha LXII. Stran 200, cena Kč 21'- brož.

Z Laichtrovo nakladatelství uvedlo do češ-
tiny - věrno Své tradici - hodnotnou knihu
holandského profesora Huizingy. Autor
ukazuje na hrozný úpadek dnešní kultury,
jak se jeví ve vědě pavědeckou teorií
rasovou, V nauce o Státu, V moderních
směrech umění a V úpadku mravních
norem. Ie možná záchrana? Ie, avšak
musíme změnit ducha. »Jen očištěné líd-
stvo bude moci být nositelem nové kulv
tury.‹ (193) Kniha, jež si zaslouží, aby
byla čtena. -ha-

Benedetto Croce: EVROPA V XIX. STO-
LETÍ. Začíná vydávat Laichtrova filoso-
fická knihovna. Vychází v sešitech, cena
sešitu l'8O Kč.

Jsme velmi mile překvapení 1. číslem
II. roč. »Katolického jeviště‹, které vy-
chází nejméně čtyřikrát do roka (předpl.
8 Kč), pro katol. Spolky zdarma, pořádá“
ním P. lana Filipa, Brtnice u Jihlavy.
Ie nepostradatelnou příručkou V boji za
očistu divadla.

DUCHOVNÍ PÍSNÉ VINICE PÁN Ě.
Expedice »Vinice Páně-x, Praha-Dejvice

676. Průvod .Varhan à 1 Kč za list. Texty
na dvojlístcích 50 výtisků za 5 Kč.

Záslužnou akci provádí Vinice Páně
vydáním duchovních písní, které při Své
prostotě a lidovosti Stojí po stránce hu“
dební i textové opravdu na umělecké Výši.
Známí nám Dr. O. Stanovský, O. A.Tichý,
V. Hornov zde jasně ukázali, že dobře
vědí, čeho lidová duchovní píseň vyžaduje
jako taková. Se zvláštnín povděkem ví“
táme novou mešní píseň mariánskou,
jichž nedostatek jsme pociťovali všichni.
Nicméně rádi budem zpívati i velice pěkfl
nou mešní píseň za zemřelé a příleži*
tostně také zdařilé Ostatní písně. Nevkus“
ným ›Sólovým vložkám‹ na našich kůfl
rech vhodně budeme čeliti líbivými an“
tifonami Vesel se, nebes Královno a Pod
ochranu Tvou se utíkáme.

Je V zájmu každého důst. p. faráře a
ředitele kůru, aby se tyto hodnotné du-
chovní písně V našich chrámech plně u-
platnily. Jest si také přáti, aby Vinice
Páně ve vydávání duchovních písní po*
kračovala. Se zvláštním povděkem by“
chom přijali písně podobného stylu ke
všem našim sv. patronům.

DVOŘÁK VE VZPOIVIÍNKÁCH A
DOPISECH. Uspořádal Otakar Sourek.
Topičova ed. 1938. Str. 212, brož. 30 Kč.

Autor, jehož Velká vědecká monograv
fie o Dvořákovi mu získala pověst daleko
za hranicemi, vytvořil tu ze současných
dokumentů a listů neobvykle postavu
velkého skladatele, jehož životní dráha
má tolik podivuhodného. Ie to velká řada
detailu zcela neznámých ale ostře cha-
rakterisujících Ant. Dvořáka a celou řadu
osobností soudobého národního i kultur-
ního života českého. V pozadí Vynořují
se Z ůryvků obrysy Velkých osobností
uměleckého světa té doby. Dílo je tím
zajímavější, že nejde o uměle konstru-
ovanou biografii, nýbrž o Výběr, prozra-
zující nejen nadšení a lásku k umění Dvo-
řákovu, nýbrž i hluboký Smysl pro jeho
lidskou Velikost. Jasně a přehledně leží
tu před námi obraz i cesta Ant. Dvo-
řáka Z malých počátků k Světové slávě.

I -zal.
Dr. Rudolf Timmermćms .ˇ IUNACI AL-

KAZARA. Vydal Zbor Duchovne mlá-
deži, Djakovo 1937. Str. 216.

Hrdinská vytrvalost alkazarských ka“
detů bude krásným začátkem dějin no-
vého Spanělska. Celý svět sledoval jejich
Statečnou obranu. Byli neustále bombarv
dováni děly i letadly, poléváni hořícím
benzinem, podminováni dynamitem, zav
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sypáváni V troskách, ale to vše nezlomilo
jejich odvahu V boji pro Boha a vlast -
›Dios y Patria‹. Spisovatel pobyl delší
dobu ve Španělsku, navštívil trosky Alka-
zaru, mluvil se statečnými obránci a do-
vede vylíčit ony dramatické chvíle. Kniha
nás poučí o hrůzách války, zároveň však
V mnohém opraví názory O ›povstalcích‹,
neboť i katolické noviny daly se oklamat
bolševickým zpravodajstvím. s alp.

.Msgra Emanuel Žøí/e: MĚSÍC SV. PAN-
NY NAZARETSKÉ. Kropáč a Kucharský,
Praha 1938, cena Kč 17'50.

Autor podává ve formě duchovních
promluv život Panny Marie S řadou pěk-
ných vhodných příkladů a citátů Z Písma
sv. a církevních učitelů. Vlastní úvahy
omezil na míru nejstručnější. Kniha po-
slouží jako vítaná pomůcka jak k májo-
Vým, tak ike všem ostatním mariánským
promluvám. . -ček.

Dr. josef Hr0nek.' NOVÝ ŠKOLNÍ A
VYUČOVACI ŘÁD. Kropáč a Kucharský,
Praha 1938, cena Kč 18'-. V

Dnem 1. února 1938 nabyl platnosti
nový školní a vyučovací řád, vydaný po-
prve čsl. vládou. Ie tedy nutno, aby du-
chovenstvo působící na školách obecných
a měštanských znalo tento nový vyučo-
vací řád a uplatnilo tuto znalost V pro-
spěch nábož. výchovy mládeže. Autor
připojil dosti bohatý výklad, jmenovitě
co se týče stránky náboženské, opatřil
pohotovým abecedním rejstříkem, takže
dílo toto je výborným pomocníkem a
rádcem jmenovitě pro katechetu. -ček.

K Běla Dlouhá: ANNA PŮHONNÁ,
MAMIN KA Z KOVÁRNY. Vydal Žen-
ský Odbor Svazu lidových zemědělců
V Cechách, objednávky vyřizuje Admi-
nistrace Lidového Hospodáře, Praha II.,
Spálená 15. Cena Kč 6'-.

Kniha je monografií Anny Půhonné,
maminky Z kovárny, matky, která »plna
křesťanské' lásky, víry a naděje přijímala
oddaně každý úkol Prozřetelnosti jí ulo-
žený. Vždyť zjevně ji nesla milost stavu
manželského, proti níž se nikdy nepro-
hřešila‹. Tato monografie byla poctěna
II., cenou na »mezinárodním sjezdu ›La
měre au foyer« V Paříži r. 1937 V Sou-
těží, jíž se súčastnilo 38 národů po třech
pracích. K této monografií, která svým
námětem je písní lásky mateřské a jejího
vznešeného poslání ve světlé paměti
svých dětí, přidala autorka báseň »Hnědý

šátek‹ ze Své sbírky »Žeñ V bouři«, »Ma-
minko naše‹ a »Matky DoloroSy‹ z poz-
dější své básnické tvorby, jakož i zakončení
své přednášky Práva a povinnosti kato-
lické ženy V republice Z r. 1919, vztahující
se k její matce. Výbor končí Verši posled-
ního data ›Kovárna‹, které zhudebnil O.
A. Tichý, hudební skladatel a kapelník
dómu Svatovítského.

Knihu Vřele doporučujeme!

Mgr. Millot : LE MEILLEUR MOMENT
POUR ÉTRE PRÉTRE. vyázı P. Têqni
et Fils, Paris 1938, Stran 194.

Autor chce na příkladech, jež sebral
V literatuře, ukázati vznešenost kněžského
povolání a krásu života, plného lásky a
oběti. --ha-

Manuel Gćilvez : MAMERTO ESCLLJIÚ
O. F. M., ŘEHOLNÍK A BISKUP. Přelo-
žili Marie Baušová a R. 1.- Slabý. Nákl.
Cyrilometoděj. knihkupectví G. Francla,
str. 227, cena 20 Kč.

›Branou Československa vstoupí tedy
Esquiú do Evropy« - tak píše autor sám
V předmluvě k českému vydání životo-
pisu velikého biskupa Córdoby, jehož be-
atifikace se připravuje. Manuel Gálvez,
nejvýznačnější spisovatel současné Ar-
gentiny líčí nám život biskupa-Světce,
z něhož přímo vyzařuje hluboká pokora,
milosrdenství, poslušnost, krása a láska
a to jak ke spáse nesmrtelné duše, tak
i k rodné vlasti. A opravdu nevíme, kdy
se nám zdá tento biskup vznešenější, zda
když již jako pětiletý kluk nosil kutnu
Sv. Františka, či jako 19tiletý profesor
filosofie, nebo později jako slavný řeč-
ník pro konstituci, či jako zásluhami pro-
slavený politik, nebo jako poutník a po-
tom 'biskup rozsáhlé diecese córdobské.
Životopisec mistrně si Všímá nejen pou-
hých životních faktů, ale též celý život
Mamertův zasazuje do dějinného rámce
Argentiny, čímž často uvádí čtenáře V ú-
žas nad genialitou biskupa Esquiú, veli-
kého hlasatele míru a lásky k chudině.
Zvláště V dnešní době pýchy, mravní
zchátralosti a bezohledně sobeckøsti mů-
že nám býti život biskupa-světce násle-
dováníhodným příkladem V boji za mír
a království Kristovo na zemi. Vždyť když
Vstupovala Catamarca do války proti Tu-
cumanu a Santiagu, pronesl Esquiú krás-
ná sl0va: »Veřejná pohroma mocným
hlasem nás volá k pokání a zároveň také
hrozba zhouby, jestliže opovrhneme tím-

IÓÓ s



” ˇ 4 .. . znv ` .n›..‹=z›-.fz`--ž'-'‹`ˇ-`Í›Ý“ " ` ˇ' Ů ' 2;., n-.--›~.-n-za-›^”' ‹ Z;z,~; .`z;,„-=,`~,“`.7. 1- ` - “ -`_ì -z ~ , šg.-z-1~““‹.`›z=-***ˇ"°“‹~`ľ“"ë »zn If-fw“ v n 2.„,‹.,_»,'›,,,>'!z'>,-.~v,ìčT*<-àtžëýfsí*-.žff ` - . ` “ . ' ` “ 2;
“' ` ; , , ' r “ '

45 „zm-71.; _ ~\ ø. _ \ , ~- . j _:'z*';'ż-.(-,-.. y .\-~ ˇ _ _ _ , . .;_.'<,,›_,_,,z--›.‹.,„; - `_' _*_. z. ,_ _, „

to posledním prostředkem dobroty, jenž
se nám nabízí‹ - což PYIO i životním
üdělem jeho vznešené, čisté, krásné a
pokorně duše. V

G. Máıtbeus Conte 4 Coronata O. M. Cap.:
COMPENDIUM IURIS CANONICI (II
V01, 675, 629)., Taurini-Marietti. 1938,
1 vøı. Iib. if. 35. _

 Učený janovský kanonısta přepracoval
své rozsáhlé ›Institutiones iuris canonici
ad usum utriusque cleri et scholarum‹
hlavně k účelům studijním. I toto kom-
pendium vyniká důkladným zpracováním
a metodický přehledným podáním látky.
Zvláště cenným materiálem jsou S ne-
øbyčejnou pílí sebrané authentické od-
povědi Komise o výkladu kodexu. Dílo
doporučuje se již samo studujícím círk.
práva i jako Velmi užitečné repetitorium
k rigorosu.  

I P. Dr. Cbristophorus Berutti O. P.: INS-
TITUTICNES IURIS CANONICI (Vol. I.,
III., VI.) Taurini-Romae, Marietti.

Syntheticky vydávané ›Institutiones‹
jsou určeny V prvé řadě studujícím Círk.
práva. Dílo rıozvržené na šest, ne příliš
obsáhlých svazků bude vítanou příruč-
kou nejen V seminářích a kolejích, ný-
brž i každému, kdo bud' z povinnosti,
či z vlastního zájmu chce se dokonale
seznámiti S předpisy platného círk. práva.

M. Wojciechowski : N I E OMYLN O S C
KoscIoTA CHRYSTU sovx/Eco wzđ-
lug A. Chomiakovawa a jego zwolenni-
ków. Lublin, Towarzysztwo Nauk Katol.
Uniwersytetu I. 1938, str. X 187, 4 zl.

Ve snaze získat opět pravoslavné brat-
ry, odloučené od Církve hledí tento spis
obrátit pozornost katolických theologů na
dnešní pravoslavnou církev, která hrozně
trpí pod režimem hlásající úplné vyhla-
zení křesťanství. K zájemnému porozumě-
ní -může vést toliko poznání a tu V prvé
řadě se jedná o pojem a nauku Církve
Kristovy. zvláště co se týká neomylnosti.

Autor, katolický kněz, V tomto díle po-
dává názory j pravoslavného ruského my-
slitele-theologa Al. Chomiakowa, který
měl V polovici XIX., stol. značný vliv na
vyjádření a zdůvodnění ideí a myšlenko-
vého základu pravoslavné církve. Chomi-
akow měl mnoho stoupenců; kteří z větší
části zůstali na stanoviskusvého učitele,
hlavně ve věci neomylnosti církve co do
jejího původu, účelu a rozsahu. V tomto
spise jsou jasně rozvinuty názory pravo-

slavných theologů o jejich církvi, jež se
zřejmě odchylují od nauky Církve katol.
Dílo je opravdu hodnotné; jistě splní svůj
úkol a poslouží velikému dílu porozumě-
ní a sjednocení se schismatickými .bra-
třími Východu. U.

BOLSZEWIZM, praca zbiorowa Lublin,
Uniwersitet Tow. Wiedzy Chrzešč. 1938;
str. 325 -I- X, 6 zl. .

Tento sborník obsahuje 11 hodnot-
ných, ucelených statí oz ruském komu-
nismu. Autoři těchto prací, vesměs pro-
fesoři lublinské university, čerpajíce z
obsáhlé literatury a ruských pramenů,
zdařilé pojednávají V tomto díle o Všech
projevech Společenského života V Rusku,
zvláště jak se tam utváří za bolševického
režimu. Po zajímavém úvodním článku,
vyjadřujícím filosofii komunismu, násle-
dují dvě obsažné práce, které Vykreslují
náboženské poměry v Rusku od doby
carského pravoslaví až do dneška. Téma-
tem dalších statí je státní totalismus
V SSSR, tamější život hospodářský, dále
rolnictví V Soyětech, literatura a umění,
manželství a rodina, konečně V závěru
je rozvinuta metoda a taktika bolševické
propagandy. Dílo je psáno. formou lehce
srozumitelnou; obsahuje mnoho krás-
ných myšlenek a zajímavých dat, jež
dávají čtenáři možnost dokonale poznat
theorii a především praksi bolševického
systému. U.

Vítězslav Horjyna : KVÉTINKA ZE
ZLATA. II. vydání. Edice Reflex Praha,
str. 78. Cena není uvedena. 3

V Autor této knihy, plné něhy a intimity
- V níž se zračí jehovřelá láska k malé
Květince - sv. Terezii Iežíškově, provádí
nás s pietní jemností naší dobou ve které
tajemné vanutí vůně Iejích ›růží‹ vrací
moderním rozvráceným rodinám pokoj
a lásku. Mimo to obsahuje kniha stručný
životopis této Světice s několika pěknými
básněmi a závěrečnou srdečnou promlu-
vou ke Květince Karmelu, pronícenou
vřelou láskou k Praze a celému národu.

jøxøf Pøpićø .- VELIKE TAIEMSTVI,
Ladislav Kuncíř Praha, str. 94. Kč 6'-.

V dnešní době mravního úpadku V ro-
dinách s radostí vítáme tuto opravdu
cennou knihu věnovanou novomanželům
a psanou vřelou láskou k vznešenosti
lásky manželské, která »je silnější než
smrt a přetrvá na vždy‹. Autor V ní po-
jednává o určení života na zemi, o Bohu,
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jako původci Svátosti stavu manželské-
ho, dovozuje četnými citáty Z Písma sv.,
sv. Otců a církevních spisovatelů se za-
jímavým přídavkem různých průpovědí
Z Moudrosti Slovanů o manželství a ro-
dině. Kniha obsahuje i výňatek z ency-
kliky Pia XI. ›Casti conubii«, posvát-
né svatební obřady a Vzácné rady do
manželství S různými modlitbami o ka-
tolické rodině. y

Knížky možno užíti jako Velmi vhod-
ného dárku novomanželům. Vřele dopo-
ručujeme! í .

Abbě Prosper Bćmdot T.]. _“ RADOSTNÁ
ZVÉST. Edice Smíru. Přerov 1938.

Chronologicky podaná rozjímání o ži-
votě Ježíše Krista podle evangelií. Každé
rozjímání je rozděleno na několik částí;
V nadpise každé části je stručně shrnut
obsah. Tím nejen že je objasňován text
meditace ale i usnadněna příprava k medi-
taci. Jednotlivá rozjímání doprovází topo-
grafické poznámky, čímž se budí zájem,
poutá obrazotvornost ale i usnadňuje
soustředění a 'přispívá ke konkrétnějšímu
a životnějšímu spojení S Tím jehož hle-
dáme, t. j. s Kristem. 8

Dr. Frąntiřek Cinek: CYRILOMETO-
DĚISKÁ- 3 ,BÓHOSLQVECKÁ FAKULTA
V OLOMOUCI Vi AKADEMICKÉM R.
1936-37.

Památník obnovy fakultní budovy a
inaugurační slavnosti 22. února 1937.
Vydala CM. bohoslovecká fakulta s_ pod-
porou ministerstva školství a národní
osvěty.

]. Hronek: PRACOVNÍ SESIT NÁ-
BOŽENSKÝ, Gustav Francl, Praha 1938,
cena l Kč.

Zcela nová a svou metodou jedinečná
pomůcka pro děti, opatřená četnými
obrázky. Má vésti dítě k samostatné
práci, k_ přemýšlení a prohloubení vý-
kladu katechetova.  

KOCÍQ-Qlılvćı : NAUKA O MILOSTI
PODLE KATECHISMU ~ V KRÁTKÝCI-I
PROMLUVÁCH, Kropáč a Kucharský,
Praha 1938, Cena 15 Kč.

Kniha je určena k tomu, aby podala
katechismové učivo. V krátkých, pětimí-
nutových promluvách. Spisovateli se to
dosti podařilo, takže může duchovenstvo
z ní čerpati a použítí ke svým promlu-
vám. . I

- 4.

svÄTosT- BIŘMOVÄNI. Ke øfl Dú-
cha sv. a Královně všech milosti napsal
J. V. Nakl. Kropáč. a_ Kucharský, Praha.
Str. 60, Kč 1'50; hromadné objednávky se
slevou do 20 kusů 10%, nad 20 kusů 20% .

Velmi praktická příručka pro poučení
biřmovanců. o nejzákladnějších pravdách
sv. víry, O božích přikázáních, o svatých
Svátosteclı vůbec.. zvláště pak o Svátosti
sv. biřmování, jejíž hluboký význam je od
mnohých tak málo. chápán. Není lepší
pomůcky pro biřmovance zvláště škole
odrostlé nad tuto brožurku.

“ CIRKEVNI DÉJINY V OBRAZECH.
Vydal Kropáč a Kucharský, Praha II.,
Spálená ul. č. 23. Cena 150 Kč.

Z podnětu katechetských spolků a za
účasti odborných činítelůz Čech, Moravy
a Slovenska bylo vydáno péčí shora uve-
deného nakladatelství toto nádherné dílo,
jež nelze dosti doporučiti.

Místo obvyklé recense zdůrazňujeme:
1. Důležitost církevních dějin V nábo-

ženské výchově. 2. Význam historického
obrazu nahrazujícího nedostatek názoru
při vyučování dějepisném. 3. Obsáhlost
sbírky čítající 100 obrazů, seznamujících
s_ důležitými událostmi církevních dějin,
význačnými památkami historickými i u-
měleckými, postavami světců i zname-
nitými osobnostmi církevních dějin. 4.
Uspořádání odbornými činiteli,'peč1ivou
volbu obrazových předloh mistrů našich
i cizích (Italských mistrů, našich umělců
Aleš, Mánes, Benka, Dítě, Führich aj.)
5. Jednotné provedení a formát (100 kar-
tonů rozměru 25><35 cm). 6. Grafické
provedení. Výrazný kontrast barevného
'podtisku S perokresbou, podporující vi-
ditelnostdetailů atd. 7. Praktické řazení
obrazů do map a pevného obalu. Koneč-
ně levnou cenu. (Kč 150).

Msgre Alfims Pryč: JEŽÍŠ SVATOST-
NÝ A MLÁDEŽ, Lidové knihkupectví
Olomouc, str. 112, cena Kč 9'50.

Zkušený kněz osvětluje zde V eucha-
ristických promluvách tajemství nejsvě-
tější Svátosti. Každé slovo je prosyceno
láskou k mladé duši a vroucí touhou při-
vést a zasvětit všechna mladá srdce Lásce
nekonečné, skryté ve sv. Hostii. Tato
pěkná knížečka obsahuje: osm promluv
k prvnímu sv. přijímání, slavnostní úkon
prvního sv. přijímání a dvanáct eucha-
ristických promluv k mládeži. Vřele
doporučujeme. I n


