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Kde náleží a kde dovoleno ustavičně chovati velebnou
svátost?
Píše Dr. Ant. Skočdopole.

Nehledíce k obyčeji časů dávno minulých, zejména k oby
čeji za krutých pronásledování křesťanstva, kdy věřící chovávali velebnou pvátosf v domech svých, aby ji přijali, buďto
že nemohli se súčastniti společné bohoslužby, ’ nebo v nasta
lém nebezpečenství smrti, — řešme otázku tuto jenom na zá
kladě církevních zákonů nyní platných.
Zákonové církevní o této věci spoléhají na účelu čili
na příčině, proč chová se velebná svátost ustavičně na oltá
řích ve způsobách chleba. Účel tento jest: aby těžce nemoc
ným ve kterýkoli čas, jiným pak věřícím i kromě mše svaté
ve chrámě nebeským pokrmem poslouženo býti mohlo. Uctí
vání Krista ve svátosti přítomného a podněcování pobožnosti
ve srdci věřícíoh jest účel vedlejší, podřízený.
S hlediště toho vysvětlují se nejlépe obecné církevní zá
kony o tomto předmětu a zvláštní výnosy buďto papežů nebo
římských kongregací při papežské Stolici, zejména kongregace
ritů a kongregace pro záležitosti biskupů a řeholí. Při kterém
kostele jest duchovenstvo povinno posluhováti velebnou svá
tostí nebezpečně nemocným a také ve chrámě žádajícím svá
tého přijímání: tu také jest právo a namnoze i povinnost,
chovati tuto svátost ustavičně.
Ke chrámům toto právo a také tu povinnost majícím
náležejí nejprve chrámy farní. Proto i předpisuje římský ri
tuál : „Curare pořro debet (parochus), ut perpetuo aliquot particulae eo numero, qui usui infirmorum et aliorum fidelium
communioni satis esse possit, conserventur in pyxide ex. so
lida decentique materia, eaque munda et suo operculo bene
clausa, albo velo cooperta, et quantum fieri potest, ornato in
Čatop. katol. duch. XXXX. (LXV),
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tabernaculo clave obserato“. (Rubr. gener, de ss. Euchari
stiae Sacramento).
Týž důvod ke stálému chování vel. svátosti platí také
jiným kostelům, nejprve kathedrálním. Tyto zajisté jsou oby
čejně zároveň farní, a byt i nebyly jimi ve smyslu obvyklém po
važují se za čelné farní chrámy té které diecése. Že pak dle
nynější kázně církevní lze velebnou svátost i v čas veliko
noční přijímati ve kterémkoli chrámě, a ne pouze ve vlast
ním kostele farním; jsou kostely kathedrální, jakožto sídlo
diecésního biskupa, povinny svátost oltářní stále chovati,
kněžstvo pak těmto chrámům přidělené povinno jest podá váti
žádajícím sv. přijímáni. Kapitoly kathedrální nepodléhají pravo
moci faráře místního, a protož i jsou oprávněny nemocným
členům svým podati viaticum ze svého kostela. I samo Caeremoniale episcoporum slouží za důkaz, že chrámům kathedrálním náleží právo, stále chovati velebnou svátost; mnohé
jeho rubriky zajisté znějí tak, že velebnou svátost v kostele
stále chovanou předpokládají, jako n. př. rubrika, že v kostelích těchto nemá se vel. svátost chovati na oltáři čelném.
Všecky tyto důvody platí též kostelům kollegiatním,
i když nejsou zároveň kostely farními. Nebot i tyto chrámy
a jejich kapitoly jsou z pravomoci faráře místního vyjmuty a
mají karakter chrámů farních aspoň se zřetelem ku členům
kapitoly. Věřící pak mají právo žádatí zde sv. přijímání, jako
v kostelích kathedrálních.
Že kostely mužských řeholí, čili kostely klášterní mají
právo stále chovati velebnou svátost, leží na bíle dni. Byt
i nebyly zároveň farní, mají tento karakter se zřetelem ku
členům řehole a domácím. Nadto pak i všecky důvody, na
kterých právo neb i povinnost chrámů kollegiátních k usta
vičnému chování velebné svátosti spoléhá, i chrámům klášter
ním svědčí. S. C. Episcoporum 25. května 1635 prohlásila:
„Debet quoque asservari in Regularium ecclesiis, quae de hoc
habent privilegium“. Hledíme-li však k nynější kázni církevní,
kteráž věřícím dovoluje přijímati velebnou svátost i času ve
likonočního v každém chrámě: není kostelům řeholníků již
ani privilegia potřebí, aby ve svých kostelích stále chovaly
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vel. svátost. Právo to arci jen kostelům nebo kaplím při klá
šteře platí; o kaplích, jež mívají řeholní ci na sídlech venkov
ských, nelze totéž tvrditi.
Právo k ustavičnému chováni velebné svátosti mají ko
stely a kaple řeholnic, jichžto řehole od Apoštolské Stolice
schválena jest a přísnou klausuru předpisuje. Nebof v kostelích a kaplích těchto slouží se každého dne mše svátá, jich
správcem jest určitý kněz, řeholnice ty nepodléhají pravomoci
faráře místního, kostel nebo kaple jejich platí jim za kostel
farní, klášter za farní osadu. Sněm tridentský zapovídá jenom,
aby se velebná svátost u řeholnic nechovala „intra chorům
vel septa monasterii“. (Sess. 25. cap. 10. de Regularibus).
Kongregace se sliby prostými a bez přísné klausury mo
hou ve svých kaplích ustavičně chovati velebnou svátost jenom
s výslovným povolením Apoštolské Stolice. Žádosti o povolení
toto adresují se na papeže a docházejí svého vyřízení buďto
u kongregace ritů neb u kongregace sněmu tridentského. Pří
znivé vyřízení závisí nejvíce na přímluvě biskupa diecésního,
jehož prostřednictvím se žádost na své místo v Římě dostává;
zkušenost o tom svědčí, že kaplím v domech řeholních povo
luje se ustavičné chování velebné svátosti ochotně, když biskup
byl dosvědčil, že kaple slušně upravena jest a že se tu několikráte
za týden sloužívá mše svátá.
Kongregace, jichžto řehole schválena jest od Apoštolské
Stolice, nabývají povolení toho nezřídka zároveň se schválením
řehole, pro kaple všech domů svých, pokud tyto vyhovují
všem podmínkám v povolovací listině vytčeným. Povolení ta
kového nabyly Anglické panny a Milosrdné sestry. Povolení
Milosrdným sestrám dané brevem Řehoře XVI. ze dne 14.
května 1833 váže se k podmínce, aby v domě bylo aspoň pa
tero sester, a není-li jich tolik, aby tu bydlil větší počet
dívek na výchov sem daných. Kromě této jsou ovšem vyjme
novány i podmínky o slušné úpravě oltáře a věčném světle a
vůbec o tom, co předepsáno jest pro všecky svatyně o stálém
chováni velebné svátosti.
Ustavičné chování velebné svátosti v kostélích filiálních
závisí nejprve na povaze kostela. Rozeznávají se zajisté tři
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druhy kostelů filiálních. Jsou filiální kostely, které sice ne
mají faráře svého dle jména, ale přece sídlí při nich kněz od
biskupa řádně ustanovený, na faráři kostela mateřského ne
závislý a ke všem výkonům duchovní správy — obyčejně
krom oddavek — oprávněný, farář Je facto. Kostely takové
ovšem mají nejen právo, ale i povinnost, ustavičně chovati
velebnou svátost, jako skutečné farní kostely.
Jiné filiální kostely máji svého kněze, expositu, více neb
méně závislého na faráři, ale povinného k výkonům duchovní
správy v okrsku výslovně jemu vykázaném. Ze i v těchto
kostelích náleží ustavičně chovati velebnou svátost, jest samozřejmo. Totéž platí o kostelích filiálních, kteréž bývaly farní,
ale časem spolu s okrskem osadním byly při vtěleny k jiné faře
tak, že podržely farní práva i farní bohoslužbu, kterouž tu pra
videlně vykoná váti povinno jest duchovenstvo mateřské fary.
Ostatním filiálhím kostelům nepřísluší právo ustavičného
chování vel. svátosti bez indultu apoštolského, kteréhož dosáhnouti nelze, leč by prohlásil biskup, že .toho k účelům duchovní
správy třeba jest aneb aspoň jim prospěšné. Církevní sněm
provincie pražské r. 1860 stanoví: „Admitti nequit, ut in
ecclesiis filialibus Ss. Sacramentum asservetur, nisi ad eas
resideat sacerdos, vel in iis Missa quotidie celebretur“. (Tit.
IV., cp. 4. n. 3.) Kromě této klade se ještě další podmínka:
aby na blízku bydlil kněz anebo se klášter nacházel, a tak
možno bylo v Čas nebezpečenství n. př. požáru, povodně, ( zachrániti velebnou svátost. Ostatně se podmínka „ut in iis
Missa quotidie celebretur“ nebere přísně do slova a pokládá
se za postačitelno, aby se v kostele takovém (a v kaplích řeholnic) aspoň jednou za týden sloužila mše svátá. Důvod za
jisté,* pro který klade se podmínka mše, jest obnova svátost
ných způsob) ježto se dle rubriky biskupského caerémoniálu
díti má každý týden.
S kaplemi v domeh řeholních staví se na roveň kaple
velikých ústavů humanitních, zejména kaple (neb i kostely)
velkých nemocnic, při'kterých jest ustaven zvláštní kněz,
kterýž za nej přednější povinnost má, svátostmi zaopatřovati
nebezpečně nemocné. Ano i když není tu zvláštního kněze,
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může špitální kaple nabyti povolení od Apoštolské Stolice
k ustavičnému chování veh svátosti, když farní kostel mnoho
vzdálen jest anebo by s obtížemi bylo, donášet! odtud viaticum
do nemocnice.
Na některých farách nalézá se kaple domácí, ve které
,se krtí, mše svátá ve dny všední bývá a také několik parti
kul! . konsekrovaných ustavičně se chová. To děje se, protože
farní kostel na vrchu stojící jest odlehlý a zejména času zim
ního těžko přístupný. I těmto kaplím třeba jest indultu apo
štolského.
Kromě výslovného povolení Apoštolské Stolice mohou se
kostely a kaple považovati za oprávněny k ustavičnému cho
vání velebné svátosti na základě obyčeje od nepaměti (con
suetudo immemorabilis). Takto vyhlásil Benedikt XIV. v kon
stituci Quam justo ze dne 30. dubna 1749: „Juxta ca
nonicam disciplinam sacrosancta Eucharistia in ecclesiis, quae
parochiales non sunt,, retineri non potest absque praesidio
apostolici indulti vel rnimemorabilis consuetudinis, quae hu
jusmodi indulti praesumptionem inducit“. Podobně byla vyhlá
sila již dříve (27. dubna 1709) kongregace sněmu tridentského:
„Ss. Eucharistiae sacramentum conservari potest in ecclesiis
etiam non parochialibus, si ab immemorabili fuerit in iisdem
asservatum“. Vážné autority tvrdí, že v této věci nabývá
obyčej moci práva, lze-li dokázati stoleté trvání jeho.
Zásady posud uvedené týkají se ustavičného chování
vel. svátosti (asservatio assidua). Chování na krátký čas (asservatio temporanea) může biskup dovoliti anebo jest „ab
immemorabili“ dovoleno kostelům a veřejným kaplím, k tomu
jinak neoprávněným, pro důležitou příčinu, n. př. k výstaVě,.
k nějaké společné pobožnosti, na oktáv titulu, jenž se tu osla
vuje každodenním obětováním mše a odpolední pobožností za
valného účastenství věřících.
V každé k ustavičnému chování velebné svátosti opráv- '
něné svatyni smí se posvátné způsoby nacházeli pouze na
jednom oltáři. Výjimka na krátkou dobu mQŽna jest n. př.
když se o slavném výstavu, pro zákaz všech funkcí „in altari
oxpositionis“, uděluje sv. přijímání u některého z vedlejších
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oltářů. — Jiná výjimka jest ta, že ve mnohých kostelích kathedrálních ustavičně se chová velebná svátost netoliko na
jednom oltáři ve chrámě sámém, nýbrž také ještě v poboční
kapli. Účel praxe této jest, aby se zamezila všeliká výtržnost,
kteráž by povstala, když by se v čas slavných služeb Božích
udělovalo sv. přijímání u některého z vedlejších oltářů.
V kostele o několika oltářích volí se k ustavičnému chování vel. svátosti oltář hlavní čili čelný, ačkoli to není naří
zeno tak určitě, že by každý jiný oltář byl vyloučen. Gene
rální rubrika rituálu římského (de ss. Euch. Sacramento) dí
. . . . „in altari majori vel in alio, quod venerationi et cultui
tanti Sacramenti commodius et decentius videatur“. Ve farních
kostelích určen jest k ustavičnému chování vel. svátosti pra
videlně oltář čelný; totéž shledává se v kostelích klášterních a
filiálních. V kathedrálách slouží k účelu tomu jeden z oltářů ve
dlejších, jakož předpisuje Caeremoniale episc. lib. I. cap. 12.
n. 8.: „Valde opportunum est, ut illud (ss. sacram.) non col
locetur in majori vel in alio altari, in quo Episcopus vel
alius solemniter est Missam vel Vesperas celebraturus; sed
in alio sacello, vel loco ornatissimo cum omni decentia et
reverentia ponatur“, a to, jakož dí S. Episc. Congr. 28. listop.
1594 „propter functiones pontificales, quae fiunt versis renibus
ad altare“. Týž důvod žádá i na kostelích kollegiátníchj aby
se velebná svátost chovala na některém z oltářů vedlejších, a
není-li tak, aby se před každou pontifikální funkcí odnášela
na oltář vedlejší neb do poboční kaple.
Vedle církevních zákonů nyní platných smí se velebná
svátost chovati jenom na oltáři ve svatostánku (tabernaculum)
slušně, pokud možná i nádherně upraveném. Za starších dob
nebylo tak. Dokud stával oltář, obyčejně jediný i ve chrámech
biskupských, uprostřed presbyteria čili choru, vznášelo se nad
ním na dvou nebo čtyřech sloupcích pokroví, se stropu jeho
pak visela nad prostředkem oltáře nádoba s velebnou svátostí,
zvaná ciborium, pixis, jež měla podobu holubice nebo hvězdy.
Když později oltář pošinut až do průčelí choru a všecka sou
stava jeho nabyla jiné tvářnosti, nemohlo nad ním zůstati
pokroví. Za schránku pro velebnou svátost vzdělávány od té
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doby zvláštní stánky ve středu oltáře anebo se chovaly svaté
způsoby ve výklenku stěn kostelních v nej bližším okolí oltáře.
Ve chrámech gothického slohu stavěly se v choru po straně
evangelia nákladné svatostánky (sacramentaría) díla umělého
v kameni. Vypínaly se na vkusném sloupci kamenném na
způsob věže štíhlé; na sloupci stál vlastní svatostánek vyte
saný z kamene ve způsob malé kapličky se dvířky zaměitými.
V Čechách nacházejí se taková sacramentaría ve mnohých
starobylých kostelích, jež původně byly jen gothické kaple;
k těm později se přistavěla loď, bývalá kaple sama potom za
presbyterium platila a podnes platí. I kde zachovalo se staro
bylé sacramentarium, neslouží již k ustavičnému chování ve
lebné svátosti.

Církev a stát uherský od r. 1848.
Nástin historicko-kanonistický, který napsal Dr. Frant, X. Novák. C. SS. R.
v*

(Pokrač.) 2. Ze tedy králové uherští právo patronátu vykoná
vali, popírati se nedá. Ale zdali jim to právo i'nyní po r. 1848.
ještě přísluší?
Na straně právníků maďaronských nikdy o tom nebylo
pochybnosti, ano v té míře, v jaké se při nich vzmohlo vědomi
národní, kladou i důraz na tento „klenot práv svého národu“.
Ovšem pak jeví kanonisté, zvláště mimouheršti, jakousi chuť,
za stávajících nyní změněných poměrů patronát královský
prohlásiti neplatným, propadlým.
)
*
Na kterou se tu postaví ti stranu? Jisto jest, že církev
nerozdávil dobrodiní svá, a takovými jsou výsady ji propůj
čené, nepřátelům svým. Tak udělila též církev práva t. z.
*) Tak Vering, Streiflichter auf die project. ungar. Autonomie (Archiv,
r. 1873, sv. 29. str. 268.): „Es existiert kein katholisches Königreich Un
garn und kein Königreich Ungarn und kein wirklicher apostolischer Kö
nig von Ungarn mehr (v originale vyznačeno). Das Subject, dem grosse
kirchliche Privilegien einst vom Papste Sylve'ter verliehen wurden,
existiert nicht mehr und streng rechtlich genommen sind damit auch
alle und jede kirchl. Privilegien, die ein
*t
der kathol. apost. König
v. Ungarn hatte, erloschen.“
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patronátu uherským králům katolickým, zástupcům lidu a
státu katolického. O tom pochybovati nelze. Ani o tom nikdo
nepochybuje, a státníci uherští sami s chloubou se k tomu
přiznávají, že po ř. 1848. stát uherský ocitl se na stanovisku
státu bezkonfessionelního, v idei — ve skutečnosti možno pří
pad od případu rozlišovati
církvi katolické principielně
nepřátelského, a že tudíž i král uherský, jako král, i jeho mi
nistři, kteří nad to i nekatolíky býti mohou, jsou též hlavy
nebo organy státu bezkonfessionelního. Že po takové změně
církev právem by výsady králů uherských mohla prohlásiti
propadlými, následuje samo sebou. Ze by církev tak i učinila,
kdyby věci dospěly krajností a stát privilegií na zkázu její
vykořisťoval — až dosud i v časech pro církev nej smutnějších
vyjednával stát v případech praktických s Rimen, a dle po
třeby i ustupoval
)
*
— na jisto lze očekávati.
)
**
Ve skutečnosti
však církev dosud patronátu uherského neplatným neprohlásila, a u věcí tolik mimořádné a která nabyla tvářnosti úmluvy
mezinárodní, ani theorie o tichém odvolání (/acíta revocatio
privilegii) ani náhledy učenců medostačí.
Jiná věc je,< zdali Rím uzavíraje r. 1855 konkordát
z říší celou, tedy i s Uherskem, tím neodvolal svých privilegií.
— Leč, jak všecko nasvědčuje, ani toho nelze tvrditi.
Hlásíce se vsak k náhledu, že právo -patronátni krále
uherského dosud je v platnosti,
)
***
nemíníme všecko to, co
s jisté strany o něm se hlásá, za své přijati, f) Nikdy nesmí
*) Příkladj;, jak za mocné Marie Terezie a po ní stát vyjednával s Ří
mem, kdy na, př. nóvá biskupství měla býti založena, má Fessler, 1. c.
p. 20 s.
’*•) Tak zrušeny jsou výsady tak zv. Monarchie Sicilské konstitucí „Su
prema? (publikována 10. října 1867). Cfr. Cavagnis. Institutíones iuris
publ. eeel.: Romae 1889. pag. 61.
*’*) Prosíme, aby nám to nebylo kladeno za madarofilství, jehož jsme da
leci. Při celé práci nás ta obava stále obletovala. Leč myslíme, že pou
hým odmítáním věc v dějinách a právu základ svůj mající (o jednotli
vostech se dá hádati), věc, s níž uvědomělý národ veskeren se zrovna
stotožňuje, odbyti se nedá. Jiná věc jest, právo připusciti, jiná zas
zneužití jeho brániti.
-f) Poučný je tu i článek («nonymní) židovsko-vládního listu „Pester Lloyd“
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se tu s očí pustí ti, co již častěji jsme podotkli, a co nyní
znovu a s důrazem výslovně opakujeme. Již od počátku sto
letí 15. osobovali si králové uherští jednotlivá práva duchovní,
kterých církev jim neudělila, ale kterých „za stávajících bojů,
náhledů a poměrů“ nemohla zabrániti. Tehda též počato pri
vilegiím papežským podkládati význam ten, že mají chrániti
národní církev uherskou* „.přechmatů“ papežů římských! Toť
již nebyl patronát sv. Stepána, avšak zneužití jeho. Zvláště
pak za Marie Terezie, Josefa II. a jeho nástupců vydávaly
se v Uhřích zákony církevní ne na moci patronátu, nýbrž
na moci práv majestátních circa sacra. Dnes po celém světě
nikdo netroufá si vážně zastávati práva posledně zmíněného
(jakož ani ne tak snadno spřízněných mu „práv“ gallikánských
a febroniánských . Ale Maďarům, kteří na poli světském mezi
prvními se opřeli porušování své konstituce, ani to nevadí, a
cokoliv na poli církevním podnikli králové jejich (i starší),
duchem gallikánským. febroniánským,josefínským projatí, staví
se tak, jako by samo sebou byli podnikli po právu, na zá
klade' nej vyššího patronátu, jako by to vše výronem bylo toho
patronátu A tak se stalo, že ten patronát nejvyšší, jak oni
si jej představují, je snůška skutečných práv králů uherských,
ale i práv domnělých, církví nikdy a v žádném národě na vsvětě neuznaných. Rozumí se, že na takový patronát královský
nikdo s církví věrně smýšlející přistoupiti nemůže, přistoupiti
nesmí!
11.
x 3. A ještě jedna otázka nám zbývá. Jest nejvyšší patro
nát výsadou osobní krále uherského nebo privUejem koruny,
státu sv. Štěpána? I ta otázka má pozadí velice vážné. Je-li
patronát právem koruny, pák je ve státě konstitucionelním
vlastním jeho vykonavatelem ministr, nebo ještě správněji a
v poslední instanci, sněm říše. Co to ve skutečnosti by zna
čilo, pochopí, kdo uváží, že to byl ministr uherský, který
chtěl miti biskupem kněze již ani mše sv. nesloužícího, a že
to byl opět sněm uherský, který „nejhorší ze všech zákony
č. 63 ze dne 17. března 1871.. kdež se vypočítávají rprávau apoštol
ského krále uherského, ačkoliv, co tam se praví, není ještě ze všech
nejhorší. U výtahu je ten článek čisti v Archiv sv. 29. z r. 1873, str.
265. s.
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o civilním manželství“ stvořil a přijal. Jednotlivé osobě, a by
i královská byla, vždy snadněji na odpor se postaviti. I zde
mínění se rozcházejí. Většina přidržuje se náhledu, že práva
patronátní jsou nerozdílnými právy koruny, státu uherského. *)
Katolíci církvi sv. nej oddanější, a mezi nimi ti, jichžto hlas
auktoritativně padá na váhu,
)
**
přidržují se, jak se zdá, mí
nění druhého a pokládají královský patronát za výsadu osobní
panovníků uherských.
JI. Církev katolická na Uhersku od r. 1848—1868.

Až příliš jsme se zdrželi, popisujíce poměr církve katol.
ke státu uherskému před r. 1848., a práce pod rukou tak
nám vzrostla, že se obáváme, aby vlastního našeho thematu
obšírností svou nepřesáhla. A přece se nám zdá, že nemohli
jsme ani jinak, a že bez té důkladné známosti stavu bývalého
nemožno skoro jest pochopiti i dosahu a váhy otázek přítomně
církví katol. na Uhřích hýbajících. Ostatně jsme odhodláni
věci po r. 1848. se stihnuvší podati co možná nejstručněji
*) Publicisté světští starší i novější, pokud můj přehled sahá, vširkni.
Srv. Beksics, Der Dualismus (v Zeitschr, J. ungar. ójfentl. u. Privatrecht,
I. r. 1895. str. 27 ): „Die ungarischen Könige haben also niemals eine
von der Nation gesonderte gesetzgebende und richterliche Gewalt be
sessen. (Bezprostředně před tím mluvil o patronátu.) Nur gemeinsam,
mit einander vereinigt, konnten sie diese, wie ihre sonstigen Befug
nisse ausüben u „Pester LloycP Nr. 61. 15. März 1871.: „Diese (kirchl.)
Rechte sind niemals als rein persönliche, sondern als eminente Staats
rechte betrachtet worden.“ Zákonodárství starší tomu mínění zdá se
nasvědčovati A>e i tu nesmí se zapomínati, že v časech minulých
právní hranice ani se nestavěly ani nezachovávaly tak přesně a určitě.
**) Tak vyslovili již r. 1848. 20. března shromáždění biskupové uherští
jednohlasně, „že Jeho Veličenstvo nemůže přenesti vykonávání oněch
práv (církevních), která dle starého zřízení zemského mu příslušela, na
utvořené v čase nejnovějším (březen 1848) ministerium, poněvadž moc
těmi právy obsažená jest králům (uherským) církví ad personam pro
půjčená. a proto od osoby královské neodlučitelná, která, kdyby Jeho
Veličenstvo jí vykonávati nechtělo, ku církvi by se vrátila/ Podobně
argumentuje primas Vászary v řeči konané 20. února 1892. (Viz „Va
terland“ č. 83. ze dne 23. března 1892, a číslo násled.) a znovu při
počátku kongressu o autonomii katol. (srv. níže).
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jednak, že jsou nám bližší a ještě známější, jednak, aby
přílišnou rozvláčností neutrpěl jasný přehled, jednak (což neradostno jest se přiznati) — pro nedostatek hojnějších pra
menů, když skoro všecky novější spisy o poslednějších dobách
jednající sepsány jsou neznámým nám jazykem maďarským.
*)
I. Reformační sněm zemskv
•J z r. 1847—1848 učinil
z feudálně konstitučniho státu uherského stát v zásadě demokraticko-konstituční s odpovědným ministerstvem v čele.
Vzhledem církve katol. choval snahy tak nepřátelské, jako
ještě žádný jiný sněm uherský před ním.
)
**
Článkem zákona 13. § 2. z r. 1847/8 odstraněny du
chovní desátky, ale tak, že stát se zavázal škody duchovenstvu
nižšímu z toho vzešlé nahraditi.
Článkem 20. § 2. z r. 1848. zavedena úplná rovnopráv
nost a vzájemnost (reciprocita) všech vyznání státem uherským
„přijatých“ (uznaných, Židé byli na Uhersku jen „trpěni“).
Tím padlo i privilegium církve katol. jakožto vládnoucí. § 2.
téhož článku zákona z r. 1848. (cituje se krátce 1848 : 20.)
určoval, že náklad na udržování kostelu a škol všech uzna
ných náboženství má hradili stát. Jakkoliv ten článek na
první pohled zdál se i církvi příznivým, jakkoliv i biskupové
katol. snažili se mu podložiti výklad nevinný, že tu běží pouze
o doplacení státem, na co nepostačily fondy jednotlivých kon)
***
fessí,
přece se v pravdě za tím Článkem neskrývalo nic men
šího, než státní konfiskace statku církevních.^)
Ostatně znali biskupové uherští nejen úmysl vlády strany
*) Tak na př. o důležitém r. 1848. jediné dílo bývalého (revolučního)
v
ministra kultu a vyuč, biskupa Horvátha (25 let z dějin Uherska, v Zenevě r. 1864.) vyšlo v překladu německém, pořízeném Novellim. Mně,
žel Bohu, ač všemožné jsem se po něm sháněl v prvních knihovnách
říše, nebylo přístupno. Podle Horvátha líčí r. 1848 Schwicker 1. c., je
hož se zas já přidržuji. Hojnější je literatura o nejnovějším zákonu
manželském.
**) Memorandum biskupů uherských z r. 1848. Cfr. Schwicker, 1. c. p. 24. s.
*)
•♦
Schwicker, 1. c. p. 28. s.
t) Helvetové z Debreczina podali žádosť ke sněmu za zrušení privilego
vaného postavení církve katol. a za odebrání jejích statků. Cfr. Schwi
cker, p. 29
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statků církevních, nýbrž i důležitost chvíle vůbec pro další vývin
církve katol. ve své vlasti. Na mnohých poradách, které ten
Čas měli, řáděno se o krocích potřebných. Tak ustanoveno
20. března 1848 ve zvláštním memorandum obrátiti se zpříma
na krále, Na jiné poradě vymezeny zásady všeobecné, dle
nichž další vývin církve a státu na Uhersku se měl díti. Dne
6. dubna téhož roku podána ve spojení 6* přední šlechtou
sněmu petice za ochranu ohrožené církve katolické: a kdyžsněm pod tichou záminkou „že už je na to pozdě“ ji odložil,
shroínáždila se hned 8. dubna po tom konference hodnostářů
církevních a asi 60 laiku, aby se o novém memorandum ku
vládě usnesla. 1 nižší duchovenstvo nelenilo, ale na schůzích
dekanátních oznamovalo přání své jak vládě církevní tak svět
ské. Již též i vláda vypsala na den 20. srpna 1849 kongress
všech katolíku uherských, jenž se měl zabývati potřebnými a
časovými reformami církve katolické. *) Tu, pět dní před, kongressem, dne 15. srpna 1849 nadešla katastrofa ú Világose, a
všecko zůstalo při starém.
)
**
II. Konkordát r. 1855. mezi církví a říší Rakouskou
)
***
uzavřený
měl platnost nejen pro země JPředlitavské, ale z pro
ZaKča.ys&o. f) Již při předběžných o něm vyjednáváních měli
i biskupové uherští? pravda měrou skrovnou, účast, a když
skutečně k němu došlo, uznali jej výslovně na provinciálních
snémích v Ostřihomé 1. 1858, a v Kalocsi 1. 1863. ff) Ostatně
*) Srovnej níže**) Schwicker, 1. c. p. 29. sq.
***) Promnlgovaný církví bullou „Deus hnmanae salutis auctor“ ze dne 3.
listop. .1855., státem, pak patentem ze dne 5. listop. téhož roku.
t) Epistola nuntii Apoštol. Vienensis mense Febr. 1866. data ad .episcop.
Nitriensem: „Quia illud (concordatum) est . . . lex in omni qua patet
Austriae Imperio . . . Unde consequitur, concordati obligatione indiscriminatim et citra ullam restrictionem teneri omnes Austriae provincias.“
Nalézá se v Monumenta cathol. pro independentia potestatis cui. ah
imperio civ., ed. Roskovány, Nitriae 1875. tom. X. ,. 254. sq. Viz též
Fessler, Die Revision d. Concord. Wien, 1851. Archiv, t. VI. r. 1861.
p 176. sq.
+f) Collect. Lac. t V. colum. 109. d. a coi. 602. d. Srovnej ostatně ibid.
coi. 1249 společný list biskupů i uherských ve Vídni 1856 shromáždě
ných ke sv. Otci Piu ÍX.
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poskytoval konkordát církvi katol. v Uhřích práv méně, než
jí dle zákonů starších domácích příslušelo. Že politikové ma
ďarští světští neuznávali konkordátu, nebude se nikdo diviti,
kdo ví, jaké k naší polovici říše až po rok 1867. zaujímali
*)
stanovisko.
Jim byl konkordát, jako vše co z „Vídně“ po
cházelo, solí v ocích. To snad bylo též zároveň příčinou, že
i sami biskupové uherští pořád méně konkordátu formálně se
dovolávali, přidržujíce se raději starších uherských zákonů a
)
**
ustanovení.
III. Po osmnáctiletém boji nadešlo smíření Cislajtanie
s Uhry, a s ním na Uhersku i vítězství revolučních ideí z ř.
1848. Zákony od r. 1849—1867 pro Uhry vydané pozbyly
platnosti, arcit že i konkordát (ovšem jen před státem).
)
***
Na
jich miste obživla dřívější ustanovení z roku 1848., jmenovitě
též artikul 20 : 1848., o naprosté rovnoprávnosti a vzájemnosti
náboženství státem uznaných. Axlo .s chuti dlouholetými boji
zrovna hladovou reklamují Maďaři pro stát svůj všecko, co
kdy král uherský nejen na poli světském, leč i církevním
směl nebo směti se domníval.
(Pokrač.)

Paměti kláštera Kladrubského z doby předhusitské.
Podává P. Vavřinec Wintera O. S. B.

Přítomný příspěvek k dějinám zrušených klášterů če
ských zakládá se hlavně na latinském rukopise více než sto
letém, jenž se chová v opatství Broúmovském (archiv, sign.
XX. F. a. 32.). Dílko to, sepsané jedním z posledních bene
diktinů Kladrubských,1) nese název: „Chronologia seu ortus
*)
**)
*)
*♦
J)

Cfr, Monumenta (Roskovány 1. c.j p. 953. a pag. 955.
Ctr. Monumenta, 1. c. p. 953. sq.
Archiv, {Reiner) t. 59, r. 1888. str. 472.
Z jistých důvodů soudíme, že to byl P. Christofor Löw (nar. v Teplé
r. 1749 31. ledna, vysvěcen 1778 11. října), jenž se dějinami svého klá
štera zabýval; před zrušením kláštera byl kooperatorem v Kostelci a pak
ředitelem normální školy, po zrušení farářem v Damnově (f 1824). Zrušení
staroslavného kláštera Kladrubského stalo se, jak známo, r. 1785. Poslední
opat Amand Streer tehdy již 2 roky byl mrtev (f 1788 9. března), konvent
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et progressus monasterii Cladrubiensis ordinis SStni P. Bene
dicti in regno Boémiae, districtu Pilsnensi et archidioecesi
Pragensi situatP, a jeví se, aspoň v prvních částech, stručným
výtahem t. z v. diplomatáře Kladrubského (codex diplomatarius
Cladrubiensis) v c. k. universitní knihovně Pražské; mimo
tyto i jiné domácí listiny, jak je byl autor ve převoráte klá
šterním nalezl, užito letopisů kláštera wirtemberského Zwiefalten, 2) pak několika pamětí kláštera Chotěšovského a SvatoMikulášského na Starém Městě Pražském, sem a tam pak v ple
tena nějaká místní pověst.
pak, sestávající z 50 řeholníků, stál pod vedením převora Jošta Hocha
(j- 1806 jakožto farář Touškovský), ježto novou volbu vláda nebyla do
volila. Bylo to dne 5. listopadu 1785 o 6. hod. večer, kdy se do klá
štera dostavila komise krajským úřadem vyslaná oznámit, že Kladrub
ský klášter přestal býti; ihned zapečetěna kasa důchodní, taktéž opat
ství, všecko stříbro a klenoty. V pondělí na to (7. listop.) svolání
všichni faráři inkorporovaných far, jakož i bratří zastávající úřady, a
všem nyní přečten dekret zrušovací, jímžto každému ponecháno na
vůli, dáti se saekularisovati aneb vstoupiti do jiného kláštera. Faráři
ponecháni na svých farách, taktéž prozatímně bratří spravující statky
klášterní, když byli přísahali, že ni nejmenšího z bývalého majetku
klášterního nezatají a neodstraní. Až do opuštění kláštera vykázáno
převorovi denně 1 zl., ostatním 40 kr. mimo palivo a byt (později ustanovena pro každého ne-faráře roční pense 300 zl.) Sepisování in
ventáře trvalo až do 29. ledna 1786, den pak, kdy se bylo bratřím
rozloučiti se svými celami, byl 7. duben 1786, svátek sedmibolestné
Panny Marie. — Předešlá data vyňali jsme ze spisku „Die herzogliche
Abtei Kladrau“, Pilsen 1863., kdež lze se dočisti úplného seznamu po
sledních bratří Kladrubských a věrného opisu inventáře. Spisek pochází
od zemřelého již faráře ve Stodě (Staab) praemonstráta Roberta Kopla,
jest sice dosti přehledný a vřele psaný, ale ne dosti kritický a úplný,
aspoň ve vypravování z doby předhusitské nalezli jsme mnoho ne
správností.

2) Založen r. 1089 jakýmsi hrabětem Achalmem, leží mezi Dunaji a ře
kou Albou, na dvou potocích (zwei Achen, z čehož povstalo jméno
Zwiefalt-ach. Zwiefalten). Před sto lety žil zde slavený onen historik
řádu Benediktinského, jenž také v českých dějinách (při sepisování
knihy o Březnovském klášteře, kde býval často hostem) pracoval, cel
kem velmi mnoho a pěkně psal, ale, jak známo, i nesvědomite vymý
šlel: P. Magnoald Ziegelbauer.
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Kladouce tuto kroniku starou sobě za pramen, shledali
jsme jej právě v té době, jižto jsme si byli obrali, velmi ne
úplným ano i nespolehlivým. Proto stát naše není tak výňat
kem z rukopisu Kladrubského, jako spíše sbírkou všech hlav
nějších kriticky zaručených a po nejvíce již tištěných z té
doby zpráv, kterými kroniku opravujeme a doplňujeme. Vý
znamu čelnějšího podrobnější znatel nej starších dějin Kladrub
ským pamětím neupře, a jelikož mimo to archiv Kladrubský
nyní dílem v Praze (v kr. Č. museu a jinde) dílem ve Vídni
(v c. k. tajném archivu) roztroušen jest,3) doufali jsme, svým
článkem zevrubnému jednou monografu Kladrub práci usnadniti a tím i českým dějinám vlasteneckým i církevním poně
kud prospěti.
*
*
*
<Známo, že kníže Boleslav II. mimo první klášter mužský
v Čechách založil také druhý klášter Ostrov (u Davle), jehož
stavba r. 999 se započala a za Boleslava III. dokončena jest.
O třicet let později (1032) počal kníže Oldřich pro svého zpo
vědníka, sv. Prokopa, stavětí třetí klášter mužský na Sázavě,
jejž dokončil a nadal r. 1039 kníže Břetislav. Asi v téže době 4)
povstal pak klášter sv. Jana (Ivana) pod Skalou (u Berouna)
a padesát let na to pátý klášter Opatovice.
Jakožto Šesté založeno opatství Kladruby. Původ svůj
dle místního ;podání děkuje onomu neštěstí, jež se přihodilo
bojovnému knížeti Svatoplukovi, když císaři Jindřichovi V.
proti Kolomanu, Uherskému králi, pomáhal. Bylo to r. 1108
na podzim; výprava císařova se nechtěla dařiti, kdežto v Ce
chách spojenec Kolomanův, Boleslav král Polský, s velikým
vojskem ohrožoval Hradecko. Svatopluk tedy se svým vojskem
se z Uher vrátil, načež nejprve všecek rozezlen dal po vraž diti všecky Vršovce, poněvadž prý s Poláky byli v doroz
umění. V tom však král uherský vtrhl do Moravy a počal se
Svatoplukovi mstiti za jeho vpád do Uher; kníže český ne
meškaje voje opět obrátil a spěchal hájit Moravy, při čemž
3) Viz Palacký Děj. d. I. 2. pg. 356.
4) Dle Bonav. Pitra (Pietas benedictina. praef.)
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jeda' tryskem za temné jedné noci v hustém lese narazil se
vši prudkostí okem na vyčnívající ostrovětev, jež pak nemohla
jinak než s okem samým býti vytažena. 5) Nemocný kníže byl
dne 12. listop. 1108 přivežen do Prahy, kde v sklíčenosti své
na bolestném lůžku se Bohu zavázal, že, uzdraví-li se, založí
klášter vedle příkladu svých zbožných předků. Při známé
rázné povaze knížete Svatopluka započato se stavbou kláštera
toho ihned, a sice blíže městečka Kladrub (Claderubi) v župě
Stříbrské čili v dekanatu Teplském, skorém již na rozhraní
k župě Plzeňské. 6) Místo toto zvolil Svatopluk nejspíše proto,
že bylo dle pověstí již před více než sto lety dříve zvláštním
způsobem naznačeno, a sice sv. Volfgangem, benediktinem
Einsiedelnským, jenž jako Éezenský biskup bera se jednou
v církevní záležitosti po své diecési do Cech, na lesnatém
vršku blíže silnice u města Kladrub se pozastavil a větví ulo
menou jedno místo poznamenal, řka, že zde bude stát! hlavní
oltář chrámu, jenž se pro jeho řád tam zbuduje.
Tak vypravuje tradice; jisto jest, že klášter Kladrubský
ve svých prvních začátcích r. 1108 založen jest a to Svato
plukem. Tyto začátky byly ovšem velmi skrovné: chatrný ko
stelík s několika málo celami, vše ze dřeva na rychlo zbudo
váno a pro velmi malou kolonii vypočteno; nadace původní
pozůstávala z malého kruhu země kolem kláštera, pak z pluhu
(lánu) pole na statku Bonětice7) a z několika kousků země
tu a tam od zbožných sousedních pánů darovaných. První
obyvatelé malého kláštera byli řeholníci domácí, snad z Břevnovského kláštera přišlí; teprv několik let později, jak budeme
níže výpravo váti, přibyli benediktini z Němec.
Kníže Svatopluk sotva se uzdraviv — oka ovšem pozbyl
— chvátal hned v únoru 1109 pomstit se nad Uhry; v létě
pak, když Jindřich V. počal válku proti polskému Boleslavovi
5) Palacký Dějiny, I. 1. p. 378.
6) Palacký Děj. I. 2. p. 251.
7) Nyní na fideikom. panství Bor (Hayd). — Polohu té které vesničky
udáváme, kde nám nebylo možná jinak se jí dopíditi, dle Palackého
„Popisu“, tedy ovšem dle starého již rozdělení země České na panství,
dle něhož ostatně až podnes velmi snadno lze se rozhlédnouti.
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(Křivoustému), stál s chrabrými Čechy svými před Hlohovem.
Tu pak 21. záři vrazil mu jdoucímu pod večer ze stanu Jin
dřichova ke. svým neznámý vrah, nejspíše od uniklého Vršovce
Tisty najatý, oštíp mezi lopatka takovou silou, že kníže na
.místě vypustil ducha. Tělo Svatoplukovo s velikým zármutkem .
přivezeno ďo Čech a pochováno prý (dle Beckovského a jiných
kronik) v novém klášteře Kladrubském. V dobách pozdějších
však při všelijakých opravách se na kosti Svatoplukovy nikdy
nepřišlo, pročež lze předpokládati, že tam vlastně ani nikdy
uloženy nebyly.
Po smrti Svatoplukově došlo opět k neblahým oněm
různicím mezi Přemyslovci, jež se v dějinách našich tak často .
opakujína zbožné nadace zbývalo tu ovšem málo času, tak
že se Kladrubské kolonii nevalně dařilo za prvních let vlády
Vladislava L Jjsto však jest, že tento panovník ještě před
r. 1115 byv na bídný a svého předchůdce nedůstojný stav ‘
Kladrubského kláštera upozorněn, klášter ten zcela znovu zří
dil, velmi bohatě nadal a k dosažení < vnitřního jeho rozkvětu
od opata Zwiefaltského 12 řeholníků pod jakýmsi Bertholdem
si vyžádal. Že právě Zwiefaltský klášter zvolil, stalo se vlivem
jeho (první) manželky Reyčky, jejíž otec právě klášter onen
bohatě nadal a jež si v Čechách podobný klášter přála.8)
Píše o tom historiograf Zwiefaltský Arsenius Sulger-. . . . extruxerat
Wladislans Dux Bohemiae non pridem pro sacra religiosorum virorum
familia monasterium Claderuba dictum intra Silvam Bohemicam atque
id incolendum natiohis suae hominibus attribuebat. Verum quod ejus •
expectationi vel minime satisfacerent, vel ‘ ea quae ex Richinza uxore
Bergensi comitissa de ascesi florida monasterii Zwitaltensis saepius
audierat^ popularium suorum fervori praeponderarent, eius haut dubie
instinctu ab Udalrico nostro abbate monachos expetiit. qui Cladrubiense
monasterium e vita sua norma in meliorem statum erigerent . . . missi
proinde sunt unacum abbate Bertholdo monachi 12, e quibus barbati 6,
omnes disciplina claustrali praecellentes. (Chron. Zwif. I. p. f. 59.)
Co se onoho vlivu Vladislavovy manželky Reyčky při znovuzřízení
Kladrub týče, jest nám tu rozřešiti malou záhadu. Známo totiž, že o
kníže Vladislav I. měl dvě manželky a že se obě jmenovaly Reyčka
(Richza, Richinsa. Reuza); první byla dcerou švábského hraběte Jin
dřicha z Berku z rodu markrabat Bergauských, druhá pak z rodu
Časop. katol. duch. XXXX. (LXV).
11
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Nadání Vladislavovo a přídavky po jeho příkladě od ně
kolika pánů sousedních připojené byly tak znamenité, že co
do hmotné stránky existence kláštera byla stkvěle zaručena.
Zachovala se nám listina, v nížto všecky statky původně ku
Kladrubskému klášteru přináležející vyjmenovány jsou: Jest
to t. zv. fundační (ovšem nevlastně) listina Vladislavova; chová
se v jednom originále při Vídeňském c. k. dvorním archivu,
v druhém pak při archivu král, českého musea, a vytištěna
jest v regestách Erbenových (č. 202). Jako skoro všecky na
dační listiny tohoto věku jest ovšem i tato podezřelá; avšak
s většinou starých klášterních a kostelních dokumentů jest
z oněch listin, „quae quidem post multam annorum seriem
conscripta fuerant, verumtamen vel e literis iustis vel secundum relata (šunt) fide dignau, jak praví K. J. Erben, 9) jenž
ji proto také poznamenal znamínkem 7. Hlavní pro nás věc,
markrabat z Vohburku, jejíž «.tec Děpolt založil klášter Reichenbašský
(r. 1118) a jejíž příbuzný Vilém ze Sulzbachu nadal český klášter Vilemovský (r. 1120). Chronika Reichenbašská píše: (ap. Kdpl. pag. 17.):
Domina Reuza Ductrix Bohemiae, filia Marchionis, quae construxit monasterium in Cladrina; podobný doklad je v Erbenových Reg. č. 206
(Chron. Pegav. apud Menken): marchionis filia ducissa Bohemiae con
struxit monasterium in Cladrinica (Kladruby). Zde jest tedy míněna
druhá Reyčka, kdežto Zwiefaltské letopisy uvádějí první Reyčku ve spov
jení s Kladrubským klášterem. Ze žádná z obou Kladruby nevystavěla
(construxit), jest na jevě, také jest pravdě nepodobno, že by obě měly
na založení a zřízení tohoto kláštera podíl: která tedy jest pravá?
Kopl vědomky či nevědomky obě Rejčky ztotožňuje, což ovšem nej
pohodlnější jest, ale i hrubá nepravda. My však soudíme takto: buďto
ona jména Cladrina. Clarinica v Reichenbašské kronice nezname
nají naše Kladruby, a pak nemá patrně druhá Rejčka s těmito co
činiti; anebo, znamenají-li, jak v Erbenových Reg. také naznačeno,
zmýlila si pověst’ a s ní i Reichenbašský letopisec jména Reyček, če
muž nasvědčuje i důvod časový. Neznámoť sice, kdy první Reyčka ze
mřela, avšak nestalo se tak jistě před r. lilo (Dobner dokonce se
domnívá, že r. 1111 teprv za Vladislava se vdala), před tímto rokem
však ono znovuzřízení Kladrub se stalo. Mimo to, jak nahoře podotý
káme, povolání švábských benediktinů zcela patrně poukazuje na šváb
skou markrabinku a nikoli na bavorskou. (Vohburg byl na Dunaji blíže
Ingolstadtu.)
9) Regesta, praef. VI.
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o které nás listina tato zpravuje, totiž bohaté Kladrub obdaro
vání Vladislavem, stvrzuje ostatně velmi hodnověrný svědek,
Kosmas (Chron. lib. 3. f. 71.), jenž dí: sepultus est autem
(Wladislaus) in Ecclesia Mariae Virginis, quam ipse aedificans
Christo et Eius Matri omnibus ecclesiasticis xeniis sufficienler
auxit et satis honorificam monachorum extruxit abbatiam
loci nomen Cladrubii. Podobně svědčí chronika Opatovického
opata Neplacha (ap. Kopl. p. 17.): anno 1108 Svatopluk Dux
fundat ordinem nostrum in Kladrub, quod Wladislaus ditavit.
Veleslavína (citát z našeho rukopisu) praví: Wladislaus . . .
in monasterio Cladrubiensi tumulatus, quod munifice fundavit.
Pochybnosti týkají se tedy pouze jednotlivé té které vesničky,
jež se v listině uvádí, byla-li skutečně již Vladislavem daro
vána neb stvrzena: stačí nám však již zvěděti z oné listiny,
co kde, řekněme v nej starších jeho dobách, v držení kláštera
Kladrubského bylo ; za dobrý právní titul ručí nám i poctivé
jméno kláštera i pozdější stvrzování majetku toho samými
panovníky, jež buď nepřímo, buď výslovně Vladislavovu t. j.
skutečně stávající nadaci uznávají, jak se doleji přesvědčíme.
Statky klášteru darované byly většinou z panství krá
lovských (obcí) vzaty i s tak zvanými nápravníky (hlavně
řemeslníky) i nevolníky, pak malé části z dědin šlechtických.
Byly to následující:
1. Les mezi Mží a Ouhlavou „usque ad Teutonicam terramu (k Falcku), vyjma dvanáct vesniček, jež tam od pradávna
byly a jejichž jména jsou: Lom, Beneševice, Labzy, Plezomi,
Malkovice, Malkulas, Checkovici, Skuirino (Skviříny, Speierling), Bonatice, Na starém Sedle (Altsattel) Dalemisle (Darmschlag , Prosti boříce. 10*
).
2. Dvacet pět celých vesnic, což ovšem nebylo také
o mnoho více než kusy zanedbaného pralesu. Jména těchto
vesnic jsou: Kladruby (Claderubi),n) Vrbice12) (Werbichane),
,0) Podnes se tato jména v krajině na západě a jihozápadě od Kladrub
pasky tají, patříce vesničkám průměrně něco přes 10 kilometru od bý- .
valého kláštera vzdáleným.
n) Bývalé klášterní panství Kladrubské jest nyní (od 9. května 18251 majetkehi knížecího rodu Windischgrátzů. jenž je za dosti nepatrný peníz
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Las (Ponebuzlas),13) Glupenovo,u) Zumlaz,15) Oboychnici,16)
Borovane,17) Milevo,18)_ Bucovane,19) Watenici 20) Mehclevi
(Metzling u Ronšperka), Michuradi,21) Podenzi,22) Jirna,23)
Doudlenovici, Milga,24) Welkiš,25) Podmokli,2G) G-orki,27)
Scepanovici,
Cebevo,
_____
* , ú • 28) Mladaticí, 29) Nachelcve,30) - Kamik,
• •
Wladislavici 31) neb Sezemice.
3. Jisté podíly na dědinách: v Gneunicích (Hněvnice)32)
pozemek desíti pluhů, v Kleno vících 33) tři příbytky ’ (mansio-

■
---------------•I
275.500 zl. konv. m. (z čehož veliká část’ mu ještě odpuštěna byla) za
koupily Budova konventní sloužila nejprve za nemocnici, pak nakrátko
za konvent Trapistů (1798). potom za kasárna třech kompanií (1802),
konečně za filiálku invalidovny a jest nyní ’zařízena hlavně jakožto
pivovar; překrásný kostel, jediná to upomínka na řehplníky, jest chrá
mem expositury 8. června 1815 zde zřízené.
12) Tyto Vrbice, asi 4 kilometry severozápadně od Kladrub, na rozdíl od
Vrbic ú Lestkova na býv. panství Bezdružickém.
13) Malou hodinu západně od Kladrub.
u) Dle Kopla nynější Neuháusel nedaleko zmíněných Vrbic.
15) ' Jméno povstalo z suma (=les) a laz ( stráň); ves ta jest nynější
Zummern na Borském panství (Hayd).
16) V Oboychnicích tuší Kopl nynější ves Woschnitz (asi 3 hodiny zá
padně od Kladrub), Palacký však tomuto místu dává, ovšem s poehybou, české jméno Voznice.
17) Dnes Borovany (něm. Turban) na Borském panství.
18) Milevo-Miihlhofen jihozápadně u Kladrub.
19) Buková asi míli jižněji od předešlého, anebo Buková u Merklína.
20) Nyní dvňr poplužní u Strachovic, bývalé tvrzi na Borském panstvu
ai) Mocerady u Švihová na panství Chudenickém.
22) U Merklína.
23) Jméno lesa neznámo kde položeného.
24) Milikov asi l1^ bod. západně od Stříbra.
26) Statek allodiální Vlkýš, dobrou míli východně od Kladrub.
26) Zámek Tepelských praemonstrátů.
27) Nejspíše Zhorec u Nečtín.
28) Hodinu severně od Klatov.
29) Mladotice u Manetína, nikoliv Mladotice blíže Plas na Plzeňsku.
30) Dle Kopla dnešní Célivo, jest jako následující Kamýk (Kamiegl) a Cebiv u Bezdružic.
31) Tyto Vladislavice dle všeho zanikly; městečko toho jména u Konopiště
sotva se muže za tyto V. pokládati.
32) Hněvnice blíže Kladrub.
33) U Všerub.
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nes), v Chotěsevicíčh (Chotěšově) čtyři příbytky, v Gonesovicíčh (Honosíce)34) sedm příbytků; Bigedl (Bijadly, nyní poplužní dvůr u Merklína, na panství hraběte z Kolovrat) celý
i s kostelem a zadusím, vyjma dva příbytky; v Dnešicích35*
)
pozemek na 2 pluhy a tři příbytky; u Rozvad (Rozvadov?
Rosshaupt) jeden příbytek s pozemkem; v Vracovicích 38) po
zemek Prudota (?)v Seztoceh (Seteč? na maj. panství Schónbornském) kostel s třemi újezdy a mimo ne ležícími čtyřmi
vískami: Milucovo, Zlapnich, Bzine a Pnekluk.
4. Zbraslav „se vším příslušenstvím u. (Klášter cisterciáků
Zbraslavských byl totiž teprv skorém 200 let později založen
kr. Vácslavem II.); patřilo pak ku zboží tomu: vsi Luben a
Slevice, 37) v Chrinosicích (podle-jiného exempláru Chernosic,
černošice),38) „quoďemi apud Goscamu, v Lagovicí.ch (Lahovice)39) tři rybáři, jež se jmenovali Sechan, Marsik a Blažej;,
vinice „quae est sub Proseku; dva soustružníci Petr a Gotsa;
polovice užívání řeky (Berounky) a k tomu příslušející „pstružníku. Ku kostelu sv. Havla (Zbraslavskému) určeno‘5 strážců:
Mutis, Radek, Neprinad, Mersata, Cogata. Témuž kostelíku při
vlastňuje se dodávka z knížecího' dvoru Pražského a sice
každé soboty 10 denárů, v den sv. Havla pak hříbě a zlatou
nit tak dlouhou, aby stačila k obemknutí hlavního oltáře,, z kní
žecí kuchyně pak v týž den dvě nádoby medu.
5. V Praze kníže Vladislav daroval klášteru Kladrub
skému pozemek „ad molendinum“, pak pozemek „ad curiam
et ad hospites“ a šice mezi kostelem sv. Michala,40) Zderazem
a nej bližší ulicí. V Litoměřicku ves Mlinoha s vinici a vinaři,
ves Vinna41) s pěti vinaři, ve vsi Lun42) .jeden pluh půdy,
34) Asi lVa kilom. jihovýchodně od Kladrub.
36) Asi hodinu východně od Přeštic, na panství Lukavickém (hrab. Schónborna).
3ti) Vracov u Plánice. asi 10 kilometrů východně od Klatov.
37) U Milína na Berounsku.
35) U Zbraslavy.
39; Nedaleko Chuchlí.
40) V Jirchářích.
41) Na panství Ploskovickém. .
4a) Město Louny.
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ve vsi Lubochvany rybáře Waurika š (jeho) pozemkem. Mimo
pozemky pak uvádí věnovací listina různé dlužníky (poplat
níky) a zejména řemeslníky, jako kuchaře, kováře, obuvníky,
kožešníky (v Plzni), hrnčíře, soustružníky, koláře, topiče, pe
kaře, bednáře, tesaře, zahradníky, pastýře, sokolníky, vinaře,
pacholky, sluhy atd., jež Vladislav klášteru odkazuje.
(Pokračování.)

Prováděcí nařízení k novému kongruovému zákonu.
Píše kanovník Dr. Alois Jirák.

(Pokrač.) Vedle c. k. správního dvoru soudního jest též
c. k. říšský soud oprávněn přijímati stížnosti stran v příčině
věcí kongruových a právoplatně o nich též rozhodovati; nebot
mimo jiné má na základě platných u nás zákonů povinnost
rozhodovati o právech a nárocích též jednotlivých státních ob
čanů, pokud se nároky tyto zakládají na důvodech práva ve
řejného. A poněvadž i nároky kongruové založeny jsou na
veřejném právu naproti matici náboženské a jinak naproti
státu, jenž jest zákonně povinen v nedostatečnosti téže ma
tice ze svých důchodů platiti zákonnou kongruu správcům
duchovním; a poněvadž dále tato matice a jinak i dotčená
státní dotace v obor pravomoci a správy c. k. ministeria věcí
duchovních a vyučování přináleží: proto lze právem hájiti
nároků kongruových též stížností u říšského soudu podanou.
Naproti opačnému mínění c. k. ministerstva věcí duchov
ních a vyučování, které upíralo kompetenci říšskému soudu
v rozhodování o věcech kongruových, prohlásil tento již mnoho
kráte, že jest po rozumu čl. 1. a 3. lit. a) zákona ze dne 21.
prosince 1867, ř. z. č. 143, na základě kongruového zákona,
dle něhož obrací se nárok na kongruový doplněk proti mati
cím náboženským resp. proti státní dotaci, kompetentní, aby
o těchto věcech rozhodoval. Tak prohlásil týž říšský soud
tuto svou kompetenci ještě před novými zákony kongruovými
nálezem ze dne 26. dubna 1876, č. 71.: „Nároky správců du
chovních proti c. k. vládě resp. proti fondu náboženskému
na doplněk kongruový jsou rázu veřejně právního: proto
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spory o né, ač jsou výlučné rázu majetkově právního a ni
koliv specificky státoprávního, přísluší každým způsobem
v kompetenci říšského soudu'1 (Dr. Ant. Hye, Sammlung der
nach gepflogener Verhandlung geschöpften Erkenntnisse des
k. k. öst. Reichsgerichtes, III., 104. — Dr. Burckhard, Cultusgesetze 2. Abth., 3. vyd. str. 277. pozn. 192.). Téhož smyslu
jsou jeho další rozhodnutí ze dne 17. dubna 1888, č. 69. (Hye,
l. c. Vlil. 433.); ze dne 23. dubna 1890, č. 43. Hye 1. c. IX.
483.; Zeitsch. f. V. 1890. Nr. 20.); ze dne 23. dubna 1890 č.
46. (Hye ib. 486. Zeitschr. f. V. Nr. 23.); ze dne 24. října
1890, č. 134. (Hye ib. 498. Zeitschr. f. Verw. Nr. 49.); ze dne
21. dubna 1891, č. 64. (Hye 1. c. IX., 512. Zeitsch. Nr. 20.);
ze dne 7. července 1891, č. 112. (Hye ib. 520.); ze dne 7.
července 1891, č 113. (Hye ib. 521.; Zeitsch. ib. Nr. 31.); ze
dne 29. října 1891, č. 192. (Hye ib. 531.; Zeitschr. Nr. 52.);
ze dne 29. října 1891, č. 193. iHye ib. 532.); ze dne 30. října
1891, Č. 194. (Hye ib. 533.; Zeitsch. f. V. Nr. 53.); ze dne 30.
října 1891, č. 195. (Hye ib. 534.); ze dne 31. října 1891, č.
203. (Hye ib. 536.); ze dne 21. ledna 1892, č. 8. (Hye ib.
543 ); ze dne 9. července, č. 228. (Hye ib. 579; Z. f. V. Nr.
36.); ze dne 24. října 1892, č. 325. (Z. f. V. Nr. 50.).
Mimo to pronesl týž říšský soud ještě jiná závažná roz
hodnutí nejen o své kompetenci, nýbrž i o podmínkách své
judikatury, která k docelení potřebného poučeni třeba zde
též uvésti:
„Rozhodování o podobných (kongr nových) nárocích přísluší
před fórum říšského soudu i tehdy) když žádá někdo (v
tomto případě farář, který ze svých důchodů obročnich do
plňoval kongruu svého kaplana nejsa k tomu právoplatně zavá
zán) na základě § 1042. ob. zák. obč. náhradu za náklad)
který za jiného učinil, totiž za matici náboženskou za pří
činou doplňku kongruovchO) který jí platiti příslušelo. (Rozh.
ze dne 7. července 1891, č. 112. (Hye 1. c. IX. 520.); ze dne
30. října 1891, č. 194. (Hye, 1. c. 633). —
3. kongruového
zákona ze dne 19. dubna 1885 (teď též § 3. zákona ze dne
19. září 1898), dle něhož o té otázce, zdali a pokud v jedno
tlivých případech má se doplniti kongrua po rozumu § 1.

168

Dr. A. Jirák, Zákon o kongrue.

tohoto zákona, politický zemský úřad vyslechnuv biskupa diecésního na základě předloženého přiznání rozhodovali má,
nemohl rozhodčímu a na základním státním zákoně spočívají
címu právu říšského soudu derogovati“ (Rozh. ze dne 22.
dubna 1890, Č. 43. Hye 1. c. 483.); ze dňe 23. dubna 1890,
č. 46. (Ib. 486.).
0 passivní pak legitimaci žalobní pronesl dále říšský
soud tento nález: ..Za příčinou věcí kongruových před říš
ským soudem žalovaná c. k. vláda (ministerstvo pro věci du
chovní a vyučování) nemůže se odvolávati k tomu, že mu
schází passivní legitimace žalobní (t. j. že nemůže býti žalo*váno), nebol třebas kongrua především z fondu náboženského
platiti se měla, stojí přece tento pod správou státní a za ji
stých okolností má mu stát přispívati, jak taky skutečně <? 1.
zákona ze dne 19. dubna- 1885 (teď ze dne 19. z^ří 1898;
o dotaci těmto fondům dávané výslovně mluví“. (Rozh. ze
dne 21. dubna 1891, č. 64.; ze dne 29/ října 1891, č. 192.; ze
dne 30; října 1891, č. 195.; ze dne 31. října 1891, č. 203.).
(Hye 1. c. IX. 512., 531., 534. a 536.).
Má-li stížnost u říšského soudu býti podána, nežádá se,
aby sporná věc kongruová dříve vyřízena byla cestou admi
nistrativní. To plyne z rozhodnutí říšského soudu ze dne 2.
července 1888, č. 109.; ze dne 24. října 1890, č. 134.; ze dne
21. dubna 1891, č. 64. (Hye 1. c. VIIj. 438.; IX. 498 a 512):
rNení třeba k podání žaloby v příčině nároku právního
u říšského soudu, aby věc dříve byla učiněna závislou (na
pořadu administrativním) anebo aby rozhodnuta -byla v cestě
administrativní“.
.
Ano, i když judikat úřadu administrativního moci právní '
nabyl, jest přece to bezvýznamné pro judikaturu říšského
soudu: „I když proti upracovacímu nálezu zemské vlády
o přiznání (ve věcech kongruových) resp. proti oddílům jeho
u ministerstva rekurs podán nebyl, a prvnější (nález upravo
vači) tedy v cestě administrativní za právoplatný považovati
\se musí, není právní cesta k říšskému soudu nijak zamezena
a uzavřena". (Rozh. ze dne 24. října 1890, č. 134.; Hye 1. c.
IX. 498.). — Uplatnění kongruového nároku před říšským
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soudem podle cl.
a) st. zákl. zdk. ze d/ne 21. prosince 1867,
ř. z. č. 143:, není tím vyloučeno, že administrativní rekurs
byl obmeškána. (Rozh. ze dne 2. července .1888,. č. 109, Hye
VTir 438.). —- . . Uplatněni takového nároku před říšským
soudem nepředpokládá, že by o něm úřední rozhodnutí mu*
silo již býti prohlášeno". (Rozh. ze dne 21. dubna 1891; č.
64.‘, Hye IX.' 512.; Zeitschr. f. V. 1891. Nr. 20.). Avšak k tomu
třeba ještě podotknouti, že nárok na doplněk kongruový může
pouze na základě přiznání v čas předloženého býti učiněn
(rozh. ze dne, 7. července 1891, č. 113., Hye L c. 521.; ze dne
26. října 1890, č.: 330 ) a teprve, když o něm bylo prohlášeno
rozhodnutí (o fassi upravené), kterým se' nárok onen popírá
(rozh. ze dne 24. říjná 1892, č. 325.). Proto nálezem ze dne
26. října 1892, č. 330. a podobně i nálezem ze dne 27. ledna
1893, č. 39. odsoudil říšský soud ministerstvo v případě, v němž
přiznání bylo sice‘podáno, ale nález upravovači o něm nebyl
Vydán, aby zaplatilo na doplnění místních důchodů na zá
konnou kongruu ročních .... potřebný a na základě očekáva
ného nálezu úpravovacího .... vypočítatelný obnos........... “
Při tom bylo zároveň prohlášeno, žp kongruové doplňky před
předloženou fassi duchovnímu správci od úřadu, k výplatě po
ukázané nemohou se odraziti jako „příjmy neoprávněně při
jaté , poněvadž obročník, pokud se s nižšími příjmy spokojil,
příčiny nemel, aby podal přiznání. „ Vládním vyjádřením po
zadání žaloby daným, žě chce nároku kongruovému (až do
dalšího ustanovení) vyliověti. nepozbývái žalobce práva, aby
stál na tom, by jeho v žalobě obsažený a dříve popřený nárok
rozsudkem byl zjištěn“. (Rozh. ze dne 25. října 1892, č. 329.).
Z těchto rozhodnutí jde tedy zřejmě na jevo, ž.e říšský soud
má právo rozhodovati o kongruovém nároku, třebas tento
instančním pořadem administrativním nebyl rozhodnut, čímž
se říšský soud lisí od správního dvoru soudního, jenž může
rozhodovati toliko řádným pořadem instančním.
Podání žaloby u říšského soudu není dále vázáno na
určitou Ihutu: Nepřestupná (praeclusivní) lhůta pro podání
žaloby článkem 3- zákl. zák. státního ze dne 21. prosince
, 186 7, ř. z. č. 143. opodstatněné (u říšského soudu) není žádným
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zákonem stanovena“. (Rozh. ze dne 4. května 1892, č. 137.,
Hye IX. 566.). Ke kterémužto nálezu podotýkáme ještě, že
v případě, o nějž tu šlo, kongruový doplatek přisouzen byl
duchovnímu správci, ač nebyl již na místě, pro něž se domáhal
kongruového doplňku. Tím opět jeví se nový rozdíl mezi říš
ským soudem a správním dvorem soudním, který smí stížnosti
kongruové přijímati pouze v zákonné lhůtě.
Zahájení anebo započetí sporu kongruového u správního
dvoru soudního nevylučuje kompetenci římského soudu, aby
o témže sporu sám nejednal: „Rozhodnutím ze dne 9. července
1892, č. 228, Hye 1. o. 579.) trval říšský soud na své oprávně
nosti k projednávání žaloby na kongruový doplněk, ač bylo
dokázáno, že v určitém (konkrétním) případě i c. k. správní
dvůr soudní svou oprávněnost uznal“.
Avšak při tom se žádá, aby věc, o niž jde, byla „sporná“,
má-li říšský soud k jejímu projednávání byli oprávněn.
Rozhodnutím ze dne 24. října 1892, č. 325. (Hye 1. c. 580.)
pak sám říšský soud vykládá, že věc nemůže platiti za spornou
a že tedy říšský soud není oprávněn o ní rozhodovati, pokud
o žádosti oprávněného požadovatele u správních úřadů po
dané od těchto o nálezu fassi upravovačům jednáno nebylo
(při čemž netřeba všímati si přiznáni od předchůdce snad
předloženého). Naopak prohlásil c. k. říšský soud rozhodnutím
ze dne 25. října 1892, č. 329. (Hye 1. c. 582.), že nárok na
přisouzení kongruového doplňku od duchovního správce u říš
ského soudu činěný a od ministerstva věcí duchovních v od
por vzatý vždy ještě za „sporný“ a za podrobený judikatuře
říšského soudu považovati se má, třebas i žalované minister
stvo žalobci sice povolilo, ale jenom s podotknutím raž na
dále“ a sobě vyhradilo změniti kdykoliv administrativní upravo
vači nález, který jest podkladem žalobní prosby.
Říšský soud má právo pronášeti rozhodnutí praejudicialní: -Žaloba na doplněk kongruový u říšského soudu po
daná může směřovati k principielnímu nároku na kongruu
samostatného správce duchovního (s výhradou, že byly upra
veny místní důchody správním řízením) a podle toho může
se rozhodnutí říšského soudu na dotyčný principielní nález ir
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obmeziti. (Rozh. ze dne 27. ledna 1893, č. 36.; Zeitschr. f. V.
1893 str. 42.).
Předmětem judikatury říšského soudu jest nárok jednotlivcův na právo majetkové. Proto prohlásil týž říšský soud:
Ministerský dodatek za příčinou uspokojení duchovního správce
(co do nároku jeho na přiřknutí mu kongruy samostatného
správce duchovního), že ministerské rozhodnutí nemá významu
ani pro jeho nástupce ani pro právní charakter vikariatu
(duchovní správy, totiž, má-li býti za samostatnou považo
vána^, o nějž tu jde: nepodléhá judikatuře říšského soudu
(rozh. ze dne 26. října 1892, č. 372.; Hye 1. c. 584.). — O ji
ných sporech a otázkách tak zvaných incidenčních čili na
hodilých rozhoduje říšský soud pouze potud, pokud jsou sdru
ženy správy majetkovými jednotlivců. Proto prohlásil rozhod
nutím ze dne 24. října 1892, č. 326. (Hye 1. c. IX. 581.;
Zeitschr. f. V. 1892 Nr. 50.), že mu přísluší rozhodčí právo
o předběžné otázce, zdali se má považovati duchovní správce
za samostatného, jenom potud, pokud se na ni váže žalobní
žádost o přisouzení kongruového doplňku samostatnému správci
duchovnímu příslušného. Jakmile jest tato žádost odvolána,
není říšský soud více oprávněn o předběžné dotčené otázce
rozhodo váti. Srov. též rozh. ze dne 23. dubna 1890, č. 45,
Zeitschr. f. V. 1890, Nr. 23.; ze dne 29. října 1891, č. 192.,
Zeitschr. f. V. 1891, Nr. 52.).
Konečně k tomu ještě podotýkáme, že stížnosti kongruovó
u říšského soudu mohou se podali pouze proti c. k. minister
stvu věcí duchovních a nikoliv proti fondu náboženskému,
poněvadž jednotlivé provinciální fondy náboženské nejsou
samostatné právní osoby, nýbrž jen fondy veřejné a pod státní
správu postavené.(Rozh.
říš. soudu ze dne 26. dubna 1876,
Hye 1. c. III. 104.; ze dne 21. dubna 1891, č. 64.; ze dne 29.
října 1891, Č. 192.; ze dne 30. října 1891, č. 194.; ze dne 30.
října 1891, č. 195.; ze dne 31. října 1891, č. 203.).
§ 9.
rNález upravovači může z moci úřadu kdykoliv pře
zkoušen nebo změněn býti“.
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Tímto ustanovením vyhrazuje . sobě vláda právo k no
vému prozkoumání a případně i k pozměnění přiznání úředně
již upraveného a v právní moc vešlého, a to kdykoliv.
Toto právo přísluší hlavně c. k. ministerstvu věcí duchov
ních a vyučování, jak vysvítá. též ze zřejmého rozhodnutí
c. k. správního dvoru soudního ze dne 9. října 1889, č. 3266.
(Budwinski 1. c. XIII č. 4869.): „ Zákon kongruový jest dle
celé povahy svého takový, který musí z moci úřadu proveden
býti; npjvyšsí správní úřad múze z moci úřadu rozhodnutí
od zemského úřadu učiněné opravili“. Totéž prohlášeno bylo
i rozhodnutím, svrchu uvedeným zex dne 20. října 1890, č.
1926. (Exel 1. c. II. 1628) s tím podotknutím, že může mini
sterstvo kultu a vyučování i nové ocenění dávek přírodniných skrze znalce nařiditi a po novém jejich odhadu nále^
upravovači pozmění ti.
Naproti tomu správci duchovnímu. nepřísluší právo, aby
žádal za přezkoušení a pozměnění svého přiznání kdykoliv,
když se z rozhodnutí c. k. místodržitelství neodvolal au právní
moc je nechal vejiti, nýbrž jenom v případu, o němž rnlilví
§ 10.
. „Přihodili Se nějaká změna v podstatě jmění obročního
nebo ve příjmech místních, mající vliv na doplnění kongruy
z fopdu náboženského, tedy duchovní, kterého se to týče, co
možná brzo, nejdéle pak ve třech měsících od té doby, kdy se
o změně dověděl, podej náděétí. o lom skrze ordinariát úřadu
zemskému.
Opomine-li se vědomě návěstí loto o nastalé změně ma
řící vliv na zmenšení doplňku kongruového, tedy nastanou
následky podle § 9., odst. L zákona ze dne 19 září 1898,
z. ř.č. 176“.
Tento §. liší se od § 10. dřívějšího ministerského naří
zeni ze dne 20. ledna 1890 ve dvou věcech:
a) dřívější označené nařízení znělo v odstavci prvním: •
„od té doby, kdy se proměna stala“, kdežto nové nařízení pro
duchovni správce výhodněji zní: „od té doby, kdy se o změně
dověděl“, což mnohem správnější jest^ protože často se duchovní
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správce do tří měsíců ani nedoví, že se nějaká změna v jeho
příjmech již stala, a tedy ji v dotčené lhůtě ani nemůže oztiámiti, kdežto tak snadno uciniti může, když se o změně na
stalé dověděl;
b) v dřívějším nařízení poukazováno na § 4. afin. 1. sta
rého zákona, naproti tomu v novém nařízení na § 9. odst. 1.
nového zákona.
Toto zde nařízené oznámení o nastalé néjaké změně
v podstatě jmění obročního nebo ve příjmech místních, pokud
změna tato, má vliv na doplněk kongruový
• z matice náboženi
ské, nepodléhá dle vynesení c. k. ministerstva finančního a
ministerstva věcí duchovních a vyučování ze dne 13. června
18b5, č. 15.242 kolku, což platí zároVeň i o přílohách k němu
na doklad nastalé změny připojených.
Při tomto oznámení zasílá se k c. k. místodržitelství
taky přiznání již dříve upravené, aby se v něm nastalá změna
opravou dotyčné položky buď ve příjmech nebo ve výdajích
vyznačila, Čili aby c. k. místodržitelství toto přiznání readjustovalo. Není vsak třeba, aby duchovní správce nové při
znáni ve dvou stejnopisech přikládal, jak dokazuje dosavadní
praxe c. k. místodržitelství, které pouze dřívější již upravenou
fassi readjustuje co do položky, které se ona zrněná týče, ale
neadjustuje nikdy celé fasse, což taky místodržitelství české
vícekráte (na př. vynesením ze dne 31. ledna 1895, č. 116.263
a j.) zřejmě prohlásilo. Opravené čili readjustované přiznání
pak vrátí správci duchovnímu.
Neoznámí-li duchovní správce do 3 měsíců změnu v obročních příjmech nastalou ode dne, kdy se o ni dověděl, má to
pro něj vždy smutné následky :
a) Jestliže se změnou dotčenou místní příjmy jeho zvý
šily, takže z tohoto důvodu má právo na menší doplněk kon
gruový, než jaký mu až dosud byl vyplácen z matice nábo
ženské, a on vědomě změnu zamlčí, aby jen dosavadní vyšší
doplněk, než mu právem patří, dále bral: propadá pokutě
peněžité, která se mu uložiti má až do toho obnosu, o který
matice náboženská nebo pokladna státní byla zkrácena, : čili
musí vrátiti vše, oč neprávem více vzal z matice náboženské.
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6) Jestliže však opomenul duchovní správce do 3 měsíců
oznámiti změnu, kterou se místní důchody jeho zmenšily, na
př. když mu předepsány byly vyšší daně nebo přirážky okresní,
obecní atd., anebo když fassijní adjustováné příjmy jeho klesly,
takže v obojím případě nemá již zákonné kongruy, ač má
právo na její zvýšení do obnosu zákonného: tu dle dosavadní
praxe a dle některých rozhodnutí svých c. k. místodržitelství
nenahrazuje z důvodu dotčeného opomenutí duchovnímu
správci schodku kongruového změnou tou nastalého. Tak roz
hodlo na př. c. k. místodržitelství české vynesením ze dne 26.
ledna 1895, č. 134.232, když duchovnímu správci nenahradilo
nové školní přirážky jemu roku 1892 předepsané a od něho
téhož roku i zaplacené, ale teprve 20. září 1894 v místodrži
telství oznámené se žádostí o nahrazení její. Důvod pro zamít
nutí této žádosti zněl: „protože tato změna v příjmech nebyla
v čas (t. j. do tří měsíců ode dne, kdy se stalo) oznámena“".
K tomuto §. sluší ještě podotknouti, že vynesením c. k.
ministerstva věcí duchovních a vyučování ze dne 23. listopadu
1890, č. 22.060 a vynesením c. k. místodržitelství českého ze
dne 27. ledna 1891, č. 130.811 za příčinou zvláštního případu
rozhodnuto bylo, že přiznání oněch far, při nichž faráři pří
sluší povinnost buď zcela anebo částečně vydržovati kněze
pomocné, mají vykazovati onen kongruový doplněk, který pří
sluší faráři, když jsou všecka místa systemisovaných tu kněží
pomocných obsazena. „Změny tohoto doplňkového obnosu na
stalé uprázdněním se všech anebo jednotlivých míst kneží
pomocných (že) se mají vy značití pouze v nálezu úpravo vacím,
při čemž užiti se má ustanovení § 10. ministerského nařízení
ze dne 20. ledna 1890, ř. z. č. 7. (teď tedy § 10. ministerského
nařízení ze dne 16. listopadu 1898 zde vykládaného), když
dodatečně takové uprázdnění nastane“. (Buděj. Ord. list 1891,
č. 8., str. 30.).
______
(Pokrač.)

Smlouva pracovní a spravedlivá mzda práce.
Napsal Dr. Robert Neuschl, professor theologie v Brně.

(Pokrač.) Počneme Adamem Smithem. Je známo, že Smith
byl stoupencem fysiokratů, o nichž právě jsme slyšeli, že práci
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málo přáli. Anglii za jeho doby hrnulo se bohatství z prů
myslu a obchodu, výroba však prvotná čili zemědělství mělo
na tom pramalý podíl; proto odbočil Smith od učení fysiokratů, jakoby zemědělství b^lo zdrojem všeho bohatství, a pro
hlásil práci a dělbou práce zvýšenou dovednost za nej před
nějšího činitele národního blahobytu. Když tedy Smith ta
kovou důležitost a takový význam práci přiznal, že i soustava
jeho byla zvána industrialismem, kdož by nebyl očekával, že
Smith také v theorii mezdní čili v otázce mzdy důležitosti a
významu práce výraz dá ? Než jaké tu právě sklamání! Na
zvali jsme na svém místě úděl práce v národohospodářském
liberalismu „listem výhostným“, a to vším právem. Smith
zove sice vysokou mzdu žádoucnou, a to v zájmu výroby
samé. Pracovní mzda je prý povzbuzením k pilnosti, . . . kde
vyšší jsou mzdy, tam jsou dělníci činnější, pilnější, hbitější.
. . . Než tyto a jim podobné řeči Smithovy jsou prázdné
fráse beze skutků. A proč? Poněvadž právě panství smithianismu stalo se příčinou chudoby a nuzného postavení třídy
dělnické. Je známo, že určil sice Smith pudu egoismu, jimž
podle něho řízen a ovládán je celý život národohospodářský,
dvě hranice, by neškodil jednotlivec ani sobě ani společnosti,
opatrnost totiž a spravedlnost (směnnou). Prvá chrání jedno
tlivce, druhá společnost. Mluví tedy Smith o spravedlnosti.
V otázce mzdy však jí nezná. Jako v soustavě fysiokratů, tak
určuje se též dle Smitha mzda svobodnou smlouvou, při čemž
na roven postavena je práce každému jinému zboží. Na je
dnom místě mluví Smith o různých zaměstnáních, jež platí se
různými mzdami. Myslil bys, že aspoň zde přiznává Smith
mlčky nárok spravedlnosti při výměru mzdy. Marně. Různé
mzdy neplatí se proto, že spravedlivo je, by práce těžší, ne
příjemná a p. lépe byla placena, nýbrž proto pouze, poněvadž
se k nim nabízí méně lidi, než k pracím lehkým, příjemným.
Činitelem tedy jedině a výlučně výši mzdy určujícím je a
zůstává dle Smitha vlastní zájem kontrahentů a jejich konkurrence. Nají mat elé platí jen tehdy vyšší mzdu, jsou-li nouzí
o dělníky k tomu donuceni.
Z toho patrno, že nejen věda národohospodářská sama
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odezírá theoreticky od zásad mravóvědý? nýbrž že i lidem
(najímatelům) abstrahovati dovoluje od mravouky, prohlašujíc
jednání jejich nemravné za ekonomicky správné a nutné.
Kapitálu netřeba dbáti předpisů mravnosti — toť od prvního
počátku jádro a ideál celé liberální theorie hospodářské.
Jako marně pátráš ve Smithově theorii mezdní po spra
vedlnosti, podobně nenalezneš v ní zásad, jež by skutečně
přály národnímu blahobytu. Nazývá sice Smith vysokou
mzdu „žádoucí“, mzdu nízkou znamením „stagnace“, poskyto
vání slušné výživy, slušného obydlí, slušného oděvu dělníkovi,
věcí „slušnou“, mluví o „krutosti“ zákonů proti koalicím děl
nickým, ba rozhoduje i otázku, zdali by zlepšení poměrů děl
nických bylo společenským dobrem čili neštěstím, docela
správně, poněvadž prý nikdy nemůže škoditi celku, co pro
spívá většině, a poněvadž prý nemožno mysliti si společnost
šťastnou, v níž by převalná většina v bídě strádala. Než právě
toto správné rozhodnutí Smithovo odsuzuje jeho theorii mezdní
Je to theorie brutální; těch několik prázdných, krásných *slov
a lesklých cárů nezakryje její nelidskosti a nespravedlnosti.
Práce zbavena je ve smithianismu úplně svého lidského rázu.
Ať muž, ať žena nebo dítě, toť jedno, žáden z nich není tu
lidskou osobou, nýbrž nástrojem výroby bez ohledu na blaho
duševní a tělesné, na zdraví a mravnost těch, kdož pracují.
O práci rozhodují výlučně ohledy technické, zvláště zákon
dělby práce, o mzdě pak pouze naprosto volná kbnkurrence,
zákon nabídky a poptávky. Ve smithianismu je práce činností
technickou, která náhodou lidskými údy se koná. . . . Stav
dělnický není tu zvláštní třídou společnosti lidské, nýbrž jenom
zvláštním druhem prostředků technických; tak Heřman Roesler.
Tímto názorem vysvětlena je jedna s famosních vět
Smithovy theorie, věta totiž, že mzda určuje se průměrně
výškou výrobních nákladů práce (čili mírou nezbytné, nutné
výživy). Tato věta skutečně odůvodněna a oprávněna je pouze
tenkráte, když zásadně na roven staví se všechny síly výrobně,
a tvrzení, že by jakékoliv zvýšení mzdy přes míru zmíněnou
(existenčního minima) dráždilo pud pohlavní a zvýšiti muselo
populaci dělnickou a způsobiti tak klesání mzdy její, je pouze

Dr. R. Neuschl, Smlouvá pracovní a mzdaí

177

přidáno a k tomu nepravdivo. Když prý se mnoho lidí pro
dukuje, pak prý musí zahynouti. Jaká to surová, cynická
řeč! „Něžná rostlinka je prý zde, musí však v zemi (půdě)
tak studené, v podnebí tak drsném (totiž v chudobě) brzo
uvadnouti a zahynouti“. Zda neuráží takováto strojená sou
strast! Nečiníme tudíž Smithovi žádné křivdy, pravíme-li: Co
Smith zove bohatstvím a blahobytem národů a o čem v hlav
ním svém díle pojednává, musí, bohužel, dobře snášeti se
s bídnou, chudičkou výživou práce. Blahobyt třídy dělnické
není u Smitha částkou blahobytu národního, ba ani ne nut
ným účinem bohatství největšího, nýbrž pouze zjevem, který
doprovází bohatství stoupající, „národní blahobyt“ rostoucí, a
to jen proto, že je větší poptávka po práci. Jenom že, bohu
žel, pracovní trh srdce nemá. Učení školy liberální, klassické,
a ji provedené odtržení života národohospodářského od bož
ského zákona mravního zapudilo humanitu z národního ho
spodářství. Adam Smith domníval se, jak jsme slyšeli,
že pouze při stoupajícím bohatství národním dělnictvo dobrou
mzdu míti může. Zatím však i to ukázalo se nepravdou; dokázalať právě Anglie, ač průmyslem kvetla a bohatstvím stou
pala, omyl tvrzení Smithova. Anglie právě bývala velmi často
jevištěm bídy dělnické přímo úžasné.
Tu vystoupil jiný velikáš klassické ekonomie anglické,
Tomáš Robert Malthus, aby zachránil zásady nevázaného ho
spodářství národního, a začal svalovati vinu bídy dělnické
dílem na „krutou přírodu“, dílem na neopatrné vedení si
dělnictva samóho. Prohlašoval a učil, že prostředků výživy na
nejvýš přibývá řadou arithmetickou, kdežto prý lidnatost (po
pulace) má snahu množiti se řadou geometrickou. (Theorii
Malthusove populační věnujeme ve své Sociologii křesťanské
zvláštní stať, proto zde o ní obšírněji nemluvíme). Malthus*
trvá na svém tvrzení, že Člověk chudý nemá v žádném pří
padě práva na podporu, že nemá práva v potřebě svrchované
zabrati si, co mu pod ruku přijde, k uhájení, života, že nemá
práva na život a výživu. Právo vlastnické klade výše než
právo na život. Proto vystupoval Malthus též proti stávajícím
v Anglii zákonům chudinským. Toť věru učení „klassické!“
Časop katol. duch. XXXX. (LXV.)
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Svalovati na přírodu a dělnictvo všechnu bídu, že lid pracu
jící hladem zmírá, toť přece více než naivní! Ze by snad také
třídy majetné a jejich národní ekonomové nějakou na tom
vinu míti mohli, Malthusovi ani nenapadá. „Zákony“ národo
hospodářského života jsou mu svaty; a jaké pak to? zákon
svobodné konkurrence a zákon, jímž jedině určuje se mzda,
zákon nabídky a poptávky. Ať si soudí o Malthusovi jiní,
jak se jim líbí, my však myslíme skromně, že takovému muži,
který dětem proletariatu v národní výrobě přespočetným přímo
popírá právo na život, rozhodné nesluší a nepatří název ná
rodního hospodáře.
Jinou hvězdou klassického, liberálního národního ho
spodářství, a to hvězdou první velikosti a jasnosti zcela zvláštní,
byl a je liberálním ekonomům David Ricardo. On je původ
cem t. zv. „zákona mzdy,“ jemuž přidal Lassale přídavek „že
lezný“, o kterém pojednávají mnozí národní hospodáři obšírněji,
než o samém učení Smithově. V páté hlavě svého díla „Principles of political Economy and Taxation“ — „Základy národ
ního hospodářství a zdanění“ jedná Ricardo o mzdě a o tom,
co určuje její výši „Práce“, praví tam, „má jako všecky jiné
věci, které se kupují a prodávají, .... svoji přirozenou a
trhovou cenu. Cena přirozená práce je náklad nutný k vý
živě, by totiž dělníci udrželi se v témže počtu, v jakém jsou.
Cena trhová práce je však ta, která skutečně se vyplácí dle
přirozené účinnosti zákona nabídky a poptávky. Podle Ricarda jsou dva hlavní činitelové, kteří výši mzdy určují: 1.
nabídka a poptávka, 2. cena výrobků, na které se mzda vyplácí.
Rozhodujícím však prý je prvý, totiž nabídka a poptávka.
Ricardo je rovněž pro úplnou svobodu smluvní a nalézá úplně
v pořádku, aby cena práce tak se určovala, jako každého ji
ného zboží, dle toho, je-li ho mnoho nebo málo.
Je samo sebou zřejmo, že při svobodné konkurenci kryje
se průměrná mzda dělnická s nákladem naprosto nutné vý
živy, čili s tak zvaným existenčním minimem. Tento však
naprosto nutný náklad výživy jen potud má význam pro
určování výše mzdy, pokud označuje pevný bod, kolem něhož
mzda dělnická osciluje čili se pohybuje. Věty, jimiž Ricardo
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obšírněji vysvětluje přirozenou cenu práce, dokazují jasně
celou krutost a nelidskost tohoto „ekonomického zákona“.
Tedy i v učení Ricardově o mzdě pohřešujeme to, čeho si
dělnictvo toužebně přeje a přáti musí, spravedlnost totiž a
pravou lidskost. Co pomůže dělnictvu, přizpůsobí-li theorie
„přirozenou“ cenu práce obvyklému způsobu života jeho, zá
roveň však proto pouze, že větší je nabídka, mzdu pod při
rozenou cenu klesnouti nechá?
Inu, Ricardo byl boháčem, milionářem z krve židovské,
sotva kdy strádal, a proto byla mu, podobně jako asi většině
stoupenci! klassické oekonomie, bída zlem, sociálním zločinem,
těžkou záhadou a překážkou průmyslu. Stoupenci klassické
oekonomie byli plni sympathie pro ty, kdož stále více bohatli, —
jak, bylo jim vedlejší,—neměli však smyslu pro ty, kdož pra
covali. Platí-li to o klassických oekonomech vůbec, platí to
měrou zcela zvláštní o Davidu Ricardovi, kterého zove Thorold Rogers „acute stockbroker“, důmyslným obchodníkem
s akciemi. Tolik o Ricardovi.
Marně též pátráš po spravedlnosti pro dělnictvo u Johna
Stuarta Milla. Učeni jeho, že pro výplatu mzdy dělnické exi
stují v každé periodě výrobní předem pevné určené fondy
kapitálové, jichž překrociti nelze, poněvadž prý je to „zákon
přirozený“, takže ani koalicemi dělnickými mzdy vyšší se
nevynutí — je učeni lživé a vůči dělníkům na výsost nespra
vedlivé. Míli sám, poučen byv četbou výtečného spisu Thorntonova „On Labour“, učení své o mezdnich fondech kapitálo
vých opustil.
Poměrně nejpřiznivěji smýšlí s dělnictvem v otázce
mzdy francouzský klassik Jean Baptista Say. Jakou ten má
theorii mezdní? První předností učení jeho je, že nepřijímá
pojmu „přirozené“ mzdy ve smyslu Ricardově. Taktéž zaslu
huje uznání, že rozlišuje mezi prací, kterou dovede i necvi
čený dělník, a prací dělníka vyučeného (odborníka): „Ricardo,
James Mill, Mc Cullova neznají vlastně“, píše L. Brentano,
„žádného stavu dělnického, tím méně různých odborů dělni
ckých . . . ., jako též neznají vlastně žádných prácedárců.
Dle klassické oekonomie určena je mzda poměrem obyvatelstva
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ke kapitálu. Obyvatelstvem pak rozumí se množství o samotě
stojících osob, jichž jedinou charakteristickou známkou je, že
nemají žádného kapitálu........... Say smýšlel jinak, činí rozdíl
mezi tak zv. „de simples manouvriers“ a mezi tak zv. „des
gens de metier“. U prvých nevyšine se ovšem mzda nad při
rozené čili nezbytné minimum (pro dělníka a jeho rodinu).
„Gens de metier“ však dostávají mzdu vyšší, avšak proč?
poněvadž se jich méně nabízí, a ještě by jich ubývalo, kdyby
se řádně neplatili; tak asi Say. Nerozhodují tedy ani u Saye
ohledý spravedlnosti a blaha lidového o výši mzdy, nýbrž
výlučně a jedině zase jenom čísla nabízejících se a poptávají
cích se. Že mzdy klesají na nezbytné minimum, ano i pod ně,,
děje prý se přirozeností věčí a mocí předních tříd společen
ských. Nutiti někoho, aby dráže platil práce, než zač se nabí
zejí, bylo by prý porušením vlastnictví a svobody obchodní.
Tak tedy vypadá věhlasné učení o mzdě dělnické pěti
nej slovutnějších národních oekonomů, jimž dává se čestný
název klassiků. Všichni snášejí se v tom, že poměr mezi na
bídkou a poptávkou je zákonem naprostým, ba dokonce jediným, jímž určuje se mzda a každá jiná cena. Cobden vyjadřuje
to případným způsobem: „Běží-li za jedním továrníkem dra
dělníci, pak mzda klesá, běží-li však dva továrníci za jedním
dělníkem, pak stoupá“. Toť věrné a případné označení učení
klassieké národní oekonomie o mzdě.
/

’.*****

9

*

■

•

•

*•*'

D.
Spravedlivá mzda podle učení sociálních politiků kře
sťanských a slavné encykliky dělnické papeže Lva XIII.
Theorii mezdní národohospodářského liberalismu vyzna
čují dva bludy: Určení mzdy podléhá naprosto svobodnému
dohodnutí čili svobodné smlouvě, cena pak lidské síly pracovní
určuje se dle těchže ekonomických zákonů, jako cena trhová
každého jiného zboží.
Smutné důsledky tohoto učení v praxi vedly ve vědě
národohospodářské k reakci. Mzdu práce dlužno určití podle
zásad křesťanské spravedlnosti, jež jak theorii o fondech mezd-
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nich tak ekonomickému zákonu nabídky a poptávky byly
úplně cizí.
Byla to celá řada mužů šlechetných, kteří v otázce mzdy
■cítili upřímněji s lidem dělnickým, než oslavovaní velikáši
klassické ekonomie liberální. Byli to: Jan Jindřich z Thünenu, Vavřinec ze Steinů, Pavel Leroy-Beaulieu, Heřman Roesler, Gustav Cohn a jiní a jiní.
Na místě prvním jménováti sluší muže v pravdě šlechet?
ného,. meklenburského šlechtice Jana Jindřicha z Thünenu.
Trvalou mu zůstane zásluhou, že poukázal na to, by mzda
byla k vykonané práci poměrná. Ale formulka mzdy, od něho
sestavená a náhrobní jeho kámen zdobící, má jenom význam
podřízený. Pověstná formulka Vap znamená, že přirozená
mzda ureí se, násobí-li se nutné potřeby rodiny dělníkovy (2
děti) výrobkem jeho práce a součin ten se odmocní (a značí
nutnou výživu dělníkovu s rodinou, p výrobek denní jeho
práce). Řekli jsme, že formulka Thünenova není praktická,
není totiž sestavena pro dělníky a práci za poměrů skuteč
ných, nýbrž pouze pro práci v jakémsi ideálním poměru a
za podmínek zcela zvláštních, jakých ve skutečnosti není. I
kdyby tedy za těch podmínek, jak si je Thünen myslil, vý
počet jeho byl správným, neměla by formule jeho praktické
platnosti za poměrů skutečných, na něž se jeho podmínky
nehodí.
Stanovisko Steinovo v otázce mezdní je zajímavé, avšak
nejasné; přes to však svědčí o šlechetnosti tohoto slavného
národního oekonoma. Než ani jemu ještě nepodařilo se, vyma
nit! se úplně z kruhu liberálních zásad oekonomických. Výrazy,
jako „nezměnitelné“ přirozené zákony náródohospodářské a p.,
jsou toho dokladem.
Veřejného též zasluhuje uznání, že Gustav Gohn doža
duje se neohroženě spravedlnosti při určování mzdy a že na
to klade důraz, aby tam, kde běží o lidskou práci, náležitě
byla doceňována lidská osoba.
Přicházím ke stanovisku křesťanskému.
(Pokrač.)
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Píše Dr. A. Podlahn.

(Pokrač.) V šestém vydání brožury své rDer Katholicismus ais Princip des Fortschritts“ reaguje Schell na správnou
poznámku Dra. Brauna, že totiž horším nežli inferiorita jest
rozklad obsahu školního vzdělání v Německu ideami speci
ficky protestantskými.
}
*
Schell se táže: Kterak to přijde, že
obsah vzdělání školního ideami protestantskými byl nakvašen ?
Zdaž skutečně lze věřiti, že by přízeň některé vlády mohla
sama ze sebe vyvolati duševní proudy takového dosahu ? A
pak: Kterak to přijde, že vlády, t. j. katoličtí laikové, kteří
v Čele státu stojí, takovéto názory přivedli k platnosti ? **
)
K tomu odpovídá Hóhler: ***
)
Úkaz ten vysvětliti lze
tím, že katolická theologie v Německu na konci století přede
šlého a na počátku století nynějšího namnoze stržena byla
proudem racionalistického osvícenství, jež obmezujíc co nejvíce
vše, co nadpřirozeným jest, hledělo veškeren obsah nábožen
ského učení snižiti i pojmově na úroveň obmezeného rozumu
lidského. A jaké poměry moc vládní na půdě církevní způsobiti může, o tom poučují nás dějiny josefinismu s dostatek.
Ostatně — píše Schell dále — katolicismus právě po
saekularisaci prokázal jak v Německu tak i ve Francii ne
překonatelnou sílu vnitřní, an právě tehdáž docílil takového
pokroku ve vědeckém prohloubení a obohacení theologie, jenž
zajisté převyšoval vše, co saekularisace byla smetla. K tomuto
tvrzení svému připojuje Schell ihned nepříznivou kritiku vě
decké činnosti řádu jesuitského, proti němuž vůbec nadmíru
jest zaujat. „Nepřihlížíme-li k prvnímu mladistvému rozkvětu
scholastiky za částečné součinnosti řádu jesuitského v 16. sto
letí, nezplodila jesuitská nadvláda na theologických vysokých
školách 17. a 18. století nic, co by hloubkou a rozsahem tomu
rovnati se mohlo, co theologie v prvé polovici tohoto století
především v Německu a ve Francii, ale také i v Itálii vyko
*) Braun, Distinguo, 30.
*♦) Schell. Der Kath. ais Pr. d. F., 14.
*‘*) O. c. 86.
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nala — nikoliv pouze na poli dějin církevních a exegese,
nýbrž i ve směru spekulativním a psychologicko-praktickém.
Při tom neberu v úvahu záslužné výkony starých řádu na
rozličných polích theologie. A není-liž nápadno, že dějiny
filosofie právě od oné doby scholastické filosofie zcela sobě
nevšímají, kdy jesuitská škola vstupuje v popředí? Což nemá
vědecký a náboženský rozvoj katolicismu v XVII. a XVIII.
století pro dějiny myšlení a kultury tentýž veliký význam
jako ve stoletích dřívějších?“ Že výčitka zde specielně proti
jesuitům pronesená jest přespříliš ostrá a nezasloužená, netřeba
zajisté dokazovati. Stačí jen uvésti sobě na mysl, že v 17. a
18. stol, nastala ve vývoji vědeckém vůbec do jisté míry ja
kási stagnace, a to v celém vzdělaném světě bez výjimky —
a stagnací tou nebyl zajisté vinen pouze řád jesuitský, nýbrž
vyplýval přirozeně z tehdejších politických i kulturních po
měrů, jež dosud s dostatek nejsou probádány. A dodejme
ihned: po důkladném bádání snad vyjde v nejedné příčině na
jevo, že stagnace ta byla mnohde jen zdánlivá, a že právě
v oné napohled tak neplodné periodě najdou se zárodky po
zdějšího utěšeného rozkvětu zejména věd theologických. Že
dějiny filosofie ignorují scholastickou filosofii od té doby, kdy
jesuitská škola vstupuje v popředí, nesmí nás překvapovati,
neboť děje se tak jednak z předpojatosti, jednak z nedostatku
důkladného monografického probádání zmíněné periody.
Schell lituje toho, že prý rokem 1870 počínajíc ¿románský
scholasticismus obdržel převahu“, čímž prý novověký rozkvět
theologie, jenž ovšem scholastice nikterak nebyl příznivým,
byl přerušen. Tento románský scholasticismus prý pohrdl cen
ným dědictvím moderní theologie, ačkoliv by jím prý býval
mohl býti uchráněn před vybujením v kasuistickou rubr i či
stičkou theologii a dialektickou mikrologii.
Z toho prý také vysvětluje se, proč starší klérus vyzname
nává se nepopiratelnými přednostmi, kdežto prý mladší klérus
příliš náchylným jest k mikrologii.
Co Schell touto „mikrologii“ míní, vysvítá z dalších
jeho slov, že prý tato náklonnost k mikrologii „není snad
v nutné příčinné souvislosti s apologetikou, a zvláště prý ni
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koliv tehdy, jestliže apologetika interess mladého theologa
k velikým filosofickým a nábožensko-historickým problémům
obraci“. Tím chce Schell patrně říci, že mladší klérus v každé
maličkosti hledá kámen úrazu a proti němu pak bojuje, kdežto
pro veliké problémy porozumění nemá. Výtka tato zajisté není
správná, aspoň nikoliv ve formě tak generalisující, jak patrně
byla myšlena. Ze potírání naskytnuvších se nešvarů, byt snad
sébe nepatrnějšími býti se zdály, v praksi často mnohem dů
ležitější bývá nežli theoretické přemítání o problémech sebe
vznešenějších, jest na bíledni.
Vraceje se pak zase k neutěšenému zjevu, že katolicismus
u vzdělaného laictva tak malé přízni se těší, táže se Schell,
zdaž snad příčina toho nespočívá aspoň částečně také v tom,
že na straně katolické vyžaduje se spíše ochotné přijímání a
poslušné provádění nadpřirozených nauk a životních cílů,
nežli svobodné si jich osvojování samostatnou Činností přemýšlecí. Jestit prý nepochybno, že vzdělanci mají zapotřebí ja
kési samostatnosti také ve věcech náboženských, a této jejich
potřebě vyhovuje protestanstismus s velikým svým prospěchem
měrou co možno největší. Jest prý tudíž zajisté oprávněnou
otázka, zdaž také v katolicismu nemělo by se více šetřiti této
samostatnosti laictva ve věcech náboženských. Beztoho prý
obmezení této samostatnosti datuje se teprve počátkem antiprotestantského rozvoje theologie a privátního kultu pod vede
ním řádu jesuitského. A k samostatnosti té jest prý v katoli
cismu dosti .místa, jelikož mezi tím, co církevně jest rozhod
nuto, a mezi tím, co netoliko jako učení jest nerozhodnuto,
nýbrž i co jakožto náboženská forma zbožnosti a života vždy
každému na vůli ponecháno býti má a musí, jest prý široké
a bohaté pole k samostatnému rozvoji náboženských směrů
duševních v theorii i praksi. Jenom prý nesmí přívrženci
určitého směru sebe samy, svoje školské míněni a svoje pobožnostní formy prohlašovati za jedině správné, a všechny,
kdož v nich obliby nenalézají, podezří váti z necírkevnosti,
racionalismu, poloprotestantismu, tajného starokatolicismu a p.
Absolutně svobodné náboženské bádání, praví Schell, není
ovšem ani v protestantismu ani v katolicismu; avšak v ka-
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tolicismu nesmí býti správný princip autority a objektivní
pravdy přeháněn tou měrou, aby z něho snad vyplynul prak
tický závěr, že katolík, spoléhaje na neomylnost papežovu,
nepotřebuje osobně ve svědomí svém zkoumati věci, jež má
věřiti, a na nichž má svoje časné i věčné blaho založiti ;
nebof takovéto vzdání se vlastní duševní součinnosti vedlo
by nutně k duševní infériorité. A katolický princip autority
prý nejen že není oné snaze po duševní svobodě ve věcech
náboženských nepřátelským, nýbrž on mu naopak vlídně při
chází vstříc.
V těchto názorech Schellových opětně rozlišiti dlužno
správné od nesprávného. Především dlužno konstatovati, že
Schell přeceňuje blahodárný vliv, jejž má volnost protestantů
ve věcech náboženských na rozvoj protestantismu. Vždyt sám
protestantský professor Beyschlag trpce sobě stěžuje na úžasné
odcizování se vzdělaného laictva protestantského od evange
lické církve! Jelikož tedy protestantská samostatnost ve vě
cech viry nemůže ve skutečnosti vykázati se úspěchy, jež jí
Schell přičítá, odpadá tím také jeho závěr z domnělé kato
lické nesamostatnosti na duševní inferioritu katolíků. V tom
však možno dáti Schellovi za pravdu, že dlužno se strany
katolické se vším úsilím k tomu pracovati, aby laikové zá
sady náboženské nauky co možno samostatně sobě osvojovali
a v životě upřímně a horlivě prováděli. Také v tom má pravdu,
že takováto samostatnost katolické víře nejen neodporuje,
nýbrž od ni přísně se požaduje; a rovněž i v tom, že nemá
býti obmezována svoboda katolíku, zejména mužů, ve příčině
volných mínění náboženských a forem pobožnostních, kteréžto
svobody církev každému jednotlivci popřává, řídíc se zásadou:
in necessariis unitas, in dubiis libertas. *) K tomu podotýká
právem Hohler, že právě u jesuitů, proti nimž Schell i v této
příčině tak velice jest zaujat, shledati lze velikou svobodu „in
ďubiis“.
Zajímavo jest, kterak Schell poblíží na kontroversu mezi
katolicismem a protestantismem. Katolíci prý téměř již uvykli
•) Hohler, o. c. 10.
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myšlence, že možno klidně čekati, až protestantismus podlehne
úplně vnitřnímu rozkladu. Při tom však prý se zapomíná na
to, že síla protestantismu nikterak nespočívá v jeho více nebo
méně orthodoxním vyznání, nýbrž právě v onom principu
osobního duševního účastenství na poli náboženském, kteréž
sice nyní vede k tříštění se vzhledem k vyznání náboženskému,
které však může také zase věsti ke smýšlení konservativnímu,
jako tomu kdysi již bylo v onom dogmatickém období, jež
po prvním bouřlivém přívalu svobody bylo následovalo. Není
prý dobře spatřovati v protestantismu pouze hříšný, k neod
vratné záhubě dozrávající odpad od pravdy. Každé takovéto
odpadnutí prý jen tím nabývá světového a dějinného významu,
že také dobře smýšlející uchvacuje a že oprávněné ideály
v obor svůj přijímá, přivádějíc je uměle ve zdánlivý rozpor
s věcmi, s nimiž vlastně v žádném rozporu nejsou. Tyto opráv
něné ideály dlužno tudíž vyprostiti z nepřirozeného spojenství, v němž se byly octly. A toho možno dosíci jen pak,
jestliže práci svou navážeme na to, co nám i odpůrcům našim
jest společno, a jestliže vyvarujeme se toho, abychom protivní
kovi svému podkládali vždy jen úmysly nej horší a se domní
vali, že jeho úmyslem a cílem jsou věci, jež nanejvýše jsou
anebo snad jen mohou býti logickými nebo ethickými konsekvencemi jeho názorů. Kdybychom však z názorů svého pro
tivníka vyvozovali přehnané a překroucené konsekvence, roz
trpčili bychom jej tím zbytečně a vzbudili v něm mínění, že
nedbáme příliš svědomitě nebo aspoň dosti rigorosně pravdy.
Aniž lze sobě vytoužený smír představovati tak, že by pro
tivník za protivníkem kajícně scholastice nebo hierarchii se
podroboval, když se byl na nádvoří v Canosse přiměřenému
pokání podrobil, nýbrž pouze jako nenáhlý vzrůst společných
duševních pudů a myšlenek, jako nenáhlé odkládání rozlučujícich a dráždivých předsudků v, jako vzrůstající kommunionismus, jak po něm kardinál Newman byl toužil.
Také katolicismus — praví Schell dále — bývá, jestliže se
proti němu bojuje, vždy líčen co možno nej nepříznivěji: není
to katolicismus ideální, nýbrž katolicismus v nejsvětštější
formě své a v nej nevázanějších svých výstřelcích. Z toho jde,
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že nutno především s největší svědomitosti rozlišovati ideální,
officielní katolicismus v oboru dogmat, morálky, kázně, kultu
a církevní politiky od skutečného lidského katolicismu, jak
se v určité krajině nebo v určité době jeví: jestiť znamenitý
rozdíl mezi úlohou a provedením úlohy, a to i pak, jestliže
plnění úlohy té jest pod zvláštním vedením Božským. Vzhle
dem k Božskému řízení církve domníváno se na katolické
straně často, že živoucí skutečnost může aspoň co do podstaty
směle prohlášena býti za ryzí a plné uskutečnění ideálu: ale
protivník ví velmi dobře, kterak se to má s katolickým kře
sťanstvím zde a onde, v kruzích vysokých i nízkých, u kléru
a lidu“. I< tomu pak dodává Schell, že poznání vlastních
chyb a nedostatku jest jedinou cestou, která katolíky před
nenáhlým klesáním v duševní inferioritu zachrání.
Ze mezi ideálem a uváděním jeho ve skutek jest i vzhle
dem k církvi katolické veliký rozdíl, o tom nebylo mezi ka
tolíky nikdy pochybnosti. A vždy z katolické strany ozval se
— jakožto důsledek tohoto přesvědčení — důrazný protest,
kdykoliv někdo poklesky jednotlivých katolíků chtěl přičítati
celku. A takovéto neoprávněné generalisace dopouští se tu
i Schell sám. Slova zajisté „domníváno se na katolické straně
často“ („man glaubt auf katholischer Seite óft“) jsou příliš
povšechným tvrzením, jež by se sotva konkrétnými případy
s dostatek dalo doložiti.
A k poznání chyb vlastních našich, dodává Schell, jsou
nám, jak známo, protivníci naši ochotně nápomocni; oni snad
jsou bezohlední a snad i nespravedlivě chyby naše zveličují,
avšak viiči tomu máme jako protijed dostatečnou zásobu
samolásky.
Než, kterak prý — uvažuje Schell dále — nakládá se
s námitkami a kritikami protivníků? „Vytknuté od nich ne
dostatky a označené náklonnosti (na př. k anthropomorfii a
anthropopathii v představách o Bohu) zveličí se v nehoráz
nost a nesmyslnost tou měrou, aby i nejblbějšímu oku
byly patrny, a proti takto znetvořené výčitce pozvedne se pro
test překypující rozhořčením a rozkoší plynoucí z domnělého
nespravedlivého pronásledování — a tím s výše křesťanství
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v duchu a pravdě klesá se víc a více k infériorité pobožností
a pojímání věcí náboženských po módě francouzské („zur
Inferiorität französierender Andachts- und Auffassungsweisen“).*)
Taktiku polemickou, kterou zde Schell kárá, odsuzuje a I .
odsuzoval zajisté na straně katolické každý, kdo proniknut
jest citem spravedlnosti. Ze by však taktika tato vůbec na
straně, katolické vládla, jest opět tvrzením příliš smělým.
Ojedinělé případy jsou tu zase beze všeho odůvodnění, zpovsechněny. A co míní Schell náchylností k „anthropomorfismu“
a „anthropopathii?“ Náchylnost tu vyěítati mohou katolíkům
zajisté jen protivníci, kteří neznají dobře věcí, z nichž soudí
na chybu tu. Má Schell snad na mysli úctu k nejsv. Srdci
Páně? Kdo zná dogmatický podklad úcty té — a ten přece
každému katolíku aspoň implicite jest znám — nemůže zajisté
nic závadného v ní spatřovati. Že snad i tu jednotlivci
chybují, jest možno, nemůže to býti však vytýkáno celku.
Možno, že má Schell na mysli obsah některých modlitebních
knih katolických, v nichž nalézají se mnohdy věci dogmaticky
nesprávné. Ale ani v tomto případě není spravedlivo generalisovati, jelikož i tu věc nese jednotlivec, a to buď spisovatel
sám anebo — v řídkých ovsem případech, jelikož množství
knížek takových vychází bez approbape nebo s approbací pouze
předstíranou — příliš, shovívavý recensent, jemuž dotyčným
Ordinariátem kniha k posouzení byla dána. Že by pak způ
sob, jak ve Francii pobožnosti se vykonávají a náboženské
věci pojímají, zasluhoval býti naskrze označen jakožto stav
inferiorní, nesrovnává se zajisté s pravdou. Cizí posuzovatel
sotva správně dovede posouditi náboženského ducha některého
národa. U Schella jeví se vůbec antipathie nejen ke všemu
francouzskému, nýbrž vůbec i ke všemu románskému v oboru
tom. Jsou mu proti mysli zejména způsoby, jimiž u národů
románských zbožnost se projevuje; zdát se mu, že z nich hrozí
nebezpečí pověry. Hraje tu tedy značnou úlohu předpojatost
a domýšlivost národnostní.
Zlé následky domnělého pochybeného názoru ve straně

' * • . »V .

*) Schell Der Kathol. als Pr. d. Port., 22—23.
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katolické vládnoucího doličuje Schell ještě drastičtěji těmito
slovy: „Nebezpečí plynoucí z toho, že katolicismus, jak Bůh.
jej
chce, mlčky klade se na roven katolicismu, jak od
' míti
*
lidí ve skutek se uvádí, nespočívá ani tak v tom, že se sku
tečnost a historie idealisují, nýbrž v tom, že se ideál snižuje
na míru nedokonalé skutečnosti“. A tím obklopují se prý
nimbem božství věci, jež jsou v pravdě jen bujnými výstřelky
pochybeného, ačkoliv snad dobře míněného náboženského my
šlení a snaženi.
K ospravedlnění takovýchto domnělých poblouzení na
straně katolické není prý možno dovolávati se zásady „vox po
puli vox Dei“. A při této příležitosti uznává Schell za dobré
ztropiti si posměch z t. zv. „jednomyslného souhlasu theologů
(unanimis consensus theologorum)“, an praví, že se to má
s oním „hlasem lidu“ rovněž tak jako s tímto „souhlasem theo
logů“ — že se prý totiž při tom ignorují všichni ti, kteří
tento „jednomyslný“ souhlas ruší! Při tom zapomíná Schell
ovšem že mluví-li se kde o jednomyslném souhlasu theologů,
béře se zřetel vždy k theologům závažným a vynikajícím
Právem, ač poněkud štiplavě podotýká k tomu Hóhler: „Ve
všech dobách a ve všech školách bývali vždy jednotlivá in
genia indisciplinata, jež neměla respekt před nižádným jiným
míněním, leč před svým vlastním; kdyby nesouhlas toho nebo
onoho takovéhoto theologa dostačil k tomu, aby se o jedno
myslném souhlasu theologů mluviti nesmělo, pak by se ovšem
o žádném učeni víry nemohlo říci, že obecně v církvi se
uznává“.*
)
(Pokrač.)

-- SMĚS. =
Kratší pojednání. — Rádce. — Kronika

0 užívání slovanského jazyka v posv. liturgii vydala S. R. C.
dne 5. srpna 1898 list k arcibiskupům, biskupům a ordinariům
provincií gorické, zaderské a záhřebské,
)
**
jimž ve 14 odstav-r————

f ’
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,
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*) Hdhler, o?c. 12.
**) Provincie gorická má suffragauní diecése: lublaňskou, porěcsko-pulj-
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cích rozsah užívání liturgického jazyka slovanského a poměr
jeho k obřadnému jazyku latinskému v oněch diecésích nově
stanoven jest.
Liturgickým jazykem slovanským jest rozuměti pouze
jazyk staroslovanský, ne lidový, a užívání tohoto jazyka staro
slovanského v liturgii prohlášeno především za „rea/e privile
gium certis inhaerens ecclesiis, minime vero ad instar privi
legii personalis, quod nonnullis sacerdotibus competat/ pro
čež se ukládá biskupům, aby dali vyhotoviti seznam kostelu,
které tohoto privilegia řádně požívají, a v případě pochybnosti,
že privilegium v některém kostele panuje, jest náležitě pro
kázat], že alespoň po třicet roků obřadný jazyk staroslovanský
skutečně v platnosti se udržuje. Kdyby pak ještě jiné pochyb
nosti neb obtíže vznikly, tu rozhodne v té příčině Š. R. C.
sama. — V jiných kostelích, mimo tyto privilegované, nesmí
se příště staroslovanského jazyka liturg. užívati, a tím méně
je dovoleno jej do liturgie zaváděti, právě tak, jako zakázáno
je užívati liturg. jazyka latinského v kostelích jazyka staro
slovanského.
Co se obřadných knih týče, jest užívati pouze knih pís
mem glagolským tištěných a Apoštolskou Stolicí schválených;
jinak tištěné neb sv. Stolicí neapprobovanó naprosto jsou za
kázány. Aby byl v každé diecési dostatek kněží, kteří by
schopni byli „ad ministerium in utroque idiomate,a mají
biskupové o to péči míti, aby kandidáti stavu kněžského jak
latiny tak staroslovanštiny znalí byli, a pak ješ^ před svěce
ním ustáno viti jednotlivé svěcence ke kostelu obřadného ja
zyka buď latinského nebo staroslovanského „explorata in an
tecessum promovendorum voluntate et dispositione/
Kdyby potom kněz ustanovený u kostela s obřadným
jazykem latinským měl sloužiti slavnou mši sv. neb hodinky
církevní zpívati v privilegovaném kostele jazyka staroslovan
ského, jest mu tohoto jazyka užiti, a podobně činiti jest v opáčném případě knězi, jenž přidělen jest kostelu jazyka staro
slovanského, v kostele jazyka latinského, jenž slavnou mši sv.
a hodinky zpívati musí zase latinsky. Avšak dovoleno je v ko
stelích jednoho obřadného jazyka kněžím u kostela s druhým
jazykem liturgickým ustanoveným, sloužiti privátní mši sv.
obřadným jazykem svého kostela.
Mezi slavnou mší sv. latinsky zpívanou dovoluje se po
zpívané epištole a evangeliu, kde zvyk ten zavládl, epištolu
a evangelium zpívati těÁ v jazyku staroslovanském (ne však
lidovém). Při tiché mši sv., latinské ovšem, smí se evangelium
v jazyku lidovém přečisti a vykládati po přeČtěném mešním
sikou, terstsko-koparskou, kerckou; zaderská provincie: dubrovnickou,
splitsko-makarskou, šibenickou, kotorskou, hvarskou a kotorskou; zá
hřebská provincie: djakovskou (bosensko-srěmskou) křiževackou (rit.
gr.) a senjsko-modrušskou.
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evangeliu latinském. Pro případ, že by ve farnosti přidělené
staroslovanskému jazyku obřadnému někdo z věřících nechtěl
dítko své dát i pokřtít, leč obřadným jazykem latinským, neb
že by snoubenci se zdráhali sňatek uzavřít, nebude-li posvátný
obřad vykonán jazykem latinským, má je farář poučiti a napomenouti; nedaji-li si říci, smí posvátné obřady vykonati la
tinsky, ale privátně; a právě tak jest si vésti v podobném
případě opačném ve farnosti jazyka latinského v příčině užití
obřadů v jazyku staroslovanském. — Jazyk lidový dovolen
při všech pobožnostech, které nejsou přesně liturgické, jak a
pokud tomu generální dekrety S. R. C. dovolují, ale jest ulo
ženo biskupům těch diecésí, kde týmž jazykem lidovým se
mluví, starati se o to, by zněni modliteb a zpěvů byla stejná;
rovněž smějí býti liturgické modlitby překládány do jazyka
lidového k soukromým pobožnostem věřících, avšak tyto pře
klady musí býti zkoumány a schváleny od ordinariatů. Kde
lid knězi sloužícímu starosl. jazykem zpívanou mši sv. odpo
vídá, nebo části mše sv. (Gloria, Credo, Sanctus a pod.) zpívati jazykem staroslovanským zvykl, smí i na dále tak býti,
„idque ut facilius evadat“ ordinariaty mohou věřícím dovoliti
(exclusive permittere) užívání příručních knih, v nichž jme
nované části liturgické v jazyku staroslovanském ne písmem
glagolským. nýbrž latinkou tištěny jsou.
Fr. Hrubík.
Komu přísluší právo

obsazovati místo ředitele kůru ? —

Městská rada v N. žádala, aby měla vliv při obsazování místa
ředitele kůru při tamním kostele, a to z těchto důvodů:
L. obsazovala po vyzvání dočasného faráře nižší místa
sluhů kostelních; 2. přispívala na výživu ředitele kůru; 3.
při obsazování tohoto místa neběží o vnitřní záleži
tost církevní, nýbrž o správu jmění, a z té příčinypo rozumu
§ 41. a § 42. zák. ze dne 7. května 1874 ř. z. č. 50 příslušný
vliv farní obci přináleží.
Žádosti této nebylo však v in^tanční cestě vyhověno a
proto byla proti zamítnuti jejímu podána stížnost k nej vyššímu
správnímu dvoru, který o ní dne 7. pros. 1898 jednal a takto
rozhodl:
ad 1. Toto obsazování spočívá dle připojených průkazů
bezpochyby na pouhé vzájemné shodě jak církevních orgánů
tak i městského zastupitelstva, jelikož dříve obsazování a od
měňování osobností na kůru působících příslušným způsobem
stanoveno nebylo. Z této vzájemné shody nelze odvozovati ani
jmenovací právo obce, které by se zakládalo na nepamětném
vykonáváni a používání, aniž lze právem předpokládati, že
se vzdala církev svých zásadních, jak po rozumu dřívějších
nařízení (dvorní dekret ze dne 13. října 1770, Theresianská
sbírka zákonů svazek VI. str. 293), tak po smyslu Čl. 15. stát
ního zákl. zákona ze dne 21. pros. 1867 ř. z. č. 142 jí přísluš
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ných práv v příčině samostatného obstarávaní kůru povola
nými orgány na všechny budoucí časy.
ad 2. a 3. Nároky obce nedají se hájiti a podporo váti
§§ 41. a 42. zákona ze dne 7. května 1874, neboť zákonná
ustanovení v nich obsažená měla by platnost, kdyby se je
dnalo o dotaci za službu na kůru. Ve sporu tomto však běží
o právo jmenování a propouštění ze služby, které se nikterak
netýká správy jmění kostelního, nýbrž jest vnitrní věcí cír
kevní, ježto ustanovené osobě starati se jest o hudbu a zpěvná
kůru, kterýžto požadavek rituelrň spadá v samostatný obor
činnosti církevní.
Jelikož obec městská jako farní obec v N. jinými práv
ními nároky, na jejichž základě by jí jmenování ředitele kůru
příslušelo, prokázati se nemohla a jelikož dle zákonných stano
vení právo to církevním orgánům přináleží, není v odpor
vzaté rozhodnutí nezákonné a musila stížnost jako neodůvod
něná se zamítnouti. (Ord. list Praž. 1899 č. 6.).
Křest dospělých in articulo mortis. — Jak známo, poža

duje a požadovala církev vždy pro křest dospělých, aby u nich
zjevná byla: a) libera voZuntas baptismum suscipiendi, 6) notitia
religionis Christian ae nec non yimi intentio seu recta motiva a
0 professio jidei. To častěji vyjádřeno v.Corpus iuris canonici,
k. př c. 5. D. 45., c. 9. X. V. 6. atd./ to hlásá katechismus
z nařízení sněmu Tridentského vydaný (části II. hlava II. ot.
37. nn.), totéž Stolice Apoštolská i v rozhodnutích kongregačních vícekráte opakovala. A na této zásadě své trvá a trvala
církev i tenkráte, když jedná se o udělení křtu sv dospělým
in articulo mortis. neboť vždy kladen požadavek, aby známost
učení křesťanského aspoň ve příčině těch věcí, jež jsou nutný
necessitate medii, mimo vši pochybnost byla postavena, a by
úmysl víru vyznati a křest svátý přijati aspoň nějakým způ
sobem projeven byl. To zřejmě vysvítá ze d.vou odpovědí,
které posv. Congregatio Officii dala na příslušné dotazy bi
skupu Quebeckému dne 25. ledna 1703 a dne 10. května
téhož r. 1703, dále z instrukce, udělené týmž posv. Sborem
apoštolskému vikáři Tché-Kiahgskému dne 6. června 1860, a
z dekrétu, daného od téže kongregace biskupovi Perthskému
(v Austrálii) dne 18. září 1850. Proto také, když roku loň
ského (1898) předložena jí byla nová .dubia téže inateriese
týkající, odpověděla S. Congr. Officii dne 30, března 1898
v týž rozum, dovolávajíc se v těchto svých odpovědích oněch
námi právě uvedených starších rozhodnutí svých
Uvedeme nejprve odpovědi její dané v březnu r. 1898;
aby pak obsah jejich úplně byl jasný, připojíme k nim i ona
starší rozhodnutí, na něž se tu posv. Sbor odvolává.

Směs:.

193

Feria IV., die 30. Martii 1898.
Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis delatum
fuit enodandum sequens dubium:
Utrum Missionarius conferre possit baptismum in articulo mortis
mabumedano adulto, qui in suis erroribus supponitur in bona fide:
I. Si habeat adhuc plenam advertentiam, tantum illum adhor
tando ad dolorem et ad confidentiam, minime loquendo de nostris
mysteriis, ex timore ut ipsis non crediturus sit;
II. Quamcumque habeat advertentiam, nihil ei dicendo, cum ex
una parta supponitur illi non deesse contritionem, ex alia vero prhdens non esse loqui cum eo de nostris mysteriis;
III. Si jam advertentiam amiserit, nihil prorsus ei dicendo.
Iu Congregatione Generali habita ab EE. ac RR. DD. Cardina
libus Inquisitoribus Generalibus, proposito dicto dubio, pravhabiioque
RR. DD. Consultorum voto, EEmi ac RRmi Patres respondere man
darunt:
Ad I. et II.: Negative, i. e. non licere hujusmodi mahume-

danis, de. quibus in primo et secundo quaesito agitur, sive abso
lute sive conditionate administrare baptismum; et dentur decreta
S. 0. ad Episcopum Quebecensem sub die 25. Januarii et 10.
Maii 1703 et Instructio S. Officii sub die 6. Junii 1860 ad
Vicarium Apostolicum Tche-Kiang.
Ad III. De mahumedanis moribundis et sensibus jam desti
tutis respondendum ut in decr. S. Officii 18. Septembris 1850
ad Episc. Perťhensem; id est: „Si antea dederint signa velle bapti
zari, vel in praesenti statu aut nutu aut alio modo eamdem disposi
tionem ostenderint, baptizat i posse sub conditione, quatenus tamen
missionarius, cunctis rerum adjunctis inspectis, ita prudenter judicaverit“.
Feria vero VI. die 1. Aprilis ejusdem anni, in solita audientia
R. P. I). Adsessori S. 0. impertita, facta de bis omnibus SSmo D.
N. Leoni Div. Prov. PP. XIII. relatione, SSmus resolutionem Emorum
Patrum adprobavit.
J. Can. Mancini, S. R. et U. Inquis. Not.

Odpovědi dané biskupu Quebeckému.
25. Jan. 1703. — Quaeritur utrum antequam adulto confe
ratur Baptisma, minister teneatur ei explicare omnia Fidei nostrae
mysteria, praesertim si est moribundus, quia hoc perturbaret mentem
illius. An non sufficeret si moribundus promitteret fore, ut ubi e
morbo convalescet, instruendum se curet, ut in praxim redigat quod
ei praescriptum fuerit.

R. Non sufficere promissionem, sed missionarium teneri adulto
etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare mysteria
Fidei quae sunt necessaria necessitale medii, ut sunt praecipue my
steria Trinitatis et Incarnationis.
10. Maii 1703. — Quaeritur an missionarius possit conferre
Baptisma, aliaque Sacramenta infirmo barbaro cui explicata sunt ReliČaidp. katol. duch. XXXX. (LXV).
13
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gionis mysteria, quique pollicitus est observaturum se mandata; mis
sionarius autem certus est quod non promiserit ea servaturum nisi
hoc tantum motivo, scilicet, quod nolit ei contradicere. Multae ipsi
supersunt rationes dubitandi, num moribundiis sit bene instructus,
quia missionarius linguae barbarae rudis fere atque impertus non po
tuit nisi obiter explicare mysteria sublimia excedentia captum barba
rorum, et quamvis moribundus affirmet se omnia capere, exteriora tamen
et exiguitas devotionis persuadent id moribundum dicere ex compla
centia, ita ut si alius ad eum accederet qui diceret, quod omnia quae
dicta sunt ei nihil sint nisi merae fabulae, etiam, sunt fabulae, re
sponderet barbarus complacendi gratia. Hoc autem oriri potest ex
duobus principiis: Primum quia non capit, quae ei dicuntur: secundum
ex animi levitate, ita ut eo ipso momento, quo dicit: credo et fa
ciam, credat revera, et exequi velit, sed minima ratione contraria
sententiam mutabit: quod tamen constat quod barbarus nollet uri in
inferno, et sic affirmatio ejus possit esse vere ex intimo cordis; dif
ficultas est, utrum credat esse iufernum, an vero audiat quae dicta
sunt ei tanquam historiam sibi narratam, quae vera et falsa esse
potest.
2. An possit baptizari adultus rudis et stupidus, ut contingit
in barbaro, si ei detur sola Dei cognitio, et aliquorum ejus attribu
torum praesertim justitiae remunerativae et vindicativae, juxta hunc
Apostoli locum: accedentem ad Deum oportet credere quia est et
remunerator est, ex quo infertur adultum barbarum in certo casu
urgentis necessitatis posse baptizari quamvis non credat explicite in
Jesum Christum.
3. Utrum missionarius teneatur barbaris adultis baptizatis aut
baptizandis omnia praecepta legis positivae divinae intimare, prae
sertim ea omnia quibus sese submittere difficultatem haberent, ut ejus
modi barbari securitate conscientiae fruantur, licet ea praecepta non
observent quae ignorant, eo nitentes juris axiomate: lex non obligat

nisi fuerit promulgata.
R.: Ad I. Non licere, si missionarius sit moraliter certus,
prout in dubio asseiitur, barbarum infirmum non sufficienter juxta
proprii captus mensuram intellexisse mysteria religionis Christia
nae sibi explicata, aut ea sufficienter non credere, et tx solo motivo
non contradicendi promittere se servaturum mandata ejusdem religionis.
Si vero missionarius prudenter credat infirmum barbarum, quando
dicit: credo et faciam, revera tunc sufficienter credere serioque pro
mittere se servaturum, ut supra, debere baptizari.
Si autem de praedictis missionarius dubitet, et tempus non sup
petat illum melius instruendi, immineatque perciculum mortis, debere
itidem baptizari sub conditione.
Ad n. Missionarium non posse baptizare non credentem expli
cite in Dominum Jesum Christum, sed teneri illum instruere de
omnibus iis quae sunt necessaria necessitate medii juxta captum
baptizandi.
Ad III. Teneri omnia praecepta legis positivae divinae
ntimare.
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Instrukce daná apoštolskému vikáři Tcké-Kiangskému dne 6.
června 1860.
In foliis ab Amplitudine Tua ad S. C. de Propaganda Fide
transmissi«, exponebatur quemdam missionarium saepius appellari ad
conferendum baptismum adultis moribundis qui, licet profiteantur
propositum sibi baptismum se libenter recepturos, se vere renuntiare
diabolo, credere in Deum, et anteactae vitae poenitere, attamen ex
circumstantiis maximum relinquunt dubium circa sinceritatem hu
jusmodi dispositionum; supradictum vero missionarium consulere vo
lentem ex una parte reverentiae Sacramenti, et ex altera parte saluti
aeternae infirmi jamjam morituri, conferre baptismum sub hac condi
tione: „si tu es vere dispositus“, expresse intendens se non bapti
zare sepositis bonis dispositionibus. Hinc quaerebatur: I. Utrum talis
modus conferendi baptismum licitus sit vel non.
Exponebatur praeterea nonnullos ex illis infirmis, recepto sub
hujusmodi conditione baptismo, postea supervivere, imo et aliquoties
e sua infirmitate penitus convalescere, et posse rectius disponi; et
quaerebatur. II. Utrum ipsi superviventes et rectius dispositi debeant
indiscriminatim omnes rursus baptizari, saltem sub hac conditione:
„si non fuisti baptizatus“.
S. Congregatio Supremae et Universalis Inquisitionis, cujus judi
cio haec dubia delata fuerunt, maturo super iisdem adhibita exami
ne, sub feria IV. Augusti 1870
)
*
respondendum mandavit praesenti
instructione.
Explorata res est tres in adulto requiri dispositiones ad Baptis
mum nte suscipiendum, fidem nempe, poenitentiam et intentionem
illum percipiendi. Fides profecto necessaria est, qua adultus debet
esse sufficienter instructus, juxta propriae intelligentiae mensuram de
mysteriis Christianae Religionis et ea firmiter credere; et necessaria
item est poenitentia, qua debet peccata sua dolere et actum elicere
vel contritionis vel attritionis; ac tertio uecessario requiritur intentio
seu voluntas suscipiendi hoc Sacramentum, eaque deficiente, non im
primitur in adulto baptismatis character. At enim vero fides et poeni
tentia in adulto requiruntur, ut licite sacramentum suscipiat et fructum
sacramenti consequatur; intentio vero necessaria est ad illud valide
consequendum, adeo ut qui baptizatur adultus sine fide ac poenitentia,
illicite quidem at valide baptizatur; et contra qui baptizatur absque
voluntate sacramentum suscipiendi, nec licite nec valide baptizatur.
Histe praemissis, facile est dignoscere missionarium in proposito casu
non bene se gessisse, quando baptismum administrans adulto mori
bundo, eodem calculo habuit dispositiones requisitas ad baptismum li
cite administrandum, et eas quae ad illum valide percipiendum neces
sario requiruntur. In dubio enim utrum adultus morti proximus suffi
cienter instructus sit de fidei mysteriis et ea sufficienter crediderit,

*) Tak v Collectanea Propagandy, n. 589. a v Monitore ecclesiastico, 31.
ledna 1898, p. 241.
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atque in dubio utrum ipsum anteactae vitae sincere . poeinteat, quum
monis necessitas urgeat, sacramentum absolute administrare ei debet
absque ulla conditione. In dubio veio utrum ipse \erc intendat bap
tismum suscipere, si praevio diligenti examine de hac intentione adhuc
dubitetur, baptismus conferri debet sub conditione: dummodo sit
capax baptismi. Ne tamen norma quaedam desit hujusmodi missionario,
hic adnexum Amplitudini Tuae transmittitur decretum ejusdem Congre
gationis Supremae et Universalis Inquisitionis latum feria V. coram
SSmo die 23. Augusti 1703 super quaestione ab Episc* po Quebec,
proposiu. Praeterea nec bene se gessit missionarius quando baptismum
•confeiens sub conditione, intendit se nou baptizare sepositis bonis di
spositionibus in suscipiente baptismum; nam in casu missionarius debet
tamum intendere se baptizare 'quatenus suscipiei s .-it capax baptismi, id
est illuni sincere percipere velit.
Tandem quoad secundum dubium animadvertendum est baptis
mum ne sub conditione quidem passim ac temere esse itera- dum, et
tunc solum conditione uti licere cum prudens ct probans subest dubi
tatio an quis fuerit valide baptizatus, quemadmodum traditur in Catechismo Romano, P. 2., de Sacramento Baptismi, n. 57.
Ceierum si praedicta dubietatibus missionariorum diluendis non
sufficiant, eas Amplitudo Tua 8. Congregationi exponere curabit ut
omnibus perpensis circumstantiis remov.-antnr
Dr. Jos. Tumpach.

Mommsenův názor o pronásledování křesťanův. — Nejde
tu o nic menšího než o překvapující napohled thesi: římský
stát křesťanství nepronásledoval! Že pohanská luza v prvních
stoletích po Kr. proti křesťanům řádila, že římští státníci a
úředníci křesťany žalářem a smrtí pokutovali, o tom ovsem
nikdo nepochyboval aniž kdy bude to moci bráti v pochybnost.
Nelze prý však tvrditi, že by tato státní opatření mohla bytí
nazvána pronásledováním křesťanského náboženství. N,ěboť
prý k pronásledování náboženskému náleží především nábo
ženská pohnutka, totiž nenávist ku křesťanství. A tu prý
ovšem pohanská luza touto nenávistí snad sváděna byla k ná
silnostem, avšak státník římský prý byl jí prázden. A takž
možno prý mluviti nanejvýše jen o pronásledování křesťanův
pohanskou luzou, nikoliv však — aspoň v prvních dvou sto
letích nikoliv — o pronásledování se strany státu. Názor
ten pronesl Th. Mommsen již r. 1886 a odůvodnil jej šíře
v pojednání nadepsaném -Der Religionsfrevel nach römischem
Recht“, jež uveřejněno bylo r. 1890 v -Historische Zeitschrift“.
Názor Momsenův přijali mnozí velice příznivě; tak angličtí
badatelé W. M. Ramsay a E. Gr. Hardy, dále hollandský
učenec M. Conrat a známý Berlínský professor Harnack. Na
proti tomu francouzští učenci L. Guérin a P. Allard vyslovili
se proti tomuto názoru. Nej nověji psal proti Mommsenovi C.
A Kneller S J. ve „Stimmen aus Maria-Laach“ 1898 (seš.
6. a 7. . Praví, že tvrzení M.-ovo nemůže nám býti lhostejno.
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Neboť jestliže byli římští úředníci dosud mylně pokládáni za
pronásledovatele křesťanův, pak také pokládány byly oběti
jejich úředních opatření neprávem za mučeníky, neboť «mar
tyrem non Jácit poena, sed causa“. Názor M.-ův vyznívá v tento
•asi smysl: Římský stát trestal křesťany nikoliv pro jejich víru,
nýbrž pro jiné zločiny, jako pro vraždu dítek a krevní smil
stvo, z nichž byli obviňováni, dále proto, že zdráhali se prokazovati císaři poctu spojenou ,s náboženskými obřady, tedy
pro uražení veličenstva; a vše ostatní konečně, cokoliv stát
římský proti křesťanům podnikal, nebylo leč policejním zakročováním, k němuž stát sáhal výhradně jen z důvodův poli
tických a nikoliv z nenávisti náboženské. Proti tomu právem
namítá Kneller, že v hist. pramenech není proto dokladův, že
by křesťané skutečně pro uvedené zločiny byli odpraveni,
připomíná dále, že modloslužebná pocta osobě nebo obrazu
panovníkovu byla od nich výslovně žádána jakožto znamení
odpadu od křesťanství, a dokládá konečně, že křesťané sku
tečně jakožto křesťané byli obžalováni, odsuzováni a odpravováni. V dalším pojednáni pak zabývá se Kneller pojmy „pro
následovatel“ a „pronásledování“, a dochází k tomuto závěru:
Útisky křesťanství činěné, a to i útisky v prvých dvou stole
tích, musí pokládány býti za skutečné pronásledování křesťanův
a za skutečné pronásledování náboženské,, a tímto jménem by
vším právem i pak byly označovány, kdyby bývaly politické v
důvody vzbudily u římských panovníkův nenávist proti kře
sťanům, anebo kdyby snad se bylo právníkům a státníkům
bývalo zachtělo křesťany pod jakoukoliv záminkou týrati;
nezáležíť na tom, co se předstírá, nýbrž na skutečnosti, a pro
následování, jež v první řadě proti náboženství, a teprve ve
druhé řadě proti jeho přívržencům Čelí, nepotřebuje teprve
státi se náboženským pronásledováním náboženskými pohnut
kami, onoť jím již jest svým předmětem. — Jelikož pak do
savadní názor o pronásledování křesťanství nevychází hlavně
od pojmů „pronásledovatel“ a „pronásledování“, nýbrž přede
vším se táže, čeho třeba jest k podstatě mučenictví, zkoumá
Kneller dále, co rozuměti dlužno mučeníkem a mučenictvím, '
a čeho se strany pronásledovatele jest třeba, aby smrť proná
sledovaného právem nazvána býti mohla mučenictvím. Dovo
zuje proti Mommsenovi, že „svědectví
**
(uanitQiov) mučeníkovo nespočívá v tom, aby před soudcem vyznal, že jest
, křesťanem, aniž že k mučenické smrti jest třeba, aby ortel
motivován byl officielním vyznáním víry křesťanské. Názor
Mommsenův, pokud spočívá na modifikaci dosavad běžných
pojmů, není dle úsudku Knellerova Šťastný: po stránce histo
rické hodlá Kneller probrati názor ten později.
/>r. A. Podlaha.
Požehnáni s Nejsv Svátosti v ostensoriu po slavné mši sv.
S assisteneí. — Dle ceremoniálu biskupského, má-li se udélovati po-
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žehnání monstrancí, celebrant sám vezme do rukou ostensorium na
oltáři stojící a dá požehnání. Než dle obyčeje, jaký i u nás a jinde
zavládal, jáhen vezme do ruky ostensorium a podá je célebrantovi, a po udělení benedikce podá je celebrant jáhnovi a ten je
postaví na oltář. — I tázal se P. Dauby, ředitel ústavu sv. Miku
láše v Paříži, kde týž obyčej panuje, zdaž při tomto dvojím odevzdá
vání ostensoria, jáhnem celebrantovi a celebrantem jahoovi, má se zachovávati ritus, jaký jest jředepsán pro Zelený čtvrtek, pro svátek
Božího Těla před processím a po průvodě s Nejsv. Svátostí, kde totiž
před processím jáhen stoje biskupovi klečícímu ostensorium podává
a po ptocessí od biskupa stojícího je přijímá a na oltář staví. —
Posv. Sbor obřadový odpověděl dne 14. ledna 1898: „Aut setvatur
ritus a Caeremoniali Episcoporum lib. II. cap. 33. § 27. ptaesciiptus
(dle něhož biskup sám, bez pomoci jáhnovy, ostensortum béře a po
požehnání zase sám je na oltář staví), aut, iux<a praxím Romanam,
Diaconus ostensorium celebranti tradere vel ab eodem reciper« potest,
utroque staňte.“
Dr. Jos. Tumpach.

Hromničky. (Jich prodej, užívámí, benedikce}. — Dotaz.: a)
Mohou se prodávati hromničky, když byly posvěceny? &) Mohou věřící
užívati posvěcené hromničky po více let anebo pouze jeden rok? c)
Může nebo má se znova posvětiti hromnička v minulém roce posvěcená
a buď úplně nebo z větší nebo z menší části zachovaná? Mnozí du
chovní mají o této věci různý náhled, což není ku prospěchu věřících,
kteří potřebují důkladného o tom poučení. Dosud však takové poučení
nelze nikde v knize nalézti.
J. K.
Odpověď: Benedikce nad hromničkarni vyřčená vztahuje se na
majetníka jejího a vůbec na ty, kdož ji s nábožným úmyslem chovají
a při rozžaté za jistých okolností, jmenovitě v čas bouře a za posled
ního zápasu těžce nemocných, nábožně a důvěrně se modlí.
Benedikce hromničky náleží k těm, které se v liturgice nazývají
„benedictiones invocativae“, svěcení. Skrze tuto benedikci nenabývá
svíce sama karakteru posvátného, tak že by se jí jediné k účelům boho
služebným užívati smělo. Benedikce tyto vůbec nemají toho následku,
že by věc „posvěcená“ byla z užívání obyčejného naprosto vyloučena;
povinná úcta k modlitbám a žehnáním církevním jenom toho žádá,
by svěcené věci nebyly chovány na místě neslušném (in loco sordido),
k účelům neslušným neb až nemravným aby se jich neužívalo, ani se
jimi lehkomyslně neb až pohrdlivě pohazovalo.
Další zásada vůbec uznaná jest, že benedictiones invocativae
mohou se opakovati na téže osobě a na témže předmětu, jehož bene
dikce platí osobám, kteréž ho užívají.
Z těchto zásad vysvítá: 1. že hromničky lze prodáván, ale ne
za cenu vyšší proto, že svěceny jsou, a také ne o-obám, o kterých
by se mohlo souditi, že jich s úctou náležitou chovati neb užívati ne
budou ; 2. že mohou věřící užívati hromnice i uěkolik let za sebou; 3.
že tedy může, ačkoli třeba není, hromnička v minulé n roce posvěcená
znova hýli svěcena. Vždyť také o svíci velikonoční (paškálu) svorně
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soudí liturgisté, že jednou svěcená se může v letech následnjících svě
tití zase, a že třeba jest jenom zasaditi nová zrna kadidlová.

Dr. Ant. Skočdopole.
Stav duchovenstva v protestantském Německu a v kato
lickém Rakousku. — Professor, který přišel nedávno do naší říše
(katolické) z Němec (protestantských), označil materielní bídu vět
šiny kněžstva jako závažnou příčinu naší poměrně nepatrné
literární produkce. Pravil totiž při přednášce: Podivil jsem se při
šed z Němec, jak zde v Rakousku žije klérus namnoze v nuzných materielních poměrech. Slyšel jsem, že chce-li si venkovský kněz koupiti
nějakou knihu, nezbývá mu nic jiného, než aby se 2 dny postil. Appel
loval pak na bvaiou povinnost povolaných činitelů ku zjednání nápravy,
aby klérus měl aspoň tolik, kolik mají jisté třídy s nižším vzděláním.
Je to zajisté charakteristické vysvědčení pro naši katolickou říši i pro
nás a netřeba k němu dalších poznámek.
J. P.
Prof. Dr. H. Schell. — Dekretem posv. kongregace indexu ze
dne 23. února 1899 dány na index spisy univ. professora würzburského Dra. Hermanna Schella: „Katholische Dogmatik“, „Die gött
liche Wahrheit des Christenthums“, „Der Katholicismus als Princip
des Fortschritts“ a „Die neue Zeit und der alte Glaube“. Avšak
„autor laudabiliter se subiecit“. Pravý katolík, pravý muž! Čin ten ho
ctí a povznáší.
Přednášky O církevním uměni, jež péčí Akademie křesťanské
pořádány byly již loni, konány letos zase, a to od 14. ledna do 18.
března, vždy v sobotu o 6. hodině večerní. Obsahem svým připojovaly
se k cyklu louskému. Řadu jich otevřel prof. Drozd, promlouvaje
o tom, „kde dO'ahuje uměni svého vrcholu“. Pak přednášeli násle
dující pánové: Dr. Boh. Matějka o „základních ideách středověké
architektury“, sochař Ant. Popp o „sochařství ve službě církve“,
malíř Sigm. Rudl „o malbě církevní“, Dr. F. Jiřík „o moderním
malířství církevním“, Dr. Č. Zíbrt o „Čechách xýtvarnickýcb“, Dr.
A. Podlaha o „rouchách bohoslužebných“, pasíř Jos. Hirš „o ná
dobách posvátných“ a Dr. Vojt. Nováček o „zásluhách některých
našincův o umění vůbec a církevní zvláště“. Přednášky byly velice zají
mavé, poutavé, poučné a instruktivní. Všém předuášejicím patří tudíž
upřímný dik za jejich snahu a obětavost. A téhož diku zasluhuje
i Akademie křesťanská, jež přednášky ty pořádá. Je to podnik šle
chetný a Akademie hodný. Dá Bůh, že bude v přednáškách těch po
kračováno.
Úmrtí. — Dne 12. února t. r. zesnul v Pánu P. Ivan Adolf
Wagner, bibliothekář staroslavné královské kanonie Stra ovské v Praze,
maje 54 léta věku svého. Byl to muž' povahy velice milé, kněz zbožný
a ve svém úřadě jako knihovník ke každému přeochotný, jenž dovedl
návštěvu v nádherné bibiiothece Siónské učiniti všem příchozím milou
a památnou. Byl pak zesnulý uejeu svědomitým pokladů literárních
opatrovuíkem, nýbrž i dobrým jich znatelem a literatury pěstitelem.
„Časopis duchův.“ přinesl z jeho péra několik příspěvků. Posledním byl
posudek krásné knihy sv. Alfonsa „O oběti Ježíše Krista“ v č. 2.
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tohoto ročníku a recense snisu „Jobanna von Arcu, kterou přinášíme
v tomto sešité. VIVAS CVM SANGTIS.

LITERATURA.
Recense — Rozhledy,

Napsal Arnošt Hello. Přeložil a vignety
kreslil S. Bouška. S mnohými obrazy dle starých a nových
mistrů. Vzdělávací knihovna katolická. Svazek V. Pořádají
• Dr. J. Tumpach a Dr. A. Podlaha. V Praze 189 . CyrilloMethodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrby.
Knížečka pěkná, úhledná svým obsahem i svou úpravou.
Je to poesie v prose, a tak milá a svěží poesie, dýšící libou
vůní, naplňující duši blahým pocitem.
P. Sigismund Bouška, kněz řádu sv. Benedikta starobylého
monastýru v Břevnově, jenž toto dílo českému čtenářstvu po
dává, není nováčkem v písemnictví českém. Chvalně znám
jest svými verši na českém parnasse. Jeho kniha veršů „Pietas" s pochvalou přijata v literatuře básnické, prošla bez úrazu
nejpřísnější kritikou, kteréž podléhá každý literární zjev ne
soucí na sobě ráz katolického přesvědčení. Ten, kdo ji přečetl,
ať již holduje kterémukoli směru v umění, nemůže neuznat i
tvůrci jejímu hluboký talent básnický, jakož i mistrovství ve
•formě. Nadějný tento syn sv. Benedikta již od desítiletí pilně
■zabývá se studiemi katolických básníků francouzských a mnohé
'Cenné práce těchto u nás neznámých velikánů převedl v ladné
roucho české, čtenářstvo naše s povděkem vítá i tuto novou
jeho prácí, ve kteréž seznamuje nás s dílem nad jiné zářivým
geniálního publicisty francouzského Arnošta Helia. Není to
holá fráse, činíme-li tento pochvalný posudek. Vždyť známo,
s jakou pozorností naslouchali účastníci loňských kněžských
exercií v semináři Pražském, když se při obědě přečítaly
Podobizny Svatých.
..Physionomies de Sáints“, vlastně tvářnosti Svatých nebo
Výrazy tváře Světců, nejsou obyčejné životopisy Svatých^
jsou to spíše jakési filosofické duševní portraity skizzované
mistrnou rukou myslitele, který dovedl v duši lidské čisti tak,
jako my rozeznáváme ve tváři lidské různé rysy. Helioví ne
jednalo se o úplnost a podrobnosti, —' vybral si ze života
každého jen to význačné, čím právě žije v paměti nebes i
země, co jej právě svátým činí. Proto právě není jedna kapi
tola jako druhá stejná, je tu naopak různost néjbujnéjší. Jsou
to úvahy, meditace, trefné aforismy, jiskry, jež samy sebou
nutí k přemýšlení, k úvahám. Bude to výtečná pomůcka ke
kázáním, zejména k tak zvaným konferenčním řečím, k nábo
Podobizny Svatých.
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ženským přednáškám spolkovým, ke katechesím ve škole i při
odpoledních službách Božích.
Spisovatel vybíral z kalendáře pořadem měsíců povahy
zvláště markantní a podává je jako vynikající typy křesťan
ské dókonalosti. XXXVII kapitol — 37 drahokamů. Nevíme
ani, které dáti přednost. Překrásné ctění plno duchaplných
sentencí poskytují kapitoly: Mágové, Obráceni sv. Pavla, Simeon a Anna, Sv. Josef, Zvěstování Panny Marie, Ezechiel,
Srdce Páně,' Sv. Jan Křtitel, Sv. G-oar, Sv. Anna, Sv. Helena,
Nalezení sv. Kříže, Sv. Kateřina Janovská, Sv. Terezie, Sv.
Jan z Mathy atd.
P. překladatel přičiňuje životopis spisovatelův. Jeví se
nám tu Arnošt Hello jako vzor katolického spisovatele laika,
myslitele v pravdě universálního, filosof, právník, theolog —
literát posvěcený vyšším světlem. Jako byl jehč život příkladný
v opravdivé křesťanské zbožnosti a v skromné, neunavené
činnosti, tak krásná i jeho smrt. Několik minut před svým
skonem pronesl slova, v nichž značí se celá jeho filosofipc Vy
stupuji k Původu všech věcí: Je remonte au Principe. A pak
zašeptal: Adieu! t. j. s Bohem — a za chvíli na to: A Dieu
— k Bohu.
Sloh, jako myšlenky skvostný, jak toho dovedou jen
Francouzi, brillantní. A dáváme svědectví p. překladateli, že
se mu celkem podařilo, krásné toto dílo francouzského spiso
vatele přenésti v krásné roucho české. Jak se p. Sigmund
Bóilska vžil v mistrný sloh svého francouzského vzoru, doka
zuje životopis Hellův, práce to p. překladatele, kdež dovedně
napodobil francouzského autora „Podobizen Svatých“. O P.
Sigmuňdu Bouškovi říci můžeme, co čteme na str. 237: „Je
to plodná práce: překladatel, který ji počal s odvahou, do
končil jí s láskou.“
P. Sig. Bouška projevil se tu pravým synem sv. Benenedikta, dovedl nejen překládati a uměle stylizovati perem
sloh — ale i malby a vignety, začež mu přísluší plné uznání.
Spis tento co nej vřeleji odporučujeme.
Prof. Jos. Havránek.
Metafysika obecná. Napsal Ph. Dr. Eugen Kadeřávek. S approbací nejdůst. kníž. arcibisk. konsistoře Pražské a s přivole
ním představených řádových. V Praze 1899. Cyrillo-Meth.
knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrby. Cena 1 zl. 20 kr.
Theologie a filosofie byly, jsou a zůstanou vždy vědami
sobě velice příbuznými a na vzájem sebe doplňujícími, byť
i zástupcové jejich někdy v tuhém proti sobě odporu se octh
a jedni druhým důležitosti popírali. Za našich dob více než
kdy jinde počínají theologové uznáváti důležitost filosofie
vůbec a pro theologické studium zvláště. Odtud snahy theo
logů o vydávání spisů čistě filosofických ovšem se zvláštním
zřetelem k nauce křesťanské a abych tak řekl ku křesťanské
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filosofii v životě skutečném nejvíce osvědčené. K takovým
pracím sluší přičítati i nadřečený spis „Metafysika obecná“,
jejž napsal Ph. Dr. Eugen Kadeřávek. Po výkladu o tom, co
jest filosofie, o poměru jejím k ostatním vědám, o rozčástění
jejím a o methodě filosofické pojednává p. spisovatel Ý první
knize o jsoucnosti všeobecnin a v druhé knize: „V čem záležejí všeobecniny“. (O bytci, bytnosti a jsoucnosti, o kónu a
mohoucnosti, o jednotě, o pravdě, o dobru, o kráse, o dokona
losti bytosti, o podstatě, o případcích, co jest příčina). Uzná
váme rádi upřímnou snahu p. spisovatelovu, aby po způsobu
filosofů opravdu přemýšlejících luštil navržené otázky. Sloh
zdá se býti místy poněkud těžký. Jinak jest si přáti, aby
toto navedení k důslednému myšlení a střízlivému přemítání
našlo hojně čtenářů a zejména aby lidé mající akademické
vzdělání z tohoto a jiných spisů o filosofii křesťanské jednají
cích hojně a rádi čerpali.
Prof. Jan Drozd.
Johanna von Arc, die ehrwürdige Jungfrau von Orleans. Von
Heinrich Debout, Apostolischer Missionär. Mit 36 Text-Il
lustrationen. Autorisierte Übersetzung. Mit bischöflicher
Approbation. Mainz 1897. Franz Kirchheim. VI. 348 str.
80. M. ,2’50.
Knížka tato vydána byla r. 1890. v jazyku francouz
ském. Ježto se spisovatel její všemožně přičinil, aby posvát
nou vznešenost Panny Orleanské v pravém světle představil
a náležitě vylíčil, došla snaha jeho ve Francii uznání všeobec
ného. Více než 40 biskupů schválilo a svým požehnáním a
blahopřáním doprovodilo knihu jím sepsanou. Nejlepším vsak
hodnoty a cennosti její důkazem jest, že během necelých étyř
roků ve 42.000 výtisků prodána byla.
Spisovatel praví, že Bůh povolal rekovnou bojovnici Johannu, aby Francii z moci anglické vysvobodil. rNepostaví ji
snad, pokračuje pak, ozdobenou svatozáří blahoslavených ne
bešťanů, proti vždy mocněji rostoucím příbojům materialismu
v době naši? Rozsudek Církve sv. nás o tom poučí/ A hle!
zavedením processu o blahořečení Panny Orleanské dne 27.
ledna 1894 sv. římská Stolice na otázku tu stkvěle odpověděla.
I myslíme proto, že náleží nyní všem věrným katolíkům,
aby důkladně poznali život omilostněné panny té a ji pak
tím více ctili a milovali, by poznali osudy rekovné této a
zbožné dívky, které teprve během posledních let dle auten
tických pramenů objasněny a na jisto postaveny byly. V tom
poslouží jim knížka naše výborně. Kdo ji přečte, bez prospě
chu jí neodloží, v mnohém zajisté pooprav křivé náhledy o
reky ni této na základě nepravých údajů dějepisných a kusů
divadelních dosud chované a pozná, že Jeanne ďArc byla
opravdově a skutečně osobou Bohem vyvolenou a omilostně
nou, jíž Všemohoucí k tomu použil, aby národ francouzský
z moci anglické vymanil. Pohříchu však, jako tak mnohému
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velikánu se dařilo, nebyla od vrstevníků poznána a dle zá
sluhy oceněna, nebylo jí uvěřeno; ano byla od nepřátel svých,
aniž by přátelé k osvobození jejímu něčeho byli podnikli, i
k smrti mučenickó odsouzena. Na hranici byvši upálena skon
čila mladistvý život svůj jsouc sotva 19 let stará. Církev sv.
se jí však ujala a čest nepřáteli uloupenou opět jí navrátila.
Pozorný .čtenář dobře pozná, že podivuhodná dívka tato, Bo
hem skutečně omilostněna jsouc, při všech skutcích svých to
liko dobrotivosti, pokorou, myslí čistě panenskou, prostotou
nelíčenou a úplnou odevzdaností do vůle Boží vedena byla a
že všecky ty obdivuhodné a rekovné skutky své toliko ve
jménu Božím a mocí nadpřirozeného poslání svého vykonati
mohla.
Překlad německý, nejdůst. panem biskupem Mohučským
schválený a vřele odporučený, vyšel předešlého roku v úhledné
úpravě tiskem. Překlad jest dobrý, řeč bezvadná a čistá, sloh
lehký a obsah knihy tak zajímavý a napínavý, že se čtenář
od ní ani odloučí ti nemůže, spěchaje, aby co nejdříve seznal
hrdinné skutky a smutný osud Bohem vyvolené rekyně. čte
nář se opravdu i poučí i příjemně pobaví. Odporučujeme knihu
tu co nejvíce. Cena jest mírná.
Bylo by záhodno, aby se někdo té práce podjal a životo
pis Panny Orleanské z originálu francouzského na jazyk český
převedl, by i naše intelligentní třídy — obzvláště mládež stu
dující — život této Bohem omilostněné a nám vlasteneckým
Cechům především sympatické panny správně poznaly a zá
sluhy její o svobodu a politickou samostatnost národa fran
couzského oceniti dovedly. Prospělo by se záslužnou prací tou
zajisté i veledůst. pp. bratřím v duchovní správě i na střed
ních školách pracujícím, ježto, jak pevně doufáme, ctihodné
Panně Orleanské Církví sv. česť oltáře co nejdříve udělena
bude.
Ivan Wagner, bibliothekář.
Bibliothek für Prediger. Herausgegeben von P. A. Scherer. V.
Band. Die Feste des Herrn. I. Hälfte. S. 1—416. Mk. 4. —
Herder’sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau 1899.
S potěšením, které způsobilo vydání Čtyř prvních dílův,
obsahujících kazatelskou pomůcku k řečím nedělním, uvítají
kazatelé zajisté i toto pokračováni. — Od svátku Narození
Páně až do Velkého pátku uvádí nám část právě vydaná způ
sobem v prvních dílech užívaným: t. j. úvahou liturgickou,
výkladem homiletickým, nástiny Četných kázaní a výborem
themat, v jednotlivé svátky Páně, jak v roce církevním zařá
děny jsou. Na str. 3—82. pojednáno o Narození P., na str.
83—129. o svátku Obřezání P., na str. 130—184. o Zjevení
P., na str. 185—228 o svátku Nejsv. Jména Ježíš; na str.
229—416 o svátém témdni. Jak shledáno již v dílech přede
šlých, i zde výbor nástinův a themat pořízen z děl kazatelů
jména proslulého, a poznámky liturgické i výklad homiletický
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svědčí o pilné a svědomité snaze, kazatelům podati více než
snůšku povrchních promluv k holému odříkání.
Dr. Jos. Doubrava.
Homiletik ais Anweisung, den Armén das Evangelium zu predigen. Von Alban Stolz. Nach dem Tode des Verfassers
herausgegeben von Dr. Jakob Schmitt, Domkapitular zu
Freiburg i. Br. Mit Approbation des hochw. Herm Erzbischofs von Freiburg. Zweite Auflage. Freiburg im Breisgau.
Herder 1899. Stran XVI a 307, cena 2’40 Mk., váz. 3’80 Mk.
Nakladatelství Herderovo podjalo se záslužné úlohy, vydati sebrané spisy zvěčnělého Albana Stolze. Svazek 13. této
sbírky podává nám v druhém již vydání jeho „homiletiku“.
Kniha tato vydána byla poprvé již po smrti spisovatelově, r.
1885, Drem. Jak. Schmittem, jenž rukopis k tisku upravil a
mnohé poznámky a vysvětlivky přičinil, jimiž některe jedno
stranné nebo nesprávné náhledy v „homileticé“ uvedené na
pravou míru uvádí. Druhé vydání podává nám původní text
Stolzův nezměněný, ale poznámky psou opraveny, rozšířeny a
novými rozmnoženy, hlavně pomocí prof. Dra Kepplera.
Upozorňujeme na toto zajímavé dílo proslulého spisova
tele, jenž v něm snaží se podati kazatelům návod, jak by „chu
dým evangelium zvěstovali“, t. j jak by i méně nadaným a
málo vzdělaným posluchačům slovo Boží tak upravili, aby
bylo vydatnou potravou duší Jest to jakási speciální homiletika, v niž spisovatel v pravém slova smyslu populárním svým
způsobem ukazuje, jak by se lidu populárně kázat i mělo. Nedá
se však upřiti, že některé jeho náhledy nejsou ve všem správné
a proto jsou poznámky Schmittem a Kepplerem přičiněné
zcela na místě. Kniha nabývá- jimi ceny zvláště pro kazatele
mladší a poslouží každému k poučení, vytříbení náhledů a
povzbuzení.
Jos. Charvát.
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Vědecký a umě

lecký rozvoj v národě Českém 1848—1898. Vydala česká
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a
umění. Vědy právní a státní. V Praze 1898. Velká 4°.
Str. 65.
Monumentálního v pravdě tohoto spisu díl, jejž před ru
kama máme, obsahuje devatero článků o rozvoji vědy právní
a státní v tomto pořadu a prací následujících odborníků:
^Soukromé právo. Dr. Klier, Str. 3—15. — Civilní řád. Dr.
Pantůcek, str. 16—20. — Právo trestní. Dr. Kadlec, str. 21—
25 — Právo veřejné. Prof. Dr. Pražák, str. 26—33. — Právo
římské, Dr. Heyrovský, str. 34—35. Právo církevní, Dr. Pum
pách, str. 36—46. — Literatura právních dějin, Karel Kadlec,
str. 47—52. — Písemnictví národohospodářské, Dr. Horáček,
str. 53—58. — Pěstování statistiky v Čechách, Prof. Dr. Bráf,
str. 59—65. Pomíjejíce stati ostatních, přihlížíme hlavně
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k článku prüf. Dra. Josefa Tumpacha o právě církevním. Po
krátkém rozhledu historickém na str. 36—38 pojednává prof.
Tumpach o rozvoji práva církevního dle látky v právě obsa
žené takovým pořadem, že uvádí spisovatele a jejich spisy,
jednající o všeobecné a úvodní části práva církevního, o oso
bách církevních, o věcech církevních, o církevním jednání a
úkonech.
S hlediska tuto vytknutého vzhlíží T. na roli domácí
práce, domácího bádání, shledává s nevšední pílí i ta zrnécka,
která jen tu a tam a jako nahodile padla na půdu církevního
práva vzpomíná vděčně všech pracovníkův, i těch, kteří málo
vykonali, posuzuje, zaznamenává svědomitě. — slovem prof.
Tumpach podává věrný obraz vědecké snahy v právu církev
ním za dobu padesáti let.
Z obrazu toho poznáváme, že pracováno bylo o právě
církevním poměrně dosti. — Díme-li poměrně, máme na zře
teli onu okolnost, že věda církevního práva na vysokém učení
theologickém do nedávná byla popelkou, jíž popřáváno sotva
5 hodin učebných v témdni a v systému studijním místa
přímo nedůstojného.
Bohudík v té příčině věci nabyly tvářnosti příznivější a
studiu práva církevního zjednáno ohnisko, z něhož zápal pro
vědu tuto bude šiřiti se odbornými pěstiteli. Až bude opět
jednou psán památník rozvoje věd v národě našem, pak —
toho jsme jisti — ona strana, na níž pojednáno bude o cír
kevním právě, hlásati bude svědectví o stejné lásce a nadšení,
s jakým od počátku věrni pracovnici, lnuli k vědě této, ale zá
řit i bude výkazem výsledku bohatšího. Professoru Dr. Tumpachovi přísluší dík za práci, ve které nám představil výsledky
práce dosavádní; osvědčil znalost její zevrubnou.
Dr. Jos. Doubrava.
Stellung und Aufgabe der Kirchengeschichte in der Gegenwart.

Akademische Antrittsrede, gehalten am 10. Okt. 1898. von
Dr. Albert Ehrhard, o. ö. Professor der Kirchengeschichte
der k. k. Universität in Wien. Stuttgart. Jos. Roth’sche
Verlagshandlung 1898. Preis 1 Kr.
Skvělá tato a časově zajímavá inaugurační řeč ve formě
větší osmerkové brožury je rozdělena ve tři části, z nichž
třetí je zde poněkud, rozvedena, ježto v řeči pro krátkost času
nemohla být cele probrána. Po předmluvě, v níž spisovatel
uvádí přání „nových rakouských přátelu jako příčinu jejího
vydáni tiskem, v níž dále vyslovuje naději, že bude její pro
gram příznivě přijat a přání, aby v povolaných kruzích byla
pobídkou k žádoucímu rozšíření theol. fakulty, jejíž cílem je
táž duševní produkce jako ostatních sester, přechází k vlast
nímu předmětu, jejž v krátkém Čase chce podat ve všeobec
ných rysech, z nichž však přece jasně má vyniknouti posta
vení a úkol dějin církevních v době přítomné.
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Část L (str. 7—13) jedná o postavení dějin cirk, v rámci
dějin světových vůbec Autor zmiňuje se nadšeně o obsahu a
významu dějin světových a uznávaje naproti materialistům
podstatný rozdíl mezi dějinami přírody a dějinami člověčen
stva, má o^šem ve své úvaze na mysli dějiny poslední a stotožňuje dějiny světové ve zvláštním toho slova smyslu s dě
jinami člověčenstva. Aby pak jasně stanovil poměr dějin cirk,
k dějinám světským, argumentuje následovně: Celkovou úlohou
lidské kulturní činnosti přes nej rozmanitější životní projevy
člověčenstva je vždy dokonalejší uskutečňování ideálů humanity
a s ním nerozlučně spojené oslavy Boha. Této jednotné úlohy
dosáhnouti lze dvojí největší činností, jež ostatně ve svém
základu je jedinou, totiž postupným uplatňováním ideálů pravdy,
dobra, krásy a touhou po vždy užším spojení s živým pra
menem a osobním majitelem těchto ideálů — Bohem, což
děje se náboženstvím. Proto také náboženství vždy a u všech
národů mělo rozhodný vliv na směr a na celý obsah práce
člověčenstva, směřující k uskutečnění oněch ideálů. S tohoto
stanoviska však již jeví se nám cirk, dějiny jako přední a
hlavní Část dějin světových, poněvadž náboženství křesťanské
převyšuje nekonečně úroveň všech ostatních náboženství a dě
jiny cirk, nejsou ničím jiným než dějinami náboženství kře
sťanského v jeho konkrétním se jevení. Než církevní dějiny
nejsou jen hlavní a přední částí dějin světových, ony jsou
dokonce jejich ideálním centrem. To vysvítá z absolutního
charakteru křesťanství jako náboženství, jež samojediné umožňuje dosažení prvního úkolu člověčenstva, jež samojediné
chová v sobě tajemství, jež dovede osvětliti temnotu, do níž
jsou zahaleny dějiny lidstva. Tajemství toto je však zároveň
událostí, jež vztahuje se k celým dějinám, je to — vtělení
Páně. A poněvadž cirk, dějiny představují tuto událost v pl
ném jejím rozsahu, právě proto jsou centrem dějin světových.
V pravdě! Teprve uznáním Krista jako středního bodu nabý
vají století před Ním a po Něm vyšší, ideální jednoty, jež by
nám jinak byla nevysvětlitelným hromaděním vítězství a po
rážek, vznikáním a zanikáním různých císařství a království.
Odtud sám Hegel vyslovil se o Kristu takto: „Bis hieher und
von daher geht die Weltgeschichte.“ — Druhý důkazný mo
ment mluvící po centrální postavení církevních dějin plyne
z toho fakta, že dějiny světské vyvinuly se z dějin křesťan
ství a církve. Doba klassická totiž, a s ní i kulturní národové
východu, nepojala nikdy ideu světových dějin; překážel jí
v tom pohanský racionalismus a egoismus, který znal jen do
mácí interessy. Jejím historikům scházely základní pojmy, po
mocí jichž nalézti lze jedině východ z bludiště dějin lidstva,
totiž idea Božské prozřetelnosti a idea jednoty všech národů,
kteří, ač tak rozdílní, všichni přece jsou povoláni k vyplnění
téhož úkolu c; k dosažení téhož cíle. A ačkoli duch národnostní
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je nutným činitelem ve vývoji dějinném, přece racionalismus
a uLiversalismus nestojí k sobě v poměru protivném, nýbrž
naopak — doplňují se navzájem. Teprve křestanství onou
dvojí ideou rozřešilo hádanku dějin světových a umožnilo zbu
dování vědeckých dějin. Po celém tomto logickém pochodu je
závěr na snadě. Jsou-1 totiž světové dějiny bez křestanství
nevysvětlitelný a jestliže se vyvinuly jak? věda teprve z dě
jin církevních, jsou tyto nutně středem oněch a povinností
církevního dějepisce je, zjednati jim jako takovým vážnosti,
která by odpovídala jejich postavení. (Dokonč.) J. Palička.
Mše svata největší poklad na světě. Napsal Dr. Jos. WaU
ter. Dle V. vyd. přeložil Jan Nep. Konečný. N Brně 1898, nákl.
papež, knihtisk, benedikt. Díl I. a II. — Pan překladatel zavděčil se
katolickému lidu českému překladem tohoto krásného díla velice. JeC
psáno populárně a srozumitelně, s opravdovým nadšením a vroucí
láskou. Jest to vskutku vhodná kniha poučná i modlitební. Viděti to
jak z dílu I., tak z dílu H., jenž obsahuje „naučení, jak máme mši sv.
s porozuměním a nábožností obcovati“, kde kromě přípravy ke slyšení
mše sv. a návodu ke mši sv. obsažena je též mešní pobožnost, která
k předchozímu výkladu mše sv. se pojí, a pak jiné modlitby a po
božnosti.
Vademécum pro české kněze klanéjící se nejsv. Svátosti oltářní.
Sestavil Jan BlokŠa. Kroměříž 1898. — Kněžím adoratorum bude
knížečka tato vždycky vítána. ObsabujeC vše, co jim véděti třeba a co
před tím v různých přílohách Eucharistie bylo roztroušeno. Úprava jest
velmi pěkná.
Sv. Stanislav Kostka, patron mládeže. Napsal Aug. Arndt S. J.t
přeložil AI. Štěp. V Brně 1899. Nákladem knihtisk, benedikt. Cena
40 kr. (Duchovní knihovny č. 52.).
Přáli bychom si zcela upřímné, aby knihu tuto četli mladí i do
spělí, laici i kněží. Jet to životopis světce slovanského, psaný s oprav
dovou láskou a úctou k andělskému jinochu. Vypravování jest poutavé,
ani zbytečnon rozvláčností neunavujíc ani přílišnou stručností neukojenost srdce nepůsobíc, a spolu je to vypravování svědomité. To ostatně
od P. Arndta očekává každý, komu jiné vědecké práce jeho známy
jsou. Překlad čte se velmi plyné. Zřejmo, že i zde péro vedeno bylo
láskou k mladistvému světci. Ještě jednou pravíme, že bychom si
přáli zcela upřímně, aby knihu tuto četli mladí i dospělí, laici
i kněží.
Sborník hospodářský. Za čítanku rolnictvu moravskému podává ně
kolik přátel stavu rolnického. Dii I. V Brně 1898. Cena 60 kr.
Nákladem papežské knihtiskárny benediktinů Rajhradských. (Knihovny
uašeho lidu r. II. č. 5.)
Kadlčák, Svozil, Dostál, Bureš, Macalík, Maršálek a j., toť oni
přátelé stavu rolnického, kteří v této knize podávají mu v celé řade
článků poučení o různých otázkách, jež hospodářství se dotýkají. Ně
které z článků těch jsou povahy všeobecné, podávajíce zajímavé histo
rické zprávy o vývoji stavu selského, o robotě, o hospodaření předků
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našich a pod.; ostatní jednají o jednotlivých důležitých předmětech
hospodářských, jako o chovu různých druhů domácích zvířat, o stav
bách, pěstění stromů atd. Je to tedy čítanka pro hospodáře velice
prospěšná. Nebude se škodou, bude-li hojně rozšířena. Jen budiž na
ni upozorněno.
Politický katechismus pro nás lid. Napsal Jan Pauly. (V
Praze 1899. Cena 12 kr.). —r Knížečka tato podává stručné poučení
o ústavě, samosprávě, daních, volbách, volebním právu, českém státním
právu, sociální otázce a povinnostech občanských i katolických v ži
votě veřejném. Dle našeho soudu by kniha ta jen získala, kdyby byla
psána slohem vpravdě „katechismovým“; než začátečníkům, ba i mno
hým vyspělejším poslouží zcela dobře i v této úpravě.
P. H. Lercari S. J.: Ježíš, moje všecko. Eucharistický
měsíci Podává P. H. (Duchovní knihovny č. 53. Cena 18 kr. V
Brně 1899). — Velmi pěkná příručka pro rozjímání na každý den
v měsíci. Předmětem úvah jest Spasitel. Každá má dva díly: přípravu
a dikůčinění. V. „přípravě“ rozjímá se vždy o tom, kdo přichází,
ke komu a proč? V „dikůčinění“ vyzývá se k úvaze, lásce a
prosbě. Obě pak části končí případným „pozdvižením srdce“. Prostinké, jednoduché, ale dobré!
Fénelon, labut Cambraiská. Obraz křesťanského vychovatele. Podává
M. Terezie. V Brně 1898. Cena 25 kr. (Knihovny našeho lidu r. II.
č. 4.) Nákladem papežské knihtiskárny benediktinů Rajhradských.
Kdo by neznal Féneloua, znamenitého spisovatele církevního,
věhlasného vychovatele dauphina Ludvíka, výtečného biskupa, velikého
ve své činnosti, většího ve své pokoře. V historii církevní postava jeho
zvláště vyniká, a spisy jeho z oboru paedagogického jsou ceny trvalé.
I tento spis podává toho důkazy, neboť slohem velím pěkným, abych
tak řekl: upřímně nadšeným a dojemným, vypsána tu jeho činnost vychovatelská i biskupská. Není možno nečisti spis ten bez pohnutí.
Tolik něhy, krásy a vroucnosti dýše z něho. Neodložili jsme ho,
až jsme jej v jednom dechu přečetli, bychom obnovili své dojmy, jež
v Dás zanechal, když četli jsme jej úryvkovité v předloňském „Obzoru.“
Proto nemáme pro spis ten jiného doporučení než: Tolle, lege!
Národní Album. Sešit 1—3. (Nákl. J. R. Vilímka v Praze). V
prvrích 3 sešitech této nové publikace, jejíž účelem jest, přinášetí
podobizny a krátké životopisy osob všech stavů, které v národě če
ském nějak vynikly nebo nějaké důležitější či význačnější místo zaují
maly resp. za jímají, nalézáme z řad českého kněžstva následující muže:
Třebízského, Pravdu, Jablonského, Douchu, Štulce, Ehrenbergr8, Sušila,
Lenze, Borového a Kuldu. Provedení, výzdoba jednotlivých listů jakož
i celá úprava díla jest velmi pěkná. Cena sešitu, obsahujícího 12
stran vyobrazení a 4 strany tisku (životopisů), jest 40 .kr. Každých
14 dní vychází jeden sešit.

