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ROČNÍK XXXX. (LXV.)

SEŠIT 4.

Křest z naléhavé potřeby.
Napsal Dr. Gabriel Pecháček. c. k. univ. professor.

Přehled: I. Pojem. II. Přlsluhovatel. III. Kdy smí a má

bytí křest z potřeby udělen. IV’ Způsob. N. Úmysl. VI. Voda.
VII. Polévání. VIII. Formule křestní. IX. Polévání a říkání
formy musí se státi současně a od téže osoby. X. Zbytečné
zdržování křtu z potřeby. XI. Doplnění obřadů.
I. Pojem. — Křest z naléhavé potřeby jest onen sku
tečný křest, který se uděluje poléváním pravou přirozenou
vodou a současným vyslovením křestní formule, avšak, vzhle
dem k nebezpečí života křtěncova, beze všech ostatních, jinak
předepsaných modliteb a obřadů.
II. Jtřisluhovatel. — 1. Křest z naléhavé potřeby může
platně každý člověk uděliti, klerik i laik, muž i žena, věřící
i nevěřící, křesťan, žid i pohan, jakýmkoliv jazykem, jen když
všechno zachová, co předpisuje církev vzhledem ke hmotě,
formě a úmyslu. Tak dokazují Decreta Nicolai I. Ex responsis
ad consulta Bulgarorum cap. 104.: „A quodam Iudaeo, nescitis
utrum Christiano an pagano, multos iil patria vestra baptizatos
asseritis et quid de iis sit agendum consulitis. Hi profecto, si
in nomine Sanctae Trinitatis, vel tantum in Christi nomine
sicut in Actibus Apostolorum legimus baptizati sunt, (unum
quippe idemque est, ut Sanctus exponit Ambrosius constat
eos non esse denuo baptizandos“. Totéž pravi Cone. Lateran.
IV. z r. 1215. Decret. cap. 1.: „Sacramentum baptismi, ....
tam parvulis quam adultis in forma Ecclesiae a quocumque
rite collatum, proficit ad salutemdále Concilii Florentini
Decretum pro Armenis: „Minister hujus sacramenti est sacer
dos, cui ex officio competit baptizare. In causa autem neces
sitatis non solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vel
mulier imo etiam paganus et haereticus baptizare potest, dum
modo formam servet Ecclesiae et facere intendat, quod facit
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Ecclesia;“ Conc. Trid. Sess. VIL de baptismo can. 4.: „Si
quis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in no
mine Patris et Filii et Spiritus Sancti cum intentione faciendi,
quod facit Ecclesia, non esse verum baptismum, anathema sit“.
Rit. Rom. de min. bapt. pak di: „Quoties infans aut
adultus versatur in vitae periculo, potest sine solemnitate a
quocumque baptizari in qualibet linqua, sive clerico, sive laico,
etiam excommunicato, sive fideli sive infideli, sive catholico
sive haeretico, sive viro sive fóemina, servata tamen forma et
intentione Ecclesiae“.
2. Z pravidla dává se klerikovi přednost před laikem,
muži před ženou; při těžkých porodech udílí křest z potřeby
osoba ženská, obyčejně porodní bába.
Rit. řím. (1. c.) dí: „Vir foeminae praeferatur, nisi pudoris
gratia deceat foeminam potius quam virum baptizare infantem
non omnino editum, vel nisi melius foemina sciret formam et
modum baptizandi“.
3. Rodičové sami nemají svých dítek křtít i, leč by ni
koho jiného nebylo a nebezpečí smrti naléhalo. „Pater aut
mater propriam prolem baptizare non debent, praeterquam in
mortis periculo, quando alius non reperitur, qui baptizat, neque
tunc ullam contrahunt cognationem, quae matrimonii usum
impediat“. (Rit. Rom. 1. c.).
4. Sobě samému nemůže nikdo křest platně uděliti.
Vidno to též z odpovědi Innocence III., obsažené c. 4. X. III.
42.: „Quidam Judaeus, in mortis articulo constitutus, cum in
ter Judaeos tantum existeret, in aquam seipsum immersit, di
cendo : Ego baptizo me in nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. Respondemus, quod cum inter baptizantem et baptizatum debeat esse discretio, sicut ex verbis Domini colligitur,
. . . . memoratus Judaeus est denuo ab alio baptizandus“.
5. Ježto porodní bába nejen o včasný křest dítěte vůbec
pečovati, nýbrž v případech potřeby sama křest uděliti jest
povinna, nutno, aby platnému udílení svátého křtu důkladné
vyučena byla. Proto praví Rituál řím. (tit. II. cp. I. nr. 1. a
13.): „Summa ad illud (Baptismi Sacramentum) opportune riteque administrandum diligentia adhibenda est, .... quapro-
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pter curare debet Parochus, ut fideles, praesertim obstetrices,
rectum baptizandi ritum probe teneant et servent“, a koncil
pražský z r. 1860. (tit. IV. cp. II.) nařizuje: „Obstetrices a
Parochis diligenter instruantur de baptismo, in necessitatis
casu ministrando“. Nejnověji pak Instrukce rakouského Episkopátu ve čl. 4. dí : „Plurimum refert, ut obstetrices probe
sciant ea, quae ad baptisma in casu necessitatis conferendum
pertinent. Necesse est ergo, eos accurate inculcateque instruere
circa ea, quae ad sacramenti necessitatem et sanctitatem, necnon
validam ejusdem administrationem quoad materiam et formam
pertinent“.
Poznámka. Dle § 2. revidovaného naučení pro porodní
báby hlásila se nová babička u hejtmanství (magistrátu),
úředního lékaře, obecního představenstva a policejního úřadu;
o faráři nebylo ani zmínky. Novými služ, předpisy (§ 4.) však
přímo se jí ukládá, aby se představila také příslušnému du
chovnímu správci.
III. Kdy smí a má bytí udělen ? — 1. Vzhledem k udě
lení křtu z potřeby nemá býti babička ani příliš úzkostlivou
ani lehkovážnou. Ve všech případech, kdy život dítěte jest
v nebezpečí, má křest bez průtahu vykonati; pochybuje-li po
uvážení okolností, zda nebezpečí již nastalo, čili nic, má ji
stější cestu voliti a křest vykonati. Proto praví se v Návodě
rak Episkopátu čl. 5.: „Ne obstetrix temere et sine causa ad
baptismum conferendum ruat, docenda est ejus provinciam
hanc esse, ut tantummodo in casu necessitatis sacramentum
regenerationis administret, hoc est iis dumtaxat in casibus, in
quibus merito metuendum est, ne infantulus decedat, antequam
a sacerdote de more baptizetur. Evenit enim non raro, ut ob
stetrices ad baptismum procedant tunc quoque, cum vera ne
cessitas non urget; etsi ceteroquin arguendae non sint, si de
aeterna animarum beatitate sollicitae, rerumve angustiis pres
sae, inter verum periculum prolis et ejusdem speciem non satis
discernere queant. Imo, si quando periculi gravitas dubio sub*) Služ, předpisy pro por. báby vzhledem ke křtu obsaženy v § 27. min.
nař. z r. 1897. Viz článek: „Obstetrix“ v Časop. kat duchov. z r.
1898. číslo 11.
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est, praestat utique partem tutiorem eligere et baptismum
conferre“.
2. O těžkých případech křtu z naléhavé potřeby bude
zvlášf pojednáno.
z
3. Svatý křest jen pro živé ustanoven jest, nikoliv pro
mrtvé; proto nesmi ani s podmínkou vykonán být i, když
jisto jest, že dítě již zemřelo. Smrt dítěte zcela jistě nastala,
když jeví se patrné známky hniloby. Ve všech případech,,
kdy o životě se pochybuje, smí křest s podmínkou býti vyko
nán. „Tunc tantum baptisma plane omittendum est, quum de
morte infantuli certo constat; obstetrix autem enixe monenda
est, tunc tantum de morte constare nullumque locum esse
baptismo, cum editus foetus signa putrefactionis dederit. Contra
vero, ex eo quod neonatus infantulus nulla indicia vitae praebeatj non existimet eum decessisse; potest enim syncope occu
pari. Quoties ergo non plene constat exanimem esse, quantum
vis de vita dubitetur, baptismus sub conditione juxta prae
dicta ili ico est conferendus. (Instr. art. X.).
IV. Způsob. — Jsou tři věci, k nimž třeba zření míti
při udělování sv. křtu, a to:
1. Úmysl, tak křtíti, jak po rozkazu Krista Pána činí
církev svátá.
2. Obmytí pravou přirozenou vodou, jež z pravidla děje
se trojnásobným politím hlavy ve ¿působě kříže, a
3 současným vyslovením křestní formule: Já tě křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého. .
Uvedený způsob křtění jest pravidlem, kdykoliv to okol
nosti dovolují; avšak v mnohých případech křtu z neodkladné
potřeby nebývá obmytí hlavy možno, ani trojnásobné polévání,
ani ve způsobě kříže. (Viz níže článek: „Těžké případy křtu
z neodkladné potřeby“).
V. Úmysl. — Babičce porodní budiž připomenuto, aby
' r před udělením křtu z potřeby vzbudila úmysl, že chce tak
křtíti, jak to z rozkazů Krista Pána činí církev svátá. Nejlépe
když úmysl vzbudí hned, jakmile k rodičce povolána byla, a
pak každodenně, až do porodu, zvláště vsak přěde křtem
samým. Ovšem není třeba, aby mínění to bylo slovy vyjád-
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řeno, a k platnosti křtu stačí úmysl třeba ráno vzbuzený.
„Moneantur ut, si quando, urgente necessitate, baptismum con
ferre debeant, sese antea recolligant et intra se intentionem
excitent baptizandi ut Christus jussit et Ecclesia facit“. (Instr.
art. IV.).
VI. Voda. — 1. K platnosti křtu naprosto se vyžaduje
pravil přirozená voda. Rit. Rom. de materia baptismi di:
„Primum intelligat Parochus, cum hujus Sacramenti materia
sit aqua vera ac naturalis, nullum alium liquorem ad id ad
hiberi posse“, a Trid. sess. 7. de bapt. can. 2 pravi. „Si quis
dixerit, aquam veram et naturalem non esse de necessitate
baptismi, .... a. s.“
2. Hmotností slavného křtu jest voda církevními obřady
k tomu účelu zvlášť posvěcená, což pravidelně se děje na
Bílou sobotu a vigilii Svatodušní. „Aqua vero solemnis ba
ptismi sit eo anno benedicta in Sabbato Sancto Paschatis vel
Sabbato Pentecostes“. Rit. Rom. 1. c.
3. Svěcené vody křestní má užito býti i při křtu z po
třeby, uděluje-li ho kněz. De Herdt („S. lit. prax.“ tom. III.
n. 119) dí: „Si baptismus in necessitate a sacerdote confera
tur, hic etiam adhibere debet aquam baptismalem solemniter
benedictam, quam de sacro fonte secum deferat vel quaeri ju
beat, quae collato baptismo ad ecclesiam deferatur et in sacra
rium effundatur; si autem solemniter benedicta ad manum non
habeatur et necessitas afferri non permittat, aquam simplicem
seu non benedictam adhibere debet“.
4. Klerik mající nižší svěcení než diakonát, nebo laik,
nechť vezme ke křtu z potřeby obyčejnou vodu, nebo svěcenou
ke kropeni. „Si laicus vel clericus diacono inferior in necessi
tate baptizet, ei baptizare non licet in aqua baptismali, sed in
aqua communi vel benedicta pro aspersione fidelium“. (1. c.).
5. Při křtu z neodkladné potřeby nemá býti čas mařen
a nebezpečí stupňováno opatřováním vody svěcené ; budiž užito
obyčejné vody přirozené, jež po ruce jest: ze studny, z pra
mene, potoka, řeky, jezera, moře: dešťové, nebo z rosy sebrané,
z rozpuštěného sněhu nebo ledu, teplé nebo studené, čisté nebo
— když jiné není — třeba kalné.
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6. Babička má se starati, aby pro křest z potřeby vždy
po ruce měla přirozenou vodu čistou, t. j. všech škodlivých
zárodků a plísní choroboplodných prostou, k tomu účelu drive
dobře svařenou a pokud možno vlažnou.
7. Kdyby užila vody umele připravené, na př. růžové,
kolínské, nebo piva, vína, kořalky, mléka, oleje, slin a p., jest
takový křest neplatným.
Instr. Episkopátu čl. 6. praví: „Non paucae obstetrices
opinantur materiam Sacramenti in necessitate conferendi esse
aquam benedictam, e qua opinione longior mora consequi po
test tunc v. gr., cum in domo ¡puerperae aqua lustralis non ha
betur, unde dum haec requiritur et exspectatur, infantulus
periculo exponitur sine baptismo decedendi. Ideo obstetrix do
cenda est, nihil referre, utrum aqua in eo casu adhibenda be
nedicta sit necne, idque solummodo inculcandum aquam veram
et naturalem esse oportere, undecumque sumptam, sive e fonte,
e puteo, e torrente, sive e pluvia, e nive aut e glacie liques
cente. Hoc unum itaque pro certissimo habeant, aquam non
debere esse artificialem, ut e rosis expressam, nec alio quoquam
liquoro suppleri posse, ut puta lacte aut vinou.
8. Křest slinami udělený neplatí. „Postulasti, — praví
Innocenc III. — utrum parvuli sint pro Christianis habendi,
quos, in articulo mortis constitutos, propter aquae penuriam
et absentiam sacerdotis aliquorum simplicitas in caput ac pe
ctus ac inter scapulas pro baptismo salivae conspersione lini
vit. Respondemus, quod cum in baptismo duo semper, videlicet
verbum et elementum, necessario requirantur, .... illos verum
non habere baptismum, in quibus non solum utrumque praedi
ctorum, sed eorum alterum est omissum" (c. 5. X. III. 42.).
(Dokončení.)

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

(Pokrač.) 6. Po vyjmenování vlastních darů stvrzuje Vla
dislav dále, co věnovali za jeho času někteří páni čeští. Byli
to tito :
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Hrabě Uto daroval 2 vsi: Checkovice a Malevice.43) >Dépolt daroval v Domažlicích (domaselihc) jakýsi byt, pak louku,
ovocnou zahradu a půl lánu 'polí. Branis daroval lán polí,
kus lesa a rybník vé vsi Lešanech,44) pak ve vsi Telena (Dólitschen)45) pluh (lán) polí, ve vsi Lenih rybník a oujezd. Lutorat daroval lán ve vsi Scaphc (Kapsch),46) jejž však
bratr jeho si vyměnil za lán ve vsi Vnil (Unola)47). Ghada
daroval lán v Nechánicích, v Lucově (Lucou) tolikéž a v Chradich48) dva lány. Kněz Hual daroval celý svůj zděděný ma
jetek ve vsi G-linen. 4í)) Dobrehe daroval lán ve vsi Dragomisle
a lán ve vsi Cohcber (Kotscherhof) s dodatkem, že syn jeho,
chce-li opatu sloužiti, může tak co nápravník,50 nechce-li, že
se má vykoupiti (solvat hospitalitatem et cetera). Jakýsi Mi
kuláš dal svůj celý újezd, taktéž Radoma Zuebor odevzdal
sebe i svůj majetek klášteru. Moyzlau daroval 2 lány, Bota
jeden lán. Oldřich hrabě (Tuškovský ?) dal újezd a vě vísce
Chotěšově ostrov. Crisan v Masevicích 51) dva lány. Zírá celou
ves Vsanici. Černín52) celou ves Neganici. Villart oujezd t.
zv. prázdný (dle jin. e. Prahni. Preztan daroval půl vísky
Bezemin, 53) ve Mydlovarech (Míliova)54) dva lány a 3 újezdy,
pak půl vsi Nahošice, 55) lán „na strezene“, lán v Tachově, a
v Hoehavicích „totum, quicquid habuit Izbud, et Lunih et
v
43) U Cernošína na panství Trpistském.
44) Lešany jsou dvoje v Rakovnicku a jedny v Berounsku: které by
z těchto byly tak staré, nelze nám říci.
4B) Vedle zmíněné již vsi Darmysle na panství Kopeckém v Horšově
Týnsku.
46) U Kladrub.
47) Ounehle (něm. Unola) sousedí s Malevicemi nahoře uvedenými.
48) Na panství Hradištském (u Blovic) jsou dosud Nechánice. Lukova však
v této krajině není (snad Luková u Manětína?)
49) Vesnička Hlinné (něm. Lihu) nedaleko Plané.
60) Za pozemky.
5I) Maschowitz (?) u Horšova Týna.
ба) Dle jiného exempl. Crinin.
M) Malá ves (něm. Wesemin) na Bezdružickém panství u Teplé.
54) Starý hrad a několik čísel na panství Trpistském.
бб) Statek dvě hodiny severovýchodně od Domažlic, na dráze.
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Robci et Ugezd“. 56*) Tesík dal jeden újezd, Crazen v Lesčíně
jeden lán, taktéž Straš v Čišících, Boguhual v Busuevicich,67)
Seteh v Senadicích, Nachat zahradu. V Ostrově58) koupen
lán, což dokládá se svědky: Markvartem v Dobrově a Markvartem v Ounehle (Vnil), jeho synem Zubou a Bernardem
v Cernosihcích. Beneda daroval celý pozemek, jejž měl v Junaz. Spihněv dal lán v Cameníhc. 59) Gotpold věnoval ves Metelsko 60) mimo jeden příbytek a Kunrát dal z újezdu'svého
čtyři lány.
Množství jmenovaných vsí a statků nesmí se ovšem dle
našich názorů posuzovat!; byloť ve starých Čechách velmi
mnoho takových vísek záležejících takřka z jedné čeledi na
čtvercovou míli asi 20); staročeský zeman6 J) usazoval se oby
čejně uprostřed svých pozemků, nastaviv sobě i čeledi své
domků v a chalup, co jich nutně potřeboval, když pak bylo za
potřebí, přistavovala se tu a tam chalupa, a již povstala ves56) Jména Hochavice nemá dnes žádné mÍ3to v Čechách; zdá se však, že
ves ta byla na Litoměřicku, nebo ostatní jména zachovala se na pan
ství Liběchovském (německá místa Lummel či Lomy, Bobeč a Oujezd).
Za zmíněné Hochavice však hned první opat Bertold zaměnil s Jin
dřichem Ketlíkem ves Turane (Tuřany? v Rakovnicku), kteréžto faktum
se v listině hned zde uvádí, ačkoli se stalo daleko po r. 1115.. totiž
za knížete Soběslava (1125—1140). Nepravost listiny jest tedy již
z toho zřejmá. Jakožto svědky smlouvy ■'dotyčné jmenují se: Luitpold
syn Bořivojův, Mladota. LtUobor, Diviš. Smil komoří Gredebor s brav
*
trém Vaiemilem. Uto z Řezná, Pavlík a primáti Litoměřičtí Ceslav?
Martin a Milgost. Zajímavo jest, že právě z této poznámky o Hochavicjch poznáváme (srvn. Palacký Děj. I. 2. 445.) nejstaršího nejv. kan
cléře a komořího českých dějin; smlouvu onu podepsal totiž „Jurata,
cancellarins ducis Zobezlai“ a stvrdil „cammerarius Petrus“. Onen Ju"
rata byl pak r. 1140 na proboštství Pražské povýšen, ale r. 1142 mocí
kardinála Guida jakožto legáta papežského sesazen, poněvadž byl —
ženat a svěcení nikdy žádného neměl.
bl) Bušovice u Řjzně.
68) Tento Ostrov (z 26 míst toho jména v Čechách) jest víska blíže
Kladrub.
69) Kamenice horní a dolní na fíoršovo-Týnsku.
60) Metelsko dolní a horní též u Horšova Týna.
V. Palacký D. I. 1. s. 198.
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nicka (villa). Po takovýchto zemanech buď schudlých, buď
odešlých anebo k službám knížecím zavázaných vesničky ony
Kladrubskému klášteru se asi dostaly. Co se pak týče oujezdů
(honitev; darovaných, nemohly ani tyto býti rozsáhlými, poně
vadž je věnují majetníci menší, nikoliv koruna, jíž ovšem roz
sáhlé ochozy a dědiny přináležely. Na Klatovsku a Stříbrsku,
zejména dokud se šetřil pomezní hvozd celých Cech,62) jenž
mnoho mil do kraje sahal, bylo ve věku XII. patrně velmi
málo orné půdy, a sluší tedy i s tohoto stanoviska na cenu
darovaných pozemků hleděti a takto ani Kladrubům onu vše
obecně benediktinskou zásluhu o dalekosáhlé mýtění lesů a
pilné získáni dobré půdy neupírati. Mimo to uvádí pisatel li
stiny mezi vesničkami některé, jež teprv později za drahý
peníz koupeny byly.
Přece však musí se dar Vladislavův nazvati v pravdě
knížecím. Věnování Svatoplukovo teprv nyní bylo života
schopno, ač odpovidal-li bohaté nadaci také vnitřní zkvět klá
štera. Také o tento staral se Vladislav, jak jsme již podotkli,
povoláním Zwifaltských benediktinů; myšlenka tato nebyla
však právě Šťastnou. Nechtěl se totiž živel cizí nikterak sloučiti s domácím, buď že Němci jsouce knížetem povoláni, osvojo
vali si jakousi přílišnou superioritu, buď že Ceši nerozumíce
zhola německé řeči a způsoby cizí nenávidíce, ke vnuceným
reformátorům nikdy důvěry nepojali, alebrž přirozeně pokusům
těm se vzpírali G3)
Tím se stalo, že opat Berthold, pod nímžto Zwifaltská
ona kolonie do Kladrub přišla, i s touto kolem r. 1120 do
svého kláštera se vrátil zanechav Kladruby českým benedik
tinům, jichž však jen málo bylo. Kníže brzy na to žádal na
69> Počínalo se od něho upouštěti teprv za Otakaru.
63) Zwifaltská kronika (P. I. p. t9.) dojista přehání, mluvíc o „divokosti“
(ferocitas illius gentis) a barbarské prý řeči Čechů, jakož i velkém
pohoršení (scandala). jež Češi prý dávali. Pravda jest, že mravy v Če
chách tehdáž nebyly právě vzorné, ale v říši hyly zrovna takové, a
čeští klášterové nebyly by se právě v této staré době tak houfně mno
žily, kdyby — dle Zwifaltské zprávy — mravy jejich od zvyků lidu
sprostého se byly nelišily.

218

V. Wintera. Paměti kláštera Kladrubského.

opatovi Zwifaltském, aby kolonii poslal zpět, načež pod tímže
Bertholdem vypraveno přes 20 bratří, mezi nimiž vynikali
> kněži Vizimann a Kuno; prvnější se stal druhým opatem
Kladrubským, Kuno pak, jenž byl rozený hrabě z Hohenberků,64) získal si dle svědectví P. Gabriele Buccelina o reorganisaci Kladrub velkých zásluh (f kol. r. 1130.).
K. 1124 o Vánocích roznemohl se největší dobrodinec
Kladrubského kláštera kníže Vladislav, meškaje právě neda
leko, v zámku Zbečenském nade Mží. Vida, že nemoc jest
těžká, dal se donésti na Vyšehrad, kdež jej sv. Ota, biskup
Bamberský, vraceje se ze slavné pouti od Pomoří, svátostmi
umírajících zaopatřil.65) Dne 12. dubna (1125) na to skonal
zbožný Vladislav, smířen s bratrem svým Soběslavem a od
Cechů upřímně oplakáván jakožto jeden z nej šlechetnějších a
nej spravedlivějších knížat Přemyslovcův. Tělo Vladislavovo
dle jeho vlastního přání zavezeno jest ku slavnému pohřbu
do kláštera Kladrubského, kdež až posud odpočívá v. Kosmas
lib. 3. Chron. f. 71.).
64) Rod ten měl hrady Bóttingen a Biihl v držení; staří letopisci jmenují
Kunona „vir illustrissimus“, a licí jej co muže velmi pobožného a
svátého.
65) Otto z Mistelbachu. osmý biskup Bamberský, jenž zemřel asi 1189 a
1189 prohlášen za svátého, na zmíněné cestě se pozdržel také v Klad
rubech, a sice i když se do Pomoři ubíral i když se do vlasti vracel.
Životopisec jeho Ondřej opat u sv. Michala zaznamenává, že sv. Otto
byl vzornou kázní v klášteře mile dojat. Jiný pramen (náš rukopis jej
jmenuje pouze „pervetustus scriptor vitae s. Ottonis“) vypravuje takto :
Otho transito Boěmiae nemore venit ad Cladrim, ordinis Člunyacensis
coenobium, ubi honorifice susceptus (die Kfipla p. 25 přišlo mu do
Kladrub vstříc poselství českého krále, aby jej zde uvítalo) dedicavit
ecclesiam s. Nicolai (snad ve Stříbře). Ibi etiam quasdam sorores ve
lavit, quarum unam nomine Richam amarissime flentem consolatus est
dicens: noli flere, filia, quia in die iudicii ego animam tuam Sponso
tuo D. N. J. Ch. consignabo. Iu cuius promissionis argumentum post
multa annorum curricula in ipso anniversario die depositionis s. Othonis
defuncta est. — Zmíněné klášterní panny (máme za to, že ve Stříbře,
nikoli v Kladrubech) následovaly prý (dle Beckovského kroniky) Mag
dalenu, jejíž jméno nosily, spíše hřešící než kající, pročež r. 1282 klá
šter jejich zrnšen a statky (mezi těmito nejhlavnější Dobřany) prodány
Miroslavovi, proboštu Chotěšovských panen.
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Opatem v Kladrubech nebyl již tehda Berthold, nýbrž
Wizimann; odstoupil-li onen, aneb umřel-li, nedá se zjistiti.
Také Wizimann, ač jinak se chválí jako rozšafný hospodář, ne
uměl zjednati klid v domě a utekl se dle příkladu svého před
chůdce do Zwifaltenu, odkudž však ještě před smrtí Vladisla
vovou se vrátil. Jinak není o něm známo ničehož.
Třetí opat Kladrubský byl Bertholf, rodem baron z Berriedenu. Dle letopisů Zwifaltských byl od opata Zwifaltského
jmenován a vší silou se o zavedení pořádku a pokoje zasazo
val, při čemž mu prý bylo mnoho utrpěti.GG) Zemřel již 4.
dubna r. 1131. Nástupcem jeho se stal
Eberhard, ovšem také ještě Zwifaltský profess, jenž v dů
stojnosti své byl asi 9 roků. Za tohoto (1130) stalo se proti
knížeti českému Soběslavovi T. (1125—1140) spiknutí, jež mělo
za účel zavraždění panovníkovo. Vinníci v čas jati podivným
způsobem zapletli při výslechu do zločinu nepřítomného bi
skupa Menharta Pražského, jenž potom vrátiv se z pouti Jerusalómskó postaven před církevní soud od papeže Innocence H.
delegovaný. Soud ten, jemuž byl v čele arcibiskup Mohučský
Vojtěch a biskup Bamberský sv. Otto, nepřímo pak kardinállegát Jan, uznal slavně nevinu biskupa Menharta, načež spra
vedlivost tohoto nálezu osvědčili biskupové Ota Bamberský,
jenž opětně zavítal do Čech (i do Kladrub), pak známý Jin
dřich (Zdík) biskup Olomoucký a sedmero českých opatův,
skládavše na místě přísahy slavným obřadem své štoly. G7) Opa
tové tito byli: Břevnovský (Petr, Ostrovský, Sázavský, Opatovický, Postoloprtský, Vilimovský a Kladrubský. Eberhard ob
držel za to od Menharta, jejž byl císař Řecký velice skvost
nými dary vyznamenal, krásný černý pluvial (cappam nigram),
3 drahocenné štoly a zlatý řetěz s křižem ostatkovým. 68)

Opat Eberhard zemřel v týž rok co kníže Soběslav, ale
o několik měsíců později, takže se ještě dožil nastoupení Vladico) Inter gravia ťerocis populi discrimina mni ta pro ordine agendo et
sustinendo fnit perpessus. Ann. Zwif. P. I. p. 76. apud Kdpl p. 27.
67) V. Palacký Děj. I. 2. p. 18.
•») V. Kópl p. 28.
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slava II. Tento panovník, nejstarši syn zbožného zakladatele
Kladrub Vladislava I., prokázal se velmi štědrým v zakládání
nových a obohacení již založených klášterů, povstalo^ za jeho
panování neméně než 9 českých řeholních domů,69) a inezi
stávajícími již kláštery dostalo, se jmenovitě Kladrubům no
vého nadání. I Vladislav totiž i bratr jeho Jindřich darovali
klášteru, jenž opatroval kosti otce jejích, po jednom újezdu,
r
k čemuž opět několik pánů přidalo části svého majetku. Újezd
od Vladislava darovaný pozůstával z 10 vesniček: Krassovo
(Krašovice aneb Krašov u Toužímě), Nemczice 70). Potok, Ka
menná hora, Zlusetino (Lušetín), Zdanovo, Kladruby (u Liblína), K^liscze (Kalec u Rabšteina), Miroslave, Wlkožovo (Wilkischau u Nečtín).71) Jindřichův 'újezd záležel ze 6 vesniček
(jež hledati sluší nejspíše již na Prachensku): Bezdedovici (u
Blatné), Ocezcici, Leškovici, AValterovo, Wrativojovici, Navojovici. — Bílek daroval třetinu Řepnic;72) Zdimir tři vesničky:
Zlutiz, Bukovina (dnes Gugel) a Hradec (Ratzken u Libešic
v Litoměřicku); Konrád z Dalemyšle dal Opatovice a ve vsi
Smolu73) tři příbytky; Markvart ves Lomniz (u Falknova?);
Ondřej daroval ves Bauce (Boušov u Blovic?;; Ratata ves
Lubevice; Zdebor dva lány v Honešovicích; Vesprim syn
Čirninův lán v Lachusicích (Lochutzen); Heval jeden lán
v Ounehle ; Bredzlaus tolikéž v Kozolupech; 74*
j Otto půl vsi
Hoztetic (Koztetic); Baranta také lán v Lachusicích (u Klad69) Byly to: klášter benediktinský v Podlažících (1159), praemonstrácký
na Strahově, cisterciácký Sedlec. Plasy a Nepomuk, maltánský v Praze,
pak pannenské kláštery: Benediktinek v Teplicích, praemonstrátek
v Doksanech a v Loůúovících.
70) Němčíce jsou na Klatovsku čtverý, žádné z nich však se nám nezdají
bytí těmito Němčicemi, jsouce příliš vzdáleny od tohoto újezdu.
71) Celkem tento újezd rozkládal se na nynějších panstvích Nečtínském a
Manětínském. východně od statků Tepelských.
7Í) U Lovosic.* \ *•. t
78) Smolov u Domažlic.

V,,

74) Buď na Bezdružickém panství u Lestkova anebo statek Kozolupy-Ma-:
lešice u Plzně; oboje Kozolupy jsou staré, spíše však jsou zde tyto
posledně jmenované míněny.
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rub); Ostrata dva lány v Bovicích; Gwiprecltl ves Pritulenovo : Gebno ves Rokosin (Kokossin)
Té doby pod ráznou a moudrou vládou opata Lamberta
(1140—1186) Kladrubský klášter se již byl vymanil z nebla
hých poměrů dřívějších a maje nyní již své vlastní professy
mohutněl zevně i uvnitř. Byl-li opat Lambert ještě Zwifaltbkým opatem dosazen anebo již od Kladrubských kanonicky
zvolen, přesně se neudává, zdá se však, že právo ono Zwifaltského opata, bylo-li kdy jaké, již nyní samo sebou vyhaslo,
jakož se vůbec nesrovnávalo s důstojností jednoho z nej čelněj
ších opatů českých, aby byl dalekému švábskému klášteru ně
jak podřízen. Známo, že Vladislav s účastnil se výpravy kři
žácké, již byl nadšený Bernard, opat Klaravalenský, svolal a
jež tak žalostně skončila; v tomto čase a také r 1147, kdy
Vladislav meškal v Itálii, pokoušel se Soběslav, selský kníže,
o násilné zmocněni se trůnu svého otce (Soběslava L), začež
se mu od Vladislava za trest dostalo tuhého vězeni na Přimdě
(1148'. Na hrad tento z Kladrubského kláštera dobře bylo viděti, a sousedství toto bylo přičiněním opata Lamberta pro
klášter s dobrým prospěchem ; po dlouhou dobu totiž proka
zoval vzácnému vězni opat všelikých služeb, a když pak po
poděkování se krále (od r. 1158) Vladislava a po krátkém
panováni jeho syna Bedřicha Soběslav r. 1173 pomocí Frid
richa Barbarosy z Přimdy nejen vysvobozen, ale i na trim
dosazen jest, posloužil mu opat Kladrubský se svolením bratři
i peněžitými prostředky, poněvadž Soběslav skutečně neměl
ani nejnútnějšiho k důstojné repraesentaci vysokého svého po
stavení. Za všecko to Soběslav r. 1176 Kladrubskému opatu
se odměnil darováním ochoze mezi Mží a říčkami Suchá a
Trnová až ku vsi Churojed (Korojedy, Koroděje, něm. Juratin
V‘
blíže městečka Stráže) a ku silnici vedoucí z Korojed do Cečkovic (Eschowítz u Boru); mimo to daroval louky ve vsi
Sedliště75) po obou stranách tamější řeky a osvobodil pod-76
76) Míst tohoto jména jest asi 18. mezi nimi několik v této krajině; dle
našeho mínění jest zde řeč o Sedlišti (dnes Nové a Staré) blíže staro
slavné Přimdy.
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dané kláštera od povinnosti porážení lesů (přeseky) a vydržo
vání psářů a jejich psů (nocleh). Listina dotyčná, jež jest
určité pravá, datována v měsíci únoru r. 1177, chová se v ori
ginale v c. k. dvorním archivu, v kopii při král. česk. museu.76)
Ku konci svého života měl opat Lambert jakousi rozepři
s Pražským biskupem Jindřichem Břetislavem (1182—1197),
78) V. Erben. Reg. Nr. 354. „Quando divina clementia me liberavit de
carceris angustia, facultates non habui, sicut honorem principalem de
ceret, et tamen pro pecunia premere populum non volui, qui longa
expectatione dominationem meam desiderabiliter expectaverunt; sed
quasdam res ecclesiae S. Mariae in Claderub ad necessitatem meam,
non tamen sine voluntatis et fratrum, accepi. Ad illarum vero rerum
) estaurationem do ecclesiae B. Mariae in Cladrub circuitum libere et
proprietario jure possidendum in perpetuum, qui circuitus primum
trium fluminum ripas, videlicet Zucha, Ternová et Mise et ea quae
intra haec flumina sunt, claudens, se extendit ad villam Churoied. et
de Churoied ad viam quae est inter Churoied et Checchovici cum
pratis et aquis et omnibus, quae sunt infra eundem circuitum. Quia
vero monasterium illud singulis annis penuria foeni affici ab omnibus
vicinis illius loci veraciter percepi, prata in loco, qui dicitur Zedlissie
ex utraque parte fluminis integre tradidi. Si quis vero principům vel
a me vel a successore meo silvam, quae est inter circuitum et eadem
prata deservierit, ne aliquam fraudem ecclesia patiatur in pratis illis
perpetua cautela condempno. Omnes homines ecclesiae eiusdem absolvo
a succisione silvae excepto illo loco, ubi ipsi solent succidere et a
caniductoribus eos liberos esse volo. Actionem istam cum carta et
sigillo meo confirmo, praesentibus episcopis Friderico Pragensi et
Tedlebo Moraviense. Udalrico et Watzlao fratribus meis, Gervasio
cancellario. Martino praeposito Pragense, Paulo decano cum fratribus
Pragensibus, Magno decano Wissegradense cum fratribus suis, Henrico abbate Brevnoviensi, Mainger«» abbate Plazensi, Conrado abbate
Nepomukensi, Sdezlao camerario, Vitkone dapifero, Dlugomilo pincerna,
Herm anno marscalco cum fratribus suis Zauissa et Gaulo, Scecz iudice,
Jarogneo castellano de Satehc, Zezema castellano de Pilzen, Blegone
castellano de Liuthomeric, Rivvino castellano de Cladescho et fratre
eius Peregrino, Juřico filio Jurik. Odalrico et Benada de Suaysin, Ra
tiboř et Jaros de Scezgonic, Olrico de Sisencou, Dobrogost et Mutina
fratre eius de Bukouec. — Anno Domini MCLXXVJI indict. X epact.
VH. concurrente III mense Februario. — Datum per manum D. Gervasii cancellarii et praepositi Wissegradensis ecclesiae.
Že jest listina určitě pravá, vidno i z Erbena i z Palackého. (D. I.
2. p. 454.).
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jenž žádal na klášteru desátky, ač Vladislav I. výslovně jej
byl od těchto osvobodil přiřknuv za to biskupům pravo vybí
rání cla v Domažlicích (až na jednu třetinu, jak z listiny na
dační vidno) a mimo to 2 vsi. Opat Lambert obrátil se tedy
ku knížeti Bedřichovi, jenž na jakémsi sněmu biskupa z ne
praví jeho usvědčiti dal, a klášter Kladrubský pak znova od
desátek osvobodil vyjma oujezd Krassov a vesničku Lobeunice,77) jimž jako dříve musily se desátky odváděti. Listinu o tom
sepsanou, o jejížto pravosti ani Dobner (Annal. VI. pag. 549.)
ani Erben (Reg. č. 377.) nepochybuji, podáváme dole.78) Mimo
77) Nyní dvůr poplužni na panství Bezdružickém (Weseritz).
78) Cladrubiensis locus ab avo meo Boemorum duce Wladislao constructus
totius decimationis immunitatem per omnes circuitus et villas excepto
circuitu in Krassou et villa Lobeunice, Bertholdo eiusdem loci abbate
satagente, Daniele Pragensi episcopo consenciente, duce .... memoriae
patre meo Wladislav cooperante, duabus villis Dudlenovice et Walterova et hebdomade thelonei in Tugast quae ad ipsum claustrum per
tinebant, vice decimarum episcopo traditis, perpetuo iure obtinuit et
usque ad tempora mei ducatus et praesulatum Henrici, qui etiam Brecislaus dictus est, item Pragensi episcopi, quiete possedit. Qui instinctu
malignorum hominum seductus, ipsum coenobium, praecipue circuitum
in Kurojed contra maiorum statuta vexare coepit, donec per Lampertum
iam dicti loci abbatem, in praesentia mei et principům coram posito
rum, evidenti convictus ratione, ab eorum insecutione cessare compulsus
est et exactione decimarum eundem circuitum inquietare abrenuntiavit.
Tandem ego dum saepe dictum locum amore avito affectu paterno di
ligere insuper iam dicti praesulis precibus unacum abbate ut res gesta
memorialibus literis mandaretur, rogantis ammonitus. praesentem cartam meo et ipsius episcopi sigillo, testibus quoque, qui interfuerunt,
subscriptis roboratam, eidem loco in signum adeptae et coram nobis
probatae libertatis contradidi et — simul cum episcopo confirmavi. —
Data Pragae per manus Floriani protonotarii mei. Anno D. inc.
MCLXXXm. — Testes huius facti sunt: Grabisse camerarius. Witigo.
Bohusa. Ratiboř. Shets. Budevoy. Georgius. Bohit et multi quam
plures alii.
Listinu tuto uvádíme hlavně proto doslovně, poněvadž aspoň částečně
stvrzuje darování Vladislava I. a zajímavou podává zprávu o poměru
Pražského biskupa k opatům a z druhé strany k světské hlavě státu,
kteréž byl dle toho podřízen. Z této podřízenosti vymanil se Jindřich
jakožto Přemyslovec r. 1187 tím, že se u císaře Bedřicha domohl po-
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to dal si opat Lambert také potvrdí ti pro statky klášterní
právo hlavy, a sice ustanovil kníže, že etane-li se vražda na
zmíněných statcích, má se klášteru odváděti 150 hřiven stříbra.
— Opat Lambert zemřel r. 1186 (12. ledna) (?)
Za nástupce jeho nyní již najisto volbou bratří povolán
Albert (Adalbertus , muž učený a zbožný. Domácí tradice za
znamenala k jménu tomuto první velkou pohromu Kladrub
ského kláštera, a sice nepřátelským přepadením, jež však ni
kterak se nedá spojití s historicky známou některou válkou,
leč by se vyplenění to stalo lůzou tehdejší křižácké vý
pravy, což ovšem nemožným není.79)
Z r 1186 pochází listina, jež stvrzuje výslovně všecky
statky až posud darované a v nížto kníže Bedřich vsi Zlutizi,
Bukowina a Hradez vyměňuje klášteru za Plezomi, Lobzi a
Malkovici, mimo to daruje ves Chrast80) a stvrzuje koupi
druhé polovice vsi Hoztetiz od jakéhosi Heřmana z Mirkova
opatem Albettem uzavřenou. Listina ta však (Erben, číslo 389.)
nejspíše jest podvržena.
Téhož roku 1186 svědčí opat Albert při uzavření koupě
statku Mrachniz81) biskupem Jindřichem od jakéhosi Mecht- frida ze Zlauchauez, r. 1186 pak naskýtá se nám jakožto je
den z předních sněmovníků duchovních v Sadské, kamž nový
stavení knížete říšského, českému panovníku rovného a po 6 letech
samého trůnu říše české. (V. Chron. Gerlach. ap. Palacký D. I. 2.
s. 88.).
79) Také se mohlo zpustošení ono státi již r. 1185 (pak ovšem hy rok
úmrtí opata Lamberta, Jejž podáváme dle Kopla, nebyl 1186, nýbrž asi
1183, jak náš pramen udává); roku tohoto vypravilť kníže Bedřich
vojsko proti novému markraběti- Moravskému, jejž chytrá politika
Fridricha Barbarosy ustanovila jako zvláštního ód t’ech nezávislého lenníka a jenž (Kunrat Otto) najal si houfy branných lidi z Bavor ku
pomoci. ‘ Tu'pak cizinci země české, kterouž za nepřátelskou měli,
ovšem nešetřili a pustošili. Klášter Kladrubský, jsa zrovna při hlavním
tehda vchodu do Čech, ;byl jim po ruce, pročež máme za pravděpodobno, že ono zpustošení roku 1185 se událo.
M) Statek u Touškova.
8y L>nes Mračnice, patřily k biskupskému statku Mašovice (curia Massoviz) na Horšovo-Týnsku. Listina dotyčná u Erbena č. 390.

Dr. Fr. Novák. Církev a stát uherský od r. 1848.
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kníže Kunrat Otta brzo po nastoupení svém svolal zemské
stavy; v listině, jež tehdáž na stvrzení statků jakýmsi Hroz
natou Johannitům 82) darovaných od knížete vystavena byla,
svědčí mezi jinými též „Albertus Abbas de Cladrub“. Od tohoto
roku však ztrácí se asi po 40 let veškerá stopa i1 tohoto opata
i dějin kláštera vůbec. Náš pramen vede omylem opata Alberta
až do r 1217, kde prý teprv zemřel; jest však jisto, že již
r. 1201 opatoval
Silvester; uvádíf se v listině, ve kteréž Pražský biskup
Daniel klášteru Tepelskému prominuje desátky83) na prosbu
Tepelského zakladatele, známého zbožné o Hroznatý. R. 1212,
když král Přemysl Otakar ubíral se do Rezna naproti nově
zvolenému králi Římskému Fridrichovi II., jenž právě proti
Otovi Bavorskému byv zvolen, cestou velmi dobrodružnou přes
Alpy přicházel z Itálie do Němec, zavítal také do Kladrub,
kdež mu kupci v městečku přednesli žádost o úlevu jakési regalie, jež pozůstávala z dodáváni liščích kožíšků. Král přijal
od nich v náhradu 50 hřiven stříbra, úlevu žádanou povolil a
ostatek postoupil klášteru Kladrubskému.84) Buď při tomto
svém pobytu v Kladrubech aneb brzy na to daroval král „se
svolením bratra svého Vladislava a sněmu českého“ klášteru
také všecky hospody v městečku.
(Pokrač.)

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

(PokraČ.) IV. Co r. 1848. ohledně zákonodárství nábožen
ského načato, avšak pro bouře v zápětí se přivalivší nedoko
náno, provedeno zákony náboženskými z r. 1868. Ty zákony
dlužno považovati jako provedení do jednotlivostí a takořka
per partes, co článek zákona 20: 1848 ustanovoval jen vše
obecně. Proto řadíme je do jedné kapitoly se zákony z r. 1848.
Pozornosti naší zasluhují nejen obsahem svým, církvi katoli
cké o sobě již velmi nepřátelským, nýbrž i že některé z nich
8a) „Hospitali S. Joannis Hierosolymitani“ (v. Erben Č. 401.).
88) Erben Č. 456.
84) Listina ap. Erben č. 530.
Čatop. katol. duch. XXXX. (LXV.)
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zavdaly podnět k pozdějším bojům a nešťastným koncům na
poli církevně politickém v Uhřích. Vypočteme alespoň nej dů
ležitější z nich
)
*
po řadě:
1. Zákon o rozvodech manželství smíšených (čl. zák. 45:
1868). Až do toho zákona náležely veškeré rozvody manžel
ství smíšených, ať jen quoad cohabitationem nebo i quoad
vinculum, před církevní (katol.) soudy manželské. Zmíněný
zákon je přisvojuje kompetenci soudů světských.
2. Zákon o změně náboženství (§§. 2—8. čl. zák. 53:
).
**
1868
Ten zákon odstraňuje všeliké ony překážky, které
dříve ve prospěch církve katol. se stavěly těm, kdož ku vy
znání některému nekatolickému chtěli přejiti.
)
***
Přestoupiti na
víru jinou dovoluje se teprv po skončeném 18. roku. (§ 2.i
3. Zákon o manželstvích smíšených (§§. 9—11. čl. zák.
53: 1868) ;ý) a nej důležitější ze všech
4. Zákon o výchově náboženské dítek ze smíšených man
želství zplozených (§§. 12 — 18. čl. zák. 53: 1868). O té věci
platil dosud v Uhřích §.15 čl. zák. z r. 1791.: „Proles e mixtis
matrimoniis . . . si pater catholicus fuerit, illius religionem
(všecky, nutně) sequantur, si vero mater fuerit catholica, tunc
nonnisi proles masculae patris religionem sequi possint.“ tý)
Naproti tomu ustanovuje § 12. čl. zák. 53: 1868: „Z dětí zplo
zených v manželstvích smíšených následují nutně chlapci ná
boženství . otce, děvčata náboženství matky. “
„Každý jiný revers, nebo každá jiná smlouva, která by
proti zákonu Čelila, je i na dále neplatná a nijak nezávazná.u
*) Některé jiné menší zákony a ustanovení proticírkevní po r. 1868 Ar
chiv, t. 23 r 1870., str. 410. atd.
♦*) Celý článek 53. z r. 1868, obsahující více rozličných ustanovení, na
zývá se též interkonfessionelnim. jelikož má za účel vzájemný poměr
vyznání křesťanských uzákoniti.
***) § 18. čl. zák. z r. 1791. ustanovoval, že takový přechod není dovolený,
leč s výslovným vědomím královským — (Kuzmány Urkundenbuch, p.
158.). Pozdější zákony od toho upustily, ale i tak přechod z církve
katol. na víru jinou ztížen (§§ 5—11. článku zák. z r. 1843—4. viz
Kuzmány. Urkundenbuch, p. 162. n.).
-}•) Dřívější o tom uherské zákonodárství z r. 1791. a 1843/4. u Kuzmányho. 1. c. p. 158. a p. 161. n.
Ýf) U Kuzmányho, 1. c. p. 158.
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5. Zákon o svěcení neděl a svátků (§§. 19—21. čl. zák.
53: 1868.)
*)
a zákon o hřbitovech (§ 22. čl. zák. 53: 1868.)
)
**
6. Zákon školský. Až do r. 1868. stávaly na Uhřích školy
pouze konfessionelní. Novým zákonem se ustanovuje, aby každá
konťesse i na dále sice směla si zřizovati školy vlastní, ale jen se
zachováváním zákonitých o školách předpisů; aby rodičům bylo
volno (dosud byli nuceni posílati dítky do školy svého nábo
ženství) dáti dítky své vyučovati i na školách jiných buď vy
znání různého, buď státních ; aby jednotlivé obce měly právo
rozhodnouti se, zdali chtějí při dosavadních svých školách ná
boženských zůstati nebo přeměniti je na školy společné, nená
boženské. ***
)
Zákony náboženské z r. 1868 zasadily těžké rány církvi
katol. na Uhersku. A přece byly pouze předzvěstí těž
ších ještě bojů a zkoušek, které v čase nedalekém na ni měly
dolehnouti.
III. Boj o křest dítek „vychvácených.“

1. Rokem 1879. počíná vlastní „kulturní boj“ proti církvi
katolické v Uhřich. Podnět k němu dal nový trestní zákon
roku zmíněného ustanovený (čl. zák. 40: 1879. §. 53.). Jakkoliv
totiž § 12. článku zák. 53. z r. 1868. přikazoval, že chlapci ze
*) Starší o tom zákon uherský § 17. čl. zák. 1791 u Kuzmányho Urkundenb. p. 158.
*♦) Zákony až dosud uvedené nalézají se v německém překladu (od
Czibulky) v Archiv, t. 24. r. 1870. p. 104. mrí Srovnej též list primasa
uherského arcib. Simora o nich (Archiv, t. 22. p. 149. ss.).
)♦** Srovnej zde zákon z r. 1848 : 20, § 4. (Kuzmány. 1. c. p. 163.) Nový
zákon školský z r. 1868. mně v překladu nebyl přístupen. Obsah jeho
podávám podle (překrásného) cirkuláře primasa Simora ze dne 2. února
1869. (Rozkovány, Monumentu independentiae etc. 1. c. Tom. 12. p. 221. ss.
a Archiv, t. 22. r. 1869. p. 316. ss.), kdež i soud o tom zákonu se
pronáší. Zdá se. že o vyučování náboženském mládeže platilo o kléru
uherském, co tu i tam platilo (žel Bohu!) i u nás před r. 1868. Aspoň
tomu nasvědčují slova téhož cirk, pastýře ze dne 2. ún. 1868 (Rozko
vány. 1. c. p. 221.) rEt tamen officium istud, dolenter dicimus, a multis
sacerdotibus negligi videmus, in quantum sedulo per illos non exercetur; imo vilipenditur etiam a non paucis, et ut minorís momenti aliis
reliuquitur . . . u
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smíšených manželství nezbytně mají býti křtěni a vychováni
ve víře otce svého, děvčata pak ve víře matky; jakkoliv týž
zákon reversy jinak ustanovující prohlásil neplatnými, tož přece
v praxi i po něm nezměnilo se nic, avšak rodiče i po r. 1868
slibovali před uzavřením smíšeného manželství katolickou vý
chovu všech dítek na svět přišlých, po případě dávali všecky
své dítky křtíti po katoličku
)
*
(ovšem dálo se i naopak). Mezi
faráři katolickými a pastory protestantskými přiházely se sice
o to tu i tam třenice, ale dalších následků takové protizákonné
křty neměly, jelikož na ně nebylo zákona trestního {sankce .
Roku 1879. vyšel na Uhřích nový trestní zákon policejní
(cituje se: článek zák. 40: 1879). § 53. toho zákona ustano
vuje: „Kdo proti nařízením čl. zák. 53: 1868 osobu nezletilou
přijal do jiné víry: budiž potrestán vězením až do dvou mě
síců, nebo na penězích až do 300 zl.“ Věta „přijal do jiné
víry“ připouští dvojí smysl. Protestanté a jich stoupenci, kteří
zákon ten zbubnovali, vykládali jej tak, jakoby byl vlastně
sankcí ke „kusému“ 53: 1868, tvrdíce, že trestům zákonitým
propadá i ten, kdoby „vychvácené“ dítě pokřtil. Naproti tomu
hájili katolíci mínění, že udéliti křest není jesle „přijati do
jiné víry“ „do jiného vyznání,“ a že § 53. ustanoven je na
ty pouze, kdož by osoby nedospělé před skončeným rokem 18.
proti vůli rodičů do víry jiné přijímali. Ministr spravedlnosti,
na kterého se biskupové o tom dvojím smyslu s výslovnou
otázkou obrátili, kázal vyčkati, až jak soudy rozhodnou. **
)
Ta rozhodnutí nedala na sebe dlouho čekati. Katoličtí kněží
*) Maďaři mají na takové protizákonné křty zvláštní slovo, které Němci
překládají s „hinwegtaujen4 : odtud v němčině „Wegtaufenstreiť.
V češtině snad se to nejlépe vyznačí jako křest dítek „vychvácených1*.
**) Bližší o zákonu tom i zápletkách z něho povstalých : Archiv, t. 44. n
1880. p. 285. n.; tamtéž, tom. 45. rok 1881. p. 153. s*.
(List primasa
Ostřihomského), a pag. 158, ss. (Böredy: Das neue Ungar. Polizeistraf
gesetzbuch). Tamtéž, t. 47. r. 1884. p. 451. ss. (Jednotný list episkopatu uherského k ministerstvu). Historisch-politische Blätter, sv. 106.
(r. 1890^ str. 31. ss. Čl. zák. 40: 1879 obsahoval ještě jiná církvi
nepřátelská ustanovení (o pohřbívání atd.), o nichž viz Böredy 1. c»
(Archiv), p. 163.
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se o nový trestní zákon nestarali, a křtili dítky z manželství
smíšených jako dříve Ovšem že je za to potahováno před
soudy v první instanci okresu1’. Z těch některé obžalované
beze všech okolků prohlásily nevinnými, jiné odsoudily je
podle § 53. čl. zák. 40: 1879. Všickni odsouzení se odvolali
až k nej vyšším instancím, a ty vesměs nalezly ve smyslu ka
tolíkům příznivém *). Katoličtí kněží křtili pokojně dále, jak
velely zákony církevní. Protestantská propaganda měla po
radosti. Ale nových úsilí se nevzdala.
2. Dne 11. Července 1884 vydal ministr kultu (opět při
činěním protestantským **
) August Trefort nařízení toho smyslu,
aby katoličtí kněží, kdykoliv udělí křest dítku, které podle
Čl. zák. 53: 1868 k jiné náleží víře, křestní list bez prodlení
zaslali kompetentnímu správci duchovnímu dítka ku zapsání,
jinak že propadnou trestům § 53. čl. zák. 40: 1879 ustano
veným ).'*** Netřeba dodávati, že katolický kněz v případě tom
dítka pokřtěného do matriky své zapsati neměl, a že vydávaje
protestantskému pastoru křestní list, vydával mu formálně
zbraň, vynutiti m. rodičích výchovu křtěnce nekatolickou.
O výnosu Tréfortově dlužno jest dvojí si pamatovati:
jednak chtěl odstraniti pochybnosti v § 53. Článku zákona
40: 1879 a rozšířil § zmíněný výslovně i na případy křtů
„vychvácených“ 'vtof v podstatě význam jeho nařízení); dále,
právo k tomu rozšíření osoboval si ve jménu § 53. čl zák.
40: 1879., ten §. byl mu základem jeho nařízení (odtud na
přestoupení svého výnosu ustanovil trest §. 53.). O „dobré“
Tréfortově vůli nedá se pochybo váti ý), ale tím více o jeho
♦) Jednotlivé o tom případy i dotyčná rozhodnutí v Archiv, t. 45. r. 1881.
p. 168. (nota); tom. 47. a. 1882. p. 457., p. 458.; tom. 62. a. 1889.
p. 51. ss.
**) Nesmí se zapomenouti, že presidentem ministeria byl „Kalvínský papež“
Tisza!
“**
) In extenso nalézt! ten výnos v Archiv, t. 53. r. 1885. p. 174. s.
Srovnej zde hned Archiv, t. 62. a. 1889. p. 50. ss. (Sajó). Hist. polit.
Blätter. 1 c.
4) Někteří biskupové uherští ohlásili výnos duchovním správcům, a ve
dvou diecésích nařízeno zrovna kněžím se vedle něho říditi! Tóth,
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právnické moudrosti, když na základě zákona (quoad hoc)
popíraného, ano již soudy popřeného vydati chtěl zákon nepo
piratelný, jistý. Jaký konec stihne jeho nařízení, bylo předvídati. Opakovalo se jen všecko to, co se událo po § 53. čL
zák. 40: 1879. Opět částečně odsuzováni kněží katoličtí od
instancí prvních, a opět při instancích nejvyšších obžaloby
sproštováni: Jako před r. 1884. popřely soudy nej vyšší i nyní,
že by se § 53. na „vychvácené“ křty vztahoval *). Tím pobo
řeny základy výnosu Trófortova, odpadly samo sebou všecky
další následky. I tu tedy zbraň vyražena protestantům
z rukou.
3. Po Trófortovi následoval v úřadě ministra kultu mi
láček a důvěrník Tiszův, hrabě Albin Csáky. Když nářky
protestantů neustávaly, rozhodl se Csáky uchopiti věc s ji
ného konce. Umínil si totiž vydati o tom samostatné, z moci
vlastní a cestou administrativní nařízení nové. Šlechetný
kardinál Simor, jemuž Csáky úmysl svůj již napřed oznámil,
varoval ho ve dvou přípisech nej důrazněji **
).
Nic plátno;
ministr sice na nějaký čas s výnosem počkal, ale d. 26. února
1890 vydal jej přece! Tím výnosem se nařizuje, aby duchovní
správcové, kteří by pokřtili dítko dle § 12. článku zák. 53:
1868 k jiné náležející víře, bez všelikého dalšího vyzváni do
osmi dnů křestní list zaslali kompetentnímu správci duchov
nímu, nic se neohlížejíce na jakákoliv jiná nařízení a přání.“ ***
)
v Archivu, t. 64. r. 1890. p. 212 Srovnej tu též důtku sv. Stolici bisku
pům uherským udělenou (níže).
*) Bližší: Archiv t. 62. r. 1889. p. 53. ss.
**) Oba přípisy uveřejněny jsou v Archivu, t. 64. r. 1890. str. 215. ss. Cfr.
Histor. polit. Bl. t. 106. p. 31. ss.; t. 108. p. 188. ss. V listě ze dne
14. listop. 1889. předpovídá hodnostář církevní, že bude li výnos vydán,
vyvolá v zemi bouře náboženské, jakých nebylo od válek třicetiletých ! —
Ministr sdělil předběžně úmysl svůj i jiným biskupům uherským. Jak
nám se strany velmi spolehlivé bylo tvrzeno, a jak (nepřímo) i samy
další události nasvědčují, zdá se, že ne všickni biskupové mluvili řeči svého
primasa, kard. Simora! Ostatně viz poněkud níže pozn. a řeč
ministra Csákyho, „ Vaterland
*
č. 67. ze dne 8. března 1893. a
čísla násl.
)*
♦♦
plném znění je výnos nalézti v Archiv, t. 64. r. 1890. str. 218. ss.
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Na přestoupení toho nařízení vyměřil Csáky trest od 10—15
zl., v případe opakování až 100 zl. Na první pohled, podle
výměru trestního by se zdál výnos Csákův mírnější než
předcházející nařízení Tréfortovo. Ve skutečnosti však byl
mnohem horší.
)
*
Zloba jeho spočívala v tom, že vydán byl
ministrem z vlastní moci administrativní (tedy do jisté míry
nový zákon, pokud nařízení administrativní zákonem nazvati
slušno), a že od nynějška soudy již kněze pro křest dětí
„vychvácených“ osvoboditi nikterak nemohly, ale všecky odsouditi musily. Vydání toho nařízení znamenalo ovšem křiklavé
zneužití moci administrativní **
)
(příkladů podobných máme
ostatně i u nás dosti), ale na věci se tím nezměnilo nic.
(Pokračování.)

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

§ li(Pokrač.) „Stane-li se, co předpokládá § 9. odstavec 1.
zákona, tedy trestní o tom řízení konáno buď od okresního
úřadu politického, při čemž zákonný prostředek rekursu
místo má“.
Tímto ustanovením přikazuje se příslušné právo c. k.
okresnímu hejtmanství k vyšetření toho, zdali ten který du
chovní správce buď mala fide na poškození matice náboženské
zamlčel anebo vědomě nesprávně udal některý svůj místní
příjem, anebo zda-li tak učinil bona fide bez veškerého úmyslu
Na snadnější pochopení jeho důsledků stůjtež zde tato data: Po
Srbsku není země, kde by se uzavíralo tolik smíšených sňatků
jako v Uhersku. Kdežto v Cislajtanií připadá smíšených manželství
jen 0-7°,o, dosahuje v Uhřich počet jich (od r. 1881—1885.) 8-20/0.
Z desíti manželství smíšených je asi při devíti katolík súčastnén.
Hist. polit. Bl. t. 106. p. 24.
*) Cfr. list kard. Simora ku Czákymu ze dne 1. pros. 1889. v Historischpolit. Blätter, sv. 106. str. 32. n.
**) Szaczaway: Ist die Verordnung des Ungar. C. M. v. 26. Febr. 1S90.
gesetzlich ? (im Archiv, t. 64. a. 1890. p. 470. ss).
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poškoditi matici náboženskou vypočítaným tak sobě větším
doplňkem kongruovým. Témuž tedy c. k. okresnímu hejtman
ství přísluší určití knězi peněžitou pokutu až do té sumy,
o ktero.u byly fond náboženský nebo pokladna státní zkráceny,
který mata fide tak, jak řečeno, jednal; anebo tomu, kdo
bona fide to učinil, uložiti podle okolností pouze náhradu
útrat, které vzešly opravným řízením.

§ 12.
^Doplňky dotační vykazujte a vyplácejte se způsobem
posud obvyklým, a to pomocným kněžím tam, kde se posud
tak dálo, k rukám samostatného duchovního správce jim před
staveného, řeholníkům k rukám představeného duchovní spo
lečnosti, ku které příslušejí.
Duchovnímu správci nove jmenovanému mohou — bude-li
za to žádati — ode dne jeho v úřad vstoupení zatím vypla
ceny býti z fondu náboženského platy, které měl předchůdce
jeho, načež při poukázání konečně ustanoveného doplňku kon
gruového provede se vyrovnání.
Jestliže by přiznání nebylo podáno ve lhůtě předepsané
•
r
(£ 2.), tedy další vyplácení těchto platů bude zastaveno a
nařízeno čeho třeba, aby částky již vyplacené byly vráceny.
Jestliže při tom anebo při vyrovnání kongruového do
plňku definitivně přiřčeného vyjde na jevo, že by se fondu
náboženskému mělo vrátiti více než dvacet zlatých r. č., tedy
vrácení stan se ve dvanácti lhůtách měsíčních^.
I tento §. pojat jest do nového nařízení z nařízení do
savadního, od něhož se liší pouze přídavkem v odstavci prvním:
„řeholníkům k rukám představeného duchovní společnosti, ku
které příslušejí, kterýžto přídavek má svůj důvod v § 1.,
odstavci 6. zákona kongruového ze dne 19. září 18'>8, který
pod podmínkami tam uvedenými i k řeholníkům přihlíží, po
kud totiž zastávají místo systemisováného kněze pomocného.
Jiná pak úchylka od dřívějšího nařízení jest ta, že po
slední odstavec § 12. v novém nařízení dříve tvořil samo
statný § 13.
Co pak se týče věcného vysvětlení tohoto § 12. jedná:
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a) v odstavci 1. o prozatímním poukazování a vyplá
cení doplňku dotačních pro samostatné správce duchovní a
kněze pomocné, pokud v době, kdy nový zákon v platnost'
vesel, na svých místech dosavadních jsou a kongruu dle zá
kona ze dne 19. dubna 1885 upravenu mají;
b) v odstavci 2. o prozatímním poukázání a vyplácení
dotačního doplňku pro nově jmenované správce duchovní
(faráře i kněze pomocné) v obnosu, jaký předchůdce v úřadě
měl proti pozdějšímu vyrovnání; ale toto prozatimné pouká
zání dotace činí se závislým na podmínce: „bude-li (se) za
to zádati“, takže bez podobné žádosti vláda platu kongruového
nově jmenovanému správci duchovnímu nevykáže, pokud svého
přiznání nepředloží;
c) v odstavci 3. mluví se o zastavení výplaty prozatímně
vykázaného doplňku dotačního jakož í o navrácení částky od
duchovního správce na základě předchůdcova přiznání od c. k.
berního úřadu již vybrané, jestliže ve lhůtě zákonné 2 měsíců
anebo ve lhůtě od místodržitelství po rozumu § 2. prodlou
žené nepodal svého nového přiznání;
d) v odstavci 4. přihlíží se k tomu případu, že se místní
důchody duchovního správce od posledního uprázdnění obroči
a tedy od posledního upravení jeho fasse zvýšily, anebo snad
jinak vyceněny byly některé fassijní položky, tak že by nově
jmenovanému duchovnímu správci nepříslušel tak velký doplněk
kongruový jako předohůdci jeho, &jaký prozatím bral; tuf ovšem
musí vrátiti, co „přebral“, a sice najednou, jestliže přebraný
obnos neobnáší více než 20 zl.; obnáší li však více, tedy má
jej vrátiti ve 12 měsíčních lhůtách.
Ustanovení v odstavci 1., že se má doplněk dotační vypláceti pomocným kněžim — ovšem jenom tam, kde se tak
až posud dálo — k rukám samostatného duchovního správce,
zakládá se původně vlastně na starém dvorním dekretu ze
dne 17. března 1791, § 4. n. 5. (Srov. Dr. Helfert, Von den
Rechten und PHichten der Pfarrer und deren Gehůlfen und
Stellvertreter; Prag 1832, str. 294.).
Další pak ustanovení v témže odstavci, že řeholníkům
týž dotační doplněk za zastávání místa systemisovaného kněze
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pomocného má se vypláceti k rukám představeného duchovní
společnosti čili kláštera, k němuž přináležejí, má svůj právní
důvod v řeholní podřízenosti a v zákonném obmezení co do
užívání peněz vůbec u řeholníků nařízeném.
Konečně tu sluší ještě připomenouti rozhodnutí c. k.
správního dvoru soudního ze dne 20. června 1888, č. 1810.
(Budwinski 1. c. XII. 4176) pro případ, že by duchovnímu
správci omylem poukázán byl dotační doplněk v obnosu ne
správném: „Kongruový doplněk duchovnímu správci omylem
v nesprávném obnosu poukázaný může mu jenom tehdy býti
zastaven, když mu zároveň poukázán jest kongruový doplněk
upravený, jak vyplývá z vykonaného přezkoušení11. Dle toho
nemůže zůstati duchovní správce bez nějakého nevykázaného
doplňku kongruového.

’
§ 13.
„Až do času, kdy platy podle zákona ze dne 19. září
1898, z. ř, č. 176, připadající budou poukázány, bziďte du
chovním správcům na účet nové dotace dále vydávány platy,
které dosud měli, a budiž zároveň při poukázání nové dotace
učiněno vyrovnání“.
Tento §. ve starém nařízení ministerském ze dne 20.
ledna 1890 se nenalézal, protože má pouze dočas ou platnost,
a poněvadž nařízení toto bylo vydáno, když přiznání již všech
duchovních správců byla upravena; za to ovšem nalézal se
v ministerském nařízení ze dne 2. července 1885, ř. z. č. 47,
v § 14., protože toto nařízení, jako ono zde vykládané, bylo
dáno hned po dřívějším zákonu kongruovém.
Zároveň jest týž §. doplňkem § 12.

§ 14.
„lem, duchovním správcům, kteří na základě zmocnění
biskupa diecésního v některém místé správy duchovní, třebas
bez státního přivolení, vykonávají samostatně funkce správy
duchovní, a kterým pro jejich osobu byla již udělena kongrua
samostatných správců duchovních, buďte po dobu tohoto je
jich ustanovení dále vydávány dosavadní platy z fondu
náboženského“.
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Tento §. přiléhá těsně k § 14. nového kongruovóho zá
kona (Viz časop. kat, duch, z r. 1898, ses. 10., str. 632) a
jest spolu s ním pouhým následkem sporného výkladu pojmu
„duchovního správce samostatného'1 v § 1. zákona ze dne 19.
dubna 1885 ř. z. č. 47., jak týž výklad přichází v nálezech
c. k. správního dvoru soudního a c. k. říšského soudu; proto
vztahuje se pouze na ony duchovní správce, kteří zvláště
u c. k. říšského soudu a v několika málo případech i u c. k.
správního dvoru soudního vybojovali si naproti c. k. mini
sterstvu věcí duchovních uznání a rozhodnutí, že jsou samo
statní správcové duchovní.
Nehledíc totiž k tomu, že výraz: „samostatný správce
duchovni“ v dřívějším zákoně samém jest definován, anebo
lépe řečeno právě proto, že tam podána jest definice jeho nedosti přesně, nastaly v praxi při jednotlivých případech ve
liké pochybnosti o tom, kdo za samostatného správce duchov
ního se považovati a na dotyčnou vyšší kongruu právo míti
má; a právě v této otázce rozmohla se judikatura jako v žádné
jiné otázce o věcech duchovních a zvláště kongruových. A
což celou věc jenom stižilo, jest i to faktum, že dva v této
příčině nej vyšší oprávněné soudy, totiž c. k. správní dvůr
soudní a c. k. říšský soud, protivné a opačné zaujímají stano
visko co do právních podmínek, které se vyžadují k uznání
samostatnosti toho kterého správce duchovního, a dle tohoto
svého stanoviska i vzájemně protivné nálezy v té příčině
pronesly.
C. k. správní dvůr soudní trvá totiž důsledně na tom,
že ..samostatný duchovní správce“ může úřadovati čili dosazen
býti pouze na samostatné) od cizí pravomoci neodvislé štaci
(rozh. ze dne 31. prosince 1887, č 3592, Budwinski XI. 3851.;
ze dne 9. května 1888, č. 663., Budwinski XII. 4097.; ze dne
13. června 1888, č. 1806., Budwinski 1. c. 4159.; ze dne 20.
Června 1888, č. 2075., ib. 4174.; ze dne 24. října 1888, č. 3291.,
ib. 4301.; ze dne 17. dubna 1889, č. 1442., Budwinski XIII.
4641.), dle čehož charakter této štace a tímto charakterem
i podmíněný ráz jeho činnosti úřední (zdali totiž má duchovní
právomoc vlastní anebo cizí a sobě pouze odkázanou — juris-
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dictio mandata) — jest tu rozhodující, takže takový duchovní
správce, má-li za samostatného býti považován, každým způ
sobem vždy celou farní jurisdikci míti musí (rozh. ze dne
25. dubna 1888, Č. 1284., Budwinski XII. 4066.; ze dne 20.
června 1888, č. 2075., ibid. 4174.; ze dne 9. října 1889, č.
3266.; ib. XIII. 4869.). Dle toho soudí týž správní dvůr dále,
že samostatná duchovní správa — spadajíc do zevního práv
ního oboru církevních zřízení — nemůže býti bez uznání stát
ního, a že tedy upuštění od tohoto uznání státního tím méně
lze předpokládati tam, kde stát ze své pokladny zavázán jest
vydržovati správce duchovního (rozh. ze dne 31. prosince 1887,
č. 3592., Budwinski XI. 3851.; ze dne 13. června 1888 č. 1806,
ib. XII. 4159.; ze dne 20. června 1888, č. 2075., ib. 4174.); že
tedy dále nespočívá v moci ordinariově, nesamostatné a od
jiné fary závislé místo systemisované samovolné beze schvá
lení státního proměniti v místo samostatné (rozh. ze dne 13.
Června 1888, č. 1806., Budwinski XII. 4159.; ze dne 25. února
1889, č. 521., ib. XIII. 4532.; ze dne 26. června 1889, č. 2297.,
ib. 4770.; ze dne 25. září 1889, č. 3121., ib. 4836.; ze dne 9.
října 1889, č. 3266., ib. 4869.; ze dne 13. května 1893, č. 1709.,
ib. XVII. 7259.), a biskupský jurisdikční dekret že nemůže
býti na úkor státní správy ve věcech duchovních (rozh. ze 17.
dubna 1889, č. 1442, Budwinski XIII. 4641.). Zkrátka řečeno,
c. k. správní dvůr soudní stojí na tom stanovisku, že není
nikdo „samostatným duchovním správcem na místě právně
nesamostatném“, t. j. na místě, jež i od vlády za samostatné
není uznáno.
Naproti tomu nepokládá c. k. říšský soud uznání státní
za podmínku nezbytnou, neboť drže se výměru v kongruovém
zákoně ze dne 19. dubna 1885 v § 1. podaného, že slovem
„duchovní správce samostatný rozumějí se též všichni ti du
chovní, kterýmž jinak od biskupa diecésního oprávnění dáno
jest, aby správu duchovní samostatně vykonávali“ — spatřoval
v těchto slovech i vládní zmocnění biskupům udělené, že
mohou kteréhokoliv duchovního správce jurisdikcním dekretem
učiniti samostatným (rozhod, ze dne 2. května 1892, č. 106.,
Hye, IX. 561.; ze dne 4. května 1892, č. 137., ibid. 566., ze
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dne 9. července 1892, č. 228., ibid. 579.). Ano dle mínění říš
ského soudu samostatnost toho kterého duchovního správce
dokazuje již i pouhý certifikát biskupský o této samostatnosti
(rozhod, ze dne 21. dubna 1891, č. 64., Hye IX. 512.; Zeitschr.
f. V. XXV. č. 20., str. 99. nn ; ze dne 29. října 1891, č. 192.
Hye ib. 531.; Zeitschr. 1. c. XXIV. Nr. 52., str. 242—243.;
ze dne 20. ledna 1892, č. 5. a 6. Hye 1. c. 540. a 541., Zeitschr.
f. V. XXV. Nr. 8., str. 37—38.; ze dne 4. května 1892, č.
137., Hye 1. c. 566.; Zeitschr. f. V. ib. Nr. 27. str. 136.; ze
dne 5. července 1892., č. 218., Hye 1. c. 570.; Zeitschr. f. V.
1. c. Nr. 35. str. 177.) a zaručuje mu též výhody vyšší dotace
duchovního správce samostatného, at jest již ráz duchovní
správy (místa) — jak týž buď při státním upravování far
anebo v jednotlivých případech při zřizování fary ustanoven
byl, — jakýkoliv. Má-li se odpověděti na otázku, zdali se má
duchovní správce považovati za samostatného anebo za kněze
pomocného, tut třeba dle mínění c. k. říšského soudu pouze
vyšetřiti, zdali jsou u něho pojmové znaky samostatného správce
duchovního anebo kněze pomocného, jak vyznačeny jsou v dru
hém odstavci § 1. (starého) zákona kongruového, při čemž
jest věcí vedlejší a nerozhodující jak církevně i státně admini
strativní ráz (charakter) místa duchovní správy, tak i název
správce duchovního (rozhod, ze dne 30. dubna 1890, č. 46-,
Hye 1. o. IX. 486.; ze dne 21. dubna 1891, č. 64., Hye 1. c.
512.; ze dne 29. října 1891, č. 192. a č. 193., ibid. 531. a 532.;
ze dne 19. ledna 1892, č. 3., ibid. 539. ; ze dne 2. května 1892,
č. 106., ibid. 561.; ze dne 3. května 1892, č. 108., ibid. 563.;
ze dne 4. května 1892, č. 137., ibid. 566.; ze dne 5. července
1892, č. 218., ibid. 570.; ze dne 6. července 1892, č. 220.,
ibid. 572 ; ze dne 8. července 1892, č. 226., ibid. 578 ; ze dne
9. července 1892, č. 228., ibid. 579.).
Přihlížejíc vláda k tomuto rozporu mezi c. k. správním
dvorem a c. k. říšským soudem hleděla vyhověti různým roz
hodnutím jejich v novém zákonu kongruovém. Sobě a názo
rům správního dvoru vyhověla v § 1. zákona stanovíc státní
uznání samostatnosti jako nutnou podmínku její, a rozhod
nutím říšského soudu vyhověla opět v § 14. zákona a v § 14.
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prováděcího nařízení potud, že duchovním správcům, kteří
stížností u tohoto soudu vyšší dotace nabyli, tuto ad personam,
pokud na témže místě jsou, na dále ponechává. Nástupcům
však jejich nebude samostatnost přiznána bez uznání vládního,
a soud říšský nebude moci jim ji na základě nového zákona
kongruového přisouditi, protože pouhé zmocnění biskupa bez
státního přivolení k uznání samostatnosti budoucně nedostačí.
Dle toho má § 14. zákona i prováděcího nařízení pouze
dočasnou platnost, pokud totiž dotyční samostatní duchovní
správcové na dosavadním místě jsou. Nevztahuje se však ani
na ně, když na jiné a stejné místo jsou dosazeni, ani na je
jich nástupce v dosavadním jejich úřadě
Dále třeba podotknouti, že tito pouze nálezem c. k. říš
ského soudu na základě zákona ze dne 19. dubna 1885 za
samostatné prohlášení správcové duchovní mají podržeti svůj
dosavadní plat z matice náboženské, ale nemají práva na
kongruu a výhody nového zákona ze dne 19. září 1898, pro
tože nejsou od vlády za samostatné uznáni.
Proto nejsou také ani povinni ani oprávněni předklá
dán nové přiznání, protože jim, jak § 14. zřejmě dí, pod pod
mínkou svrchu dotčenou, totiž pokud na místě svém setrvají,
budou „dále vydávány dosavadní platy z fondu náboženskéhou.
(Dokončení.)

0 názorech professora Schella.
Píše Dr. A. Podlaha.

(Pokrač.) Mluvě dále o pověrčivosti, k níž prý lid jest
nakloněn, tvrdí Schell, že ke kultu Boha důstojnému nevede
instinkt, nýbrž pouze neustálý boj proti anthropomorfismu a
antliropathetickému v pojmu o Bohu. Jelikož se Schell urči
těji nevyjadřuje, kde vlastně postřehuje v katolickém kultu
tyto vady, a jelikož nelze sobě mysliti, že by tu měl na
mysli veřejný kultus, nad jehož správností bdí Bohem zřízená
autorita církevní, možno jen tušiti, že tu má asi na zřeteli
nějaké soukromé pobožnosti věřících. A tu zajisté ví Schell
předobře, že proti nezdravým výstřelkům takovým biskupové
i nej vyšší hlava církve se vší rázností vystupují.
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Ke konci odstavce, v němž naznačeným právě způsobem
pojednává o zásadě „vox populi vox Déi“, ukázal Schell, jak
ožehavě dovede psáti. „Ostatně“ ~ tak praví — „připouštím
milerád pravdu, jež spočívá ve větě Vox populi vox Dei:
duch lidu projevuje začasté jemný cit ... a to proto, že
jest mnohých závad porost, na př. lidských ohledů, ctižádosti,
světské politiky. zkrátka věcí, jež vzdělancům, učencům, ale
i prelátům snadno stávají se osudnými.“ *)
Chtěje předejiti tomu, aby jeho napomenutí k spravedli
vému posuzování protivníka na poli náboženském nebylo
zvláště na straně nekatolické mylně vykládáno, dokládá
Schell, že nepronesl napomenutí toho snad proto, že by kato
líci dosavad co do snášelivosti a věcného posuzováni za pro
testanty a svobodomyslnými vědci pokulhávali — „nikoliv,
i nej úzkopršejši katolická školská theologie“ — tak doslova
praví — „byla ve skutečnosti vždy ještě mnohem snášelivější,
spravedlivější, ršestrannějši a horlivější v ocenění spisů
a snah strany protivné nežli protestantismus a svobodná
*
věda.'
Zásluhu toho, píše Schell dále, nechceme připisovati
sobě samým, nýbrž naši věci a našemu jménu, jež zároveň
vyjadřuje princip náš, totiž jménu: katolický! Neboť jestliže
katolicismus jest plným a celým křesťanstvím a všestrannou
pravdou, musí také přívržence své povznášeti nad jednostran
nost a nesnášelivosť. „Protestantismus jest podstatou svojí
protikatolickým; katolicismus naproti tomu není v prvé řadě
antiprotestantismem — s veškerou tou strohostí a nesprave
dlivostí, jež tím jest míněna; ont spíše naopak právě ztrácí
na duchovní ušlechtilosti své, jestliže se protivou k jedno
strannému zdiirazňování a k vybuzení druhé protivy svésti
dá. Právěť ideál katolicismu požaduje od nás pravé, dokonalé
po vznešení se nad všeliké protivy a jednostrannosti; v tom
spočívá naše katolická síla!“**
)
Dále vybízí Schell katolíky,
aby nespláceli protestantům jejich ignorováni všeho kato
lického rovnou měrou, nýbrž aby otevřeně a ochotně uznávali
vše pravdivé a dobré, co u protivníků shledají, majíce na
*) Schell, Der Kathol. als Princip des Fortschritts. 24.
**) Der Kath. als Prine, d. Fort. 25.
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paměti, že každá pravda jest také katolickou „Proto zprostěmež se předsudků a vadících úzkostlivostí a přehrad: nebo
Bůh a jeho zjevení jest světlo a nemá se žádného světla co
štítiti, žádného pokroku co báti: ne snad proto, že jedině
platná učitelská autorita církevní s příslušnou ohebností
všechny odpory v pravý čas patřičnou formulí neškodnými
učiniti umí, nýbrž protože každý pokrok vědění jest novým
hlediskem pro pravé porozumění Božskému zjevení!“*)
Co zde Schell ku chvále katolické snášelivosti praví,
zasluhuje zajisté plného uznání. Méně jasný jest nám jeho
výzev k odvrhnutí všelikých předsudků, vadících úzkostlivostí
a přehrad atd. Hóhler míní, ze tím Schell chtěl říci: Ponechtež jen učencům plnou volnost v jejich výzkumech; pravdivost
víry nepotřebuje se báti žádného pokroku vědy; onať tím
nabude jen nových hledisk pro pravé porozumění zjevení.
K tomu dodává týž spisovatel: „Zcela dobře! Pravá věda
a pravý pokrok ve vědě neocitnou se nikdy ve vážném roz
poru s vírou. Ale pokrok ve vědě počíná se, jak Schell na
jiném místě praví, od hypothes, bez nichž jest nemožným.
Kdo tedy — rozumějmež dobře — také na poli theologickém
a v oborech, v nichž se theologie s jinými vědami stýká,
svobodu vědy požaduje, ten musí rovněž takovou svobodu
požadovati i pro hypothesy. Je-li tomu však tak, pak neomyl
nému učitelskému úřadu v církvi právě tam, kde toho nejvíce
jest potřeba, sotva zbude místa; na jeho místo vstoupí pak —
páni professoři . . . Úloha neomylného učitelského úřadu
spočívá netoliko v tom, aby vznikající kontroversy posléze
konečnou definicí jednou pro vždy rozhodl, nýbrž také vtom,
aby již před vynesením takovéhoto rozhodnutí obezřetně roz
šiřování určitého učení zapovídal, jestliže se to v zájmu
uchránění věřících před zavedením na bezcestí nebo k zabrá
nění zmatků nutným jeví. Církev není disputující učeneckou
akademií, nýbrž dobře spořádanou říší, jejíž nejvyšší vládni
moc povinna jest uhájiti pokojné držení víry, jež k dosažení
jejího cíle u věřících jest nutno“. **
)
♦*)

♦) Der Kath. ais Princ, d. Fortschr. 25—26.
Hóhler, o. c. 13—14.
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Dále vytýká Schell katolíkům, že nedbají dostatečnou
měrou vnitřní souvislosti mezi přírodou a milostí, a tudíž i
mezi kulturní činností z povolání a křestansko-záslužnou
láskou blíženskou. A toto smýšlení neobmezuje se prý pouze
na theoretické zásady, nýbrž projevuje se i v jednání. U kato
líku se prý klade spíše důraz na protivu mezi světským a
božským nežli na to, že vše světské, tak jako veškero tvorstvo
vůbec, jest schopno, ba k tomu i určeno, aby stalo se nosite
lem a sprostředkovatelem Božského. A z tohoto názoru plyne
prý nedostatečné oceňování státu, světské vědy, kulturního
pokroku a rozvoje národohospodářských a industriellních sil. A
vlivem téhož názoru prý také se stává, že katolíci dbají dobrých
skutku jen potud, pokud slouží ku výchově kněžstva nebo bez
prostředné bohoslužbě a ku vlastnímu duševnímu blahu,
nikoliv prý však takových dobrých skutků, jež mají za účel
methodickou a systematickou podporu bližního. A dokonce
prý i modlitbě přikládá se cena hlavně jen pro odpustky s ní
spojené. Co se týče blíženskó lásky, pokládají prý katolíci
spíše okamžitou odpomoc bezprostředně naskytnuvší se nouze
za nábožensky cennou; naproti tomu prý však mnohem méně
cení systematické zabránění bídy a nouze příslušnou kulturní
činností, at již koná se z povolání anebo dobrovolně. K tomu
podotýká Schell, že tyto jeho kritické poznámky nevyplývají
z mínění, že by katolická charita pokulhávala za charitou
jiných konfessí, nýbrž prý z toho přesvědčeni, že nárok na
pravé a plné křesťanství vyžaduje také co možno nej vyššího
pojímáni a pokračujícího rozvoje blíženskó lásky jak ve
velkém stylu, tak i v jednotlivostech. „Na náboženskou cenu
sociálních snah dlužno právě proto klásti větší důraz, poně
vadž přirozenost lidská více k tomu se kloní, aby povinnost blíženské lásky pokládala za odbytou, jestliže příležitostnou odpomoc
poskytne okamžité nouzi. Lidé bohatí, kteří nemají žádné
vlastní činnosti z povoláni, měli by odkázáni býti více k tomu,
aby takřka z povoláni pěstovali sociální a charitativní otázky.u
A konečně dodává Schell ještě, že nemíní snad kárati motiv
spásy vlastní duše, tent prý má právě býti pobídkou ke
skutkům lásky blíženskó.
Časop. katol. duch. XXXX. (IjXV).
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Nedá se upři ti, že v těchto slovech Schellových jest
mnoho pravdy, ale pravdy ovšem nikoliv nové. Katolíci za
jisté odedávna touží po opravách v chudinství a lidumilství
vůbec, ’ a porozumění pro sociální otázku rozmáhá se ve straně
katolické víc a více. Že by se v oboru charity mohlo a mělo
více konati, jest přáním každého upřímné smýšlejícího kato
líka. Také přesvědčení Schellovo, že více prospěla by syste
matická kulturní činnost charitativní nežli okamžitá odpomoc,
sdílí zajisté každý katolický lidumil. A nedá se upříti, že
právě zámožné katolické kruhy mají málo porozumění pro
systematickou činnost kulturní (na př. pro opravy poměrů
agrárních: a že ukojují svědomí své v příčině lásky blíženské
nahodilými almužnami, jimiž zjednává se nahodilá — a mnohdy
velice problematická — odpomoc jedva nej naléhavější nouzi.
A v té věcí zajisté každý katolík v srdci svém chová totéž
přání jako Sqhell,- aby totiž ti katolíci, kteří v bohatství žijí
a činnosti z povolání nemají, právě na poli systematické a
vydatné činnosti charitativní úsilovně byli činni! (Pokrač.)

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

(Pokrač.) Národním oekonomům a sociálním politikům
křesťanským je nej vyšší a poslední normou v otázce mzdy
princip spravedlnosti. Otázka mzdy je otázkou práva přiroze
ného a přirozené spravedlnosti.
Tohoto stanoviska hájil již slavný zakladatel rakouské
sociální školy křesťanské, svobodný pán Karel z Vogelsangů.
Přidělil vědě sociální úkol, aby s mravovědou ze zásad o mzdě
spravedlivé, již slavní moralisté pouze o mzdě' služebnictva
domácího stanovili, dovodila správné závěry, jimiž by urovnán
býti mohl moderní vztah dělnictva průmyslového k najímatelům na základě spravedlnosti. ’
Při určování mzdy dlužno vycházeti od tak z v. spra
vedlnosti směnné, která vůbec má oVládati a říditi veškeren
život směnný. K pojmu a podstatě každé spravedlivé směny
náleží princip aequivalence, čili by rovné hodnoty byly za-
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měňovány. Zajisté že ti, kdož něco navzájem si vyměňují,
nemívají úmyslu, dá váti si dary. Též při vztahu služebném
(pracovním) děje se směna. Není sice, jak jsme slyšeli, smlouva
pracovní pouhou smlouvou směnnou, přes to však děje se při
ni jakási výměna, tím že jeden druhému slouží, práci koná,
začež tento jest povinen dáti mu mzdu. Směnná spravedlnost
žádá tudíž, aby mzda hodnotě vykonané práce se rovnala.
Slovem: Mzda je spravedlivá jen tehdy, odpovídá-li hodnotě
práce. Velmi důležitá je tudíž otázka: Gím určuje se hodnota
práce? Odpověď na to dávají tyto zásady křesťanské:
1. Mzda práce nesmí býti určována pouze a výlučné
zákonem nabídky a poptávky čili zákonem neobmezenó konkurrence. Proč ? V konkurrenčním bojí najímatelů s najíma
nými stojí z pravidla silnější proti slabším, a proto se děje
dělníkům přes to, že svobodnou smlouvu s továrníkem uzaví
rají, často křivda, a poněvadž často i nespravedlivou smlouvu
pracovní proto přijímají, by hladem nezahynuli, nemůže o nich
užito býti zásady „chtícímu se křivda neděje“.
2. Mzda pracovní nesmí a nemůže úplně týmž způsobem
býti určována, jako cena zboží, momenty totiž pouze oekonomickými, poněvadž, jak jsme vyložili ve své Křest, sociologii
ve stati o Lassallově železném zákonu mzdy, práce lidská liší
se v mnohé příčině od pouhého zboží.
3. Proto nemůže též mzda práce zcela týmž způsobem
býti určována jako náhrada za pronajaté stroje, které ani vý
živy nepotřebují a také bytostmi mravními nejsou; přes to však
4. je jakási podobnost mezi zbožím a prací lidskou a
tudíž také mezi způsobem, jímž má se určovati cena zboží a
mzda práce lidské. „Upříti nelze“, píše Gosta Rossetti, rže
i práce má hodnotu směnnou: je sice práce lidská koněm
vitálním určité osoby, spolu však příčinou činností, jež zevně
na hmotě se jeví, kterými tato jiným býti může užitečnou, a
proto je práce pro užitek jinému skýtaný odměny, mzdy
hodna“. Je-li tedy práce v jistém smyslu také zbožím a má-li
tedy také hodnotu směnnou, pak nelze proti tomu zásadně. nic
namítati, jestliže mzda práce také činí se odvislou od konkurrence těch, kdož práci hledají a nabízejí; nebot ač zavrhu-
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jeme konkurrenci neobmezenou, připouštíme, že jakousi mírnou,
obmezenou konkurrenci ani od soustavy národohospodářské
správné nebude možno vyloučiti, odmysliti; od toho však zá
pasu konkurrenčního hodnota směnná v první řadé závisí.
Pravíme-li, že v první řadé hodnota směnná jak zboží tak
i práce lidské závisí od zápasu konkurrenčního, řečeno tím
zřetelně, že v druhé řadé a nepřímo táž hodnota směnná
také jesté od činitelů a podmínek jiných závisí. Při určování
mzdy musí tudíž také patřičný a spravedlivý brán býti zřetel
k tomu:
a) že přirozenost lidská práce bez ustání, bez přestávek
nepřipouští, a proto by mzda byla taková, by dělníkovi též
na neděle a svátky vystačovala;
b) že dělník mimo síly tělesné užívá též ve prospěch
prácedárce své rozvahy, svých vědomosti a své dovednosti,
že tedy má dělníkovi ve mzdě také nahrazeno býti to, co vy
dal, než si zmíněných vědomostí a zmíněné dovednosti získal.
Vždyt považuje se všeobecně za spravedlivo, by práce léka
řova, právníkova, jež stála je mnoho času a mnohých nákladů,
lépe a výše byla oceňována, než činnosti jiné, které takové
drahé přípravy nepotřebovaly. Z téhož důvodu musí dospělý
dělník za práci, kterou pouze on vykonat i může, ne však
chlapec, dostati mzdu větší ;
c) že dlužno po spravedlnosti odškodni ti dělníka za vý
lohy, které v minulosti měl sám neb jeho rodiče, by se určité
práci dobře vyučil;
d) že jako fabrikant v ceně zboží čítá si mimo to, co
vydává za materiál a práci, také ještě amortisaci kapitálu
v budovách a strojích investovaného, právě tak dělník má
právo na náhradu svých spotřebovaných tělesných sil, je-li
mu ve stáří práce zanechati. Že tedy má dělníkovi poměrně
býti mzda zvýsována k tomu konci, by si něco pro stáří své
nebo pro případ neschopnosti k práci uložiti mohl;
e) že, smí-li továrník zřetelem k nejistotě nynějšího ži
vota národohospodářského, zřetelem k různým nehodám téhož
života a kolísavosti odbytu a cen cenu zboží zvýšovati, rovněž
dělník týž právní má důvod na vyšší mzdu, poněvadž z těchže
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důvodů, nebo vázne-li průmysl, nebo padne-li závod, je v ne
bezpečí, že nedostane zaměstnání v jiném odvětví průmyslu;
f) že vyšší mzda právem patří takovým dělníkům, jimž
za zvláštních nebezpečí života a zdraví praccvati jest. (Viz
Joseph Biederlack T. J. „Die sociále Frage“, Innsbruck, Rauch
1898. III. vyd. str. 126 a n.). Závisí tedy mzda vedle konkurrence také ještě od činitelů jiných.
5. Poněvadž však, jak jsme pravili, i mzda práce jako
cena zboží v první řade závisí od svobodné konkurrence
(ovšem mírné a obmezené), je patrno, že mzda rázu pohybli
vého je, že kolísá, že tedy správně lišívá se mzda nej vyšší,
prostřední a nej nižší. Než i mzda nej nižší musí po názoru
křesťanském býti spravedlivou, poněvadž spravedlnost je po
žadavkem prvním mzdy každé.
6. Aby však i nej nižší mzda dělnílui byla spravedlivá,
musí býti větší, než náklad existenční pro dělníka samého,
tedy taková, by dělník byl s to, aby též svoji ženu a děti
vyživiti a přiměřeně vychovati mohl v tom případě, že žena,
výchovou dětí zaměstnaná, za mzdu pracovati nemůže, a dětinemají ještě takového věku, by též mohly pracovati.
Důvody pro tento požadavek spravedlnosti směnné uvádí
Costa-Rossetti následující:
Kdyby člověk byl bytostí nerozumnou, a kdybychom
hleděli pouze na hodnotu nákladovou práce lidské, dostačovala
by taková mzda nej nižší, která je nutná k pouhé výživě děl
níkově ; máme-li však na zřeteli jeho důstojnost lidskou, po
vinnosti a přirozená práva jakožto bytosti rozumné a spole
čenské, je zmíněná mzda příliš skrovná. Zcela důvodně. Neboť
nedostává-li dělník z pravidla více, než kolik je mu třeba
k zachování sil tělesných,
n) ukládá se mu s povinností práce beze vší náhrady
závazek zdržovati se manželství a pohřešovati výhody života
rodinného, jelikož mzdou svojí rodiny vyživiti nemůže ;
/9) ze mzdy takové nemůže si dělník uložiti žádných
úspor pro případ nemoci, stáři a úrazu, slovem: dělníkovi za
poměrů takových ukládá se mimo závazek práce ještě břímě,
vydati se nebezpečí bídy, jež rovněž se mu nehradí; každá
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smlouva však, v níž ukládají se takové závazky, z nichž část
se nehradí, je nespravedlivá;
7) k tomu přistupuje ještě důvod, jenž týká se blaha
obecného, že totiž hladovou, nedostatečnou mzdou celých tříd
dělnických trpí a ohrožena je měrou nemalou mravnost ve
řejná a soukromá dle známé zásady „paupertas meretrix“ ; a
proto je též povinností „spravedlnosti zákonné“, by stát přísně
zavazoval ty, kdož dělníky jakýmkoliv způsobem zaměstná
vají, by platili jim mzdu takovou, by jako lidé řádně a slušně
mohli býti živi: Tak Costa-Rossetti. (Zdá se tudíž, že CostaRossetti zásadně hájí nejnižší spravedlivé mzdy individuální
(osobní), t. j. takové, jež dostačuje, by řádný dělník poměrům
svého stavu přiměřeně a slušně mohl býti živ, a že žádá spra
vedlivé mzdy rodinné pak jen v tom případě, když žena, vý
chovou dětí zaměstnaná, pracovati nemůže, a děti ještě toho
věku nemají, by též mohly pracovati).
Každá mzda tedy, i nejnižší, musí býti spravedlivá to
jest tak veliká, by dělník slušné mohl žiti i s rodinou a měl
tolik, čeho ke slušnému opatření rodiny jest třeba, a nemusel
strádati v případu úrazu, nebo v době stáří anebo v případu
neschopnosti ku práci. Ač tedy, pravíme opětně, o výši mzdy
v první řade rozhoduje větší neb menší nabídka pracovníků
s jedné a poptávka po nich s druhé strany, nesmí prácedárce
proto jediné a libovolně zmenšiti mzdu pod mzdu nejnižší
(která, jak jsme slyšeli, také ještě musí býti spravedlivá), ze
nabízejí se mu dělníci lacinější — proč ? poněvadž výši mzdy
spravedlivé určuji mimo zákon nabídky a poptávky ještě také
činitelové jiní. Či platí také stát soudcům svým snad menší
služné proto, že je mnoho právníků mladších? Je sice posta
vení státu proti postavení podnikatele, který je vydán konkurrenci, podstatně jiné. Než musí býti t. z v. konkurrence
beze všech mezí a hranic, musí býti skutečně neobmezená, ne
vázaná? A mají právě vždy ubozí dělníci snášeti následky
tohoto brutálního, bestiálního, nekřesťanského boje ?!
Slovy v pravdě otcovskými a apoštolskými zastal se
veliký náměstek Kristův, Lev XIII., ve své slavné dělnické
encyklice ujařmeného dělnictva. Definitivně a neomylně roz
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hodL v ni otázku dělnické mzdy. Naznačil totiž a určil
v dotčené encyklice absolutní, nejnižší hranici, pod niž i při
»
1 ,
ř f
největší nabídce mzda klesnouti nesmí bez porušení přirozené
spravedlnosti směnné, hranici, pod niž ani dělník se své strany
právoplatně k práci zavázati se nesmí. Sv. Otec píše: „Dotý
káme se tu věci důležité, které třeba správně rozuměti, aby
nebylo ani na tu ani na onu stranu pochybeno. Mzda totiž
dobrovolným souhlasem se stanoví; a proto mohlo by, se
zdáti, že zaměstnavatel, jakmile mzdu vyplatil, přípovědi své
zadost učinil a ničím již není povinen. Mohlo by ze zdáti,
že jen tenkráte děje se křivda, když buď zaměstnavatel se
zdráhá vyplatiti mzdu celou, nebo dělník vykonati práci
úplnou, a že jen v těchto případech sluší státní moci zakroČiti, aby každý podržel právo své bez porušení, ale v žádných
jiných. — Avšak s důvodněním tímto nemůže spravedlivý ,
soudce ani snadno souhlasiti ani úplně, poněvadž není vše
stranně dokonalé : scházit platnost důvodu váhy veliké. Fracováti znamená namáhati se k vůli opatření těch věcí, jichžto
rozličné potřeby životní, zvláště pak zachování sebe, nezbytně
vyžadují. „V potu tváři své jisti budeš chléb“. Gen. III. 13.
Má tedy práce při člověku přirozeně dvě vlastnosti: že totiž
jest osobní^ poněvadž síla pracující lpi na osobě a jest vlastním
majetkem toho, kdo ji vynakládá a komu ku prospěchu dána
jest; dále že jest nutná, poněvadž výtěžku práce člověk potře
buje k uhájení života: hájiti však život káže příroda, které
co nejvíce poslouchat!náleží. Již pak hledí-li se ku práci, pokud
je osobni, není pochybnosti, že zůstaveno vůli dělníka, míru
ujednané mzdy vyměřiti skrovněji; nebo jako práci koná
o své vůli, tak může i skrovnou za ni mzdou, ano i bez ní
spokojiti se. Ale zcela jinak souditi dlužno, spojí-li se zřetel
k vlastnosti práce osobní se zřetelem k vlastnosti práce ne
zbytné, kterou lze sice na mysli, nikoliv však ve skutku odděliti od oné. Zachovati živobytí své jest povinností všem spo
lečnou, a naopak hříchem nedbati jí. Odtud jde nutně právo
dohledati se toho, Čeho k živobytí třeba; nemajetným možnosti
té poskytuje jen mzda prací vydobytá. Byť tedy i dělník
s najimatelem svobodně a zvláště o míře mzdy se dohodnul,
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obsazen přece vždycky v dohodnutí tom požadavek spravedl
nosti přirozené nad svobodnou vůlí obojí strany vznesený a
platnější, že mzda nesmi býti tak skrovná, aby totiž dělnik
střidmý a dobře zvěděný nemohl jí uhájiti svého živobytí.
Jestliže dělník z nouze nebo z bázně před větší ještě tísní na
tvrdší podmínky přistupuje, protože mu je proti vůli jeho
podnikatel nebo najímatel ukládá, tož jest to pokládati za
násilí, kterému sama spravedlnost hlasitě odpírá“.
Je tudíž dle soudu sv. Otce požadavkem přirozené spra
vedlnosti, aby dělník, který jinému celý den pracuje, obdržel
též odměnou celodenní mzdu dělníka střídmého a dobře zvě
děného. Ze spravedlností tou míněna je spravedlnost směnná,
je líplně zřejmo.
Prohlašuje sv. Otec v důvodech svých nezvratnou pravdu,
že i neučený a sebe chudší dělník je Člověkem. Náleží sice
jakožto dělník oblasti národohospodářské, ne však oblasti
oekonomických statků hmotných. Není pouhým prostředkem,
ještě méně pouhým předmětem činnosti oekonomické, nýbrž
podmětem (osobou), třeba že podřízeným. Nesmí tedy o hod
notě práce lidské rozhodovati
I. jedině a výlučně tytéž oekonomické momenty, jako
při určování ceny zboží. Při práci lidské dlužno zřetel míti
ještě k jiným momentům, a to
') že pracovní síla člověkova přirozeností a přirozeným
právem k tomu je určena, aby člověku opatřovala slušné
živobytí,
/?) že Bůh, který pracovní sílu člověkovu k tomuto úkolu
určil, jí také schopnost dal, by za poměrů normálních tolik
vykonala, by tím dělník slušně a spořádaně živ býti mohl.
Stanovisko toto znamená naprosté odsouzení dosavadní
liberální theorie mezdní. Kdežto tedy o ceně zboží rozhodují
výlučně momenty oekonomické, dlužno při práci mimo a nad
momenty oekonomické na to také zřetel brati, že práce lid
ská, jakožto činnost člověkova, nad řád hmotný je povzne
sena a přirozeností nutně vytknutý.úkol má, od něhož za po
měrů normálních ustoupiti nesmí. Oba tyto momenty, oekonomický totiž a 'přirozený, rozhodují teprve stejnoměrně (adae-
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quatně) o výši mzdy; ne však v tom smyslu, jakoby naprosto
nutná mzda nejmenši znamenala zvýšeni mzdy oekonomicky
ustanovené. Mzda minimální je, správněji řečeno, pouze části
mzdy oekonomicky určené, avšak částí nutnou, která zákonu
nabídky a poptávky nepodléhajíc, jenom v případech zcela
zvláštních může bytí zmenšena. Aby najímatel měl škodu,
toho nežádáme. Nesmí však také proto jedině mzdu snižovati
pod míru existenčního minima, protože mnoho dělníků se nabízí.
Nemůže se ukládati podnikateli povinnost právní, by
kladně mzdou se poškozoval; zcela dobře však a spravedlivě
může se mu ukládati, by z důvodů spravedlnosti zřekl se
v zájmu dělníků výtěžku většího.
Jako však nesmí najímatel libovolně snižovati mzdu
pod určitou míru, podobně musí respektovali dělník právem
přirozeným stanovené hranice, po které až smi mzdu přijmouti;
mzdy pak pod zmíněné hranice snížené přijmouti nesmi, poně
vadž mu, jakožto člověku, k zachování života mzdy, určitou
mírou stánoveíié, naprosto je třeba.
II. Tím odsouzena je druhá zásada liberální theorie
mezdní, že totiž určeni výše mzdy je vécí svobodného se do
hodnuti kontrahentu.
Těžší však je otázka, zda-li mzdou spravedlivou je mí
něna mzda individuální (osobní, která stačí výživě dělníka
samotného), nebo rodinná (z niž by dělník také rodinu mohl
vyživiti).
Je jisto, že někdy může býti povinností lásky a slušnosti
(blahovríle), dáti dělníkovi mzdu vyšší než osobní. Patřit děl
ník podle názoru křestanského jistou měrou k rodině prácedárcově. Totéž dlužno říci, když prácedárce dosáhl z práce
svých dělníků užitků neočekávaných.
Rovněž jisto jest, že dělníci jsou oprávněni, domáhali se
všemi mravně dovolenými a zákonitými prostředky takové
mzdy, by mohli žiti v životě rodinném. Majít přirozené právo,
založiti si domácí krb.
Taktéž nemůže býti nejmenši pochybnosti o tom, že jest
v zájmu veřejnosti, by rodiny dělnické vedly život člověka
důstojný a by dělnictvo bylo zdravé a silné. Bude tudíž též
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úlohoti moci státní, by pracovala také svým vlivem o zave
dení mzdy rodinné.
V zásadní však otázce, zdali mzda rodinná je požadav
kem práva přirozeného čili není, názory se rozcházejí.
Je sice pravda, že práce otce rodiny má přírodou a při
rozeným právem určený úkol, výdělati obživu pro sebe a ro
dinu; než proti tomu lze říci, že dělník ženatý sice má po
vinnost, starati se o svoji rodinu, nemá však povinnosti, ženiti se, podobně jako někdo může míti povinnost, platiti dluhy,
aniž by proto prácedárce byl ohledem na to zavázán, zvýšiti mu mzdu. Odpověď tato vyvrací se však tím, že není sice
manželství zákonem přirozeným pro jednotlivce, je však zá
konem přirozeným pro člověčenstvo jako celek. Přirozeno tedy,
že většina dělníků tohoto přirozeného práva užije a tím na
sebe závazek přijme, o rodinu se starati. Mzda pak nemůže
se říditi případy výjimečnými, kde dělníci jsou neženatí, nýbrž
podle veliké většiny ostatních, .kteří z pravidla ženatí jsou.
Přes to však dlužno vyznati, že závažné autority jsou
proti přirozené povinnosti prácedárců, platiti dělníkům mzdu
rodinnou. Tak odpověděl příkladně kardinál Zigliara arcibi
skupovi Mechelnskému, že práce je osobní Činností dělníka
samotného, k níž rodina ničím nepřispívá, že založení rodin
ného života je svobodným činem každého jednotlivcp, že péče
o zachování pokolení lidského a obyvatelstva jednotlivých
zemí náleží moci veřejné, není však povinností prácedárců.
A jaké stanovisko zaujímá encyklika dělnická ku mzdě
rodinné? Je-li prácedárce právem přirozeným zavázán, pla
titi dělníkům mzdu rodinnou, papežská encyklika výslovné a
jasné nerozhoduje. Dobře však lze z ní vyčisti, že si sv. Otec
mzdy rodinné přeje; přání to plyne jasně a důsledně z toho,
že Lev XIII. vším důrazem žádá obmezení, po případě úplné
odstranění práce žen a dětí. Nemožno-li však obmeziti práci
žen a dětí bez zvýšení mzdy individuální (osobní), dlužno
přidati se k názoru těch, kdož právem přirozeným žádají pro
dělníky mzdy rodinné. Nebo, chce-li právo přirozené na jedné
straně zameziti zkázu života rodinného u stavu dělnického a
pohromu blaha obecného, na druhé však straně spokojiti se

Směs.

251

takovou mzdou, která by i za poměrů normálních práci žen
a ’dětí činila nezbytnou, pak by zajisté si odporovalo. Zkrátka
a dobře: právo přirozené žádá, by mzda dělníkova byla ta
ková, by žena dělníkova mohla zůstati u kolébky a byla za
chována rodinnému krbu, a dětem dělníkovým nebrala a ne
kazila se léta života jejich nej krásnější.
(Dokonč.)

—— SMĚS,——
Kratší pojednání. — Rádce. — Kronika.

Nová úprava růženeckých bratrstev. — Modlitba růžencová
jest katolickým křesťanům již od dávných dob velice milá;
konala a koná se po všem světě horlivě s dvojím úmyslem:
ctiti Matku Boží a docházeti skrze její přímluvu pomoci ve
všech potřebách Užitečnost pobožnosti této uznávala se v církvi
za všech časů. V konstituci „Ubi primům" ze dne 2 října
1898 dí papež Lev XIII., že. „tato výborná pobožnost velice
prospívá k dosažení věčného života, poněvadž víru chrání a
člověka v ní utvrzuje, mysli věřících vzácné vzory ctností
v tajemstvích k rozjímání předkládaných ukazuje, i neumělým
a hmotnou prací zaměstnaným snad na jest, duchu křesťana
dokonalý vzor křesťanské domácnosti předvádí".
Zbožmí důvěra, kterou katolíci všech národů a všech
stavů skládali v růžencovou pobožnost, sama k tomu vedla,
že ctitelé Matky Boží se sdružovali ke společným a proto
i působnějším chválám a prosbám skrze modlitbu růžencovou.
Tak povstaly jednoty růženecké, ne-li již za živobytí sv Do
minika, jistě již ve 13. století, obzvláště snahou řádu Domini
kánského.
Papež Lev XIII. obral si zvelebeni a rozšíření pobož
nosti růžencové za jeden z vážnějších úkolů své působnosti
velekněžské. Dekretem ze dne 10. prosince r. 1883 nařídil, aby
na konec litanie loretánské přidáno bylo zvolání: „Královno
sv. růžence, oroduj za násu; dekretem ze dne 11. záři r. 1887
povýšil svátek růžencový (na 1. neděli v říjnu) za dvojný II.
třídy. Jinými dekrety ze dne 20. srpna r. 1885 a 26. srpna r.
1886 nařídil, aby každý rok od l. října do 1. listopadu ve
všech kostelích kathedrálních a farních, v kaplích Panně Marii
zasvěcených (a dle uznání biskupova také v jiných) aspoň pa
tero desátků rúžen< e s litaniemi loretánskými každý den ří
káno bylo, buďto za mše neb odpoledne před vystavenou ve
lebnou Svátostí, na konec pak aby shromážděným uděleno bylo
svátostné požehnání.
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Encykliku ze dne 2. října r. 1898 považovati lze za do
vršení snahy Lvovy o zvelebení pobožnosti růžencové. Listem
tímto stanoví papež pravidla o zákonném zakládání (canonica
erectio) jednot růženeckých, vyčítá privilegia jim propůjčená
a na konec oznamuje, že brzy bude vydán bezpečný seznam
odpustků, kterých docházeti mohou členové jednot zákonně
založených.
Pravidla ta ani všecka ani větším dílem nejsou nová,
jakož na první pohled poznává, komu povědomý jsou před
pisy ode dávna již platné.
Encyklika dotčená mluví jen o „Sodalitas sacratissimi
Rosariicí; u nás jest obyčej nazývati tuto jednotu bratrstvem.
Zákonné založeni (canonica erectio) jest podmínka, bez
kteréž nedocházejí členové odpustků jednotám růženeckým
povolených. Zakládati takto jest oprávněn generál řádu do
minikánského, za jeho nepřítomnosti vikář generální, v čas
vakance vikář řádový. Jednoty posud založené jinak, nežli na
základě listiny od generála (vikáře) vydané, povinny jsou
opatřiti sobě zakladací listinu do roka, ač-li oudům svým odpustky zachovati chtějí. Ku zahájení bratrstva nově založe
ného ustanovuje týž generál některého dominikána-kněze;
kde však nenalézá se klášter toho řádu, svěřuje tento výkon
jinému knězi ve srozumění s biskupem diecóse.
Jednota růženecká může založena býti v každém kostele
a v každé veřejné kapli, ne však v kostelích a kaplích řeholnic.
— V jednom místě budiž jenom jedno bratrstvo růženecké,
ve městech velikých může se jich založiti několik, dle dobrého
zdání biskupova.
Kostel nebo kaple, při kterých bratrstvo růženecké zalo
ženo, nazývá se jeho sídlem. Jeden z oltářů volí sobě bratr
stvo, se svolením správce kostelního (rector ecclesiae), za svůj,
aneb aspoň sochu či obraz Panny Marie s růžencem na místě
patrném (loco patenti) staví. Oltář bratrstva růženeckóho jest
privilegovaný, kdykoli na něm slouží za zemřelé kněz spolučlen bratrstva.
Ke svému sídlu vázáno jest bratrstvo tak, že by pozbylo
výsad svých, zejména též výsady oltáře privilegovaného, když
by se samo, beze svolení generála dominikánského, přeneslo
do chrámu jiného neb do kaple jiné.
Bylo-li sídlo bratrstva (kostel neb kaple) zbořeno, ale
později zase vystaveno na témže místě nebo na blízku „sub
eodem titulo“, nepozbývá bratrstvo svých práv a výsad, aniž
potřebuje nového stvrzení od generála. — Kdyby založen byl
v místě bratrstva klášter Dominikánů s kostelem, přechází
bratrstvo v tento chrám a spolu i ve správu jednoho z řeholníků Generál však může povolí ti z dobrých příčin, aby
bratrstvo zůstati mohlo ve svém posavádním sídle a pod posavádní správou.
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Ředitele ustanovuje dominikánský generál spolu se za
ložením bratrstva. V žádosti o kanonické založení (k té ná
leží za přílohu „comendatio episcopi dioecesani) bratrstva
žádá se zároveň za ustanovení žadatele (neb jiného kněze)
za ředitele. Důležito jest, aby nikdy jmenována nebyla určitá
osoba dle jména, ale vždy zastavatel jistého úřadu církevního,
tedy : (farář, kaplan, kazatel, zvláštní zpovědník). Stalo-li se
takto, přechází ředitelství spolu se všemi právy na nástupce
v témže církevním úřadě, a není třeba žádati o jmenování
nového ředitele, jakož by třeba bylo, když předešlý byl označen
pouze svým křestným a rodným jménem. — Biskupovi náleží
právo, ředitelem ústanoviti faráře, dokud by generál neusta
novil kněze jiného.
Zároveň s ustanovením za ředitele dává generál i dovo
lení. aby v jednotlivých případech, nikoli pak vůbec (generatim), mohl ředitel subdelegovati jiného kněze ke všem po
vinnostem a výkonům, které jemu náležejí. Ostatně není
zbytečno, žádati o tuto potestas subdelegandi výslovně v sup
plice o kanonické založení.
Práva ředitele jsou: zapisovati nové členy, světití rů
žence odpustkové a svíce, kterých členové užívají o růženeckých průvodech neb i ku společnému přijímání velebné
Svátosti.
O formuli k těmto benedikcím dí encyklika, že nalézá
se ve přípojku k rituálu římskému. Ve vydání, jež biskupové
čeští objednali u Pusteta v Řezně r. 1872, nenalézá se ta
formule; to však ani v našich vlastech na škodu není, poně
vadž generálové řádu po každé posýlají exemplář formulí
světicích, když vydávají zakládací listinu o bratrstvu, které
jim podřízeno jest.
Generál dominikánů může, vedle ředitele, zmocniti ně
kterého kněze, aby zapisoval údy do růženeckého bratrstva
v blízkém sousedstvu, když by v jeho bydlišti zavedeno býti
nemohlo. I tomuto k zápisům splnomocněnému knězi uděluje
se moc ku svěcením jen řediteli náležejícím.
Nové členy může zapisovati ředitel nebo kněz k tomu
zmocněný v každý čas; žádoucno však jest, aby se zapisovalo
první neděli měsíce a zvláště na větší svátky.
Každé řádně založené bratrstvo růženecké účastno jest
odpustků, práv a privilegií hned od počátku svého; není tu
třeba aggregace (přivtělení), jakéž třeba některým jiným
jednotám, n. př. jednotám křesťanských matek, aby účastny
byly odpustků propůjčených arcibratrstvu.
Odpustky a výsady bratrstev růženeckých ovšem již
dávno vyhlásila povolaná k tomu kongregace reliquiarum et
indulgentiarum. Že však papež Lev XIII. v encyklice z 2.
října 1898 výslovně mluví o novém úřadním jich oznámení,
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lépe jest neuváděti jich dle seznamů starších, ale pockati ra
ději na seznam přislíbený.
Jediná povinnost' členská, jež' sice nezavazuje pod hří
chem, ale jest podmínkou k nabývání odpustků bratrstvu
povolených, záleží v tom, aby’ se každý člen pomodlil za
týden celý lodesátkový růženec; úkol ten se může rozděliti
na dobu týdne podle libosti. Růženec může býti o pěti, de
síti nebo patnácti desátcích. Tajemství k jednotlivým desátkům
vázaná ustálila se časem tak, že vůbec povědomá jsou. V
církevní mluvě nazývají se „humanae reparationis mystéria“ ;
encyklika ze dne 2. října r. 1898 zapovídá připojovati tajem
ství jiná, poněvadž jen k těmto „usu receptis et ab apostólica
sede decretis.“ druží se odpustky.
Ředitelům jest o to pečovati, aby, pokud možná, každý
den aneb aspoň velmi často, zvláště o svátcích mariánských,
veřejně a společně konána byla růžencová pobožnost u bratr
ského oltáře, a tu aby se zachovával obyčej od Apoštolské
Stolice schválený, vedle něhož se za týden rozjímá o všech
tajemstvích pořadem tím, že radostná se berou v pondělí a
ve čtvrtek, bolestná v úterý a v pátek, slavná, v neděli, ve
středu a v sobotu.'
Zvláštní odpustky povolují se za účastenství ve slavných
a veřejných (vicatim, po ulicích) průvodech ruženeckých. Těmto
přisuzuje encyklika přední místo mezi nábožnými obyčeji růženeckých bratrstev. Dějí se první neděli každého měsíce,
zvláště první neděli v říjnu. Lev XIII. vyslovuje přáni, aby
se průvody tyto nezanedbávaly; nelze-li pro zlé časy (temporum injuria) kromě kostela, buďtež konány aspoň v kostele,
a nelze-li pro nedostatek místa konati je v kostele, procházej
aspoň kněz s akoluty (ministranty) kostelem, modlitby říkaje
(piae supplicationis cáusa); přítomní členové i takto nabývají
odpustků zvláštních. Průvody tyto se mohou přeložit! na jiný
den, když toho z příčin dobrých třeba.
Jako každé již nějak rozšířené bratrstvo, tak i růženecké
může kromě obecných stanov míti ještě zvláštní pravidla
o správě bratrstva, o příspěvcích peněžitých na jisté účely,
k. př. na opatření pohřbu zemřelým, na podporu v nemoci, na
potřeby nebo na ozdoby chrámové a t. p. Zvláště k účelům
těmto a na podporu ředitele ve správě bratrstva vůbec může
bratrstvo výbor voliti, kterýž vedlejší věci na starosti má,,
ale řediteli podřízen a odpověden jest. Tato pravidla předklá
dají se pou^e biskupovi, aby je schválil; měniti se mohou
zase jenom se schválením jeho.
Bratrstvu růženeckému povolena jest obzvláštní mše votivná o Panně Marii s Introitem „Salvě radix sancta“, jež
nalézá se v missálu dominikánském Sloužiti dle toho formuláře
dvakráte za týden ve dni svobodné ke mším votivným soukro
mým oprávněni jsou kněží řádu dominikánskéko a také kněží
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„Tertiär,ii a Poenitentia“, kterým by generál Domiňikánů do
volil užívabi missálu dominikánského. Jiní knězi, kteří jsou
členy bratrstva růženeckého, mohou na oltáři bratrstva
v téže dni a s týmiž odpustky sloužiti votivňou mši de B.
V. M. dle formulářů 'votivných v missálu římském. Nejen
knězi, kteří tuto votivňou mši slouží, nabývají zvláštních odpustků, ale i všickni, kdož na té mši byli, ze hříchů svých
se očistili buďto skrze zpověď vykonanou nebo skrze srdečnou
lítost vzbuzenou s úmyslem, že se brzy zpovídati budou, a
pomodlili se nábožně.
Na konec prohlašuje encyklika za neplatné, co u věcech
v ní obsažených až do toho času jinak ustanoveno neb naří
zeno bylo.
Oblíbenost růžencové pobožnosti mezi věrnými katolíky
velice usnadňuje duchovním správcům zavedení bratrstva růženeckého. Žádost o kanonické založení obyčejně se neposýlá
přímo generálovi, nýbrž buďto prostřednictvím biskupa neb
provinciála Dominikánů ve Vídni. (I. Postgasse 5.).
Chvalitebná snaživost duchovenstva, zakládati spolky,
jež bych nazval ochranami a obranami proti socialismu a rostouóímu atheismu, nebudiž na ujmu spolkům nábožným. Mohout dobře státi vedle sebe; spolkům směru praktického, so
ciálního, mohou velice na prospěch býti spolky nábožné, ze
jména bratrstvo růženecké, ve které sv. Otec Lev XIII. ve
likou naději skládá.
Dr. Ant. Skočdopole.
Dovolenosf jistých operaci chirurgických. —- Posv. Sboru
inkvisičnímu předložena tato dubia:
• Beatissime Pater,
Episcopus Sinaloensis (Šinaloa v Mexiku), ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit resolutionem
insequentium dubiorum:
I. Eritne licita partus accelleralio quoties ex mulieris
arctitudine impossibilis evaderet foetus egressio suo naturali
tempore ?
II. Et si mulieris arctitudo talis sit, ut neque partus
praematurus possibilis censeatur, licebitne abortum provocare
aut Caesaream suo tempore perficere operationem?
III. Estne licita laparotomia, quando agitur de praegna
tione extrauterina, seu de ectopicis conceptibus?
Sbor inkvisiční dal na to následující důležitou odpověď.
Feria IV., die 4. Maii 1898.
In Congregatione Generali habita ab Emis et Rmis DD.
Cardinalibus contra haereticam pravitatem Generalibus Inqui
sitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR.
DD. Consultorum voto, iidem Emi ac Rmi Patres rescribendum
censuerunt:
Ad 1. Partus accellerationem per se illicitam non esse,
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dummodo perficiatur justis de causis et eo tempore ac modis,
quibus ex ordinariis contingentibus matris et foetus vitae
consulatur.
Ad II. Quoad primam partem (t. j. co se týče vyhnání
plodu) negative, juxta decretum fer. IV. 24. Julii 1895 de
abortus illiceitate; ad secundam vero quod spectat (t. j. ve
příčině císařského řezu): Nihil obstare quominus mulier de
qua agitur Caesareae operationi suo tempore subjiciatur
Ad III. Necessitate cogente licitam esse laparotomiam
ad extrahendos e sinu matris ectopicos conceptus, dummodo
et foetus et matris vitae, quantum fieri potest, serio et oppor
tune provideatur.
In sequenti vero feria VI., die 6. eiusdem mensis et anni,
in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita,
facta de omnibus SSmo D. N. Leoni div. prov. Papae XIII.
relatione, SSmuš responsiones Emorum ac Rmorum Patrum
adprobavit. — J. C. Mancini S. R.vet U. Inq. notarius.
Ačkoliv tedy, jakož v tomto „Časopise“ r. 1897 ve svazku
IX. str. 513. nn. šíře bylo pověděno, nedovolenosť craniotomie
a podobných operací posv. Sborem inkvisičním v rozhodnutích
ze dne 28. května 1884 a ze dne 19. srpna 1889 byla prohlá
šena, a jakkoli procuratio abortus, t. j. ni-rimtu,’i foetus eiectio“ jest zakázána, protože jest to „directa occisio hominis
innocentis“ (srv. rozhodnutí téhož Sboru inkvis. ddto 24.
července 1895), není nedovolenou operace, jíž má se porod
urychliti a jež jest tedy pouze „foetus non immaturi accele
rata eiectio“; jet to prostředek, jímž má se předejiti craniotomii a jenž směřuje k zachování dvou životů: matčina i dí
těte. Proto ona kladná odpověď kongregační na dubium první.
— Co se týče obou druhých odpovědí, jsou jasny: abortus
znovu se tu odsuzuje a zapovídá, v příčině pak císařského
řezu odpověď potvrzuje učení moralistů o této operaci (viz
k. př. Mulier, Theol. moral. II. § 126., str. 376. edit. IV.; Elbel,
Theol. moral., edit. ex a. 1895, lib. III. p. 46. sq.; Lehmkuhl,
Theol. moral., ed. VI., vol. I. n. 844., 849., vol. II. n. 75.;
Capellmann, Médie, pastorál., ed. IX. p. 18. sqq.).
Dr. Jos. Tumpach.
Dispens od zrušujících překážek in articulo mortis. — De

kretem posv. Kongregace Officii d. d. 20. února 1888 obdrželi,
jak známo, Ordinariové fakultu, aby v čas nebezpečí smrti, když
nelze obrátiti se k Apošt. Stolici, mohli dispensovati ode všech
zrušujících překážek církevněprávních (vyjímajíc presbyterát
a počestné švagrovství v linii přímé), jedná-li se o napravení
konkubinátu nebo manželství občanského. Ordináři, jimiž roz
umí se nejen biskupové, nýbrž i vikáři generální a sede va
cante vikáři kapitulní, obdrželi pak rozhodnutím téže kongre
gace dd. 9. ledna 1889 moc, aby pro případ, že by nezbývalo
již času, k nim se obrátiti, mohli subdelegovati též faráře,
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načež dne 23. dubna 1890 bylo týmž posv. Sborem prohlášeno,
že jménem „parochi“ rozumí se tu všichni, „qui actu curarn
animarum exercent, exclusis viceparochis et capellanisu. ^Než,
když arcibiskup Kaločský dne 26. května 1897 odevzdal v Římě
Apošt. Stolici relaci o stavu své diecése, pojal do ni též po
stuláty v němž, poukazuje k tomu, že zaopatřování děje se
přečasto skrze kaplany, žádal, aby fakulta dispensační dle de
kretu S. Officii ze dne 20. února 1888 Ordinářům udělená
mohla býti subdelegována nejen farářům, nýbrž i kaplanům
a vůbec appróbováným zpovědníkům. O postulátu tom jednala
posv. Congr Officii dne 25. května 1898 a takto rozhodla:
„In terminis in una Wratislaviensi fer. IV. die 17. Februarii
1892, id est: Supplicandum SSmo pro gratia arbitrio Episcopi
pro sacerdotibus idoneis in locis dioecesis remotioribus, dummodo tempus děsit recurrendi ad Ordinarium vel Parochum,
et periculum sit in mora, ad quinquennium“, a sv. Otec opravdu
dne 27. května 1898 arcibiskupu Kaločskému v Uhrách tuto
fakultu ad quinquennium udělil. — V pražské diecési subdelegováni jsou pouze vikáři (srv. dek. konsist. praž, ze dne 27.
prosince 1889 v Ord. listě praž, z r. 1890. č. 11.).
/'r. Jos. Tumpack
List biskupa Theony. (Dokument pro dějiny antické). —
Ve třetím díle svého Spec ii eg ia uveřejňuje Aschery mnohé
diplomatické zprávy z doby římských císařů, kteréž značnou
měrou osvětlují poměry křesfanii v římské říši za prvních
století
Těmito dokumenty nabývají dějiny o persekucích širšího
výkladu a doplňuji se nejasné zprávy Eusebiovy.
Aschery podává doslovný text listu biskupa Theony,
z něhož nám vyzírá důkaz, jak horlivě nabádali duchovní
správcové své svěřence k pečlivému konání povinností kře
sťanských, ke spořádanému životu i k četbě Písma sv. a jak
důtklivě- napomínali křesťany ve službách Diokletianových,
aby prokazovali vrchnostem úctu od Boha přikázanou. Za
tou příčinou jsme přeložili tento dopis do češtiny.
List biskupa Theony, v němžto Lucianovi připomíná,
jakéže má povinnosti křesťanské a občanské:
Theonas biskup Lucianovi, vrchnímu komorníku našeho
nepřemožitelného vladař.
*
Diokletiana!
Díky vzdávám Všemohoucímu Bohu a Pánu našemu Je
žíši Kristu, který víru svoji, jedinou to pomoc ke spáse naší,
po všem světě zjeviti ráčil a pronásledováním, jež se
dálo od tyranu, rozšiřovali nepřestával. A hle, za bouří a stí
háni víra zastkvela se jako zlato zkoušené v ohni a pravda
její i’ vznešenost Širokou dalekou záři vydávala vždy tak, že
nyní, kdy panovník dobrotivý pokoj církvím povolil, skutky
křesťanů i před nevěřícími vysvítají, by oslaven byl Bůh na
nebesích, jenž jest otec váš. A to budiž zvláštním předmětem
Čaxnp batol. duch. XXXX. '(LAT.)
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tužby a prosby v boji o spásu naši, žádáme-li si býti křesťany
více dle skutků, než-li dle .slov.
Nebof, hledáme-li jenom slávy své,. po věci marné a
vrátké dychtíme,- kteráž nám na konec smrt připravuje.'
Avšak sláva Otce a Syna, který pro spasení naše na
kříž byl přibit, hodnými nás činí vykoupení věčného, a v. tom
jest největší očekávání křesťanů.
Á protož nedomnívej se, můj Luciane, jako bych snad
myslil jenom na tvou zásluhu uváděti: že mnozí v císařském
paláci tebou došli pravdy poznání, ale Bohu našemu za to
dík vzdáti, náleží, který tebe dobrým nástrojem učinil pro
věc dobrou, neboť ti pomohl ku vznešenému úřadu u panovníka,
bys oblíbenost jména křesťanského rozšiřoval k boží slávě a
spáse mnohých
Jakkoli panovník sám dosud není rozhodnut pro nábo
ženství Kristovo, přece křesťanům jakožto hodnověrnějším
svěřil vlastní osobu k obsluhování — a proto tím bdělejší
buďte a horlivěji si veďte a obezřele si počínejte ve .službě
o jeho blaho duševní a dobro tělesné, by tudy co nejvíce osla
veno bylo jinAg.0 Páně a víra v Krista vaším přičiněním, kteří
obsluhujete panovníka, den ze dne aby se množila. Hle, druhdy
mnozí' dřívější císařové domnívali se o nás, že jsme lidé zlí a
všech neřestí plni, .avšak nyní vidouce skutky vaše dobré,
musí i samému Kristu chválu vzdáti • (nemohou ani samému
Kristu chvály odepříti). A proto se přičiňte, seč jste, byste
ničeho ošklivého neb nepoČestného (ať nedím neřestného) ani
myšlenkou se nedopustili, by j méno Kristovo vaší vinou poha
něno nebylo.
Neopovažte še někomu přístup k panovníkovi za peníze
prodati anebo snad za mrzký zisk nebo šalebnou prosbu vla
daře k něčemu nepočestnému naváděti. Chraňte se náklonnosti
k lakotě, kterážto spíše modlářství jest pramenem a křesťan
ství se štítí. Ani nej menší mrzký zisk a žádné obojetnictví
nemůže míti křesťan, kterýžto objímá poníženého a nahého
(šatů zbaveného) Krista (na kříži). Žádných žertů neslušných
ani řečí kluzkých nebudiž mezi vámi! Žijte vždy a ve všem
skromně, laskavě, ochotně a spravedlivě, by'všady oslavováno
bylo jméno Boha a Pána našeho Ježíše Krista.
Povinnosti své, k nimžto každý z vás ustanoven jest,
konejte s veškerou bázní k Bohu a láskou k císaři pečlivě a
náležitě.
Kozkaz panovníkův, Boha-li neuráží, považujte za rozkaz
Boha samóho a konejte ho s láskou, úctou a mysli veselou.
Nevím, co jiného by člověka značnými starostmi zmalátnělého tak potěšilo, jako příslušná veselost oddaného
služebníka a oddaný trpělivost, naproti tomu nic ho však tak
nerožčílí a neroztrpčí jako zasmušilá tvář, netrpělivost a vlast
ního sluhy nesrozumitelné reptání. Tohoto se varujte jako
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křesťané, kteří planete horlivosti u víře, chyby duševně a po
klésky tělesné však potlačujte a ničte, by vb vás byl Bůh
¿slaven. , • .
Oblecte se v trpělivost (v konání) a přívětivost (v řeči)
a naplněni bucřtež ..ctnostmi a nadějí v Krista. •
Snášejte všecko pro samého Stvořitele svého,, trpte všecko,
přemáhejte a odstraňujte, byste získali Krista Pána. Obrovské
to dílo. a žádá velkého namáhání, avšak kdo se v zápas dává,
ničeho se neleká, někteří, by porušitelnou korunu vzali, my
však neporušitelnou.
Avšak poněvadž, jakož se domnívám, rozdílným povin
nostem jste přikázáni a ty, Luciane, zoveš se představeným
všech a všecky můžeš z daru milosti Kristovy spravovati a
říditi, dobře vím, že ti nebudě nevhod, dám-li ti o povinno
stech oněch připomenutí v částech, i v celku tak, jak mi tane
na mysli.
Slyším,, že některý z vás opatruje soukromé jmění císa
řovo, jiný oděv a příkrasy císařské (znaky říšsk^), jiný nádobí
drahocenné, jiný knihy, o němžto dosud nevím, zda jest vě
řící, a jiný nábytek ostatní.
Naznačím několika slovy pravidla, jak myslím, že by
tyto úřady dobře měly býti spravovány. (Dokonč.) ,
I)r. Fr Doubrava.
Missa contra Husitas. — Mohučský časopis „Der Katholik“
přináší v letošním ročníku z péra Adolfa Franze článek „Bei
träge zur Geschichte der Messe im deutschen Mittelalter“,
kdež v ses. 3. na str. 248. n. uvádí též formulář mše sv. proti
Husitům, jenž nalézá se v missálech jihoněmeckých a západoněmeckýcii, a sice v těch, jež před r. 1420 byly psány, jako
dodatek, v pozdějších pak mezi votivkami. Užívalo se ho
v německých krajinách v dobách, když vojska německá táhla
proti Husitům.
Zní takto;
yMissa contra Hussilas.1
Introitus: Esto mihi in deum — enutries me. (Ps. 30.),
(Collectu): Omnipotens et misericors deus, qui consolacione
Thobie senioris angelum tuum .filio suo peregrinacionis sue
fidelem comitem deputare uoluisti, maiestatem tuam suppli
citer exoramus, quätenus eundem sanctum angelum mittere
digneris cum tuis fidelibus ad exterminandum Christiane reli
gionis perfidos turbatores, ut tua defensione muniti, gloriosam
contra ipsos uictoriam pro exaltacione catholice fidei ualeant
obtinere. P.
Lecció Hb. Machab. (I., 4., 30—33.) : In diebus illis uidenš
Judas contra se fortem Lysie exercitum . . . nomen sanctum
tuum.
Graduale: R. Angelis suis. — V. Letatus sum. . . .
Evangelium: Luce (18, 1—8.) I. i. t, dicebat Jesus . . .
quoniam oportet, Semper orare — vindictam illorum.
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Offertorium. Perfice gressus.
Secreta : Presentís sacrificii oblacione placatus, clementis
sime pater, armis tue potencie protegere digneris famulos tuos,
qui contra hereticam prauitatem arma orthodoxe tu» fidei
susceperunt.
Communio: Arnen dico uobis quicquid orantes. . . .
Complenda-. Sumpsimus Domine redemptionis nostre
pignus eternum misericordiam tuam humiliter deprecantes, ut
sua uirtute hereticorum potenciam conterat, quatinus propu
gnatorum tuorum brachio deuicti ad sanctam matrem catholi
cam et apostolicam ecclesiam et ad ueritatis tue redeant unitatefh.
Dr. Tumpach.
Sochy, obrazy a ostatky svátých pří processich theoforických. — V mnohých krajinách panuje obyčej, že při průvo

dech theoforických nosívají se ke zvýšení slavnosti též sochy
nebo obrazy svátých a Panny Marie, nebo reliquie svátých.
Posv. Sbor obřadový rozhodí však již dne 17. června 1684,
že to dovoleno není, a podobně zni i rozhodnutí jeho ze dne
31. ledna 1896, a nejnověji ze dne 1. července 1898, kteréžto
poslední rozhodnutí dáno bylo na dotaz nejd. biskupa Basi
lejského Haase, jenž poukazoval na podobný prastarý obyčej
ve své diecési, zachovávaný při průvodech s nejsv Svátostí
na Boží Tělo a jindy, žádaje o dovolení, by i příště zachovávati se směl.
Dr. Tumpach.
Oddavky s odvolanou delegací a s delegaci interpretativní.

— Dotaz: Pan farář H. jakožto parochus proprius snoubenců
X. a Y., zaslal panu faráři N. ve V. delegaci, aby je mohl ve
V. sezdati, nemoha nebo nechtěje sám se snoubenci tam jetí,
ač si toho přáli. Než konečně dal si přece říci a slíbil, že
pojede a je ve V., ale v jiném farním kostele, kde je spolužák
jeho K. farářem, sezdá, řka, že není třeba, aby se o to starali,
že si to již pak ve V. zařídí sám. Psal tedy panu faráři N. a
delegaci naprosto odvolal, ale panu faráři K. nepsal pranic.
Kdo však v den oddavek nepřijel, byl pan farář H. Snoubenci
nevěděli si rady. Šel tedy ženich k onomu dříve delegovanému
panu faráři N., prose ho, aby je přece sezdal, ač věděl, že již
mu pan farář byl delegaci odvolal. Otec nevěstin pak šel zase
prošiti p. faráře K., aby jeho dceru kopuloval sám, že prý
snad pan farář H. nebude nic proti tomu mí ti, když jsou kollegové, a že se postará o to, aby dovolení přišlo dodatečně.
Otázka: Mohl je pan farář N. nebo K. sezdati? Odpověď:
Pan farář N. sezdati je nemohl. Trvát delegace tak dlouho,
pokud odvolána nebyla. Jakmile však delegace odvolána byla
a odvolání to ve známost delegovaného vešlo, pozbývá dele
gace platnosti. Tot všeobecné učení o zaniknuti moci delego
vané, (jež může arci nastati ještě z jiných důvodů). Z přemnohýeh autorů uvádím jen Scherera (Handbuch des Kirchen
rechtes, I. 419. n.): „Die rechtskräftig gewordene Delegation
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erlischt . . . durch ordnungsmässig erfolgten und insinuirten
Widerruf“, Rittnera (Církevní právo katolické, II. 9.): „Dele
gace zaniká . . . odvoláním delegace, jež může se státi každou
dobu“, Heinera (Kathol. Kirchenrecht, II. 308.): „Die spezielle
Delegation erlischt durch den zur Kenntnis des Delegierten
gelangten Widerruf der Erlaubnis“, Aichnera (Compendium
iuris eccl., ed. VIII., p. 662.): „Delegatio debet ... a dele
gante non revocari re adhuc integra“, Gasparriho (Tractatus
canon, de matrimonio, II 152.), který o té věci takto píše:
„Tandem haec licentia semel concessa revocari potest, cum
sit mere gratuita et omnino pendens a voluntate concedentis.
Posita hac revocatione matrimonium adhuc valet, si sacerdos
assistens illam ignorat, aut cognoscit quidem sed indirecte
per tertiam personam (Sánchez III. XXXVI. n. 10 ; Scavini
III. n. 1021.). Plures putant hanc revocationem innotescere
debere tum sacerdoti tum utrique contrahenti; secus enim
matrimonium valere. Haec sententia, cuius iuridicum funda
mentum nos latet, firmari videtur ex responsione S. C. C. in
Tricarensi Matrimonii 27. Jun. 1733“ a ještě Bindra-Scheichra
(Prakt. Handbuch des kath. Eherechtes, III. vyd. p. 151. n.):
„Die Delegation erlischt durch den Widerruf des Deleganten,
sowie durch dessen Tod re adhuc integra, sobald der Delegirte davon sichěre Kenntnis erhalten hat. — Hat die Trauung
stattgefunden zu einer Zeit, wo zwar die Revocation be
reits erfolgt, aber dem Delegirten noch nicht zur Kennt
nis gebracht war, so ist die Ehe gültig, denn der Widerruf
kam nicht mehr zur Insinuation re adhúc integra“.
Nemohl však ani farář K. sezdati snoubence ty, jelikož
k právoplatné assistenci cizího kněze při uzavírání sňatku
nutná jest delegatio expressa (ústně nebo písemně daná) nebo
aspoň delegatio tacita, nepostačuje však nikterak t. zv dele
gada praesumta či interpretativa, jakáž právě v našem pří
padě jest myslitelná, jelikož po delegaci výslovně neb aspoň
mlčky dané není zde ani stopy, a dodatečné schválení neplatí.
Inst rukce rakouská pro soudy manželské v § 47 výslovně dí :
„Quod licentia matrimonio assistendi ab eo, cui competit, ta
cite collata sit, foederis coniugalis valori haud obest; attamen
absque urgentissima quadam necesítate copulationem non
peragat, cui a parocho vel ab Ordinario ipso facultas expresse
haud facta sit. Licentia mere praesumta non sufficit; neque
iuvaf quod delegandi ius habens de ea requisitus reapse
eam concessurus fuisset, aut rem postmodum ratam habeat“.
Z kanonistů pak uvádíme jen Scherera, jenž (1. c. II. 204. n.)
píše: „Es genügt eine durch concludente Handlungen gege
bene, sog stillschweigende, nicht aber eine nur vermuthete
Delegation. Eine nachträgliche Rehabilitation der ohne Auftrag
vom nicht zuständigen Geistlichen vollzogene Assistenz durch
den zuständigen Pfarrer ist rechtlich belanglos“. A tak všichni
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ostatní, jako Aichner (1. c. p. 662.), Gasparri (L c. II. p. 145.),
Binder-Scheicher (1. c. p. 150.), Knopp (Kath. Eherecjit, 1864.,
p. 302. n.) etc.
Dr. Jos. Tumpach.
Anniversaria late sumpta. ’— Výroční den ve smyslu širším
není skutečný den výroční, t. j. den, ve kterýž jistá osoba před rokem
nebo několika léty umřela či pochována byla, ale považuje se v litur
gii za den výroční, protože má účastenství ve, privilegiích, povolených
skutečným anniversariím.
Anniversaria skutečná (stricto, sensu) počítají se buď ode
dne smrti neb pohřbu, nebo také od 3., 7. a 30. dne po smrti neb
po pohřbu. Každá fundační mše zádušní, ku které není určitý den ustanoven, a každá, ježto se ku požádání věřících slouží, může nabýti
’ karakteru, a protož i privilegia vlastních anniveisarií a mší ve fun
*
dační listině na určitý den nařízených, slouží-li §e v některý z výroč
ních dnů právě jmenovaných.
Obmezíme-li pojem anniversaria late sumpta jenom na mši, roz
umějí se tu mše zádušní, ježto še slouží jednou do roka v jistý
čas za zemřelé členy korporací, jakož jsou: kapitoly kathedrální a
kollegiatní, společnosti či kláštery řeholní, bratrstva a jim podobné
nábožné spolky; dále mše, ježto se v oktávu Všech Svatých ku zvláštní
žádosti věřících („pro fidelium pietate“) slouží za jisté zemřelé. Sem
vřaditi jest i mše zádušní, ježto se na mnohých farních osadách slouží

za všecky zemřelé osadníky po výroční památce posvěcení
chrámů, obyčejně v pondělí po „havelském (císařském) posvícení“.
Tato anniversaria late sumpta mohou se zpívati také, když při
padá festum duplex minus t. j. duplex bez jakéhokoli přívlastku. Kromě
ve svátky vyšší nad pouhé duplex nedovolují se anniversaria late
sumpta: ve dni privilegovaných oktáv po velikonoci a svatodušních
svátcích a v poslední den oktávu Zjevení Páně, ve privilegované firie
(popelečuá stře ta a celý svátý týden) a v privilegované vigilie (vánoční
a svatodušní), v neděle a zasvěcené svátky vůbec.
Toto jest ode dne 8. června r. 1896., kdy nová ustanovení o
mších zádušnícb vydána byla, obecně platný zákon liturgický. Pokud
se týče zádušní mše za všecky zemřelé osadníky v den po „posvícení“,
obdržel nejd. biskup budějovický již r. 1891. pro svoji diecési povo
lení, aby se mohla sloužiti také v den svátku prostě dvojného; v dekreiu tom ustanovuje se o dnech vymezených (dies impedita) již tehdy
zrovna tak, jako nyní vůbec předepsáno jest o výročích ve smyslu
širším. Pravidla tato platí o mších slavných a zpívaných. Ježto však
vůbec dovoleno jest ve farních kostelích venkovských sloužiti skutečná
anniversaria i po tichu v tytéž dnii kdy dovolena jsou zpívaná
),
*
není
nesprávno souditi, že také anniversaria late sumpta ticha býti mohou.
Dr. Ant. Skočdopole.
Náboženství a zločiny. — Jest to zjev obecné povědomý, že
„moderní osvěta“ k tomu pracuje, aby náboženství křesťanské, zejména

*) S. R. C. 19. června 4700; tento dekret znova se připomíná v dekretu
téže kongregace ze dne 8. června 1896.
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katolické, bylo z lidu vymýtáno. Jeden z prostředků k tomu cíli hojné
užívaných jest: podvrátit úctu a důvěru ke kněžstvu. „Biti budou pa
stýře, a rozprchnou se ovce.“ Liberální a socialistická žurnalistika a
belletristika nestydí se za žádnou lež a ničemnost, když naskýtá se
příležitost, pošpiniti nenáviděné „klerikálj“. V této hanebné práci na
byli „vynikající členové strany svobodomyslné“ a socialistické delším
cvikem nemalé zručnosti, tak že ani možno nebývá soudně stihati tyto
lidičky anebo je donutit k opravě neb odvolání. Čtenáři těchto listů
a knih buďto již se zbavili víry a praxe křestanské, anebo jest jim ná
boženství a mravný cit jen nemilým znepokojovatelem jejich jeáté ne
uspaného svědomí. „Uvědomělým“ a „osvíceným“ těchto druhů jest
každý skutečný nebo vylbaný nechvalný skutek ze řad duchovenstva
velice vítaný, protože je v nevěře utvrzuje; a zlé svědomí konejší.
Rozšiřovatelé, rozsévači a nalézáte.é pohoršlivých zpráv o ducho
venstvu sami dobře cítí a věří, že kněží vůbec lepší jsou, nežli oni
sami; ale také je nutí zlé jejich svědomí, aby vyhledávali spoluvinníků, třeba jen domnělých a vybájenýcb.
Jako vůbec u lidí živějšího citu náboženského, tak obzvláště u ka
tolického duchovenstva vyskjtují se hrubá proviněuí daleko řidčeji,
než v jiných třídách a stavech společenských. Jest to vůbec povédomo,
vědí to i hanobitelé kněžstva. Nicméně však aspoň zajímavo jest viděti skutečnost tmo potvrzenu soudní statistikou. Nedávno koloval
v listech katolických výtah ze soudní statistiky o provinilcích ze tříd
vzácnějších, uveřejněný ve francouzském váženém ne „klerikálním“
listě „Figaro“; stojí za to, ahv nalezl místo i v našem Časopise. Čísla
udaná platí o Francii.

Stav

po&eí osob jeho obžalovaných

na 1500 osob vypadá

Duchovni
152.550
9
1
Úřad ní ci
164.000
144
11
Umělci
18.000
14
21
Učenci.
19
4.000
5'
Lékaři
20.525
24
32
Soudní osoby 28.384
64
119
Bankéři a agenti 9.000
130
78
K výkazu tomuto připomíná „Figaro“, že jsou v něm obsaženy
jenom’ případy prójednané pied porotou, ale dodává, že se u soudů
kárných tytéž poměry shledávají.
Podnět k otisku těchto přehledů statistických byla zlovolná věta
v žurníle Le XIX. Siéclei „Porovnejte kněze a řeholní osoby s lé
kaři, s advokáty, s muži a ženami měšťanstva nebo šlechty, a když
kriminální statistika dosvědčí ve prospěch duchovenstva, budete opráv
něni k závěru, že ono lepší jest nežli my, provedete i důkaz o bla
hých účincích milosti a víry.“
A což když se takový důkaz provede skutečné? — Moderní
„bojovníci za svobodu a osvětu“ ueshledávají v něm překážek, aby
pomlouvali a lhali dále. Dobře dodává „Figaro“ ke svému výkazu sta
tistickému: „Opravdu jest podivuo, že na konci století, vyhlašovaného
za osvícenější nad předeš’á, milovníci pravdy nuceni json číslicemi za-
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stávati pravdu, a patrnou, za všech časů bez odporu přijímanou zásadu
že cit náboženský chrání Člověka před zločiny a že udržuje v ném
vůli mravnou, kdežto nevěra jej porušuje a kazí. Naše století nevěří
už v nic velikého, jenom jedné věci věří, — číslům. Nechat tedy
aspoň číslice studuje a z nich at učí se o důsledcích dobra a důsled
cích zla.u
Dále vytýká „Figaro“, jak velice nerozumno jest tvrzeuí liberálů,
kteříž bez ustání povídají čtenářům a posluchačům svým, že zločiny a
nepravosti jsou jen ovoce nevědomosti. Lid vesnický dojista má vědo
mostí méně, než obyvatelé mést. Všech obyvatelů v mastech francouz
ských j st 12 milionů, venkov čítá jícn jednou tolik, a přece počet
zločinců mezi těmi 24 miliony venkovanů není větší, nežli mezi 12
miliony lidu městského.
R. 1867. by lo ve Francii jeden milion dětí školních, nyní jsou
jich čtyři miliony. Kdyby správná byla liberální theorie o původu zlo
činů z nevzdělanosti, byl by se počet zločinců zmenšil o tři čtvrtiny;
ale ve skutečnosti shledává se, že zločiny se úzasně rozmnožily. Roku
1825. bylo ve Francii při 31,800.000 obyvatelů 110.000 zločinů a přečinů; r. 1873. však při 36 milionech obyvatelstva bylo 170.950 přečinů
a zločinů. Přibylo tedy za půl -toletí s jednu devítinu obyvatelstva,
počet zločinů a i řečinů měl by obnášeli 120.000, ba mnohem méně,
poněvadž za toho půl století přibylo škol a žáků.
R. 1875. přišlo 32 zločinů na každých 100.000 analfabetů, 64
pak na 100.000 znalých četby a písma. Celá Francie nzkladá se na
dvě části, jež velmi se od sebe různí: část východní < lidem více vy
učeným a radikálním, a část západní, jejíž obyvatelivo se pokládá za
méné vyučené \e školách, ale jest nábožnější. „Pečlivě vypracovaná
statistika ta,“ dí k závěru „Figaro,“ „podává důkaz, že kde ta mo
derní intelligence kvete, kde poslanci levice svobodomys né a radikální
dostávají nejvíce hla-ů o volbách, také nejvíce hýřivosti, pijanství a
zločinů se shledává.“ — Nebylo by možná tvrditi podobné také u nás?
Dr. Ant. Skočdopole.
Kázaní kaplanů a administrátorů na rozloučenou — Gene
rální vikariat vratislavský vydal o kázáních těchto následující předpis:
„Poslední dobou došly nás stížnosti, že kaplani a farní administrátoři
konají při odchodu ze svých míst slavnostní kázaní na rozloučenou
s osadami. Tím působí se často nepříslušný rozruch a strannictví
v obcích, jež nejen faráři trpkosti způsobují, nýbrž i nástupci aspoň
z počátku činnost ztěžují. Jak kaplani, tak administrátoři at jsou si
toho vědomi, že jejich postavení je-t většino j jenom dočasné, že mohou
býti každou chvíli odvoláni a že jejich poměr k osadám je zcela jiný
než farářův. Vidíme se tudíž nuceny, uvésti tímto znovu na paměť
naše nařízení (Nro 179 V.) ohledně zákazu kázaní na přivítanou a
rozloučenou, při čemž podotýkáme, že se tento zákaz týká jen kázaní
s kazatelny nebo od oltáře, nikoli však promluv a jiných slavností ve
spolcích.“ (Archiv f. k. Kirchenrecht 1899, I. 117.) Dr. Tumpach.
Odpustky tisíce a více tisíc let. — Posv. Sbor odpustkový
v sedění dne 5. května 1898 rozhodl: rIndulgentias omneš mílie
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vel plurium millium annorum omnino esse revocandas, si SSmo
*
placuerit
Rozhodnutí io sv. Otec dne 26. května 1898 potvrdil a ge
nerálním dekretem prohlásiti rozkázal, že všeliké odpustky jednoho neb
více tisíc let, jež posud buď skutečné od Apošt. Stolice uděleny byly nebo
aspoň za takové, byť neprávem, se prohlašují, se odvolávají.

l)r. Tzimpach.
Sňatky žen, jichž muži po bitvě u Aduy jsou nezvěstní. —
Biskupů italských docházely časté žádosti od žen, zvláště mladších,
jichž mužoxé byli bojovali v bitvě u Aduy v Africe a po nichž přes
veškero pátrání vlády italské nebylo sledu, aby mohly vejiti ve sňatek
nový, žádajíce k lomu cíli za vydání certifikátu de statu libero. Bisku
pové vznesli záležitost tu na Apoštolskou Stolici. Posv. kongregace Officii
rozhodla pak v této věci dne 20. července 1898 takto: „Dummodo
agatur de viris qui certo aistirerunt pugnae <le Adua, et, peractis
opportunis investigationibus, indubitanrer dignosci n queat an vir reapse
mortuus ceciderit, attentis specialibus circumstantiis in casu exposito
occurrentibus, et valida praesumtione obitus, Ordinarius permittere po
tent transitum ad alias nuptias/ Rozhodnutí to schváleno sv. Otcem
dne 21. července 1898.
Dr. Tumpach.

LITERATURA.^
Recense — Rozhledy.

Dějiny církve katolické ve státech rakousko uherských s ob
zvláštním zřetelem k ženinu koruny české. Díl I. od roku
1740—1848. Sepsal Dr. Front X. Kryšlufek. V Praze 1899.
Vzdělávací knihovny katol. svazek Vi. Ses. 1—12.
Není to zrovna snadné, třeba to bylo sebe záslužnější,
býtí průkopníkem dějin dob nám časově ne dalekých, raziti
cestu ve spoustě nedostatečně prozkoumaného materiálu, zvláště
toho, jejž nahromadila kancelářská psavosť 18. a první polo
vice 19. věku. Dějiny církevní v době od panování Marie
Terezie až na naše doby dlouho čekaly na svého zpracovatele.
Ač období to není nás daleko a známost událostí, bludů a
snah jeho jest nejen zajímava, ale i užitečná, vždyť z nich
zvolna dnešní církevní a politicko «církevní stav v Rakousku
se utvářil, přec o periodě té dosud méně jsme věděli, než o
kterékoli době starší: neboť z jednotlivých, i sebe důkladněj
ších monografií nelze si o době té, zvlášť církevními událostmi
bohaté, utvořiti jasný a pověřený obraz. Toho dostalo se nám
teprve souvislými přítomnými dějinami Kryštňfkovými, jichž
první díl právě dokončen. Že k dílu tomu jedině on povolán
byl, dokazuji hledané články, jež od r. 1874 v „Časopise kat.
duchovenstva4 vydával, probíraje tu vládu jednotlivých pa
novníků císařem Josefem II. počínaje, a neméně důkladné a
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dovedné, sem spadající stati v jeho výborném všeobecném
dějepise nové doby.
Hlavní linie přítomného díla byly tedy již tam vytaženy,
největší část materiálu již tam sebrána a spořádána. Bylo po
třebí jen jednotlivé oddíly časově i věcně, spojití, prameny
vytříbiti a nedostatky novějším bádáním opraviti a doplniti
a tak vy volati nový dějinný obraz, jehož milovník církev
ních dějin dosud tolik postrádal.
Řekněme hned, že obraz se povedl.
První díl celku, tvořící knihu přítomnou, dělí se pa pět
období dle 5 panovníků Marií Terezií počínajíc. P. autor dělí
v první řadě chronologicky, ale nezanedbává ani v jednotli
vých odstavcích dělení věcného, což . vědeckou cenu knihy
zvyšuje. Zajímavý obsah jednotlivých období nelze snadno
v krátké recensi vystihnouti• omezíme sě tedy na to, co zdálo
. se nám nej důležitějším, zachovávajíce chod myšlenek díla.
V období prvém (str. 1 — 114.) popisuje p. autor počátky
tak z.V. církevních oprav za Marie Terezie. Ačkoliv panovnice
ta z té duše byla náboženství katolickému oddána, šířil se
přec, aniž tomu zabrániti mohla, z Francie do zemí rakou
ských duch liché osvěty, z Nizozémí s úřednictvem jansenis
mus, a proto základním tahem doby té jest jansenismus, galli^kanismus a febronianismus, o němž správně řeč se šiří. Tot
byl počátek a příčina různých vládních nařízení, jimiž svoboda
církve še omezovala a saekularisace začala, jejímž původem
byl zednařský byrokratism, nikdy vsak osoba panovníkova.
'Rozrqch mezi tajnými protestanty v Čechách a na Moravě,
jejich vlastizrádné počínání snad mnohého obdivovatele jejich
v zanícení o hladí. Světlou stránkou celkem smutné doby té
je zřízení * některých biskupství, vzorná péče císářovnina- o
sjednocení rózkolníků a ukrocení nábož. nepokojů na Moravě.
Při smrti Marie Terezie zvolal prý Bedřich II.: Marie Tere
zie není více, nový pořádek věcí nastává. —Pravdu slov těch
potvrzuje druhé období našich dějin, které líčí nejprv zákono’ dárství císaře Josefa II. na poli církevním (125—207) a smutné
účastenství duchovenstva při díle tom >212—267). Církev ka
tolická v době té byla v Rakousku od hlavy své odtržena,
stala se,, třebas ne dle jména, tedy skutkem církví rozkolnickou,
státní, jejíž nej vyšší hlavou a instancí byl císař. Saekularisace
dostoupila vrcholu, poněmčená bohoslužba byla bezduchou in
stitucí státní, celé zřízeni církevní opravami císařskými se
hemžilo, ba ani mrtví neznikli všestranných oprav in publico
ecclesiasticis. Sv. Stolice vidouc nebezpečí to, ochotna byla
jiti vstříc vládě až k nejzazší hranici dovoleného, ale bez vý
sledku, neboť nejen světští zednářští rádcové císařští, ale, co
horšího, i byzántinští biskupové a knězi v cestu se ji stavěli,
a málo jen bylo těch, kdo rázně těmto neoprávněným novo
tám na odpor se postavili, Tážeme-li se po příčinách jak státi
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se mohlo, že tak rychle josefinismus tolik přívrženců mezi
duchovenstvem získal, odpoví nám k tornu kap. 20., z níž do
vídáme se, že učení theologické závislým bylo na státu a
protestantské vědě německé, takže bohoslovecké ústavy, mající
v Čele vládní kreatury, skytaly podivuhodné obrazy mravní
pokleslosti a náboženské lhostejnosti.
Bolestnou je kapitola o neomluvitelném vandalismu při
bouřích proti klášterům. Co zakladatelé klášterů starým pou
štím odňali, co zbožná mysl tolika pokolení jim svěřila, co
tiše a znenáhla během tisíciletí z malých darů a moudré še
trnosti vzrostlo u veliký poklad, to bylo tehdy do všech koutů,
světa rozptýleno a jediný, kdo z toho užitek měl, byl parasit
společnosti lidské.
.
»Jediný snad církvi prospěšný skutek, jejž svým zákono
dárstvím in publico ecclesiasticis císař »Josef II. vykonal, byl
ten, že zřídil veliké množství far a lokalií, založil některá
biskupství a svou obvyklou rázností upravil a ohraničil cír
kevní provincii vídeňskou, solnohradskou atd.
Tam. kde zkříží se meč moci světské s církví, brzy, po
zbývá moci božské yřípovědi, a tak bylo tomu i s institucemi
císaře Josefa II.; dílu jeho nebylo požehnáno a brzy šlo za
původcem svým.
Krátká doba panování císaře Leopolda IT. (období 3. str.
249—267) nestačila ovšem k tomu aby mělké osvětářstvi 18.
věku, jež v Rakousku hlouběji, než dalo se čekati, vniklo,
vykořenila, nemohla těžce zkoušenou svobodu církve z násil
ného byrokratického zajetí vybaviti. Biskupové sice vzmužili
se, stěž ijíce si do nového pořádku věcí, některé ústupky ve
prospěch církve sice se staly, ale celkem zůstávalo vše skoro
při starém kursu. Teprve v období čtvrtém za vlády císaře
Františka I. (str. 275—425), a to velmi zvolna, odstraněny ně
které příkrosti zákonodárství Josefova, nastal jakýs takýs obrat
ve prospěch svobody církevní. Ovšem, že jednání rakouské
vlády r. 1800—1806 s Římem hybněji a s větším prospěchem
pro církev bylo by šlo ku předu, kdyby nekřesťanští rádcové,
jimiž dvůr se hemžil, nebyli každý pokus mařili. A přece i
tito dávali si nátěr zásad katolických, tak že lid pokládal
tehdejší vládu za přísně katolickou.
Zajímavé jsou v- tomto období zejména pro nás zprávy
o našich českých poměrech církevních. Teprv od r. 1815 po
čínají se jeviti určitější známky lepší budoucnosti; císař Fran
tišek I počal se náboženskými záležitostmi více obirati, zá
kony josefínské, ač dosud v platnosti, nebyly již s takovou
přísností prováděny jako dříve, rozhodnutím z r 1826 dovo
leno zřizovati i kláštery, které jen modlitbě a životu kontemplativnimu se věnují, a tím brzy počet klášterů se spořádanou
kázní zase vzrostl. Staří josefinisté vedli ovšem nářek že
vzmáhá se v Rakousku ultramontanismus, ale bez úspěchu.
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V období pátém (vláda císaře Ferdinanda I. str. 433-532)
lící p spisovatel revoluční bouře a počátky bojů za svobodu
církve se strany biskupů, které konečně z léthargie vzbudila
násilnost Bedřicha Viléma III. proti arcibiskupovi kolínskému
a sem se vztahující bulla papežská. Z partie této zase pro nás
nej zajímavější je stať: rok 1848 v Cechách i po stránce poli
tické i církevní.
Ten je krátký postup myšlenek v zajímavé nové publi
kaci České. Tak málo jako moderní věda i moderní stát ne
spustil se ještě zcela cesty oněch nedávno minulých d^b.
Z bázně před politickým a sociálním nebezpečím hledí sice
s církví vyjiti, ale hlubšího ocenění jejího bytí, práv a insti
tucí se dosud nedodělal, starých praktik josefínských byrokratů
se ještě mnohá státní kancelář nezřekla a proto přejeme no
vému dílu, aby hojného našlo čtenářstva i mezi laiky, kterým
nebude na škodu rychlá a dostatečná orientace o církevních
poměrech v Rakousku nedávné i nynější doby. Kryštůfkovy
dějiny patří k šťastně zachyceným literárním plodům, které
každé historické bibliotéce jsou nepostradatelnými. A máme-li
po způsobu recensí vysloviti na konec i jistá desideria, shr
neme je v přání, by za svazkem prvním brzy následoval druhý,
neméně zajímavý.
Dr. A. Soldát.
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’scbe
Verlagshandlung 1898. Preis 1 Kr. (Dokonej
Část II. (str. 14—17): Stanoví v v předešlém poměr dějin
církevních k dějinám světským, určuje jej v této Časti ku
theologii. Praví : Svým vznešeným předmětem přesahují dě
jiny církevní rámec dějin světských a jeví se nám jako člen
vědy vyšší, theologie Obhájiv pak tuto jako přední z věd
universitních, ku které přednosti má právo historické a vnitřní,
určuje již poměr ten z úlohy jejich; úlohou však írkevních
dějin je podání života církve v plném jeho rozsahu. Z té pří
činy jeví se Lám církevní dějiny jako doplněk k ostatním
systematickým disciplinám theologickým, a to samostatný a
nezávislý. Řečený poměr však je stanoven ještě hlouběji pod
statně historickým charakterem křesťanství a nerozlucitelným
spojením jeho s církví. Křesťanství neobjevilo se totiž jako vý.’leďek čistě logického vývoje, nýbrž jako dějinná událost, jako
zrno hořčičné, jež postupem času vyvíjelo se ve strom védy
větší. Tento podstatné historický charakter křesťanství však
vyžaduje již sám pro sebc historického spracováni a dává tak
nutný podnět k histor-cké disciplině theologické. Nad to kře
sťanství nalézalo již od počátku cvé konkrétní vtělování v or
ganisai církve, jež vždy sprostřekovavala jeho důležité pů
sobení na život člověčenstva. Odmyslete si církev, co zbude
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t
z křesťanství? Z toho lze právem soudí ti, že křesťanství v pl
ném jeho významu a obsáhlém působení bez církevních dějin
nemůže být ani porozuměno a. odtud vyplývá důležitost jejich.
Konečně církevními dějinami dostává se theologii i ve veřej
nosti důležitosti, které požívala až do 17. století; a jestliže
dnes ji ztratila skoro úplně vinou jistých kruLův, jež ustou
pily do pozadí, místo aby na universitách hájily její právo,
je dnes povinností na prvém místě katolického církevního dějefíisce, aby nazpět vydobyl theologii historicky a vniterně ráežející přední a veřejné postavení, aby tak nabyla opět směro
datného vlivu na duševní práci Člověčenstva.
část III. (str. 18 42.) Promluviv krátce o poměru cír
kevních dějin k dějinám světským a ku theologii, přechází
autor ke hlavní, časově důležité a obtížnější otázce, jež zní:
Jaké vlastnosti mají mí ti církevní dějiny, chtěj í-li své úloze
v našich dobách řádně dostáti? Předpokládaje pak, že církevní
dějepisec má všechny ony vlastnosti, jichž naprosto třeba
každému dějepisci vůbec, jako znalost pramenův, jasnou kri
tiku, objektivní výklad pramenův a událostí, genetické pojetí
jejich vzniku, specifického obsahu, vniterné souvislosti, znalost
pomocných věd historických, —táže se, platí-li pro něho ještě
zvláštní nějaké zákony a pravidla, a odpovídá: ovšem, anebo
jinak by nebyl stoupencem vědy theologické. Zákony takové
totiž plynou z předmětu samého, v našem případě theologi
ckého, a možno je redukovati na následující, totiž: katolický
církevní dějepisec může vyplniti svou úlohu jen tenkrát, uznává-li božský původ církve, naprostou cenu jejího podstat
ného učení, mravních předpisů a nařízení, konečně ustavičné
vedení Duchem Svatým. Nato řízně a nadšeně poráží námitky
odpůrcův, jimiž tito snaží se upírati možnost pravé vědecké
ceny církevním dějinám katolickým; tak zvláště jakoby kato
lický dějepisec nemohl svobodně pověděti pravdu, poněvadž prý
jej ohrožuje všude církevní autorita jako Damoklův meč a
poněvadž prý z lásky k církvi ztrácí lásku k pravdě. Tímto se
naráží na ony stinné doby církve, jež mnohdy se zamlčují.
V té příčině řečník si přeje, aby nejen světlé, ale i stinné
doby se prozkoumaly a odkryly, poněvadž církev jako církev
nemůže jimi utrpěti, volaje „veritas liberabit nosu a protestuje
zároveň rozhodně proti těm, kteří v theorii sice nepřestávají
volatí: církev se nebojí pravdy sebe trpčí — jakmile však
někdo v jednotlivém praktickém případě přednese nějakou ta
kovou pravdu, ihned v tom vidí zločin proti dětinné lásce
k církvi a nebezpečí pro akademickou mládež. O podobném
jednání vyslovuje se takto: Ne statečnost, ale malá víra je
podkladem takového obojetného počínáni. Při konkrétním však
líčení těchto stinných stránek žádá šetření ohledu esthetického
a při vyučování i paedagogického. Ony specielní vlastnosti
však, jichž církevnímu dějepisectví třeba, aby dostálo svému
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úkolu, shrnuje v touhu po dalším pěstění a bádání (Fortbildungstrieb und Forschungsdrang). Každá věda, jež se dále
nepěstuje, propadá smrti a
je smrti hodna; Tento zákon je
všeobecný a platí tudíž i o theologií Tato však nezemře;
nebo jako každá perioda církevního vývoje má své zvláštní
pole práce, tak i theologii byla přidělena každého času nějaká
specielní úloha. Dnes úloha ta jeví se nám nej eminentněji na
poli historickém. Vypěstění církevních dějin k historické theo
logii
tot veliká úloba katolické theologie v dobách pří
tomných a nejblíže budoucích. Dle náhledu a naděje řeční
kovy, bude historická theologie oním zlatým ovocem katolické
duševní práce ve století dvacátém, právě tak jako 2. století
bylo biblickou theologií církevních otců, století 12. spekula' tivní theologií scholastiků, 14. kontemplativní theologií my
stiků, 16. konečně positivní, pólemicko-apologetickou. Předmě
tem historické theologie je vše to, co se stálo naproti tomu,
co se děje neb co by se mělo dít, vše psychologické naproti
ontologickómu, jedním slovem životní process církve. Dále je
pro další dělení chronologické. Tak dle dosavadní. praxe dě
líme dějiny na 3 věky a tyto na periody, jež už chronologicky
se nedělí nýbrž jen věcně. Tak na př. rozdělil bý onu dobu
rozkvětu od Řehoře VII. až po Bonifáce Vlil. (1073—1303)
na 5 období. Užitek byl by nepopiratelný. Poněvadž pak vše
obecné církevní dějiny pro svou ohromnou rozsáhlost nemohou
dostaciti potřebám historické theologie, vyplývá nutně a při
rozeně potřeba dějin partikulárních a speciálních, a béřeme-li
ohled’ na různost církevní činnosti, nutnost rozčlenění na různé
jednotlivé odbory, tak že pak budeme míti dějiny missií, pa
pežů, koncilů, řádů, literatury, archeologie, umění, liturgie,
symboliky, dogmat, kulturní dějiny atd. Zvláště o dvou po
sledních zmiňuje se šířeji. A jako další pěstění právě vylíčené
má za následek vzrůst historické theologie na venek, tak další
bádání způsobí prohloubení do vnitř, což je nej důležitější
zvláště dnes, kdy všechny vědy hledajíce pokrok vnitřně-se
prohlubují. Je pak třeba, aby toto prohlubování dálo se jistým
směrem, který je trojí a záleží, předně ve stanovení a určení
oněch jednotlivých i nejmenších částek života církevního, jež
dosud nebyly známy; sem patří dějiny partikulární, místní,
osobní, jednotlivé odbory. Za druhé v bedlivém přehlédnutí
starých pramenů a v získání nových, což oboje jé dnes snažší
díky lacinné kommunikaci, museím, různým archeologickým
objevům atd. Za třetí v takovém psaní církevních dějin, aby
si zasloužily jména vědy, což se stane, budou-li žkoumati pří
činy, vnitřní souvislost a vlivy různých poiněrů a okolností,
zkrátka budou-li individuálně-psychologické (historické osoby
a jejich povahy), kulturně-genetické (příčiny, okolnosti, vnitřní
souvislost) a metafysicky-ontologické (Bůh a Jeho prozřetel
nost, příroda, člověk a svobodná vůle, filosofie dějin).
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Celé pojednání končí vzletným doslovem, jehož poslední
slova jsou: Christus heri et hodie, ipse etin saecula.
Podali jsme tímto krátce v hlavních rysech obsah před
mětu veledůležitého, časově zajímavého nejen svým obsahem,
ale i z- té příčiny, že podán je mužem, kter^ přišed do naší
širší vlasti z Wůrzbúrku, kde působí dnes všude známí Schell
a Mňllér, je chvalně uznaným odborníkem zvláště v starokřešťanskó literatuře. Mnoho se od jeho energie očekává pro
vzprúžení theologického života u náš. Jeho přičiněním má se
zřídit archiv pro církevní historii Rakouska, v němž by se
ukládaly jednotlivé příspěvky, na jichž základě by pak mohl
povstati velkolepý, podrobný obraz znázorňující celý dějinný
postup, kultúrně-politieké stavy a poměry církve v mocnářství
Rakousko-Uheřském; mají se zříditi vědecké semináře ná fa
kultě, jež bude nejspíš , co nevidět rozšířena, což vše by zna
menalo a přivedlo v Rakousku žádoucí pokrok bohoslovné li
teratury a života. Kéž vše to je i nám, zvláště pak povolaným
kruhům, pobídkou k ůsilovnější a opravdovější práci na poli
bohoslovné literatury, z jejíhož rozkvětu bychom měli užitek
nejen my, ale 1 naše intelligence, jež dnes postrádajíc téměř
naprosto vědecky, česky psaných pomůcek, jež by odpovídaly
její výši vzdělání a z nichž by mohla čerpati znalost víry a
otázek náboženských vůbec, tone v nevědomosti a následkem
této místy v úplné nevěře. Slušno ještě připomenouti, že celý
spisek přes veškeru přísně vědeckou stavbu myšlenkovou psán
je slohem nad míru vybraným, místy poetickým, tak že neod
ložíš ho dříve, až jsi přečetl poslední slovo poslední stránky.
Josef Palička.
Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova.

Napsal Jhw Tenora, farář ve Chvalkovicích. Nákladem „Dě
dictví sv. Cyrilla a Methoděje“ ná ř. 1898. V Brně 1898.
Cena 1 zl. 5Č kr. Str. 639 v 8° a mimo to obšírný rejstřík.
P Martiri Středa (nar. 1587, zemř.1649), jejž již součas
níci jeho pokládali za svátého, jejž Brněnští .nazývali zachovatelem svého města, a k jehož blahořečení již ve stol, XVII
činěny byly přípravné kroky, zasluhoval již dávno obšírněj
šího životopisu. Vyšel sice již r. 1673 životopis jeho'od Vácslava Schweřtfra S J. v jazyku latinském; ale spisovateli vy
týkali již vrstevníci jeho, že málo toho ve ' spise svém uvedl,
z čeho by byla svatost P. Středy zřejmá a patrna. Obšírná a
důkladná práce P. Jana Dilata/(ý 1689) „Vita R. ac Ven. P.
Martini Středonii S. J.“ tiskem pohříchu vydána nebyla. Na
sepsání života Středová pomýšlel sice P. Jos. Svoboda, nedo
spěl však ku práci té; také prof J.Hodr zanášel se myšlenkou
tou, a přeložil za tím účelem valnou část rukopisu Dilatova
do češtiny, upustil však pro jiné práce od úmyslu svého. I
chopil se práce té pilný pracovník na poli historickém Jan
Tenora a překvapil nás t mile obšírným životopisem Středovým,
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jejž veřejnosti podává k dvoustému padesátému výročí smrti
svátého toho muže, jež připadá na rok letošní. Maje na zře
teli širší vrstvy čtenářstva, nnobmezil se p. spisovatel pouze
přesně na théma své, nýbrž nastínil obratně celé historické
pozadí tehdejší doby, čímž kniha jeho získala valně na pouč
nosti i zajímavosti. Čtenář nabývá z knihy Tenorový jasného
názoru o politických a náboženských poměrech ve vlasti naší
v době předbělohorské i pobělohorské. Vylíčení těchto poměrů
založil p. autor na spisech nejlepších našich historikův, život
Středův pak hlavně na zmíněném životopise Dilatově. Velice
zdařile tu vylíčil Tenora zásluhy Středový při obléhání Brna
od Švédův r. 1645, kdy svátý ten řeholník, sám chovaje skálo
pevnou důvěru v pomoc, „rozplameňoval zmužilou důvěrou
ve vítězství studující, takže boje ani dočkati se nemohli, po
vzbuzoval měšťany, by na mysli neklesali, a potěšoval vojen
ského velitele Sanchesa i zemského hejtmana Jana hrabete
z Rotala“. Náležitou měrou všímal sobě p. autor také askese,
kterou P. Středa sebe posvěcoval, a to hlavně na základě Stře
dová spisu „Acta et mores Hieronymi Haudmorati clerici re
gularis“, v němž dle svědectví Schwertferova i Dilatova Středa
vylíčil vlastní řeholní život svůj. Má tudíž spis Tenorův cenu
nejen jako výborná populární kniha dějepisná, nýbrž i jako
vhodná četba, z níž laik i kněz čerpati může poučení a po
vzbuzení k životu dokonalejšímu.
/Jr. A. Podlaha.
Pomněnky z 900letého jubilea sv. Vojtěcha slaveného r. 1897.
Sebral Meth. Vojáček O. S. B. V Praze 1899. Hlasů katol. spolku
tiskového roč. XXX. č. 2. — Pro každého milí upomínka na slav
nosti jubilejní z r. 1897, pro kazatele pak kromě toho ješté velmi
dobrá pomůcka pro slavnostní promluvy sv. Vojtěšské. Jsout tu podány
všechny pastýřské listy jubilejní a skoro všechna slavnostní kázaní,
jež ve chrámu sv. Vítském v Praze o triduu sv. Vojtěšském byla ko
nána. Mimo to vylíčena tu celá tehdejší oslava sv. Vojtěcha v Praze
i jinde v Čechách, na Moravě, v Polsku i Prusku, uvedeny „pomněnky“
časopisecké z oné doby a pojednáno též o pravosti O3iatků sv. Voj
těcha v Praze chovaných. Proto slušno, by na knížku tu bylo upo
zorněno.
Zasvěfme se Božskému Srdci Páně. Všem jeho ctitelům na
uváženou podává P. Em. Kovář C. SS. R. V Praze 1899. Cena
60 kr. — Úcta nejsv. Srdce Páně odůvodněna tu poukázáním na
prospěch, jenž z ni plyne. Zaslíbení, jež Pán Ježíš ctitelům svého
nejsv. Srdce dal, jsou zajisté veliká; slíben tu pokoj rodinám, potě
šení pronásledovaným, požehnání podnikům, milosrdenství hříšníkům,
horlivost vlažným, dokonalost horlivým atd., kterážto zaslíbení všechna
— počtem 12 — se tu vykládají a objasňují tak pěkné, že i my vo
láme : Zasvěťme se Božskému Srdci Páně !
Redaktor „Politiky“ Adolf Srb počne záhy vydávati spis Lev XIII.
Jeho život a působení.“ Celý spis, opatřený několika obrazy, vyjde
asi v 10 sešitech 3archových velkého formátu nákladem Kotrbuvým
v Praze.

