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ROČNÍK XXXX. (LXV )

SEŠIT 6.

Jak učí Aristoteles o Bohu?
Napsal f prof. Dr. V. Simanko.
*)

Známo jest, že v nejprvnějších dobách křesťanských mnozí
filosofové přijali vírn Kristovu a stali se pak slavnými ob
hájci jejími, jako Aristides, Justin mučeník, Athenagoras a j.;
taktéž známo, že sv. Otcové byli ve filosofii pohanské dobře
obeznalí, a že její studium nastávajícím duchovním odporučovali, aby předně si osvojili předběžného vzdělání (jak dí sv.
Basil. tom. T. hom. 24.), neboť jako grammatika, rhetorika,
mathematika a j. jsou přípravou k filosofii, tak jest filosofie
přípravou k bohosloví; za druhé, aby poznali, co v ní pravdi
vého jest, a to podrželi, a co bludného, zamítli. — Sledovali
obyčejně Platona neb Aristotela, ale prvního brzo začali opouštěti, protože mnozí bludaři vyvozovali svoje bludy z názorů
Platonových, naukou jeho je odůvodňujíce, jako Gnostikové,
Manicheovó, Apollinaristé a j., a i to, co Origenes bludného
pronesl, mělo svůj původ v Platonismu, kdežto Ariani a Pelagiani, kteří poněkud Aristotela sledovali, použili dialektické
methody jeho, tedy jenom formy zevnější, ale nauky jeho se
dovolávati nemohli, protože ničeho neobsahovala, co by v je
jich bylo prospěch. — Později na východě sami stoupenci
Platonovi (Novoplatonikové) přispěli k rozšíření nauky Ari
stotelovy, vykládajíce ji ve svých kommentářích, jako Jan
Filoponus monofysita (asi v pol. 6. stol, po Kr. P.) a učitel
filosofie v Alexandrii, pak souvěký jemu Simplicius, rodem
z Cilicie a j., na západě obzvláště Boěthius (f 524.), jenž do
latiny všecky spisy Aristotelovy přeložil a vyložil. — Ve
středověku se scholastikové přidrželi výhradně Aristotela, a
gv. Tomáš důkazy rozumové pro pravdivost nauky křesť. béře
♦) Rukopis nalezený v pozůstalosti f prof. Šimanka zaslal redakci „Časo
pisu kat. duchov.“ blahor. pan Ant. Veselý, učitel měšť. škol ve Stra
konicích.
Časop. katol. duch. XXXX. (LXV.)
22
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ponejvíce ze soustavy Stagiritovy, jejž nazývá prostě filosofem;
málo jest článků v jeho spisech, obzvláště v obou Summách,
ve kterých by nevycházel ze zásad Aristotelových anebo se
jich nedovolával, anebo ze zásad těchto nevyvodil další konsekvence, doplňuje a zdokonaluje takto nauku jeho. A tak
ukazuje sv. Tomáš, že zjevené pravdy úplně souhlasí s pra
vdami přirozeného rozumu, jak je byl již pohan Aristoteles
postavil a odůvodnil, a že přirozeným jsou podkladem nauky
zjevené.
Nade všecky ostatní mudrce pohanské vyniká Aristoteles
naukou o Bohu, kterouž tuto chceme poněkud obšírněji podati, protože mnohdy bývá kuse a i chybně vyložena; a sice
napřed si projdeme to, co Aristoteles zřejmě a výslovně a
z úmyslu o Bohu píše, potom to, o čem se jen příležitostně a
krátce zmiňuje, aneb co jako další vývod z jeho nauky na
jisto vyplývá.
Výslovně učí Aristoteles a dokazuje, že Bůh jest, že jest
jeden, že jest pouhý duch (beze vší hmoty), že jest nejdokona
lejší rozum, že má v sobě život věčný, že jest nejvýš blaže
ný, že k němu jako k poslednímu cíli všecko tíhne, a že
jest první původce a příčina všeho pohybu t. j. života vůbec
v celé přírodě. O tomto nikdo nepochyboval, protože slova
jsou tuze jasná, než aby jakýmkoli způsobem se dala jinak
vyložiti.
Příležitostně a zkrátka a ne docela určitými slovy se
vyjádřil o jiném, aniž toho přesně a z úmyslu dokazuje, jako
že Bůh mimo sebe zná také ostatní věci, že má vůli, a jakým
způsobem jest první příčinou všeho; pojem stvoření nevyvinuje
a neodůvodňuje, taktéž o prozřetelnosti Boží nikdež obzvláště
nepojednává, a mlčí úplně o věčných ideách božích (ideae
exemplares), dle kterých Bůh věci stvořil. —■ Z tohoto buď
částečného buď úplného mlčení zavírali a zavírají mnozí, že
Aristoteles toto vše nejenom netvrdil, ale že to popíral; byli
to Novoplatonikové prvních století po Kr. P., ve středověku
arabští Aristotelikové (zejména Avicenna, v 11. stol, na vý
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chodě v Bagdadu, pak Averroěs v 13. stol, ve Španělsku),
v naší době Schwetz,
)
*
a hlavně **
)Stóckl.
Podívejmež se tedy na to lépe.
•

*

I.
Ve své inetafysice (lib. I. cap. 1.) praví Aristoteles: věděti jest poznati věci z příčin; čím vyšší jsou příčiny, tím
vyšší a vznešenější jest i věda, kteráž je podává; a že filo
sofie jedná o nej vyšších a prvních příčinách
tu ttomtcí
ccítkc xái zwg
proto jest nej vznešenější, ano božskou, ne
proto, jak básník Simonides praví, že ji Bůh samojediný má,
ale že ji v nej vyšším stupni (//«hora) má, a pak že pojedná
vajíc o příčinách prvních, musí jednati též o Bohu, kterýž,
jak všickni uznávají, takovouto příčinou jest (c. 2.). A filosofie
není vědou tvořivou č. praktickou (¿ni&traiTi TzoirjTixrí), nebot
taková jest jenom prostředkem k cíli t. ke koňům, ale jest
vědou zkoumavou (ftfcopj/T/xTÍ), protože sama sobě cílem jest, a jen
pravdu hledá; čím výše jest princip, tím výše jest pravda,
nej vyšší tedy pravda jest ta, která všem ostatním jest prin
cipem čili počátkem; protož počátky těch bytostí, jež vždycky
jsou (dfi owra, myslí tělesa nebeská), musí nej pravdivější býti,
nebot nemohou již žádné příčiny více míti, ale samy jsou
příčinou všem ostatním (lib. I. brevior c. 1.); praví v čísle
množném „principy nebo začátky (áe/a/)“, protože až v knize
XI. dokazuje, že jest jenom jeden.
*) Theologia fundam, cap. IV. § 42.: insufficientia rationis excultae.
**) Lehrbuch d. Gesch. d. Phil. § 35. n. '16—IS.: „Gottes Leben ist (dle
Aristotela) nicht ein aktives. Eine Willensthätigkeit. welche nach
Auszen geht, darf in ihm nicht angenommen werden............Gott lebt
im Denken und nur im Denken........... Gottes Denken geht nicht auf
auszergöttliche Dinge........... Gott ist nur als der erste Beweger der
Welt, und da diese Bewegung von Seite Gottes eine nothwendige ist,
so ist bei Aristoteles die Nothwendigkeit das Alles Beherrschende.
Er weiss von keinen Ideen im göttlichen Verstände, deren Ektype die
geschöpflichen Dinge wären; er kennt keine göttliche Vorsicht, welche
Alles leitet;“ — totéž dokázati hledá ve 2 článcích časopisu theol.
„Katholik“ r. 1884.
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Příčinu («Azzor) Aristoteles rozeznává čtverou: pohybující
(movens), materiálnou, formálnou a účelnou (finalis); druhá a
třetí jest ve věcech, prvá a poslední jest mimo ně, jest pří
činou zevnější (extrínseca) (lib. IV. c. 2.) Prvou nazývá pohy
bující a ne účinkující (efficiens), protože myslí pohyb v nejširším smyslu, a v každém vzniku a původu pohyb jest; pak
že názvy béřeme z toho, co nám nejvíce známo jest, a ze
všech koňů nej známější jest pohyb, poněvadž smysly ho po
znáváme (1. VIII. c. 3.).
Každá jestota (to o v) jest buď podstatou (oMa), anebo
případkem (avp,fte0Tix<)¿):i podstata existuje sama o sobě, sama
sobě podmětem jsouc, ale případek ne o sobě, nýbrž na jiném
jako svém podmětu. Obojí pak jest buď v potenci č. pouze
možno, anebo v kónu č. skutečno (to pir ov dvrúpti to d’
¿reoyéZ«); jestota v kónu jest dokonalejší, protože již skutečnou
jest; a žádná jestota nemůže z potence do skutečnosti sama
sebou přejiti, nýbrž musí převedena býti jinou již skutečnou
jestotou; z toho následuje, že kon vůbec dříve musí býti,
„dříve než každá taková možnost jest kon i pojmem, i podstatou. Časem jest sice jednak (dříve), jednak není. Pojmem
tedy že dříve jest, zjevno; nebot tím, že může přijití v kon,
jest možné vůbec možným, jako n. př. stavitelem nazývám
toho, kdo může dům stavětí, vidoucím toho, kdo může viděti,
a viditelným to, co může viděno býti. Týž pojem jest i u ji
ných věcí, tak že nutně jest dříve pojem i poznání kónu než
poznání možnosti“ (1. VIII. c. 8.); možné se koněm definuje,
totiž možné jest to, co může skutečným býti, ale kon sám
se nedefinuje, protože jest pojem jednoduchý, a takové pojmy
se již nevymezují, nýbrž jen poněkud objasňují. — „Než za
jisté i podstatou (jest kon dříve)“; každá podstata hmotná
látku má i tvar č. dobu
)
*
(vZt? —
a protož podstatou
slově i látka i doba i celek, ale obzvláště době náleží název
ten; nebot látka sama o sobě pouhou potencí jest (t vlr¡ žct
dvvcaui'), a dobou se stává něčím nebo nějakou, tedy teprve
v

*) Doba ne ve smyslu trvání, ale v tom smyslu, který se jeví v názvech
příbuzných: podoba, obdoba a p.
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skutečnou, doba tedy dříve jest než látka a celek složený
z obojího; a každý celek čili každá věc ne látkou, ale dobou
stává se určitou bytostí ve svém rodu a druhu, dokonalost
svou má tedy z doby, a z této každá věc dostává i svou urči
tost i dokonalost, tak že to, co vznikem a vývinem pozdější jest,
podstatou dříve jest, „jako muž dříve než chlapec, člověk dříve
než zárodek, mát jedno již dobu, druhé však nikoli; a vše
stávající ku principu se táhne a k cíli, nebot princip jest
příčinou, a vše za nějakým účelem se děje“, t. j. vše, co vzniká
a se vyvinuje, má již vyměřenou svou bytnost druhovou, má
napřed již určeno, čím se má stati, „nebot ne, by zrak měli,
v
vidí živočichové, nýbrž aby viděli, zrak mají“. — v Časem
dříve jest kon takto : co koná něco sobě totožného druhem
sice, ale ne počtem, to dříve jest. Tomu tak rozumím, že
dříve než tento člověk již jsoucí v kónu a tento chléb a tento
vidoucí jest časem látka a zrno a zrak, což v možnosti sice
jest člověkem a chlebem a vidoucím, nikoli však ještě v kónu.
Ale dříve než toto jest v kónu jiné, z čehož toto povstalo
*
vždyť vždycky z jestoty možné stává se jestota v kónu něčím,
co v kónu jest, jako n. př. člověk člověkem, vzdělaný vzděla
ným, a vždy něco prvního pohybuje“ ; — „co do času vždy
předchází jeden kon přede druhým až po kon prvně a stále
se pohybujícího. Než zajisté i ve smyslu vyšším; neboť věčné
dříve jest podstatou než pomíjející, z toho však, co pouze
možným jest, nic nemůže býti věčným. Diivod jest tento
každá možnost zároveň opak má; neboť co nemůže býti, ne
může (ani o sobě ani) na jiném býti (t. j. nemožné má jen
to jedno, že vůbec nemťiže býti); možné však každé může
(býti koněm a i může) nebýti koněm. Možné tedy může i býti
i nebýti, .... co však miiže nebýti, pomíjející jest, buď jedno
duše (dle podstaty .... anebo místem, nebo kolikostí, nebo
jakosti (dle případků)“ (1. c.).
Patrno tedy, že dokonalé dříve jest, a že prvním začátkem
všeho nemůže býti nedokonalé, nýbrž dokonalé, a že první
dokonalé zároveň musí věčným býti; musí tedy býti jeden
nejvyšši a nej dokonalejší a věčný kon, jenž všecko, co jest,
do kónu převedl.
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< Nejvyšší podstaty klade Aristoteles (1. XI. c. 6.) tři;
dve přírodní (aí qpvcnxa/), v nichžto pohyb jest, a sice jedna
bezvěká (obloha), druhá pomíjitelná (bylina, zvíře a p.); obě
tyto jsou ěitné (smysly poznatelné) a měnivé. Proto ještě třetí
podstata musí býti, re kteréž není ani hmoty čitné, ani po
hybu; neboť že prvá i druhá v pohybu jest, musí ještě jiná
býti, která pohybuje nejsouc pohybována; a bezvěkou či
věcnou musí býti, protože obloha bezvěká jest a pohyb nebe
ských těles jest bezvěký, taktéž i čas, jenž jest vlastně pohyb
sám, ale počítaný dle dřívějšího a pozdějšího, jak Aristoteles
sám čas definuje (fys. 1. IV. lect. 19.); nemožno jest, aby čas
povstal anebo zanikl, neboť by před časem bylo něco dříve,
anebo po čase ještě něco pozdějšího; ale to by zase spadalo
do času, neboť právě čas jest počet pohybů čili změn dle dří
vějšího a pozdějšího, jak totiž po sobě následují.
Praví tedy Aristoteles, že obloha a svět vůbec jest věčný,
jakož i pohyb i čas ; ale podotknouti sluší, že neklade světu
tutéž věčnosť, jako Bohu, jak sám (de coelo et mundo 1. II.
c. 1.) praví, že „nebe jest jedno a věčné, začátku a konce ne
majíc, ale majíc a v sobě obsahujíc nekonečný čas“, kterážto
slova sv. Tomáš (comment. ad 1. c.) vykládá: „et ne aliquis
putaret, mundum corporeum sic dici aeternum sicut Deus,
cujus esse et vivere est totum simul, scilicet absque successione
prioris et posterioris, subjungit: „habens infinitum tempus“,
quia scilicet ejus duratio extenditur secundum successionem
temporis: non tamen totus mundus habet hoc modo durationem
temporalem sicut aliquod singulare, cujus duratio comprehen
ditur a tempore, sed tempus continetur a toto mundo, quia
tempus non extenditur ultra durationem mundi“. A na jiném
místě (comment. in 1. XII. metaph. lect. V.) praví, že náhled
Aristotelův o věčnosti světa neoslabuje sílu důkazu, neboť „si
non fuerit mundus aeternus, necesse est, quod fuerit productus
ab aliquo praeexistente. Et si hoc non sit aeternum, oportet
iterum, ut sit productum ab aliquo. Et quum hoc non possit
procedere in infinitum, necesse est ponere aliquam substan
tiam sempiternam, in cujus substantia non sit potentia, et per
consequens immaterialem“; ostatně ještě dokládá: „Aristoteles
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induxit praedictas rationes ad probandam sempiternitatem
mundi, non tamen ostendentes ex necessitate, quod mundus
non inceperit, sed tamquam ostendentes, quod non incepit
illo modo, quo ab aliis incepisse ponebatur'1 (de coelo 1. II. 1.1.).
Tento první princip pohybu sám nehybný jest, a naprosto
nezměnitelný, neboť předně v něm není potence a tudíž i hmoty
žádné, ale jest podstatou kon («o/)}, ís r, ovcria évéoysíct- metaf.
1. XI. c. 6.); za druhé, všecko co se pohybuje, proto se pohy
buje, aby ušlo hrozícímu zlu, anebo dostihlo kýžené dobro;
ale u nej vyšší podstaty neplatí ani jedno ani druhé, protože
jest nej dokonalejší (de coelo 1. I. 1. 21.); Bůh tedy jest pod
stata čili kon prostě subsistující (oválet xcu.
overa, metaph.
1. XI. c. 6.).
A že každá podstata, ve které potence jest, možnou (con
tingens) toliko jest a nikoli nutnou, protož podstata, kteráž
jest čirý kon, nutnou (nvayxcuov o v, necessarium ens) býti musí
• (metaph. 1. IV. c. 5.).
Dále, každá podstata složená z jednotlivých částí v po
tenci jest, neboť Části mohou jiným a jiným způsobem rozpo
loženy, nebo přidány nebo ubrány býti, a tudíž podstata ta
ková v pohybu anebo pohyblivou jest; protož nejprvnější a
nutná podstata, ve které není pohybu a změny, jednoduchou
(xfTTF TO 710MT0V Xttí XVQIOJŠ rtVrt/XflUOP TO (OlkoVV é(TTl 1. c.) býti
musí, protože jest nestráznou a nezměnitelnou (aírafrifc
*,
ámUoiftjTOš
metaph. 1. XI. c. 7.).
Na to zkoumá Aristoteles, jaké by dokonalosti v nej vyšší
podstatě ještě byly, a k tomu účelu poukazuje, jakým způso
bem Bůh všecko pohybuje, a praví, že pohybuje jako žádané
(zó oqextóv) a mysli poznatelné (zó ro^zór), neboť toto hýbe
nejsouc hýbáno; a sice u nás lidí některý předmět jest pouze
žádaný, a jiný zase i žádaný i myslitelný, protože poznáváme
smyslem a rozumem; co smysly chápeme, to jest předmětem
touhy smyslové (appetitus sensibilis), ale proto není spolu
předmětem touhy rozumové (app. intellectualis) t. j. vůle; a
proto předmět takový jest sice dobro, ale jen smyslové, a
nesouhlasí-li s rozumem, jest dobro jen zdánlivé, jak u ne
zdrželivých patrno jest. Ale co rpzumem poznáváme, to jest
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předmětem touhy rozumové t. j. vůle, a to jest i žádané i my
slitelné, a sice žádané proto, že rozumem poznané, neboť prin
cip touhy rozumové jest mysl koněm poznávající. A protož
první a nej vyšší předmět poznatelný, t. j. Bůh, jest i první
předmět žádaný.
Že Bůh jest prvním předmětem poznání a touhy, doka
zuje takto: jako v oboru pohybu jest první pohybující začát
kem a původem pohybů následovných, tak v oboru poznání
první poznatelné jest principem všeho dalšího poznání; poznátelnou jest podstata dříve než případky, neboť tyto poznáváme
teprve z podstaty, k. p. bílé, černé, malé atd. poznáváme
z věcí bílých, černých, malých atd.; podstata jednoduchá zase
jest dříve poznatelnou než složená, neboť tuto poznáváme dle
částí jejích. A Bůh jest podstata nejjednodušší, proto i první
poznatelné. V podobném souřadu jsou předměty vůle, a tak
první poznatelné jest i první žádané, a nej vyšší podstata jest
i nej vyšším dobrem; a že dobro cílem jest, jak dokazuje ve
fysice (1. II. t. 31.), (neboť dobro jest to, po čem všechno
touží), tudíž jest Bůh nej vyšším všeho cílem. „Na takovém
tedy základu čili původu, dodává Aristoteles, závislý jsou
obloha i příroda“ (1. c.).
(Pokrač.)

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

(Pokrač.) Kolem r. 1239 stala se zásluhou výtečného opata
Keinera Kladrubskému klášteru zvláštní česť : papež Řehoř IX
*
přijal jej ve svou ochranu se všemi statky a výsadami. Do
tyčná bulla114) pro svou důležitost stran přesného vyjmeno
vání statků a vytčení několika významných zásad církevněprávních stůjž zde doslovně:
„ . . . Vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
monasterium S. Mariae Cladrupense, in quo divino estis obse
quio mancipati, sub Beati Petri et nostra protectione susci
114) Erben č. 979. Podobně byl učinil papež Behoř klášteru Břevno vskému
(1231), klášteru Tepelskému (1234), Oslavanskému na Moravě (1230) a j.
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pimus et praesentis scripti privilegio communimus. Inprimis
siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum
et Beati Benedicti regulam in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.
Praeterea quascunque possessiones quaecunque bona idem mo
nasterium in praesentia iuste ac canonice possidet, aut in fu
turum concessione pontificum, largitione regum et principum,
oblatione fidelium seu aliis iustis modis praestante domino
poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata
permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda voca
bulis : Locum ipsum, in quo praefatum monasterium situm est,
cum omnibus pertinentiis suis, forum Cladorubense . Bucowa
. Senadici . Scapce . Hore . Hocou . Mileuo . Tunehodi . Nabrode . Wirow . Borouene . Snirchov . Scecarow . Bogohinice . Sumles . Holocheni . Glupenow . Lobzi . Malchouichi
. Curogedi . Plesonow . Plezomi . Magna villa . Birtna .
Damnov . Tagsin . Nadole . Paulouichi . Uitgouitchi . Huoschene . Laz . Wicbiche . Miluchou . Dubraiche . Botou .
Vranou . Suina . Jurgi . Pirna . Tisoua . Saar . Ostrov .
Vzesd . Vsetichi . Lochusichi . Mireuichi . Nathiaste . Honezouici . Vsecari . Ostrouici . Medoui . Ognichouichi . Otoue .
Rochosino . Dnesichi . Turene . Sobecuri . Bigedli . Zemetichi . Stipoclasi . Guinas . Gneunichi . Radeiouichi . Sirne .
Cetouichi cum silva Leni . Buedenisi . Tuscov cum foro Cemini . Bucouice et Cosetici villas cum decimis et pertinentiis
earundem.
In provincia Sattensi: Lomnice . Celeon . Crasou . Potoc
. Montem Lapideum . Miroslaue . Besmirou . Vlcosou . Zlusetino et Lucou villas cum decimis et pertinentiis suis.
In provincia Zlanensi: Vherci . Tinci et Lubosin villas
cum decimis et pertinentiis suis.
In provincia Pragensi: Sbraslau . Widim . Zabroutesci
. Ciruisici . Cirnilce . Sciben . Lahouici . Gerchas . Gence et
Wisocene villas cum decimis et pertinentiis earumdem.
In provincia Bolezlanensi (Boleslavsko): Sezemici . Radouanonici. Cobili et Souinici villas cum omnibus pertinentiis
suis et decimis.
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In provincia Roktensi (Rokytensko): Sleiguici . Nesabudati . Scringe et Drahelcici villas cum decimis et pertinentiis
earundem.
In Pilsen: terras de Grlupogla cum decimis suis. Bonetici
. Lube . Scepanouici . Rosuadou . Keblene . Ostrau . Maleuici . Wranouici . Koscou Podeusi . Šuquerene . Lusna .
Tlucna . Zahorene . Nalesne . Sdemissio et Nacamenici villas
cum decimis et pertinentiis earundem, cum pratis etc
Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut
sumptibus colitis, de quibus hactenus non percepit aliquis,
vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis deci
mas exigere vel extorquere praesumat. Liceat quoque vobis
clericos vel laicos liberos et absolutos e saeculo fugientes ad
conversionem recipere et éos absque contradictione aliqua reti
nere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post
factam in monasterio vestro professionem fas sit sine abbatis
sui licentia de eodem loco, nisi arctioris religionis obtentu,
discedere, discedentem vero absque communium literarum ve
strarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale
interdictum terrae fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis
excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa
voce divina officia celebrare, dummodo causam non dederitis
interdicto. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes alta
rium, seu basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros
ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo,
si quidem catholicus fuerit et gratiam et communionem sacro
sanctae Romanae Sedis habuerit, et ea vobis voluerit sine
pravitate aliqua exhibere. Sepulturam quoque ipsius loci libe
ram esse decernimus, ut eorum devotioni, et extremae volun
tati, qui se illic sepelire deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint aut etiam publice usurarii, nullus obsi
stat salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mor
tuorum corpora assumuntur. Decimas praeterea et possessiones
ad ius ecclesiarum vestrarum spectantes, quae a laicis detinen
tur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum et ad
ecclesias ad quas pertinent, revocandi libera sit vobis de no
stra auctoritate facultas. Obeunte vero te nunc eiusdem loci
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abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet
subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fra
tres communi consensu vel fratrum maior pars consilii sanioris
secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint eli
gendum. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna in po
sterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostólica
prohibemus, ut infra clausuras locorum vestrorum nullus ra
pinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere,
hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat
exercere Praeterea omnes libertates et immunitates a praede
cessoribus nostris, Romanis pontificibus, monasterio vestro con
cessas, nec non libertates et exemtiones saecularium exactio
num, a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter
vobis indultas, auctoritate apostólica confirmamus et praesentis
scriptis privilegio communimus. Decernimus ergo, ut nulli
omnino hominum liceat praefatum monasterium temere pertur
bare aut eius possessiones auferre vel oblatas retinere, mi
nuere etc.u
Zcela podobná stvrzovací listina s datem 1239 17. pro
since, ve kteréž jmenovitě statky opatem Reinerem získané a
zaměněné podrobně uvedeny jsou,115) nese jméno krále Vá
clava, jest však patrný falsifikát.
Stav věcí veřejných tehda byl velmi neutěšitelný: co
se kvapem blížilo nenadálé a děsné nebezpečí Tatarské, hlava
■v
říše Římské, Fridrich II., ustavičně se nepřátelil s papežem a
jeho stranou, všelijakým domácím svárům i v Čechách dávaje
příčinu. Český král kolísal totiž mezi oběma stranami a do
stal se proto konečně také v tuhý boj s nepokojným souse
dem svým Bedřichem Rakouským, jenž byl císařův nepřítel.
Energický papež Řehoř IX. měl zde pro zastoupení své rovněž
energického legáta Alberta Čecha,11**) jenž na čas (červen116
116) Viz Erben reg. c. 978.
116) Osobnosť pro dějiny této doby veledůležitá, a sice nejen svou
působností, ale i svými spisy. Albert příjmím Bohemus (von Beham).
z rodu bavorského pošlý, byl dříve arcijáhnem biskupství Pasovského,
později se stal legátem papežským v Němcích. Založil o úřadování
svém 2 knihy,'Z nichž první pouze v excerptech existuje, druhá pak
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1240) bydlel také v Kladrubech, odkudž opata Reinera užil
v jakémsi poselství k Bedřichu Bojovnému. Brzy však na to
ve své prudkosti vyřkl nad Kladruby klatbu (interdikt)l17118
),
nejspíše proto, že se klášter svého dobrodince, krále Václava,
tenkráte právě (jednání v Budyšině 1240) s císařem se usmí
řivšího, nechtěl ihned zříci. Později (1243) byl opět v jakémsi
styku přátelském s Kladrubskými benediktiny, ,18) když z Cech
utíkal, domnívaje se, že jej zde chtějí zavražditi.
Nedlouho na to (1246) následkem zpráv nejspíše od tohoto
legáta papežské stolici podaných došel od Innocence IV.
z Lyonu Kladrubského a Břevnovského opata, jakož i cister
ciáckých opatů v Plaších a v Pomuku obnovený příkaz119)
stran odbývání pravidelných výročních kapitul v obou řádech
po diecési Pražské a Olomoucké, aby se jednalo o zreformování
vydána od Konstantina Hoflera r. 1847 (viz Palacký D. I. 2. 163.).
Spisy jeho (či spíše vyňatky) citují se pod jménem Ada Alberti Boh.
a jsou, pokud v regestách Erbenových jsme seznali, skoro samý hněv
a samá výtka.
117) Albertus Bohemus „capitulo Ratisponensi per Ulricum de Sunelbach et
eius socium, Praedicatores, iusserat excommunicationem in episcopum
Sifridum; secundo scripsit et Spa . . decano, Semanno archidiácono et
magistro G. concanonicis; tertio per Chunradum diaconum de Strubing.
Inobedientes incusat apud Brunnam. Excommunicat episcopum, iubet
promulgari. Datum apud Chladoroub VIII. Id. Junii“. — „Idem hos
nuncios misit in Austriam contra ducem: in prima acie decanus Tem
pli cum duobus fratribus, dominus Hospitalis cum duobus fratribus,
donrus Teutonica cum duobus fratribus. In secunda acie abbas Weligradiensis (Velehrad) Cisterciensis ordinis, abbas Lucensis Praemonstratensis ordinis, de Reingard ordinis s. Benedicti, eius ordinis prae
positi. In tertia acie quinque: archidiaconus cum suo decano Olomucen8is dioecesis; iniunctum omnibus, ut singula intiment“. — Idem
„VIII. Idus Junii interdicit Chladoroub. Acta Albert. Boh. ap. Hofler
pg. 11—12.
118) Albertus Boh. ap. Hofler pag. 31. „Abbas de Porta apostolorum mittit
scyphum argenteum. Miratur provisor Chlad(rub ensis), quod tam subito
occulte ex Bohemia discesserit. Absolvit Bertholdům abbatem de Porta
Apostolorum, quia petiit humiliter. Actum Wasserbruch, VJI. IdSept. MCCXLIII.
119) Z regest papeže Innocence IV. ve Vatikáně učinil dotyčný výňatek
Palacký (v. Erben č. 1144.).
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řádové kázně. Již Řehoř IX. totiž týmž opatům jakožto nej
čelnějším v Čechách byl přikázal, aby se o svoláni kapitul
jenerálních postarali dle usnesení sněmu Lateránského (čtvrtého)
vždy za tři roky. 120) Dokud nebyl v osobě opata Břevnov12°) Gregorius IX. papa Breunoviensi et Cladrubensi S. Benedicti Pomucensi et Pia sensi Cisterciensis ordinum abbatibus de capitulo ordinum
praefatorum celebrando. — „Olim Sedes Apostólica — sacro statuit
generali adprobante concilio, ut in singulis regnis sive provinciis detriennio in triennium, salvo iure dioecesanorum pontificum fieret com
mune capitulum abbatum ac priorum abbates proprios non habentium,
qui non cousueverunt tale capitulum celebrare, ad quod universi, praepeditionem canonicam non habentes convenirent apud unum de mona
steriis ad hoc aptum, tractaturi de reformatione ordinis et observantia
regulari etc. Verum cum nihil aut parum utilitatis ex eodem statuto
provenerit, eo quod abbates et priores proprios abbates non habentes
neglexerunt ad huiusmodi capitulum convenire: nos, qui cum infirmi
tatibus infirmamur et urimur de scandalo subditorum, certis provinciis
et personis regularibus certos visit atores duximus deputandos, plena
eis potestate concessa corrigendi et reformandi, tam in capitibus quam
in membris, quae correctionis et reformationis officio indigerent. Sed,
quod non absque mentis amaritudine recitamus, in plerisque regnis et
provinciis correctio et reformatio iuxta nostrum desiderium non pro
cessit; propter quod omnes declinaverunt tam subditi quam praelati et
omnes inutiles sunt effecti, quasi iumenta in stercore putrescentes. Ne
igitur illos errori proprio quasi non curantes de ipsis relinquere vide
amur, — adhuc correctioni eorum duximus insistendum, per apostólica
vobis scripta mandantes, quatenus apud aliquod monasterium ad hoc
idoneum hoc anno convocantes capitulum, abbates et priores abbates
non habentes ut est praemissum, tam exemtos quam non exemtos Pra
gensia et Olomucensis dioeceseus, venire ad illud, dummodo non sint
impedimento praepediti canonico, per censuram ecclesiasticam compel
latis, et deum habentes prae oculis, procedatis in celebratione capituli
iuxta constitutionem concilii memorati eadem censura facturi, quae in
ea deliberatione provida ordinata fuerint, firmiter observari. Volumus
nihilominus et mandamus, ut praemissum capitulum faciatis annis
singulis celebrari, concessa eis, qui ad praesidendum futuris capitulis
fuerint ordinati, convocandi abbates et priores praedictos et cogendi
rebelles appellatione postposita simili potestate. Dat. Laterani duode
cimo Kalendas Maii, pontificatus nostri anno octavo“.
Že mimo Břevnov mezi 29 kláštery, jež tehda v Cechách (všecka
proboštství a převorství zvlášť počítaje) existovaly, papež si vybral
právě Kladruby, nasvědčuje dojista dobrému jich jménu a vážnosti.
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ského ustanoven ustavičný t. z v, visitator pro Čechy i Mo
ravu, 12*) bylo svolávání jenerálních kapitul přenesnadné, poně
vadž . žádný z opatů nechtěl se podrobiti iniciativě druhého,
takže napomínáni ze strany apoštolské Stolice sě častěji opa
kuje.. Tak hned papež Innocenc IV. brzo po zmíněném pří
kazu uslyšev, že opatové ihned se nesešli, vyhrožuje, aby se
tak stalo, „alioquin dilecto filio Altahensi Pataviensis dioe
cesis damus nostris literis in mandatis, ut vos ad id moni
tione praemissa, per censuram ecclesiasticam appellatione
remota compellat“. 121
122) Byla-li pak výroční kapitula skutečně
odbývána, nenacházíme nikde zaznamenáno; (později však
papež Benedikt XII. opět nařizuje opatu Břevnovskému a
Třebíčskému, aby še postarali o odbývání jenerálních kapitul
(1336), nedlouho na to arcibiskup Arnošt z Pardubic určuje
Břevnovského opata k visitaci kláštera Kladrubského a klá
štera „ad misericordias Domini“ v Praze). Papež Innocenc IV.
dal ostatně dle našeho pramenu Kladrubskému klášteru 4 privileje, mezi jinými ten, (1247) že nesmí nikdo klášter nutiti,
aby na svých statcích aneb ze svých důchodů někoho vydržo
val (listina u Erbena č. 1180), pak také povolil opatu Reinerovi 40 dní odpustkii pro věřící na den zasvěcení chrámu P.
Kladrubského (listina u Erbena č. 1161), z čehož vidno, že
vůli papežově dojista bylo vyhoveno. — Ze života opata Reinera jest nám ještě dodati, že r. 1248 vyměnil s Pražským
konventem Maltánským za statek Olsovice statek Sekyřany,123/
přidav 27 hřiven stříbra, r. 1250 pak část vsi Lažan prodal
Gothardu proboštu praemonstrátek Chotěšovských124) za 85
hřiven, za které ihned koupil známé nám již Staré Sedlo,
Žil pak opat Reiner zbožně až do r. 1275. Že si ho sousedé
vážili, dovídáme se z listiny z r. 1272,125) kde na prostřed121) Jakožto první se uvádí s tímto titulem opat Jan III. z Chotova
(1537—1553).
122) Slova ta uvádí pramen náš, aniž dotyčnou listinu, patrně -zašlou, blíže
označuje.
123) Olsovice na Prachensku. Sekyřany blíže Nýřan. Listina u Erbena č. 1224
124) V. Erben č. 1258.
125) víz Emlerova regesta č. 798.
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nictvi jeho odstraněna rozepře mezi proboštem Chotěšovským
Miroslavem a konventem Dobřanských sester stran patronátu
Dobřanského kostela sv. Vita a Mikuláše; tytéž strany usmířil
ještě r. 1274,12G) kde se jednalo o zaplaceni jakýchsi 5 hřiven
stř. Ze pak i panovník si ho vážil, svědčí listina z r. 1275;
král Přemysl Otakar II., jenž po svém otci i náklonosť ke
Kladrubům zdědil,126
127) potvrdiv již dříve (1273) darování vsí
Zhorz a Zahorzany jakýmsi Ztanimirem z Bozychce Kladru
bům učiněné, strzuje r. 1275 (viz Emler č. 2701) dar Zemislava z Chval enic, jenž věnoval klášteru něco pozemků, a
praví: „Cum — d. Reinherus, — abbas Cladrubiensis ecclesiae,
per multa immensae devotionis suae studia se nostrae celsi
tudini gratum reddiderit et acceptum, expedire censemus“, —
etc. Listina krále Václava z r. 1239 chválí jej pak těmito
slovy: „Deus autem gubernator coeli et terrae ac omnium, quae
in eis sunt, domui Suae Genitricis constructae sua providentia
tempore nostro virum providum et omnibus virtutibus ful
gentem Venerabilem Abbatem Reinerum nomine praefecit,
qui consensu et auxilio nostro Ecclesiam praedictam in statum
pristinum reformavit ac magnifice ditavit tum commutationibus
aut concambiis tum argenti emptionibus, tum nostris seu aliis
fidelium donationibus“. Láska pak synů jeho řeholních nehy
noucí mu zachovala památku až do časů nejpozdějších a
ještě ve věku XVII.,28) v mohutný pomník vryla prostá ale
významná slova: Reinerus bonus Paterfamilias, oretur pro
eo, quia restaurator ac pene alter fundator monasterii.
Přesně datum smrti opata Reinera nelze vlastně udati,
ač rok 1275 jest nepochybně pravý; Palacký uvádí jej pouze
až do 1251, což jest malým nedopatřením, neb i bez Emlerových regest musely se mu naskytnouti listiny s jménem Rei126) Listina u Emlera č. 903.
127) Sotva 3 měsíce po smrti Václava I. dlel (v prosinci 1253) Otakar v
Kladrubském klášteře, odkudž vystavil klášteru Chotěšovskému listinu
stvrzující vsi Ujezdec a Zboch. Viz Emler. č. 8. Jest to táž listina,
kterouž Palacký (D. I. 2. pg. 418) omylem uvádí jako Kladrubskému
klášteru danou, kdežto byla pouze v Kladrubech vystavena.
*28) Za opata Viktorina (1611—1627).
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nerovým, které mají datum po oné smlouvě tržní stran Kossova a Damnova (1251), ano on sám (Palacký) uvádí Reinera,
(ovšem již v díle druhém D. 0.) ještě roku 1289,,29) což však
je opětný omyl, poněvadž jistě roku 1282 byl opatem v Kla
drubech již nástupce Reinerův (viz Emlerova regesta pg. 554.
a 1068.). Omyl tento nepřipadá však na vrub Palackého, nýbrž
vězí v dotyčné listině, jež se chová v c. k. tajném archivu
Vídeňském (Kazimír, syn někdy knížete Opolského a pán Bitomský, poddává se co man. zemi české na všecky časy, a opat
Reiner jest jeden ze svědků uvedených); nechceme-li listinu
tu pro neprávě uvedené jméno míti docela za nepravou, ne
zbývá než předpokládati, že bylo pečeti Reinerovy nějak
zneužito aneb že při některém opisování vloudilo se toto jméno
na místo pravého „Raczkou. I30) My rok úmrtí Reinerova kla
deme dle našeho rukopisu, jenž jej Čerpá patrně z onoho po
mníku zmíněného; po roce 1275 se také nižádná listina nenaskytá s jménem Reinerovým, leda by se připomínal jakožto
nebožtík („quondam abb. Cladrub.“ v listině z r 1282 u Emlera č. 1287.),
(Pokrač.)
Církev a stát uherský od r. 1848.
Nástin historicko-kanonistický, který napsal Dr. Frant. X. Xovák. C. SS. R.

V. (Dodatek.) Slovo o katol. autonomii uherské.

(Dokončení.) I. Bylo již řečeno, kterak na Uhersku nej
dříve protestanté (1791) a po nich i jiná vyznání, ano i Židé,
skoro úplné samosprávy co do svých záležitostí náboženských,
synod, fondů, škol a pod. dobyli. U katolíků takových vy
možeností nebylo, poněvadž (alespoň v idei) církev katol. byla
ve státě dominující, kanonické právo bylo částí ústavy státní,
král pak podle přísahy korunovační i podle veškerého ducha
starých zákonů a tradicí byl prvním obhájcem církve.
Tu nadešel r. 1848. článkem zák. 20: 1848 vyslovena
139) V. Palacký II. 1. p. 261.
13°) Opis originálu listiny té je v k museu českém; srov. Balbin Miscel..
VIII. 214. Emler reg. nro. 1466.
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naprostá rovnost a vzájemnost všech vyznání státem „při
jatých“, a církev katolická, přestávši býti na Uhersku vládnoucí,
postavena na roven se všemi konfessemi křestanskými. Tot byla
první její ztráta, a ne jediná.
Jiné konfesse, trvajíce v dobách minulých ve stálém se
státem boji, obrnily se, jak již podotčeno, vlastní samosprávou
až k neodvislosti skoro sáhající. Církev však až dosud se stá
tem úzce sloučena, nestála o takovou neodvislost, nepotřebo
vala jí, poněvadž přátelství a spojenství státu skýtalo jí za ni
náhradu přebytečnou — předpokládáme tu ovšem stav věcí
ideální. Leč r. 1848 spojenství to padlo, a najednou stála
privilegovaná dosud církev s rukama takořka holýma (ale
spoň pokud se samosprávy atd. týče) mezi konfessemi ostat
ními samostatnými, samohybnými. V tom tkvěla druhá a
nepoměrně těžší rána, která církev katol. roku zmíněného
stihla, a která arci vyplývala z první. A ještě ani ta ne
byla poslední.
Stát se zřekl církev chrániti. Ale hlava toho státu, král,
měl i na budoucnost podržet nad touže církví ohromná privi
legia. Dosud privilegia ta skoro všecka vykonával za pomoci
služebníků svých státních, katolických, jakož i stát byl katoli. ckým. A nyní po prohlášení bezkonfessi státní měl se „apo
štolský“ král děliti o ně s ministry kalvíny, svobodnými zednáři
a možná dosti v nedaleké budoucnosti židy — — Tato změna
u osob, jichž pomocí král ve státě moderním uherském vyko
nává svůj nej vyšší patronát nad církví, značí třetí a nenepatrnou
ránu na těle katolickém v Uhřích po r. 1848.
To dobře pochopili hned od počátku katolíci uherští.
Pravdy toho nepopirali ani sami nepřátelé církve. A tak vi
díme již od r. 1848 u katolíků na Uhřích snahy po autonomii,
která by jednak křiklavé ty neshody odstranila, jednak církvi
alespoň takové volnosti poskytla, jaké se těší nekatolíci, ba
i židé. Již r. 1848 dožadovali se autonomie biskupové uherští
v memorandu králi uherskému podaném, a později (ve spo
jení s přední šlechtou) v petici ku sněmu zemskému zaslané
*).
•) Schwicker, 1. c. p. 30. sq.
Casop. katol. duch. XX XX (LXV).
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Když po přemožení revoluce na Uhersku starý církevní po
řádek (a konkordát) zavládl, ovšem i volání po autonomii
utuchlo. Sotva však právo státu uherského a 6 nimi zákono
dárství z r 1848 oživlo (1867), tu hned i otázka o autonomii
katolické vyplynula na povrch.
Zahájilo ji vyzvání ministra kultu bar. Josefa Eotvose
ku primasu uherskému Simoroví. *} Pak následovala další
vyjednávání biskupů s předními katolíky země (též Deák byí
o radu tázán), předběžný kongres o autonomii (1869) a o4
26. října 1870—29. března 1871 i skutečný kongress. Leč usta
novení toho kongresu nebyla vládou uznána, a tak se vleče
otázka ta dále, a několikráte již marné se děly o její řešení
pokusy. Tak jmenovité r. 1893• (se strany církevní i vládní)
)
**
a r. 1895 (se strany vládní.) ***
)
Do nového stadia vstoupila zá
ležitost nejvyšším nařízením ze dne 14. května 1897. Násled
*
kem tohoto nařízení sešel se v Budapešti dne 11. listopadu 1897
(druhý) zemský kongress^), aby znovu se radil a usnášel
o autonomii katolíků uherských. Tento kongres trvá dosud.
II. Až posud by byla věc jednoduchá a jasná, pokud
totiž běží jen o rozvoj její historický. Ale jasnost ta prchá
i nastupuje spletitost, mají-li se rozviňouti autonomie kato
lické hranice a meze.
Katolíci liberální vykládají šiji po způsobu protestantském,
a kdyby bylo po jejich, pak by autonomie značila jen pro
středek zvrátiti veškeré ústrojí církevní, na právu Božském
založené, ano provésti pomocí církve takto zlaisované „opravy
*) Archiv, t. 19. r. 1868. p. 303- sq. Tamtéž odpověŮ kárdinala primasa bar.
Eotvosovi. Dále tu hned srovnej : Archiv, t. 21. r. 1869. p. 474. : tamtéž
t. 23. r. 1870. p. 264. s. ; tamtéž, t. 48. r. 1882. p. 61. ss. (Boredy. Der
ungar. Episcopat u. d. kathol. Autonomie) a tamtéž t. 56. r. 1886. p.
131. ss. (Congrua): tamtéž r. 1898 (níže).
*■) Viz o tom „VaterlandA. c. 13., 18., 22., 24., 45.. 48., 52
*,
53., 56.
z r. 1893.
***) Cfr. Surángi. Die Kirchenautonomie in Ungarn (Archiv, t. 78. r. 1898.
p. 161. ss. (povrchně.)
ý) Surángi, 1. c. r Vaterland
*
, č. 269. ss., 311. (večerní), 316. atd.
z r. 1897.
/
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časové“ na poli dogmatickém atd. To alespoň
zdá se z řečí
i
• i;
jejich probleskovati. *)
Katolíci upřímní, a přede všemi episkopát uherský, da
leko jsou snah takových v církvi katol. neslýchaných. Ti jako
nepřekročitelnou hráz a hranici autonomie staví, jednak aby
se úzkostlivě šetřilo ^nezměnitelného ústrojí církevního i nerozlučitelného svazku se sv. Otcem“ jednak ^nejvysšího pa
tronátu královského", pokud je upoután na osobu krále uher
ského. **
)
Autonomie katolíků uherských nemá býti jakousi
*) Velmi charakteristickou je tu knížka již častěji citovaná, Schwicker :
Die Kirchenautonomie. Tam čisti mimo jiné ^ia str. 98. ss. „Diese Au
tonomie hat nach zwei Seiten hin ihre Wirksamkeit zu entfalten:
nach Aussen dem Staate gegenüber (neodvislosť od státu), nach Innen
den Gläubigen gegenüber. Jak si autor úlohu autonomie „nach Innen“
představuje, vysvítá ze str. 100. ss: „Diese hohen Ziele können aber
nur dadurch erreicht werden, wenn die Laien in ihre natürlichen Rechte
innerhalb der Kirche wieder eingesetzt werden . . . Die KatholikenAutonomie wird die Pfarrerwahl (a nejen volbu farářů I) wieder in die
Hände des katholischen Volkes legen , . . Erst dann, wenn vom Dorf
pfarrer angefangen bis zum Fürstprimas (tedy !) hinauf dem Volke ein
unmittelbarer oder mittelbarer gebührender Einfluss auf die Besetzung
geistlicher Stellen gewahrt und gesichert ist — erst dann wird die äus
serliche Verfassung der Kirche (NB.) wieder auf ihre natürliche demo
kratische Grundlage zurück versetzt sein''.
„Dass lein solcher Einfluss des Volkes auch . . . die Erziehungs- und
Bildungsweise des Klerus beeinflussen muss, ist selbstverständlich . . .
der Priester darf kein weltverachtender Ascet. kein thränenweicher
Bussprediger sein; er soll und muss die Errungenschaften des menschlichen
Geistes beobachten . . “. Jak to. s tím poznáváním vymožeností mo
derních rozuměti se má, zřejmo z horlení spisovatelova proti Římu,
ktnrý prý chce „alles dem Götzen des starrsten Centralismus opfern.“
který prý spáchal „Attentat auf die Erfahrung und Vernunft“, prohlásiv
dogma ó neomylnosti atd. Neméně poučná jsou slova o výchové mládeže.
jak by jí dle smyslu spisovatelova autonomie katolická měla zatočit! ;
ale dosti budiž na uvedeném
Schwickerové. zdá se. dosud na Uhřích nevymřeli; srovnej řeč Gézy Polonyiho („ Vaterland“ č. 4Ö (14. února), 48. 17, ún.) 1893.
Pak ovsem nelze se diviti, když, i liberální vláda, i politikové nejkraj
nějšího převratu zároveň s listy směru Pester Lloydu pro autonomii
katol. horlí. Doklady v pramenech uvedených.
**) Řeč kardinála Vaszaryho při zahájení kongressu o katol. autonomii
11. listop. 1897. Cfr. „Vaterland“, č. 311. atd.
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synodou rozhodující o církevních dogmatech a mravech,
nemá též být i nikterak jakýmsi parlamentem církev zastu
pujícím — na to jsou biskupové — „solus episcopalis ordo“.
Positivně mluveno bude se při zřizování autonomie
hlavně jednati o samostatnou správu statku a fondu cír
),
*
kevních
o převzetí do vlastního dohledu katolických škol
a ústavů, a pak o jakýsi vliv při obsazování beneficií církev
ních, ovšem třeba si ten vliv mysliti více negativné, po způ
sobu patronů církevních. **
)
Bude-li autonomie katolická takto provedena, slibují si
i sami kněží, že věřící s větším zájmem věnovali se budou
životu církevnímu, že církev získá jimi neprolomnou baštu
i proti odpůrcům svým politickým. Zda-li očekávání to se
splní? Některá města na Uhersku mají již nyní svou (obecní)
autonomii katolickou, tak Prešpurk, Oedenburg, Szegedin,
posledně i Trnov.
)
***
Zkušenosti, kterých se na nich dodělalo
v dobách právě minulých, prý dokonce nebyly stkvélé. Za
hnízdili se v nich odpůrcové církve a ti pak podávali návrhy,
které málem i prošly, na zamítnutí papežské neomylnosti,
na vypuzení Jezuitů, sympatisovali se starokatolíky a pod. f)
*) Podobně jako u nás. utvořeny jsou na Uhersku ku konci století minu
lého ze zabraných statků církevních fondy náboženský a školský.
Roku 1867 měl jmění:
a) uherský fond náboženský: kapitálu kmenového 14,564.204 zl.
rak. m., statků 194.425 jiter po 1600 čtv. Z toho vyplývalo ročních
příjmů průměrné 1.055.618 zl. rak. m.
b) fond školský : kapitálu kmenového 6.312.051 zl. rak. m, statku
60.760 jiter. Průměrný roční příjem 354.132 zl. Tak Schwicker,
p. 43.
**) Mínění kard. Vaszaryho, cfr. „ Vaterland' č. 22. z. d. 22. ledna 1893.
První sjezd katolíku uherských v Oedenburku usnesl se o této resolnci:
a) Katolíci uherští pokládají utvořeni autonomie katol. potřebným,
a žádají o zákonité jeho provedeni.
b) Žádají autonomii na podkladě representativném (co do členů, aby
byli voleni atd.), tak aby věřící katol. vliv svůj skrze zástupce své
mohli vykonávali. Viz „Vaterland,“ č. 52. z. d. 21. února (ranní)
1893.
***) „ Vaterland’1, Nr. 41. z. d. 10. února 1893.
Ý) Tak nám sděleno se strany úplně spolehlivé. Nápadno nám bylo, kterak
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Po takových úvahách skoro se zdá nej pravdivějším, co prone
seno o prvním sjezdu katolíků uherských v Oedenburku roku
1893 ústy opata Pody: Bez kapitálu hlavního, totiž bez ka
tolického života, není autonomie katolická nic než ohromné
nebezpečí, otevírajíc nejhorsím zlořádům dvéře dokořán.“ *)
Ostatně vyčkejme, jak bude dále, a doufejme, že ti,
kteří na to jsou ustanoveni, nedopustí, aby bylo přijato něco,
co by bylo na záhubu církve katol. v Uhřích.

Mše náboženské matice.
Pojednává kanovník Dr. Jan Nep. Sedlák.

Nový zákon o kongrue ze dne 19. září 1898 umožnil
konečnou nápravu u věci, o které mnoho a po dlouhá léta
jednáno bylo, která nej důstojnějšímu episkopátu Cech mnoho
starostí způsobila, než svého konečného rozřešení došla. Jest
to náležitost mší náboženské matice, záležitost jednak veliké
důležitosti, jednak dosti spletitá, jíž chceme-li rozuměti, dlužno
jiti nazpět až k samému počátku jejímu a sledovali pak celý
další průběh jeji.
I budiž zde o věci té i důležité i zajímavé obšírněji po
jednáno a ija základě pramenů, pokud přístupny jsou, zevrubně
vylíčeno, jak otázka mši náboženské matice v Cechách, a ze
jména v arcidiecési pražské se vyvinula.
Poněvadž pak jednání u věci té dělo se téměř vždy společně,
plyne z toho, že, co platí o arcidiecési pražské, platí namnoze
i o ostatních diecésích Českých.
knězi uherští velmi vzorného života nutnost autonomie odůvodňovali, •
poukazujíce na všeobecný směr nynější, který prý toho jistě dovede,
že časem církev všude laikům větší vliv u věcech církevních povolí.
*) „ Vaterland
*
č. 53. z. d. 23. tínora 1893. — Zdá se, že ne ivšickni katolíci
v Uhřích pro autonomii jsou zapáleni. O zvěčnělém kardin. Simorovi je
známo, že byl jejím tajným odpůrcem. Podobně jí nepřeje nynější vý
tečný biskup Steiner ze Stol. Bělehradu. Nápadným je též jakési
zvlékáni biskupů uherských, které činí dojem (alespoň pro minulost),
že celá věc jim byla více veřejným míněním vynucena. Též Schwicker
str. 62. ss. činí biskupům tuto výtku.
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I. Původ a počet mší náboženské matice.

Obyčejně, udává se, že mše ty pocházejí ze zrušených
klášterů za čašu císaře Josefa II. Správnější je, řekneme-li, že
pocházejí ze zabraných nadací zrušených v letech 1781 — 1811
řeholních domů, bratrstev, kostelů, kaplí, jednoduchých obročí,
fondův a jiných nadací. Bylyť zabrány s ostatním církevním
jměním i také nadace založené :
A) při těchto řeholních domech '.
a) mužských: «) Augustiniáni; a to z klášterů 1. v Lysé
mší sv ■ 1620; — 2. v Pivoňce 666 (5)
*)
;; -•*- 3. v Praze u sv. Ka
teřiny 2352 (9); —- 4. v Praze u sv. Václava 3642 (57), vedle
toho nadace jedněch litanií o dnech Mariánských, 1 žalmu
Miserere, 1 nadání k udržování světla, 1 nadaná sedmidenní
pobožnost; — 5. v Sopce 710 (15); — 6. v Táboře 2623. <•/)
Bq.r nabitu'n Praze na Hradčanech 1194 mší sv. (3), růženec,
litanie loretánské, chvalozpěv k nejsv. Trojici, y) Benediktinů:
1. u sv. Jana pod skalou 212 (3); —4 2. v. Kladrubech 463.(1);.
— 3. u sv. Mikuláše v Praze 651; — 4. y Sázavě 2 '4 (6). á)
Císterciáků: 1. v Plaších 3:
2. ve Zbraslavi 124; — 3. ve
Zlaté koruně 480 (6). «) Dominikánů: 1. v Čes. Budějovicích
1953(40); — 2. v Jablonném 335; — 3. v Klatovech 489; —4.
v Nymburce 1058 (5); — 5. v Plzni 1058 (12); — 6. tamže
ještě jiná nadace 173 mší sv., 36 růžencův, udržování světel,
zvláštní pobožnosti; — 7. v Písku 380 (3); — 8. v Praze u sv.
M. Magdaleny 2666 (9). — ¿) Františkánů-Hybernáků v Praze
2761 (54). — >7) Kajetánů-Theatinů v Praze 4281 (8), — •'>) Ka
pucínů-.A. v Čes. Bndějovicich 50; 2. v Čes. Brodě 78 (9); 3.
v Praze u sv. Josefa 1745 (1). t) Kartusiánů ve Valdicích 725
(1). — x) Karmelitánu: 1. u sv. Havla v Praze 2913(166); 2.
. * u P. Marie Vítězné v Praze 5979 (2); 3. v Chýši 870 (23); 4.
v Pacově 1767 (1). /.) Minoritu : 1. v Horažďovicích 832; — 2.
v Kadani 505 (3); — 3 v Kuklenách 1102
*
(2); — 4. v Lito
měřicích 533 (1); — 5. v Mladé Boleslavi 497; — 6. v Pardubi
cích 646 (1); — 7. ve Stříbře 1095 (1). i) Paulánů: 1. v Nové
*) Číslice v závorce udává po’et mší sv. Zpívaných, v onom počtu za
hrnutých.
’
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Bystřici 475 (5); — 2. v Nové Páce 1211 (10); — 3. v Praze u
sv. Salvatora 3209 (1), vedle toho 1 třináctidenní pobožnost; —
4. u Tachova 381 (6); — 5., ve Vobořištl 524 (9). .v) Servitů: 1.
v Konojědech 45 ; — 2. v Rabštýně 1081 (11), a zvláštní pobož
nosti; — 3. v Praze u sv. Michaela 4131 (65). o) Trinitářu: 1.
v Praze 3079 (2), modlitby, nadání pro chudé, na udržování
kostelních potřeb; — 2. ve Štěnovicích 268, nadace 36 růženců,
udržování světel, pobožnosti zvláštní, na mešní víno.
6) z řeholi ženských : «) Benediktinek u sv. Jiří v Praze,
nad. mší sv. 688 (1), 0) Celestýnek v Praze 1195,/) Cisterciánek.
v Pohledu 485 (5), á) Karmelitek v Praze u sv. Josefa na Malé
straně 619”), «) Klarisek v Chebu 1 zpiv, mše sv., Q Magdalenek v Mostě 776 (3), r/) Praemonstrátek v Doxanech 176 (1).
Bi Při řeholních kanoniích: 1. Augustiniánů v Praze
na Karlově 1657 (33) —: 2. na Zderaze 1003.-r- 3. kanonie křížovníků v Praze 694 (1) — 4. v Borovanech (Forbes) 389(2' — 5.
v Třeboni 254 (14).
C\ Při kostelíčky kapličky ústavech: 1. Kostel sv. Fran
tiška Xav. v Praze 24 — 2. kaple sv Lazara
*
v Praze 303 —
3. kaple P. Marie Pomocné u Brusky
)
**
v Praze 407 (1), vedle
1 nadání na kostelní potřeby — 4. kostel sV. Petra a Pavla
v í raze 156
5. kostel P. Marie Vítězné na Bílé hoře 1260
— 6. kostel sv. Jana Křt. v , Horažďovicích 54 — 7. kostel
Narozeni P. Marie v Dol Bukovsku 110 — 8. dům emeritní
v Praze 1508 (5) — 9. vlašský špitál v Praze 2 46 (54).
D) Při Logdmannxkém kanonikátu v Hradci Králové 104.
Úhrnem zabráno takovýchto nadání 2275 se 77.892 mšemi,
z nich 680 mší zpívaných, vedle svrchu uvedených nadání
zvláštních pobožností, na světlo a pod.
E) Mimo tyto zabrány byly vládou i jiné fundace, které
z příčin, jež dále vyloženy budou, sluší zvláště uvésti. Jsdu
to nadace založené:
*) Po zrušení kláštera u sv. Josefa odebraly se 1782 do Pohledu, odkudž
se 1792 navrátily do Prahy a usadily v bývalém klášteře barnabitském
na Hradčanech.
*♦) Nikoli tedy u Strahovské brány, jak mylně se udává.
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a) při kostelích, kaplích řeholních domech, obrocích,
úřadech, panstvích a pod., jak následuje: 1. dvoje nadání u
Uršulinek v Praze 365 + 48 mší sv.; — 2. nadání při Vlašském
špitále v Praze 66; — 3. nadání města Mostu 52; — 4. města
Č. Budějovic 124; — 5. u Minoritův u sv. Jakuba v Praze 5;
— 6. u Anglických panen v Praze 300; — 7. při zám. kaplanství
ve Větr. Jeníkově 186; — 8. u Milosrdných bratří v Praze 9;
— 9. u sv. Vojtěcha v Praze 1; — 10. při děkanství v Pra
chaticích 36 ; — 11. u sv. Mikuláše v Praze nadání pro řídí
cího kůru; — 12. při kostele nejsv. Trojice v Kutné Hoře 286;
— 13. při kapli sv. Jana Kř. na Hutberku u Rumburku 24;
— 14. při děkanství v Litoměřicích; — 15. dvoje nadání při
vlašské kapli v Praze 172 + 32; — 16. při kostele sv. Barto
loměje v Kutné Hoře 108 mší a na odměny při katechesi; —
17. při kapli sv. Anny v Rehlovicích (Tschochau) 7; — 18. při
faře v Kostomlatech 9; — 19. při kostele sv. Jana Kř. v Praze
92; — 20. Peckovské nadání — beze mší sv. — pro učitele; —
21. při kapli sv. Rocha v Březnici 155; — 22. při kn. are. konsistoři v Praze nadání na vydávání knih; — 23. při kapli sv.
Volfganga v Haidě 39; — 24. při kapli nejsv. Trojice a sv.
Vojtěcha v Strakonicích 20; — 25. při faře v Humpolci 8; —
26. při kostele nejsv. Trojice a sv. Mikuláše v Čes. Lípě 15; —
27. při faře v Mnichu 200; — 28. nadace panství Landškrounského 550; — 29. nadání v Dlouhé Lhotě 55; — 30. při kostele
sv. Václava v Ml. Boleslavi 27; — 31. u sv. Michaela na Nov.
městě, sv. Vojtěcha na Malé Straně a sv. Mikuláše v Podskalí
1516; — 32. u sv. Josefa v Mimoni 5; — 33. při kapH sv. Jo
sefa v Neustadtlu (?) 35; — 34. při kostele sv. Víta v Ml. Bo
leslavi 36; — 35. při kapli sv. kříže v Liboci 14; — 36. u sv.
Josefa na Novém městě Pražském 70; — 37. při bisk. konsistoři v Litoměřicích 60; — 38. při kostele sv. Vavřince na
Petříně 35; — 39. v Král. Dvoře i; — 40. při kostele v Hole
šovicích
(?) nadání lampové; — 41. při kapli na Marienberku
f
u Ústí 8; — 42. nadání v Sedčicích, panství Schónhofské 17; —
43. při kostele sv. Michaela v Horažďovicích 9; — 44. při klá
šteře Minoritů v Horažďovicích nadání modlitební; — 45. na
dání pro kaplanku v Berouně 176; — 46. při bisk. konsistoři
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v Budějovicích 52 mší sv., 12 rekviem, modlitby v neděli a
ve svátek, pro česk. kazatele, (zřízeno r. 1826); — 47. při ko
stele sv. Jana na Skalce 64 mší zpívaných, 365 mší tichých,
64 kázání, 64 křest, cvičení, z r. 1749; — 48. beneficium simr
plex u sv. Salvatora v Praze 548. Úhrnem 6102 mše sv. bez
ostatních povinnosti.
b' Nadace zrušených bratrstev a spolků literátských. Snad
nebude bez zajímavosti pro kulturního historika, dočte-li se
zde, jaká bratrstva u věku XVII. a XVIII. v Cechách zaklá
dána byla. Zabrány mše těchto bratrstev: 1. nejsv. Trojice
v Andělské hoře 58, v čížkovicích 4, v Čes. Dubě 24, v Já
chymově 11, v Mutěníně 4, v Opočně 5, v Poličce 5, ve’ Válči
4, ve Volarech 29, v Unterwaldau 1.; — 2. Božího Těla v Budě
jovicích 32, v Čáslavi 54t v Dobrovicích 52, v Hradci Králové
12, v Klatovech 4, v Kraslicích 4, v Mostě 253, v Něm. Brodě
3, v Oušteku 52, v Ústí n. L. 10. ve Verněřovicích 2.; —3. Pěti
ran Krista P. v Praze u sv. Petra 24.; — 4. Sv. kříže v Krupé
24.; — 5. Jména Ježíš n Landškrouně 62.; — 6. Lásky Kristovy v
Krumlově 64.; — 7. Smrtelných úzkostí Krista P. v Miletíně 52,
v Praze u sv. Mikuláše 954, v Něm. Rychnově 128, v Ostrově
9, v Toužími 75, v Třeboni 166.; — 8. Srdce P. Ježíše v Dašicích
89, v Lobkovicích 1.; — 9. Ježíše a Marie v Praze
v Lorettě 104, v Nov. Strašecí 4.; — 10. Ježíše, Marie,
Josefa v Landškrouně 62, v Rokytnici 12, v Nov. Strašecí 8,
v Sebranicích 34, v Kam. Senově 3.; — 11. Sv. růžence ve Světlé
13, ve Vilímově 12, v Dol. Újezdě 12, v .Turnově 14, v Kaplici 13, v Hořící 10, v Hradišti (Gradlitz) 12, v Klatovech 2, ve
Stráži (Neustadtl) 106, v Plané (Pian) 14, v Petrovicích 15, v Bí
lině 263, na panství Rumburském 11 v Stálici u Bechyně 42, v
Budislavi 5, v Hošticich (?) 52, v Pelhřimově 7, v Buchavi
59, v Jáchymově 12, v Kadani 60 a nadání růžencové, v Blatné
12, v Nalžovech 36. v Žichovicích 9, ve Vodňanech nadání
exhortové, ve Friedlandu 37, ve Smiřicích 363.; — 12. bratr.
škapulířového v Habrech 13, ve Vrchlabí 105, v Liberci 25, v
Chrobolech 19, v Jaroměři 24, v Dobřanech 11, ve Falknově
2, v Neudeku 34, ve Výprtech 16, v Oudlici 3; — 13. Anděla
strážce v Úsobi (Pollerskirchen) 18; —. 14. Mariánského bratrstva
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v Chrudimi 3; — 15. Srdce. P. Marie .pa Karlově v Praze 11; —
16. Neposkvrněného Početí P. M. v Dašicích4; — 17. P. Marie
sedmibolestné v Berouně 1, v Dubé 12, v Chudenicích 10, v
Ml. Boleslavi 1, ve Veselí 242, v Záboří 12, ve St. Sedlišti 12; —
18. P. Marie Sněžné v Rokycanech 14; — 19. P. Marie Pomocné
ve Světci 16; — 20. P. Marie nanebevzaté v Krumlově 7; —21.
P. Mar narození v Praze u sv. Norberta 29'; — 22. P. Marie
pod křížem v Trutnově 1;— 23. Jména P. Marie n Praze u
Alžbětinek 40; —24. P. Marie
v Důchcove 63, v Ml.
Vožici 13; — 25. Sv. Anny v Bechyni 83, v Benátkách 42, v
Hojné vodě (Heilbrunn) 5;— 26. Sv. Barbory v Bohumilicích
1, v Dobřičanech 25, v Hainspachu 1, v Jiřetíně 3, ve Falknově 1, v Chabařovicích 9, v Litoměřicích 7 a lampové na- dání, v Manetíně 1, v Mirovicích 6, v Netolicích 4, v Nezamyslicích 6, v Plzni 4, v Praze u sv. Jindřicha 39, v Roud
nici 3, ve Skalici 1, v Soběslavi 58, v Trh. Svinecfy (?) 1, ve
Stříbře 19, v Třeboni 1, v Hor. Verniřovicích 12, ve Hvozdě u
Seewiesen 14; — 27. Sp. Cecilie v Sonnenberku 2; — 28. Sv. Prantiška v Ostrově 24; — 29. Sv.Jana Nep. v Jáchymově 4; v Kla
drubech 38, v Klášterci 5, v Libáni 17, v Neudéku 3', vRabštýně 1, v Žaboklikách 6, v Praze při spolku knih vedoucích
39; — 30. Sv. Josefa v Hrádku (Grottau) 5, v Slavkově 41; — 31.
Sv, Michaela v Blšanech 4, v Jistebnici 19, v Kadani 12; —32.
Sv. Prokopa v Tučapech 40; — 33. Bratrstva za duše v očistci
v Bělcici 5, v Neukircbenu 26, v Schönfeldu 10; — 34. Bratrstva
duchovní rady ve Stráži 35; — 35. Literátu v Chotěšově 10, v
Bilíně 263 (spolu s bratr, růžencovým), v Mělníku 4, v Ná
chodě 3, v Nalžově 4, v Plzni 4, v Praze u sv. Jindřicha 42,
u sv. Štěpána 5, u sv. Petra 1, v Muncifaji nadání zpěvu
„Svatý, svátý, svatýtí, v Rychmburku 2, v Soběslavi 74, v Sobotce 15; — 36. Německého spolku v Chebu 4; —37. Spolku lásky u
sv. Jana pod vršíčkem 13; — 38. Spolku hudebnického na panství
Duchcovském 12; — 39. Bratrstva neznámého jména v Töplitz (?)
2 mše sv. Úhrnem měla bratrstva fundačních mší sv. 5554 ročně,
kterýž počet sám sebou svědčí o zbožném smýšlení zakladatelů.
Připočteme-li k tomu mše sv. v a) uvedené počtem 6102 a
všechny mše1 sv. z A) B) C) a D), vyjde ohromný počet 89.531
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mši sv., z nichž 680 zpívaných, nehledíme-li ani k ostatním
nadačním závazkům. A to jsou pouze mše sv. zvláště založené,
s. určitým ročním úrokem peněžitým, vedle nichž měly jedno
tlivé řeholní domy ještě povinnost obětovati mše sv. a konafi
modlení za zakladatele a dobrodince své.
Všechna ona nadání pocházejí dle nadačních listů neb
dle závětí z. doby, od r. 1628 až do.r. 826. Některá z nich jsou
původu mnohem staršího. Celkem jest jich všech as 2949.
Jaké bylo původní stipendium jednotlivých mši, nelze
ovšem nyní zjisťiti. Během času měnilo se dle valuty. Velikou
spoustu způsobil v církevním jmění vůbec finanční patent ze
dne 20. února 1811, následkem něhož, mimo jiné škody,- úroky
nadaci od 15. března 1811 vesmě> o polovic klesly. Když po
zději stipendium převedeno na nynější měnu rakouskou, shledá
váme mezi nadacemi mnohé s obnosem nepatrným, ale též
fundace bohatě nandané, na př. za 1 mši sv. zpívanou a 11 mší
sv4. tichých stipendium 32 zl.: za 39 mší sv. tichých 80 zl..
za 52 mší sv. 40. zl.; za 1 mši sv. zpívanou^ 156 tichých a
modlení 4.88 zl.; za 104 mše sv. 337 zl. 12 kr. a pod. Jak
teprv ^nacné bylo asi stipendium původní! Celkem obnášelo
stipendium za mše sv. v A) až D) uvedené (po odečtení 652
mši sv. se štip. 120 zl. 94 kr.) 53 131 zl 76 kr. r m.
»
*

II. Redukce mší těch a jich rozdělení.
1. Původní počet 89531 mší sv. náboženské matice
*
zre
dukován později na 79582 tíiši sv tichých; všech ostatních
nadačních závazků bylo zcela opomenuto. Redukce tá prove
dena as r. i 793 a později r. 1811. Byla-li vykonána na základě
potřebného apoštolského indultu, jest velice pochybno Jí zmen
šil se počet mší sv., jež bylo dlužno každoročně odsloužiti,
*
skoro o celých deset tisíc.
V počtu 79582 mši .sv. zahrnuta jsou i všechna nadání
oněch Čtyř řeholních domů, výše, již dotčených, které teprv
r. 1811—12 zrušeny byly. Jsou to: kláštery Augustiniánů v
Lysé a v Táboře, Minouitů v Horažďovicích a Karmelitek v
Praze u sv. Josefa, na Malé Straně, při nichž zabráno 5042 mší.
2 Vláda, která stipendium za mše ty přijala pro nově
zřízený fond, zvaný „fundus religionix“, utvořený vůbec ze
zabraného všeho majetku zrušených řeholi, kostelů, kapli,
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bratrstev atd., převzala tím ovšem i povinnost o to dbáti, aby
závazkům nadačním zadost učiněno bylo. To provedeno tak,
že jedna část mší sv. uložena k odsloužení za příslušné sti
pendium, druhá, a to mnohom značnější část uvalena na du
chovní s povinností bezplatné persoluce.
a) Příslušné stipendium placeno ročně z matice nábo
ženské asi za 12.291 mší. Jsou to a) mše sv. zrušených kostelů,
kaplí atd, vyjmenovaných výše v E. a);
mše sv. zrušených
bratrstev, srv. výše E. b); 7) 652 mší sv., a to 260 se zrušeného
kláštera Augustiniánského v Táboře, jež přikázány guber.
dekretem z 15. června 1823 a 7. dubna 1834 k persoluci ka
techetovi gymnasia malostranského v Praze za štip. 72 zl.
69% kr. kon. m.; 30 mší z august. kláštera v Lysé, jež za štip.
6 zl. k. m. přikázány faráři v Lysé, a 362 mší z kláštera
Karmelitek u sv. Josefa v Praze, jež za stipendium 36 zl. 12 kr. k. m.
přikázány k persoluci katechetovi u Anglických panen v Pr^ze.
Mše sv. zrušených bratrstev, kaplí a pod. přikázány skoro
vesměs k persoluci místním duchovním správcům, kteří z ná
boženské matice za ně každoročně stipendium berou Tak při
kázáno na př. 54 mší zrušeného bratrstva Božího Těla v Čá
slavi k persoluci děkanovi tamže za stipendium 42 zl., 13 mší
bratrstva škapulířového v Habrech za štip. 11 zl. 25% kr.
faráři tamže atd. Mše ze zrušených kostelů, kaplí a pod pře
neseny většinou k nej bližšímu farnímu kostelu, tak na př. 35
mší z kostela sv. Vavřince na Petříně přeneseno k farnímu
kostelu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze se stipendiem
40 zl. 40 kr.; z kostelů sv. Michaela, sv. Vojtěcha a sv. Miku
láše v Podskalí k farnímu kostelu u sv. Vojtěcha v Jirchářích
v Praze a pod. Jiné mše sv. sice zabrány, ale po čase zase
k původnímu kostelu vráceny; tak na př. 548 mší benef.
simpl. u sv. Salvatora přikázáno pražskému semináři; 5 mší
od sv. Jakuba v Praze vráceno opět klášteru minoritskému
tamže se štip. 2 zl. 30 kr. Jiné dostaly se jinam, na př. mše
kanonikátu Logdmannského počtem 104 přikázány faře v Třebešicích; mše kostela sv. Jana Krt. v Horažďovicích faráři
v Pačívě.
Mše sv. takto k trvalé persoluci přikázané vzaly na
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sebe tím ráz mši nadačních a dle toho s nimi dále nakládáno.
Počet jejich nepochybně zmenšen o polovic následkem gub.
naříz. ze dne 10. dubna 1812, jímž redukce mší sv. vůbec
statné upravena byla. Možno jest ovšem, že Časem přestal býti
zřejmým původ mší takových a že obnos za ně z nábož. ma
tice placený splynul později dohromady s jinými příjmy, jež
beneficiátům berní úřady vyplácejí. Bylo by žádoucno, aby
duchovní správcové ke mším takovým, kde jsou, svou pozor
nost obrátili a na základě pamětních knih neb jiných pramenů
zjistili, že persoluční povinnost řádné se plní, jak ovšem očekávati dlužno.
b) Značnější počeft mší, a to as 67.291., přikázán duchovním
k bezplatné persoluci t. j. bez příslušného fundovaného sti
pendia, a těch mší sv. týká se vlastně pojednáni toto.
III. Persoluce neplacených mší náboženské matice.
Dle toho, jak persoluce mší těch opatřena byla, dlužno
rozeznávati tyto čtyři doby:
1. Od r. 1782 až do r. 1797;
2. od r. 1797 až do r. 1859 včetně.
3. Od 1. ledna 1860 až do 31. března 1863.
4. Od dubna r. 1863 až do 1. října 1898.
1. Doba od 1782—1797.
Ducha doby Josefínské dobře znázorňuje to, že přidělení
mší nadačních, tedy záležitost význačně církevní, osobil si stát
a nedávaje u věci té ordinariátům téměř žádného vlivu, zále
žitost tu sám obstarával. Že při tom snadno možným bylo větší
neb menší nedopatřeni a pochybení, rozumí se samo sebou. Že
pak bylo potřebí mnohé věci opět a opět měniti a jinak nařizovati, ukazují četné dvorní dekrety, které v záležitosti té od
r. 1782 počínaje vydány byly.
Zabrané stipendium fundací všech splynulo do matice
náboženské r. 1782 zřízené, jejíž správu vedla zúplna vláda,
nepřipouštějíc biskupům ani téměř nahlédnuti do správy své.
Štěstí jest, že v tak zvaném „Aufhebungsinventaru“ zapsán
seznam všech (?) jednotlivých fundačních mší klášterů, ko
stelů, kapli atd. zrušených. Tak bylo možno sestaviti podrobný
katastr všech mší, jimiž náboženská matice vázána byla, mši
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tak zvaných „na úmysl náb. matice“. Kdy katastr ten byl
dohotoven, nelze udati. V rukou jej měla státní účtárna, kteráž
teprve r. 1863 výtah z něho biskupům vydala Opatřiti si
podrobný a doslovný seznam všech mší náboženské matice
podařilo se teprv v době nejnovější, Čímž také vůbec o celé
věci lepši světlo vzešlo.
Ježto 5042 mše čtyř výše uvedených klášterů až r.' 1811
zabrány byly, šlo v první době o odsloužení 62.249 mší sv.
ročně, vzešlých ze 67 pramenů, výše sub A) B) C) D) vypoctěných, z nichž bylo v pražské arcddiecési 41, v litoměřické
8, v králové-hradeck-' o, v budějovické 13. Nehledíc k původu
mší těch přidělila- vláda z nich 20.195 diecési kr. hradecké, as
11.000 litoměřické, as 16.000 budějovické a zbývajících as
16.000 arcidiecési pražské. Okrouhle uvádějí se mše nábož.
matice vždy počtem 63.000. Dvorním dekrétem ze dne 5. října
1782 schválen návrh arcibiskupův o rozdělení mší nábož. ma
tice, návrh jinak neznámý.
(Pokrač.)
Těžké případy křtu z neodkladné potřeby.
Napsal Dr. Gabriel Pecháček. c. k. univ. profesfior.

Přehled: A. Křest dítěte v těle mateřském. — 1. Případ:

x

Dítě není ještě v malé pánvi matčině, jest však možno prstem
je dosáhnouti. — 2. Případ: Ruka nebo noha dítěte jest podle
hlavičky vyhřezlá, nebo nalézá se plod v poloze ramenem. —
3. Případ: Smrt matky před porodem, —1 B. Křest plodů po
tracených, vypuzených a předčasných.
1. Případ: Potrat stal
se v prvních 16ti týdnech těhotenství. — 2. Případ: Potracení
nebo vypuzení stalo se po 16. témdni těhotenství. — 3. Případ:
Potracený, nebo vypuzený plod jest s druhým srostlý. — C.
Křest dvojtvarů — 1. Případ: Dokonale vyvinutá, srostlá dvoj
čata. — 2. Případ: Dvoj tvar jeví dvě hlavy, dvojí hruď,-ale
jediný, trup. — 3. Případ: Dvě hlavy, jedno srdce, jeden trup.
— 4. Případ: Jedna hlava, dvoje srdce, dvojí trup. — 5. Pří
pad: Jedna hlava, jedna hruď, avšak rozmnožené údy. — D.
Křest rozličných zrůd. — 1. Případ: Útvary rozštěpené, zaječí
pysk, vlčí tlama. — 2. Případ: Jedna hlava, jedna hruď a za-
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krnělý trup. — 3. Případ: Hlava se zakrnělou lebkou a jedna
hrud. — 4. Případ: Hlava, hruď a trup, avšak jen jedno oko.
— 5. Případ: Hlava, hruď a trup, avšak nohy úplně srostlé.
— 6. Případ: Dva obličeje na jedné hlavě.
A Křest dítěte v těle mateřském.

Hrozí-li dítěti, posud v těle mateřském se nalézajícímu,
skutečné nebezpečí života, smí a má křest z potřeby mu udě
len býti v následujících případech á okolnostech:
1. Případ: Dítě není ještě v malé pánvi matčině, avšak
jest mošno prstem je dosáhnouti. — V tomto případě smí
křest z potřeby býti vykonán jen za následujících okolností:
a) Je-li pánev matčina příliš úzká, tak že dítě živé na svět
přivedeno býti nemůže. 6) Když spolehlivé, a babičce ze školy
a z učebnice známé příznaky ukazují, že život dítěte brzy
shasne c) Konečně když má býti provedena některá operace,
vyjma císařský řez, při kterémž křest z potřeby vůbec jest
nemožným, dítě téměř vždycky živé se vybavuje a často tak
silné jest, že pokřtění bezpečně knězi přenecháno býti může.
V tomto sub 1. uvedeném případě, za okolností sub a)
b) c) zmíněných, uděluje se křest z potřeby poléváním dítěte
nebo nejlépe prstem, ve vlažné, dříve svařené vodě dobře na
močeným a současným vyřknutím slov: „Jsi-li schopen, křtím
tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého^.
Ukázajo se, že některé babičky polévají a znovu křtí
matku, s úmyslem, aby pokřtěno bylo dítě, posud v životě
jejím se nalézající; takový rebaptismus matky naprosto není
dovolen. Připomenouti dlužno, že ve všech případech, kdy
křtí se dítě v útrobách matky, stačí jediná applikace vody a
není třeba, aby se stala ve způsobě kříže.
Vzhledem ku případu, sub 1. vylíčenému, dává instrukce
episkopátu rakouského následující pokyny : „Šunt casus ubi, in
stante partu, serio timendum est, ne foetus emoriatur, antequam
in lucem prodeat: tunc vero obstet-ricis est deliberare, num ad
baptismi collationem aqua infundi possit infanti, adhuc in utero
matemo delitescenti. Quo in času pro rerum diversitate procedendum erit juxta sequentes regulas: Q.uum foetus in alvo
matemo ita inclusus est, ut aqua attingi non possit: nullus
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baptismati locus est, ideoque plane inutile et proinde illicitum
foret verba sacramentalia proferre, aquamque simul, verbi
causa matris corpori, affundere. In his casibus profecto valet
regula in Rit. Rom. (tit. 2. cp. 1. n. 16.) data: Nemo in utero
matris clausus baptisari debet: idque accidit, donec secundinae
seu membranae (blány vaječné) integrae manent, quae quippe
hode a doctis censentur esse de corpore matris, non vero
foetus. Tunc vero, cum jam disruptis membranis via aperta
est ad aquam usque ad foetum adducendam, isque igitur bapti
sari potest, obstetrix curare debet, ut reapse baptisetur. Id
vero peragendum est ita, ut aqua infantulo affundatur vel
manu obstetricis, vel saltem digito in aquam intincto; ablu
tione infantuli facta, ab eademque persona proferantur verba:
Si es capax, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spi
ritus sancti. Et hic ceterum obstetrix monenda est: aquae in
fusionem et verborum prolationem uno eodomque tempore
fieri oportere. Sciat praeterea hoc in casu hoc unum sufficere
et omnino non requiri, ut trina fiat aquae infusio aut per
modum crucis At utile videtur, ut aqua ejusmodi, si commode
esse potest, tepefacta fuerit.“ (Inst. de erud. obst. art. II.).
Při každém křtu dítěte v těle matčině nutno pečlivě
dbáti, aby snad nečistou vodou zárodky různých nemocí do
těla matčina nebyly uvedeny. Budiž tedy užito čisté pramenité
nebo překapované nebo aspoň dříve dobře svařené, vlažné
vody, kterou má porodní bába pro křest z potřeby vždycky
míti připravenu. Účelem řádného svaření vody jest, aby všechny
nahodilé, ve vodě plovoucí zárodky, jichž často pouhým okem,
jak známo, vystihnouti nelze, zničeny a tak neškodnými uči
něny byly. O této důležité věci zmiňuje se návod Episkopátu
ve článku 6. následovně : „Quotiescumque at raro contitingit,
ut infanti adhuc in utero matris manenti, ex necessitate
baptismus conferatur, fideliter providendum erit, ut nonnisi
omnino pura aqua adhibeatur, ne parturienti morbi inserantur
cum mulieris fortasse vitae discrimine. Quapropter ad baptismum
intra matris uterum proli conferendum aqua prorsus ex fon
tibus e. g. ex aquae ductibus civitatum, vel aqua destillata
sumatur. Quum vero ejusmodi aqua pura raro tantum adfuerit,
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aqua prius bene decocta et refrigerata adhuc tepida, quae ob
stetricibus semper praesto esse debet, adhibeatur“.
Křest z potřeby ditěte v těle matčině má babička, jak
uvedeno, vykonati rukou nebo lépe prstem, vodou čistou dobře
navlaženým, nikoli však nějakým nástrojem, ani stříkačkou,
ani irrigatorem, vzhledem k nebezpečí, jež by z toho snadno
pro matku neb dítě vzniknouti mohlo.
Dokud jest dítě celé nebo aspoň částečně ještě blanami
vaječnými obklopeno, nesmí křest z potřeby býti vykonán,
nýbrž blány musí dříve býti odděleny, tak aby skutečná část
dítěte mohla polita a pokřtěna býti. Rozsouzení a provedení
této věci musí býti lékaři přenecháno; porodní bába sama
nemá blány žádným přístrojem otvírá ti, aby snad rodičce ne
ublížila. (Ohler: Pastoralmedicin, 3. vyd. str. 27.).
K uvedeným okolnostem přihlížejíc, praví instrukce bi
skupská v posledním odstavci článku 11. takto: „Dum peri
culum mortis foetui impendere creditur, membranae vero,
quibus foetus involvitur, adhuc integrae sunt, dubitari potest,
num data opera punctione aut laceratione liceat et possit via
aperiri ad baptismum in casu tantae necessitatis conferendum.
Hanc vero questionem obstetrix relinquat medico dijudicandam
eique punctionem seu quamcumque operationem exequendam
relinquat, si vero medicus id senserit et operatus fuerit, ob
stetrix baptismum conferat modo supra dicto. Si autem nullus
medicus acciri potuerit, obstetrix ab aperiendis membranis ope
cujus vis instrumenti abstineat, ne forte mulieri pariturae no
cumentum afferat“.
Když dítko, v životě matčině s podmínkou již pokřtěné,
pak živé se narodí a nebezpečí ještě trvá, má je babička na
hlavě pokřtíti slovy: „Nejsi-li pokřtěn, já tě křtím ve jménu
Otce i Svna
i Ducha svátého“. Je-li však dítě dostatečně zdravé
•/
a silné, má je v čas donésti knězi, jemuž oznámí, že křest
z potřeby v těle mateřském byl udělen. Pravit instrukce bi
skupská: „Quum foetus, sub conditione juxta praedicta (Art.
11.) in utero baptizatus, editus fuerit, sciat obstetrix a se di
versimode procedendum esse, prouti infantulus adhuc in peri
culo mortis versatur necne. Quoties infans, in utero antea
Časop. katol. duch. XXXX, (LXV.}
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baptizatus, nunc vero in lucem editus, de vita periclitatur,
eum obstetrix in capite baptizet, per verba: Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus
sancti. Etenim valor baptismi in utero materno collati satis
dubius est, ejus vero sacramenti suprema necessitas est, unde
nunc iterari debet, cum primum commode tuteque fieri potest.
Si infantulus in lucem proditus satis sanus validusque appareat»
obstetrix a rebaptisando sub conditione abstineat, sed oppor
tune ad sacerdotem deferat, cui baptismum foetui, adhuc in
utero incluso collatum fuisse, indicabit/ (Art. 12.)
Křest z potřeby in utero matris vykonaný musí po na
rození dítka znova s podmínkou udělen býti i v tom případě,
když zkušený lékař dosvědčuje, že zdokonalenou nynější methodou voda určitě na hlavu dítěte v útrobách matky se do
stala. Tak alespoň nejnověji opět rozhodl posv. Sbor římský
dne 16. března 1897. Byla totiž předložena pochybnost tohoto
znění: Extat decretum S. Congreg. Concilii 12. lulii 1794:
„Foetus in utero supra verticem baptizatus post partum denuo
sub conditione rebaptizetur“.
Rationem dant tunc temporis Theologi, quia certum esse
non potest, aquam caput infantis revera attigisse, etsi amplius
non valeat ratio, exhibita a S. Thoma III. P. q. 68. art. 11.,
quod „generatim corpus infantis, antequam nascatur ex utero,
non potest? aliquo modo ablui aqua“.
Quaeritur: „Si in aliquo casu particulari medicus vere
peritus et probus testetur, per methodum longe perfectam,
quae nunc adhibetur, aquam sine dubio caput infantis in utero
attigisse, debetne infans iterum sub conditione baptizari post
ortum?“
Sacra Poenitentiaria Apostolica die 21. Januarii 1897
respondit: Recurrendum ad S. Congregationem Concilii. Et
S. C. Concilii sub die 16. Martii 1897 rescribendum censuit:
„Servetur decretum S. C. Concilii die 12. Julii 1794“.

Kdyby po udělení křtu z potřeby in utero matris naro
dila se dvojčata neb trojčata, musí každé zvlášť od babičky
s podmínkou pokřtěno býti.
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Poznámka: Na 80 porodů připadá jedno zrozeni dvojčat,
trojčata jednou na 7000, čtverčata a paterčata jsou velikou
vzácnosti.

Při všech porodech mnohotných má babička povinnost
zavolati lékaře. Min. nař. ze dne 10. září 1897 § 29. p. 11.
2. Případ: Dítě není sice ještě zrozeno, avšak ruka nebo
noha jest podle hlavy vyhřezlá nebo nalézá se plod v poloze
ramenem, — Křest z potřeby smí a má v tomto případě jen
tehdy udělen býti, jsou-li dány následující podmínky : a) Když
porod jest již v průběhu; b) když pro hrozící nebezpečí má
býti proveden obrat dítěte, nebo musí užito býti klestí ; c)
když změněný ráz činnosti srdeční a tepu pupečníku nebezpečí
pro dítě naznačují.
Křest z potřeby vykoná se za vylíčených okolností po
litím vyhřezlých, neb naléhajících dětských částí vodou, za
současného vysloveni křestní formule, a to: a) Může-li pouze
ruka nebo rameno nebo noha dítěte býti polita, zní formule:
„Jsi-li schopen, křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svá
tého“. 6) Může-li však polita býti hlava živého dítěte, křtí
se formou prostou, t. j. bez podmínky, slovy: „Já tě křtím ve
jménu Otce atd.“
Přijde-li pak dítě na svět a trvá-li nebezpečí života, opa
kuje se křest jenom v případě sub a), a to na hlavě, s pod
mínkou : „Nejsi-li pokřtěn, já tě křtím atd.tf
Případu sub 2. popsaného týká se naučení obsažené ve
článku 14. biskupské instrukce, kdež se praví: „In partu diffi
cili, ubi infantulus, de cujus valetudine et vita dubitatur, non
nisi aliquam corporis partem ex utero protrudent, videndum
est, num caput aut vero aliud membrum ediderit. Si igitur
caput prodierit, in capite baptizetur absolute, nulla scilicet ad
jecta conditione, per verba: Ego te baptizo in nomine Patris,
ět Filii, et Spiritus sancti; infans vero non erit postea rebapti
zandus. Si vero non caput, at aliud corporis membrum pro
dierit, ut brachium aut pes, super eo membro aqua infundatur,
prolatis simul verbis: Si es capax, ego te baptizo in nomine
Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Quum autem secutd partu
infans plene in lucem prodierit, mortis periculo adhuc perdu-
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raňte, in capite denuo baptizandus est, adhibita forma: Si non
es baptizatus, ego te baptizo etc.u
3. Případ. Matka zemře před porodem. — Zemře-li ro
dička před porozením nebo za porodu, tak že dítko buď celé
nebo částečně ještě v životě jejím se nalézá, musí toto ovšem
co nejdříve býti vybaveno : není-li to možno, budiž bez prů
tahu pokřtěno, dle analogie vylíčené v případě sub 2.
Kdyby dítko v útrobách mrtvé matky ještě tak vysoko
bylo, že by za účelem křtu dosaženo býti nemohlo, pak ne
zbývá, než vyčkati vybavení jeho pomocí lékařskou: do pří
chodu lékaře musí mrtvé tělo matčino býti v teple udržováno.
V uvedeném případě má babička vůbec přísnou povin
nost, za všech okolností na rychlo volatí lékaře a zároveň již
písemně mu vzkázati, co se stalo a oč se jedná, aby potřebné
přístroje hned sebou vzal. Poslovi budiž poručeno, aby ihned
jiného lékaře vyhledal, nenajde-li žádaného doma. (Srov. nař.
min. vnitra ze dne 10. září 1897. § 29. 6) čís. 13.).
Vzhledem k vylíčenému případu obsahuje článek 15. bi
skupské instrukce tato naučení: „Si quando contingat, ut in
puerperio mulier moriatur antequam foetum ediderit, videat
obstetrix, num aqua baptismalis infantulo in utero jacenti af
fundi possit. Si id quidem possibile est, obstetricis negotium
erit, indilate infantulum utero clausum aqua baptismatis ab
luere. Si id nullatenus aut non statim fieri queat, operam det,
ut quam citissime advocetur medicus, cujus erit, aut incidendo
corpus defunctae matris, aut alio artis chirurgicae remedio
vitae foetus consulere, ita ut sit copia eidem baptismum ad
ministrandi. Interim vero curet, ut cadaver quantum fas est
tepens serveturu.
(Dokonč.)
Aramejština v Novém Zákone.
Napsal Dr. Jaroslav Sedláček,

(Pokračování.)

Hebrejského JDK užito v N. Z. na počátku některých
Kristových slov, aby jím byl následující výrok slavněji po
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tvrzen. Někdy nalézáme dfirjv nahraženo řeckým včti ano (2.
Kor. I20, Luk. II51, též Mat. II9) neb ákri&wg v pravdě, trí
dk^siag Luk. 927, 1244, 213, Luk. 425 (nrAr^ Luk. 2221). Sv. Ma
touš a Marek slůvko to z pravidla nepřekládají, u sv. Jana
vyskytuje se často dvakrát durjv dfirp (ve St. Zákoně v Num.
522, Neli. 8G). Původně jest to přídavné jméno, jež významem:
(stř. r.) bezpečné, pravdivé má platnost podstatného jména
spolehlivost, pravda. (Is. 651G); jindy užito slova amen v pří
slovečném významu a býval jím předcházející výrok stvrzen,
schválen neb pověřen. Proto přeloženo v těch případech ře
ckým ytvoizo (Vulg. fiat) stah se. Slovem amen vyjádřeno jest
více než jednoduchým zajisté neb v pravdě, ono zastupuje
jaksi přísežné rčení. Dvakrát za sebou položeno, má sesílený
význam, kterým vyjádřeno u sv. Jana potvrzení toho, co ná
sleduje. „Amen“ vyslovoval lid po každém oznámení, jež či
nili Levité Hebreům s hory Ebal, tímto Amen končívaly mo
dlitby a vzývání v synagogách i doma. Jiná tradice tvrdí, že
lid v jerusal. chrámě po závěrku modlitby kněze volal: „Po
žehnáno budiž jméno velebnosti Jeho království od věků na
věky“. (Dle téhož snad i Řím. 113G).

Baoctfi^ a jiná s Bao- složená vl. jména.
Aramejské *12 značí syn', jako se tvořila v hebrejštině
St. Z. mnohá vlastní jména spojeninou slova *2 ("12 nalé
záme toliko v Ž. 212 a Př. 212), tak užito v aramejštině a
v N. Z. slova *12. Jméno X2X 12 (Abba vlastní jm.) otcův
syn nalézáme i v midrašim a jinde. Bao&okouaios •Ď7F) 12
syn Tolmaje (Midr.
Baovdíia^ jest vyloženo ve Sk. ap.
436 víó$
syn upokojení, utěšení. Tomuto výkladu
mohlo by odpovídati toliko aram. XH 12 12, při čemž by však
přepis řeckým
byl méně jasným. 1X122 12 neb Navij =
Nafirj X22 by znělo sice stejně, ale znamená syn proroctví
(prorokův syn, syn poučování neb pod.). Při záměně hlásky
v č (po r) vysvětluje Dalman to jméno z XOH2 12, což
by odpovídalo řeckému překladu; vysvětlení později odvolává.
Barnabáš byl z ostrova Cypru a poněvadž bylo v nápise na
lezeném ve starém Nikopolis v severní Sýrii shledáno jméno
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BaQvtpow (akk.), palmyrenské 12JH2, stotožhuje je Deissmann
s oním Bctí)vúfia¿ s opravou v Banvafiag a významem syn Nebo
(boha 125 též Nafiw). E slova Nebo jest již ve jméně Nebukadnezar přehlasováno v a Nabuchodonosor. Nám jest biblí
podané vysvětlení závažným.

V hebr. sloužívá přívlastkové neb přisudkové *2, v aram.
*12, k označení jakosti, velikosti neb vlastnosti — opisuje
se jím přídavné jméno ; podobně shledáváme v N. Z, při ně
kterých víóc neb tčxvo? s násl. genitivem; jako viog áoř/vr/g syn
pokoje, pokojný, vis diapóXov na proti Bam.^ov syn Ježíšův,
viol
oTTuOúat;, Někdy však není takové spojení ani aramaismem
ani hebraismem, ale mohlo býti i ve správné řečtině tak vy
jádřeno.

Ani pravopis, ani význam tohoto jména není jistým. V
latinském překladu nalézáme většinou Beelzebub. V řeckém
N. Z. ’ ¿¿«As ¿Povfi psáno není; s tím bychom mohli porovnati
starozákonní 212
*
S>2 Báal (ivtav 2. Kr. I2*36 (u Jos. Flav.
fjiviccr) významem Pán much. Koncové £ mohlo býti přehlaso
váním změněno v z tím spíše, že pak tímto pojmenováním pro
jeveno opovržení, v jakém měl Israelita onu akkaronskou
modlu; >3T znamená totiž hnůj, bl2T hnojení (i obětováni
modlám). V aramejštině nemáme však dokladu, žeby ?12T
znamenalo totéž co hebr. b2T, a proto by se zdál výklad
*
512
by 2 pán příbytku, (bydlení) etymologicky správnějším.
(od Sb; váleti — hnůj) znamená ve St. Z. po
dobně jako bl2T modly, beelzebub by znamenalo pána mo
del, knížete bůžků: Židé jej buď se satanem stotožňovali aneb
jej považovali za zlého démona nižšího řádu.
jest určený
stav K52 od
protivník.

Deissmann poznamenává, že se na nápisech z 2. a 3. sto
letí po Kr. nalezlo psáno jméno Boží
několikráte vedle
jména
; Lenormant mylně oddělil iň
a domníval
že, že bezebyth znamená beelzebuba. Jest však Ztpvfr méně
správně psané f)1K2S (Jahve) z^baóth, J. zástupů, vojsk.
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vykládá Mk. 3’^ slovy viol finortijc synové hřmení, což by dle
sv. Jeron. znělo Dp"l U3 neb Dpi Benereem. Tomuto vý
kladu i řeckému přepisu blíži se nejlépe výklad slovy ^3
heně regě synové hněvu (hněviví, prudcí) Bavrj^sg neb
BóvrjQysq (na m. nevysvětleného na').
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TsZwZ, ¿/.coi lepá Gaftaydavtí.
Tato slova žalmu 212 jsou uvedena u sv. Mat. 274tí v
aramejské podobě. Hebrejsky by zněla, jak je uvádí codex D
(Bezy): ,’W, r’i« Z«««
íJMTp HSS ’Sx ’^X. Aramejeky psáno: ’inpstf XQ1? ’rtSx ’ilhx, po řeckém přepisu
nahoře uvedeném ale ’hSx elohi Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil? Vyslovení tZcoí by ukazovalo na hebrej
ský tvar, jehož mohl evangelista i v aramejské větě užiti,
poněvadž to bylo známé jméno Boží *) Jinde uvedené j/am neb
t/Zí (codex Alexandrinský) by mohlo býti potvrzeno ještě onou
poznámkou, že se lid při těch slovech domníval, že Ježíš volá
Eliáše, jest ale též hebrejské, nikoli aramejské. Jméno El bylo
zajisté každému Aramejci známým a jako je aramejský pře
klad pentateuchu (Onkelos) uvádí, tak mohlo býti i v tomto
aramejském výroku. EZwi zdá se býti však přec původnějším.
V GaflayO-avti (vačaxTctyti B, Mař. 1534 S‘) jest hebr. qaf přepsáno
jako v éyfldaiiái a v oayá řeckým y na místě x.
7?qp<p«»9á

jest u sv. Marka 734 vyloženo slovem diavoiyOrrti otevři
se (ěicaoiyců i Luk.\ Tau jest spodobeno s následujícím D, ale
toto má dle řeckého přepisu i při zdvojeni vyslovení s pří
dechem. Aramejský by zněl tento tvar
HHDK, kterýž1
lze odůvodniti tím, že se toho tvaru ithpaal ve významu:
otevřít i se obecně užívalo; ovšem že bychom ale očekávali
zdvojené tau neb
Můžeme je vyložiti též tvarem ithpeal
nrDS (fyqpsfra cod. D), kterýž má v Gen. 37 KHDbriN ten
týž význam a lépe řecké transskripcí odpovídá.
*) Dlouhé d vyslovovali v pozdější době částečně jako o, ale z oné dohy
toto vyslovování nelze doložiti příklady.

376

Dr. A. Podlaha. O názorech prof. Schella.

Kristus Pán otevřel cnomu hluchému obě uši, proto vy
slovuje Kautzsch domněnku, že se onen výraz vztahuje na
obě uši: otevřete se, že by byl v množném čísle inODfiX,
při čemž nebylo koncové waw vysloveno, jako v xovp jod
Mk. 5, 41. a jako se to děje v syrštině. I tvarem
hle
děl ¿yqafta vysvětliti Neubauer.

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

(Pokrač.) Neobyčejný kontrast jeví se ve stát«, kterouž
Schell nadepsal „Svoboda myšlení a církevní autorita“.
V prvé poloviqi polemisuje proti výtce, kterouž činí
protivníci katolické církvi, jako by svoboda myšlení byla ne
srovnatelná s autoritou a poslušenstvím. Stručný obsah jeho
vývodů jest asi tento: „Svoboda myšlení, jakož i svoboda
učení a učení se neodporují katolicismu, kterýž by trvalým
poručníkováním ducha mohl utrpěti jen újmy. Svoboda my
šlení značí v pravdě toliko svobodu od předsudků a neoprávně
ných vlivů, jakož i důkladné myšlení — jestiť „důkladné myšlení svobodným myšlením“. Ze věda víry vyžaduje plné jas
nosti a rozumného odůvodnění, toho jest apologetika stálým
důkazem. Snažit se i nej extrémnější theologie školská methodicky dokázati skutečnou oprávněnost svých autorit a jejich
hodnověrnosti. Naproti tomu jsou dogmata nevěry vskutku
větami, jež bez důkazu za pravdu přijímány býti chtějí. Jest
ovšem véda vzhledem k pravdě vázána, ale teprve
pak, jestf
liže pravda před ní stojí jasně a přesvědčivě. Úlohou pak svo
bodného myšlení jest, odstraní ti bezohledně vše, co mezi pra
vdou a poznáním jako překážka stojí. Kdyby skutečně všude
nalézali se vůbec srozumitelní, věrohodní a přesvědčiví ukaza
telové cesty vedoucí ku pravdě, zajisté každý by jich násle
doval. Ale takovýchto vodítek není, a proto dlužno Často
všechny možné směry zkoušeti, a nesmí z předsudku býti ten
nebo onen směr vylučován: tof jest svoboda myšlení! Nadto
církev a zjevení nejsou ukazateli cesty vedoucí k rozřešení
všech filosofických a přírodovědeckých, jazykových a dějin
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ných problémů, nýbrž ony jsou vodítky k pravému nábožen
ství. Vyžaduj e-li se svoboda myšlení a badání od universit,
nesmí se požadavek ten vykládati tak, jakoby tím badatel
osobovati sobě chtěl právo, vůči faktům a zákonům pravdy
souditi a jednati, jak se mu zlíbí, Svoboda myšlení vzhledem
ku všelikým předsudkům jest jednou z nejdůležitějších úloh,
podmínek a prostředků pokroku. Takovýmto předsudkem byla
na př. představa, že země jest plochou kruhovou deskou a
středem světa. Při takovýchto mylných představách dbá se
Často více mínění mass lidu nežli hlasu ducha. Jestliže prote
stante, chtějíce charakterisovati principy v katolicismu v tomto
směru vládnoucí, poukazují ke Galileovi, Giordanu Brunovi
a j., dlužno odvětiti, ze Galilei ani Koperník nedali se zmásti
ve své katolické víře a ve svém katolickém smýšlení tím, že
mnozí zástupcové církevní autority viděli v jiných naukách
neshodu se zjevením. Oni zůstali věřícími katolíky, ale nedali
sobě proto přece vědecké své přesvědčení korrigovati. Kdyby
nebylo bývalo rozdvojeni u víře způsobeného protestantismem,
jehož původcové co nej rozhodněji nové ideje potírali, byly by
nauky Koperníkovy a Galileo vy zajisté ještě dříve bývaly
pronikly. Protestanté vytýkali Schellovi, že ve své inaugu
rační řeči universitní mluvil o poměru katolické theologie ke
svobodě vědy s restrikcí mentální, amfibolií a jazykem jesuit
ským. Schell nařčení to odmítá, a ukazuje, že takových pro
středků užívá se v kruzích protestantských pastorů, když mluví
o věcech víry, takže posluchači jejich nevědí, čemu jejich du
chovni vlastně věří. Naproti tomu, praví Schell dále, theolo
gové katoličtí pevně věří tomu, co jest obsahem jejich učení.
Další postup myšlenek Schellovýchjest tento: Katolická theo
logie nezavdala — aspoň ne na universitách německých —
žádné příčiny k tomu, aby říci se mohlo, že by kladla svému
badání, pokud jde o filosofické, historické nebo exegetické vy
stižení pravdy, nějakých mezí. I v tom případě, že by kato
lická theologie úžeji pojímala povolání vědy, že by sobě vytkla
za účel učení církve vědecky ospravedlniti, nečiníc nároku na
to, aby pokročila ve vnikání do věčné pravdy, nemohla by
ani tohoto skrovného cíle dosici, jakmile by sobě položila ně-
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jaké meze a hranice; tím by zároveň vydala v šanc svoji vě
deckost i svůj účel. Jestiť to rozum, s nímž jí jednati jest, a
proto nesmi zůstati žádný nerozluštěný zbytek ve vědeckém
výpočtu. Se stanoviska katolické viry jest poměr mezi vírou
a vědou velice jasný a určitý, jelikož i víra i věda v oboru
poznání leží, a tudíž také logické zkoušce podléhají. Ideál
theologické vědy stanoví Schell těmito slovy: „Die Übersetzung
des persönlichen G-laubens in beweiskräftiges und beweisbares
Wissen, die Zurückführung des Glaubens auf nachweisbare
Thatsachen und auf überzeugende Grundsätze und Beweis
gründe“. Theologie jest ovšem církvi zodpovědná; tato zod
povědnost jest ovšem jakýmsi obmezením svobody, avšak obmezenim vnitřním: nebot svoboda a zodpovědnost spolu stojí
i padají; zodpovědnost ta není snad postavením theologie pod
poručnictví.
Těmto vývodům Schellovým dalo by se mimo jiné hlavně
vytýkati, že nedosti jasně rozlišuje obor vědy profánní a obor
vědy náboženské, z čehož vznikla mnohá nedorozuměni posuzovatelův jeho.
Za to však druhá část stati „svoboda myšlení a církevní
autorita“ .obsahuje několik ostrých hrotů a neoprávněných výtek.
Pravit tu mezi jiným, že, došlo-li přece někdy ke konfliktům
mezi církví a vědou v církvi katolické, toho vinu že hle
dali netoliko v tom, že církevnímu učení časem nedobře rozumivali nejen učenci, nýbrž i praeláti, kommisse a theologové,
jakož prý toho dokladem jest případ Galileův a za našich dob
případ Taxilův. Vše, co církve katolické se týká, prý v katoli
ckých kruzích do nebe se vynáší^ všecko v nejrůžovějším
světle prý se líčí a svých drsných ale charakteristických hran
zbavuje. Tento neblahý úkaz se prý v poslední době stává
zjevem přímo chorobným. „Obvyklému systému servilního nebo
vzájemného podkuřování ve vlastním1 církevním nebo vědeckém
kruhu odpovídá v jiném směru rovněž tak nekřesťanský sy
stém podezřívání, znetvořování, kaceřování všeho toho, co ne
náleží k vlastnímu stoupenstvu, jakož i všech poněkud nových
myšlenek a hnutí. Jakož vůči představeným a příslušníkům
zmíněného církevního nebo vědeckého kruhu jest zásadou
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všecko na nej lepši stránku vykládati, po případě věci nemilé
umlčovati, tak zase vůči samostatným katolíkům a theologům
panuje princip všecko co nejhůře vykládati, vše, co by podiv
vzbuzovalo, účinně sestavovati, a naproti tomu svědomitě
umlčovati, co při nej lepší vůli nelze kárati nebo potirati, a
vůbec tajuplnými pokyny před tím varovati a neurčité po
chybnosti siřití. . . . Ostatně nejde ve velikém boji duševním
o opportunitu, nýbrž o to, zda něco jest pravdou a faktem:
pak jest věc v zájmu strany nejméně opportunni často nejvíce
opportunní v zájmu pravdy“. Že zde Schell není v právu, není
ani třeba dokazovati. Oním „církevním a vědeckým kruhem“,
jenž veřejné míněni církevní ovládá a tyrannisuje, míní Schell
patrně, jakož z jiných míst spisu jeho vysvítá, řád jesuitský.
Jest tu až přiliŠ patrna osobni nechuť a uražená ješitnost učenecká, která v domnění, že se ji křivda stala, sama skutečné
křivdy se dopouští.
Na konci druhé stati dotýká se Schell ještě jednou zá
ležitosti Kopernikovy a Galileo vy jakož i poměru neomylného
učitelského úřadu církve k bibli. Zde opět vyskytuji se některá
tvrzeni, jež byla, jak se zdá, napsána bez hlubšího uvážení.
Tak na př. věta: „Písmo sv. není mrtvou literou, kteráž by
zůstávala nesrozumitelnou, kdyby vedle ní nestál neomylný
výklad.“ Dle toho zůstává Písmo sv. srozumitelným bez ne
omylného výkladu. Ale ve své vlastní Dogmatice vykládá
Schell správně, že Písmo sv. není tak jasné, abychom postrádati mohli tradice a autoritativního výkladu církve. Dále vy
týká Schell, že v poslední době vyskytly se tak naivní výklady
biblických pradějin, že „se podle všeho zdá, jako by za kri
terium zjevené pravdy bylo pokládáno, jestliže ,přirozené4 a
vědecké myšleni při tom co možno veliké sebezapirání musí
vvkonávati“. Katolicismus však, praví Schell, „značí smírné
sloučeni (Friedensbund) rozumu a víry, badání’a zjevení, bez
snížení a pokoření Slova (,des Logos4)“.
Konečně opětuje Schell oblíbenou svoji myšlenku o dů
ležitosti úkolu, aby pojem trojjediného Boha co možno byl
proniknut a nábožensky zužitkován. Tu má zajisté především
na zřeteli svoji nauku o aseitě, jež potkala se u theologů, a
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hlavně u učenců z Tovaryšstva Ježíšova, s oprávněnými námit
kami. Dosud učívali katoličtí theologové, že Bůh neexistuje
náhodně, nýbrž mocí své podstaty, a že není třeba, aby se
teprve uskutečňoval. Naproti tomu tvrdí Schell, že existence
Boží nevyplývá z jeho bytosti, nýbrž že Bůh dává základ
své jsoucnosti činem vůle své, tím, že existenci nekonečné své
dokonalosti ve skutek uvádí. Proti tomuto názoru namítl
právem P. Müller S. J. „Tento pojem aseity obsahuje po na
šem mínění úplný vnitřní spor. Kterak může bytost nějaká
sebe samu uskutečnovati, kterak má existovati vlastním vy
tvářením své moudrosti a vlastním prováděním své vůle?
Každé konání předpokládá přece pojmově bytí působícího; či
mříže něco býti činno, co neexistuje ?u Ze svého pojímání ase
ity božské vyvozoval Schell možnost vtělení se Božího; a
téhož pojetí užil k novému svému výkladu o předvědéní, před
určení, vyvolení a ospravedlnění, při čemž potíral mnohé věty,
jimž jesuité učili.
(Pokrač.)

- SMĚS.
Kratší pojednání. — Rádce. — Kronika

Připojení chrámu sv. Jana Nep. na Skalce v Praze k basi
lice Lateránské v Římě stalo se na žádost Msgra K. Jaeniga

následujícím dekretem:
Kapitola a kanovníci veleposvátného chrámu v Lateráně.
Nám v Kristu milému vysoce důstojnému panu Karlu
Jaenigovi, správci kostela sv. Jana Nep. na Skalce v Praze
v Čechách, věčný pozdrav v Pánu!
Zvláštní úcta, kterou k veleposvátné basilice Lateránské
stále osvědčuješ, zasluhuje toho, abychom přání Tvému nám
přednesenému, kterým se úcta Boží rozmnožuje a o spásu duš
i se pečuje, pokud z milosti Stolice Apoštol, můžeme, příznivě
přisvědčili. Obsahem totiž přání onoho bylo, že snažně prosíš,
jsa veden citem takovým ke Spasiteli Pánu našemu Ježíši
Kristu a k oběma Janům, Křtiteli totiž a Evangelistovi, a
k zasvěcené jim již dříve jmenované naši basilice Lateránské,
aby chrám sv. Jana Nep. na Skalce v Praze v Čechách k výše
uvedené naší Lateránské basilice byl připojen, podřízen, sjed
nocen čili přivtělen za tím účelem, abychom všechny odpustky
a duchovní milosti téže basilice štědrostí Papežův udělené, ře
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čenému chrámu sv. Jana Nep. na Skalce v Praze v Čechách
povolili a udělili, a proto o toto povolení čili udělení k nám,
důstojný Otče, pokornou prosbou Jsi se obrátil. My tedy toto
Tvé zbožné přání na mysli majíce a poznávajíce, že toto přání
dušem věřících jest a bude velmi užitečno, prosbám toho druhu
jsouce nakloněni, zároveň s Nejjasněj. a Nejdůst. panem Pavlem
De Sanctis, arcibiskupem sardinským a vikářem Jeho Eminence
nejdůst. Pána Františka Sattolliho, titulu Panny Marie Aracoeli sv. římské církve kardinála, a veleposvát. našeho chrámu
Laterán. arcikněze, v papežském římském našem Laterán. patriar
chálním paláci, jak zvykem jest, kapitolne shromážděni, mocí
svojí řádnou, jíž užíváme na základě práv a výsad apoštol
ských, v jichž držení jsme, a zvláště platnosti plnomocenství
nám stvrzeného svaté paměti papežem Benediktem XIV.
zvláštním jeho ustanovením, daným u Panny Marie Větší dne
6. května L. P. 1751, které počíná slovy „Assiduae Sollicitudinisu, každým i tím nej lepším způsobem, jak můžeme, svrchu
řečené připojení, podřízení, sjednocení čili přivtělení řečeného
chrámu ve smyslu žádosti uskutečňujeme a chrám ten za úd
Své veleposvát. basiliky dle plnomocenství od nejvyšš. řím
ských Papežův uděleného a dle ustanovení Tridentskóho sněmu
a nařízení papežských přijímáme tak, aby všichni věřící obo
jího pohlaví, kteří řečený chrám sv. Jana Nep. navštíví a
řádně jsou připraveni, níže uvedených odpustků, výsad a mi
losti duchovních nabvti, užívati a z nich se radovati mohli a
směli stejným způsobem, jako kdyby naši Later. basiliku osobně
navštívili. Těchto odpustkii a duchovních milostí znění a vý
čet jest následující:
„Na svátek Nanebevstoupení P. N. Ježíše Krista, Naro
zeni sv. Jana Křtitele, sv. apoštohi Petra a Pavla, sv. Jana
Evang. a Posvěcení téže basiliky Lateránské ti, kdož se srdcem
skroušeným se vyzpovídají a nejsv. Svátost přijmou, od 1.
nešpor až do západu slunce řečených svátků výše uvedený
chrám sv. Jana Nep. navštíví a tam za vyvýšení sv. matky
církve, za vykořenění bludů a za svornost křesťanských knížat
zbožně se pomodli, získají v kterýkoli výše jmenovaný den
plnomocnó odpustky< „Ti pak, kdož v ostatních dnech sv.
Apoštolů, totiž sv. Ondřeje, Jakuba, Tomáše, Filipa a Jakuba,
Bartoloměje, Matouše, Šimona a Judy a Matěje skroušeně se
vyzpovídají a výše uvedené (podmínky) vykonají, získají odpustky sedmi let a sedmi quadragen“. „Kdož však od první ne
děle adventní až do Hodu Božího Narození téhož P. N. Ježíše
Krista a od Popeleční středy až do Hodu Velkonočního s pra
vou skroušenosti a aspoň s úmyslem, se vyzpovídati, tento
chrám navštíví, a jak dříve stanoveno, se pomodli, každého
dne, kdy to vykonají, získají odpusthy čtyř let a čtyř quadragen. Ve všech ostatních dnech v roce získají pak 100 dni
odpustků. Konečně ti, kdož by ve dnech římských štací (statio-
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nes), v chrámě lateránském konaných a v mešní knize ujede
ných, totiž na první neděli postní, na neděli květnou, na zelený
čtvrtek, na bílou sobotu, v úterý křížových dní, a v sobotu
před Hodem Božím Svatodušním, návštěvu (tohoto chrámu)
vykonali, a jak již praveno, se modlili kajícně a s úmyslem se
vyzpovídati, ti získají odpustky těmto štacím vlastní, jichž na
bývají ti, kdož řečený chrám Lateránský v těch dnech navštíví,
jako kdyby onen řečený chrám (Later.) osobně navštívili“.
Tyto odpustky a ostatní duchovní milosti, kterých výše uve
dený Lateránský chrám sám užívá, mocí výše řečeného plnomocenství chrámu sv. Jana Nep. na Skalce v Praze v Cechách
v Pánu udělujeme a dáváme, se svolením místního biskupa a
s tou podmínkou, jestli v řečeném místě žádné podobné námi
udělené účasti odpustkové není, a jestli řečený chrám sv.
Jana Nep. žádnému řádu, klášteru, ústavu, arcibratrstvu a
spolku, od něhož by společné užívání odpustkův obdržel, není
přiřaděn.
Chceme však, abys na všechny budoucí časy každého
patnáctého roku, počítaje od data této listiny, potvrzení tohoto
připojení, podřízení, sjednocení čili při vtělení od nás žádati a
obdržeti byl zavázán, a i Tvoji nástupcové aby k tomu zavá
záni byli, jinak po uplynutí ustanovené lhůty, nebude-li ono
obnovení čili stvrzení žádáno a obdrženo, chceme, aby všeho
práva, které řečený chrám sv. Jana Nep. na užívání výše uve
dených duchovních milostí nabývá, zbaven byl a tato listina
vši moci a důležitosti pozbyla. Na potvrzení toho všeho kázali
jsme .tuto naši listinu podepsati rukou nejjasn. a nejdůst. pánů
komoří a našeho kapitolního sekretáře a opatřiti velkou pečetí
našeho kapitolního uřadu, jak v takových případech zvykem jest.
Dáno V Lateráně dne 30. měsíce dubna r. od nar. Pána
našeho Ježíše Kr. 1899, ve 21. roce Pontifikátu Jeho Svatosti
Lva XIU. z božské Prozřetelnosti Papeže.
Mimo to prohlašujeme, že všechny zmíněné sv. odpustky
duším v očistci se přivlastniti mohou dle rozhodnutí přesvaté
paměti papeže Pia VI.
Hector Vdleri, Canonicus
Lateran., Camerarius.
(L. S.)
D. Panici,
f 0. Archiep. TrapezunCanonicus a Secret.
tinus, Canonicus.
Consentimus:
Pragae, die 29. Maji 1899.
ý F. Card. Schónborn, Archiep.

Pohřební řeči a rubriky. — O této otázce píše „Pastor
bonus“. (1899, XI. 7. p. 332. sq.) toto: „Římský missál má
o potřebných promluvách v rubrikách o mši za zemřelé tento
předpis: „Si habendus est sermo, habeatur finita Missa ante
absolutionem'4, (Rit. celebr. Missae tit. 13. n. 3). Tento předpis
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blíže ještě je určen v Caeremoniale biskupském slovy : „Si
sermo habendus erit in laudem defuncti, pro quo Missa
celebrata erit, tunc ea finita ante absolutionem accedet sermo
cinaturus, vestibus nigris indutus, sine cotta, et facta oratione
ante medium altaris, nulla petita benedictione ab Episcopo,
sed facta ei profunda reverentia vel genuflexione pro quali
tate personae, ascendet pulpitum, panno nigro coopertum, ubi
facta iterum Episcopo reverentia, signans se signo crucis fa
ciet sermonem/ (Lib. II. cap. 11. n. 10. Cfr. lib. I. cap. 22.
n. 6.) Z toho následuje:
1. Pohřební řeči nekonají se, jako kázání, po evangeliu,
nýbrž teprve po mši sv. před Libera čili před absolutio ad
tumbam. Důvod pro to udává Merati těmito slovy; „Cum enim
huiusmodi sermo non sit de Evangelio, sed de laudibus defuncti,
non debet fieri post cantatum Evangelium“. (Novae observ. et
aduition.,v pars II. tit. 13. n. 18.).
2. Řečník je „in vestibus nigris“ Či. „in habitu ordinario“,
ve svém obyčejném klerikálním rouše (taláru), bez rochetty a
beze štoly, jež ostatně i při kázáni jenom tam se užívá, kde
nepamětný zvyk toho druhu panuje (S. R. C. 26. září 1868 a
11. března 1871). „Hoc tamen limitatur ad concionem, nec
extendi potest ad orationem funebrem, pro qua in omnibus ec
clesiis servanda est dispositio Caerem. Ep. 1. 2. c. 11. a. 10.,
uti declaratum est 14. Jun. 1845, n. 4865. 2.“ (Bouvry, tom.
2. p. 233.). Nikdy však nesměla by^ štola býti barvy černé,
nvbrž barvy, jaké vyžaduje officium dne (S. R. C. 12. list.
1831 a 31. srpna 1867).
3. Mimo to ještě dlužno dbá ti tohoto: „Celebrans prius
deponat casulam, et manipulum et accipiat pluviale; quod si
desit, stabit cum alba et stola, in modum crucis, sedens in
loco suo, et cum eo sedent etiam ministri sacri, qui tamen
non deponunt paramenta, sed manipulos tantum“. Merati, 1.
e. etc.). Jestliže však celebrans sám pohřební řeč má a pak
absoluci pro defunctis koná, je mu zajisté pro bezprostředně
po sobě následující akty tyto, dle analogických pádů, dovo
leno, aby v albě, ale beze štoly, řeč měl.“
Svatyně poloveřejné (oratoria

semipublica). — Závažný
výrok v příčině těchto svatyní učinil posv. Sbor obřadový
dekretem z 23. ledna 1899. Poněvadž dosud jakási nejistota
panovala stran pojmu svatyní polo veřejných, ustanovila S.
R. C. o nich takto: Oratoria semipublica ea esse, quae etsi
in loco quodammodo privato, vel non absolute publico, aucto
ritate Ordinarii erecta sunt, commodo tamen non Fidelium
omnium nec privatae tantum personae aut familiae, sed alicuius
communitatis vel personarum coetus inserviunt; všichni pak,
kdož v takovéto poloveřejné svatyni obcují mši sv., naplňují
zákon církevní stran přítomnosti při mši sv. o svátcích a
nedělích daný. Dovolení, aby v takovéto svatyni poloveřejné
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mše sv. sloužena býti mohla, uděluje biskup auctoritate ordinaria. V témž dekretu před tím za veřejné prohlašuje S. R. C.
ty svatyně, které pravomocí ordinaria loci veřejné službě
Boži na vždy ustanoveny, žehnány anebo též i posvěceny by
vše, vchod na veřejnou cestu mají nebo vůbec věřícím svo
bodně z veřejné cesty přístupny jsou; jakožto soukromé sva
tyně definuje výnos tento ony oratoře, které v soukromých
domech k užívání některé osobě neb rodině základem indultu
apoštolské Stolice zřízeny bývají. Konečně podává tento de
kret výslovný výčet svatyní, které rázu polo veřejného jsou, a
čítá k nim tyto: oratoře seminářů a církevních kollejí, oratoře
při družinách a společnostech majících jednoduché sliby, jakož
i vůbec při společnostech duchovních, které řeholi nějakou
neb stanovy — alespoň ordinariem schválené — zachovávají;
oratoře, zřízené v domích, kde duchovní cvičení se konají, a
v ústavech Či konviktech, kde mládež ve vědách a uměních
se cvičící se vychovává, kaple v nemocnicích, sirotčincích,
zámcích a vězeních a těm podobné svatyně, „in quibus ex
instituto aliquis Christifidelium coetus convenire solet ad audiendam Missam“. Podobně prohlášeny jsou za poloveřejné
všechny ty kaple hřbitovní, do nichž volný jest ke mši sv.
přístup všem věřícím, a nejen těm, jimž tyto kaple náležejí.
Dekret tento z výslovného nařízení sv. Otce nijak se netýká
privilejí a práv, která mají kaple a oratoře kardinálů, biskupů,
řády a kongregace řeholní.
Frant. Hrubík.
Sňatek uzavřený bez státní dispense od prohlášek. — Po

svátnému Sboru vykladačů koncilu Tridentského zaslán byl
z Olomouce následující případ, jejž posv. Sbor sám vyličuje
takto: „V arcidiecési Olomoucké se stalo, Že kněz assistoval
in periculo mortis při uzavření sňatku, aniž byla od c. k.
místodržitelství vyžádána dispens od prohlášek. Dle občanského
zákonodárství (rakouského) je opomenutí prohlášek zrušující
překážkou manželskou, a v našem případě opravdu prohlášky
byly opomenuty, aniž — jak zákon žádá — za dispens bylo
žádáno. Nemocný ozdravěl a byl tedy pro foro ecclesiastico
za takového, kdo řádně v manželství, a to svátostné, sezdán
byl, pokládán; avšak pro foro civili manželství bylo neplatné
a kněz propadá trestům, jež občanský zákon stanoví na toho,
kdož nezákonně při manželství assistuje. Poněvadž co se stalo,
odestáti se nemůže, konsistoř arcibiskupská, aby manželé k vůli
dětem již zrozeným i před forem světským jmíni byli za
manžely pravé, předložila záležitost tu c. k. místodržitelství
moravskému, aby ex post uděHlo dispens od prohlášek a uznalo
manželství svátostné za platné i pro foro civili. Než c. k.
místodržitelství moravské nechtělo k tomu na žádný způsob
svoliti a žádalo, aby dotyční manželé konsens manželský znovu
8Í projevili, pro kterýžto případ chtělo uděliti od prohlášek
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dispens; jinak vyhrožovalo neplatnosti sňatku a trestními ná
sledky, jež z nezákonné assistence knězovy při uzavírání
sňatku pocházejí.
Nejd. kníže-arcibiskup obrátil se tedy k Apoštolské Sto
lici s dotazem, co by v případě tom bylo činiti, a tázal se,
byl-li by dovoleným způsob podobný tomu, jaký Apošt. Sto
lice trpí v krajinách, kde t. z v. manželství občanské zákonem
světským je zavedeno, totiž aby manželé manželství svátostné
uzavírající mohli se dost aviti též k úřadu světskému k tomu
cíli, by tam pouhé vnější obřadnosti vykonali“.
Posv. Congr. Concilii dne 7. ledna 1899 rozhodla a od
pověděla takto :
„Perillustris ac Reverendissime Domine uti Frater!“
In casu, quem exponis Tuis litteris diei 12. super elapsi
Decembris matrimonii celebrati, quin urgente necessitate prae
mitterentur consuetae proclamationes, optime potes insistere
apud coniuges, ut rite consensum renovent, ut matrimonium
validum etiam ab auctoritate civili retineatur, dummodo coniuges moneas, hunc secundum verum matrimonium non esse,
sed tantum extrinsecam caeremoniam ad explendas formas,
quae ab eadem auctoritate civili exigi solent.
Et Deus interim omnia fausta Tibi largiatur. Amplitudinis
Tuae uti Frater
A. Card. Di Pielro m. p., Praefectus.
f B. Archiepiscopus Nazianzenus m. p., Secretarius.
Dr. T.
Problém kultury.
)
*
— Málo je slov, jež by moderní svět
častěji vyslovoval, než £lovo „kultura“. Pišet a mluví se o kul
turních snahách, kulturních úkolech, kulturním pokroku, kul
turních národech, a před dvaceti lety pokládán kulturní boj
za přední úkol moderního státu. A přece nevěrecká věda dle
vlastního přiznáni není s to, aby pojem kultury přesně stano
vila. Tak sám Jan Jakub Honegger (Katechismus der Culturgeschichte, I. vyd., Lipsko 1879, str. 3.) praví, že je těžko, po
jem ten stanovití, a že se to posud nezdařilo, a ač dodává, že
nemá nijak v úmyslu, tím se trápiti, přece napsal do konce
roku 1897 šest spisii (v 11 svazcích) o kultuře a kulturních
dějinách!
Při určeni významu nějakého slova dlužno si především
povšimnout! usus loquendi, totiž toho, co většina lidí slovem
tím si myslí. A tu, ač zřídka setkáváme se s vážně míněnou
definicí slova „kultura“, mluví se přece o kultuře, pokroku
kulturním, větší nebo menší kultuře a pod. tolik, že se z toho
dá dobře poznati, co jednotlivci pokládají za hlavní známky
*) Pod tímto záhlavím přináší mohučský „Katholik4 v letoš. ročníku (seš.
4., str. 343. nn.) článek Msgra. Dr. Fischera-Colbrie, jehož obsah tuto
podáváme.
Časop. katol. duch. XXXX. (LXV).
25
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a za měřítko kultury. Arci že dostaneme na otázku, co si
lidé pode jménem kultury představují, nejrůznější odpovědi.
Zažraný „kulturní bojovník — Cukurkámpfer“ — z let
sedmdesátých by řekl, že kulturou rozumí vymítěni „ultramontanismu“ s tím jeho „ohlupováním lidu“ — a „nebezpečností
pro stát“. Než pak by náčelník Papuánů byl nad naše „kul
turní bojovníky“, neboť ti katolické biskupy a kněze jen zaví
rali, kdežto on je ubijí, peče a pojídá. — Kdož obírají se železnictvím, soudí, že měřítkem kultury nějaké země je počet
kilometrů její železniční sítě. Než železnice nejsou leč prostřed
kem, aby se rychleji z jednoho místa na druhé mohlo přijití.
Byla-li by tedy možnost rychlého pohybu hlavním činitelem
kultury, byli by zajíci a vlaštovky na vyšším stupni kultury
než člověk. — Angličané označili spotřebu mýdla jako měřítko
kultury některého národa. Mýdlo však je pouze prostředkem
vnější čistoty; kdyby tedy jen na tom kultura závisela, před
čila by kočka v kultuře i nejučenějšího člověka, jelikož .ten
věnuje této kulturní práci jen nepatrně času, kdežto kočka
celý den. — Ani výše požitků a rozkoše není měřítkem kul
tury, jak hlásají požitkáři, kteří kulturu posuzují dle množství
divadel, lázní, luxusu, pohodlí a pod. Neboť pak nebylo by
kulturnějšího národa nad Římany za dob císařských; a přece
bylo tehdy v Římě několik tisíc urozených a million zbědočelých lenochů, kteří však byli svorní v applaudování, když
se v aréně Collosea tisícové gladiátorů pro obveselení chátry
vzájemně vraždili nebo když tisícové křesťanů a otroků divou
zvěří byli trháni. — V kruzích učených není řídkým názor,
že tím kulturnější je národ, čím méně má analfabetů. Náhled
ten je již pravdě bližší, ale přece není to výlučné a absolutní
měřítko kultury, povážíme-li, že by kulturním zváti se musil
dle toho i loupežný kmen mahomedánský, v němž každý v ko
ránu čisti dovede. — Národní hospodáři a peněžníci učinili
by rádi peníze měřítkem kultury: čím bohatší národ, tím prý
kulturnější. Avšak i to má svůj háček. Buď totiž pokládá se
za měřítko kultury bohatství národa bez ohledu na jeho roz
dělení mezi jednotlivce, tak že k. př. několik jich může míti
po millionech a druzí nic, anebo jest jím bohatství národa, na
němž všichni skoro stejnoměrně mají podíl. x V prvém případě
nebylo by dříve^kulturnějšího národa nad Římany za dob cí
sařských, kdy Řím byl obrovským žaludkem, jenž produkty
celého světa pohlcoval, obrovským lupičem, jenž celý svět
hubil; pak byl by nyní Londýn ideálem kultury, ačkoli má
smutné privilegium smrti hladem tak mnohých ubožáků Eastendu, nebo Paříž, jež táhne k sobě jako magnet všeliký nešvar
a neřest z kruhů millionářských. Ve druhém pak případě ne
byla Evropa nikdy na takové výši kultury, jako ku konci
středověku, kdy veškero obyvatelstvo těšilo se takovému blaho
bytu hmotnému, jako ani nikdy před tím ani potom, pak by
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nebylo dnes kulturnějšího národa nad Indiány z kmene Che
rokee, čítajícího asi 30.000 příslušníků, jenž má u severoameri
ckých spoj, států uloženu za prodané pozemky asi jednu milliardu dollarů (Monatschr. für . christl. Socialreform, 1892,
str. 621).
Co je tedy kultura? Žádný ze statků, jež jsme uvedli,
není kulturou sám; některé z nich přísluší k ní jako její sou
části, aniž by však stanovily celý její pojem a tvořily její
vlastní podstatu Jet kultura souhrn všech těch statků, jez
člověka, zdokonaluji. I je tedy otázka, co jest zdokonalení člo
věka a které statky jsou prostředky tohoto zdokonalení.
Člověk je tím dokonalejší, čím více plní své určení.
Určeni pak člověka je dvójí: jedno pro věčnost, druhé pro
život pozemský. Určením člověka pro věčnost je: vésti zde na
zemi život bohumilý, aby dosáhl po smrti věčné blaženosti.
Určením pro život pozemský jest: celou přírodu věděním ovládati a službám svým podříditi. Dle toho má přirozenost lidská
dvojí cíl: mravní zušlechtění duše a vládu nad celou stvořenou
přírodou. Vše, co člověka k těmto dvěma cílům blíže přivodí,
patří ke kultuře, jest její součástí, jejím statkem.
Jsou tedy statky kulturními všechny ctnosti, prostředky
ke ctnostem, příklady ctnosti, výchova, vzdělání, školy, věda
a uměni. Statky kulturními jsou spořádaný život rodinný,
veřejný mrav, zamezování pohoršení a odstraňování svůdcovství. Statky kulturními jsou dále orba, chov dobytka, průmysl,
řemesla, obchod, dopravní prostředky, stroje a jiné technické
vynálezy a vymoženosti spolu s vědou přírodní v nej širším
slova smyslu. Kulturními statky jsou konečně spořádaný život
státní se svým zákonodárstvím, správou, pěstěním práva a ozbro
jenou mocí a se všemi právními a státními vědami.
Celá sféra kultury zaujímá tudíž trojí obor: ethicko-?1
náboženský, ideální (vědecko-umělecký) a sócialně-oekonomický. V tomto poradu naznačen již též stupeň důstojností a
objektivní důležitosti jednotlivých oborů kulturních. Křesťanu
musí býti hlavním cílem dosažení věčné blaženosti a ostatní
statky kulturní musí se řaditi dle stupně, jak jakožto podmínky
a prostředky stojí k němu v bližším nebo vzdálenějším vztahu.
V tomto smysle dal by se — ve světle pravdy katolické —
stanovití asi následující pořad statků kulturních: 1. Posvěcu
jící milost. 2. Její nej bližší prostředky spolu se známosti nejnutnějšich pravd náboženských. 3. Spořádaný život rodinný.
4. Aspoň prostřední hmotný blahobyt. 5. Spořádaný stát s bez
pečnosti života a majetku. 6. Věda a uměni. 7. Vyšší stupeň
hmotného blahobytu. 8. Prostředkyktomuto blahobytu: stroje
a jiné nálezy technologické.
Ideálem lidstva kulturního by tedy bylo: aby všichni
lidé byli ve stavu posvěcující milosti, dobře poučeni o prav
dách spásy, utvrzeni proti všelikému pokušení k těžkému hří
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chu, uspořádané poměry společenské ohledně manželství, ro
diny, státu; hmotný blahobyt, jenž by poskytoval všem jisté
zaopatření jak k založení vlastní domácnosti, tak i pro stáří
a pro případ neschopnosti ku práci; kvetoucí věda a umění;
ulehčení práce pomocí strojů a pod.
Dle toho pak, jak společnost tomuto stavu ideálnímu je
bližší nebo vzdálenější, rozeznávají se přečetné stupně kultur
ního stavu, jež in concreto často velmi nesnadno na vzájem
srovnati lze. Nebot i kdyby možno bylo, podati důkladnou
statistiku o všech kulturních statcích různých národů, byl by
přece apodiktický soud, který z nich má nárok na vyšší kul
turu, vždy ještě těžký; jsout živly kulturní tak různorodé
a tak nesouměřitelné, že sotvy dva posuzovatelé ve svých úsud
cích se shodují.
Přes to však lze s vymezením více nebo méně přesným
rozeznávati tři hlavni stupně kultury, totiž stav necivilisovaný,
barbarství a civilisaci.
Stav necivilisovaný je nejnižší stupeň kultury. V něm
jsou všechny obory kulturní, zvláště obor oekonomický, méně
vyvinuty. Kromě velikého nedostatku v ostatních oborech
kulturních jsou nedostatek orby, pozemkového vlastnictví, used
losti podstatnými znaky neciví lisovaného stavu. Necivilisovaní
národové zovou se obyčejné národy přírodními, Naturvölker,
kterýžto výraz však není šťastně volen, jelikož předpoklad, že
necivilisovaný stav jest „přirozeným“ stavem lidstva, postrádá
všelikého základu. (Weiss, Apologie des Christenthums, II. 17.9»
Vyšším kulturním stavem jest ten, jejž novější kulturní
historikové zovou barbarstvím v užším slova smyslu. Barbar
ství může se nalézati na hezky vysokém stupni materielni
kultury. Jeho znakem jest nedostatečný právní cit oproti slab
ším, jenž jeví se hlavně v lupičských výpravách válečných,
v obchodě otroky, v potlačování ženy ve spojeni s mnohoženstvím. I umění má v barbarství svůj zvláštní ráz. Jedině
uznaným ideálem jest ideál hrubé síly přírodní, jak se jeví
k. př. v massivních postavách na reliefech assyrsko-babylonských.
Stav civilisovaný — stav kulturní xaz
*
—jest třetí
a nej vyšší stupeň kulturní. Na stupni tom uplatňuje se kromě
kultury materielni též kultura ideální a ethická a jeví se ve
spravedlnosti a lásce k bližnímu ohledně všech, v ochraně
slabších, v patřičné úctě ženy, v instituci jednoženství. čím
více některý národ ve všech vrstvách svých a členech nabývá
mravních statků kulturních, tím hojněji dostaví se u něho
i statky ostatní, tím vyšší zaujme stanovisko v řadě národů
civiliso váných.
A tak z toho všeho vidno, proč nevěrecká věda nemůže
podati přesný výměr kultury. Jet kultura závislou na účelu
určení člověka. Kdo však objektivního určení člověka neuznává,
postrádá též všelikého objektivního měřítka a všelikého základu
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pro výměr kultury. Takový může sice více méně dokonale
jednotlivé materielní předměty kultury popisovati, avšak po
slední důvod, proč vše to ke kultuře patří, formální předmět
kultury jest mu stále hádankou. — Vývin a pokrok má jen
tehdy smysl, je-li tu terminus ad quem, cíl, k němuž má lid
stvo směřovati. Jinak zajisté nebylo by normy, dle níž dalo
by se rozeznávati mezi pokrokem a poblouzením, mezi renaissancí a úpadkem. — Subjektem kultury mají býti všichni lidé.
Kultura ethická je závazna pro všechny a statků kultury po
zemské má se dostati všem dle součinnosti jejich; aby i těm
se jich dostalo, kdo jsou ku práci neschopni, toť úkolem cha
rity. I tuto je křesťanský názor na kulturu v rozporu s po
hanským egoismem, jehož staří zástupcové vylučovali z účasti
na statcích kulturních otroky, moderní pak adepti jeho vylu
čují z účasti té obyčejné, všední lidi. — Spolučiniteli na vy
tvoření stavu kulturního jsou všichni, neboť každý člověk je
nějakým způsobem spolupracovníkem na kulturním díle lid
stva, ne-li jinak, aspoň dobrým příkladem, jenž nalézá nápodo
bení a ukazuje cestu, kterou jiní dále kráčejí, kterýžto čin
žije stále, byť i původce jeho dávno byl mrtev, tak že ve
příčině té platí též Horácovské „Non totus moriar“ a slova
prorokova : „ Qui ad iustitiam erudiunt multos (fulgebunt) quasi
stellae in perpetuas aeternitates“.
Dr. Jos. Tiimpach.
Církevní schváleni spisu vsdp. kan. Dra. Frinda rDas sprach
liche und sprachlich-nationale Recht“. — Dotaz: Spis vsdp.

kanovníka Dra. V. Frinda „Das sprachliche und sprachlich
nationale Recht in polyglotten Staaten und Ländern mit be
sonderer Rücksichtnahme auf Oesterreich und Böhmen vom
sittlichen Standpunkte aus beleuchtet“ jest, jak známo, před
mětem četných článků časopiseckých pro zásady a vývody,
jež o jazykovém a národnostním právu v mnohojazyčných
zemích obsahuje. I domnívají se někteří, že kniha ta má cír
kevní schválení, a táži se, jak prý mohl nejd. Ordinariát
Pražský jí své ..imprimatur“ dáti, kdežto jiní, nevědouce bez
pečně, zdaž spis církevní censurou prošel, se táží, byl-li cír
kevně schválen čili nic, a není-li snad schválen, bylo-li slušno
k censuře jej předložití a komu. — Odpověď: Na dotaz, zdaž
zmíněná kniha vsdp. kanovníka Dra. Frinda církevně schvá
lena jest, odpovídáme, že spis ten církevního „imprimatur“
nemá, z čehož následuje, že nejd. Ordinariát nelze v té pří
čině uvádéti v nijakou spojitost s knihou uvedenou. — Co
týče se otázky, bylo-li slušno, aby spis ten censuře církevní
předložen byl, odpovídáme krátce tím, že citujeme doslovně
příslušné odstavce konstituce papeže Lva XIII „Officiorum ac
munerum“ ze dne 25. ledna 1897, jednající „de prohibitione
et censura librorum“. Tam totiž praví se v tit. II. kap. III.
(„de libris praeviae censurae subiiciendis“) pod č. 41.: „Owines

,

fideles tenentur praeviae censurae ecclesiasticae eos saltem subiicere libros, qui divinas Scripturas, Sacram Theologiam,
Historiam ecclesiasticam, Ius Canonicum, Theologiam natura
lem, Ethicen, aliasve huiusmodi religiosas aut morales disci
plinas respiciunt, ac generaliter scripta omnia, in quibus reli
gionis et, morum honestatis specialiter intersit“. A c. 42. sta
noví: „Viri e clero seculari ne libros quidem, qui de artibus
scientiisque mere naturalibus tractant, inconsultis suis Ordina
riis publicent, ut obsequentis animi erga illos exemplum prae
beant“. K tomu ovšem není zapotřebí leč dodati: Fiat appli
catio. — Co. se konečně tkne otázky, komu kniha, o niž jde,
k censuře církevní měla bytí předložena, poukazujeme na
tit. II. kap. I. č. 35. téže konstituce, kdež se praví: „Appro
batio librorum, quorum censura praesentium decretorum vi
Apostolicae Šedi vel Romanis Congregationibus non reserva
tur, pertmet ad Ordinarium loci, in quo publici iuris fiunt“.
Tím liší se konstituce „Officiorum“ od starého ustanovení
reg. X., jež právo a povinnost censury přikazovala biskupovi
místa, kde se kniha tiskla („Ad episcopum ac inquisitorem
éius civitatis vel dioecesis, in qua impressio fiet, eius adprobatio et examen pertinebit“), kdežto nyní přísluší to biskupovi
místa, „in quo (libri) publici iuris fiunt“, čímž se rozumí „dei
*
Ort, wo das Buch erscheint oder, wie man sagt, verleyt wird,
nicht aber der des Druckes oder des Autors“. (Archiv ftir k.
Kirchenrecht, 1898, str. 186.), ač tím není zrušen partikulární
obyčej právní, dle něhož u nás i biskup autorův approbaci
uděluje, byt kniha jinde vyšla (resp. [dřívej-byla se tiskla),
jelikož, jak Vermeersch (De prohib. et censura librorum post
Leonis PP. XHI. const „Officiorum ac munerum“, Tornaci
1897) praví (p 22. sub n. 3.): „Nulla clausula (v konstituci
„Officiorum“) abrogat partičulares' locorum consuetudines, si
fuerint legitimae-. A tu poznamenáme-li opět, — že kniha
vsdp. Dra. Frinda, bydlícího v Praze, vydána byla ve Vídni
u Manze, a tištěna u Opitze ve Warnsdorfé, myslíme, že do
stačí, řekneme-li i zde: Fiat applicatio.
Redakce.
Nové publikování některých starších odpustků. — Jelikož

do bratrstev Nejsv. Jména Božího a Jména Ježíš během času
různé defekty se vloudily, vydáno bylo posv. Sborem odpustkovým na žádost generála řádu dominikánského, Ondřeje
Friihwirtha, ve věci té několik dekrétů a zároveň přehlédnut
a sv. Otcem dne 23. července 1898 znovu schválen seznam
odpustků členům bratrstva udělených, jenž publikován dne 3.
srpna 1898. A tu v dodatku k tomuto seznamu připojen též
rejstřík odpustků, jichž nabyti mohou všichni věřící (i nečle
nové bratrstva) uctívající jméno Boží a jméno Ježíš, kteréžto
indulgence arci již dříve byly uděleny, ale nyní znovu jsou
publikovány. Mezi nimi jsou pak i tyto:
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Omnes Christifideles, quoties devote invocaverint SSmum
Nomen Jesu, indulgentiam 5 dierum consequentur. (Clemens
XIII., decreto S. Congr. Indulg. 5. Septembr. 1759).
Omnes Christifideles, qui se invicem salutant, unus di
cendo : Laudetur Jesus Christus, et alter respondendo: Arnen
veXIn saecula: quoties id egerint, toties indulgentiam 50 die
rum consequentur. (Clemens XIII., decreto S Congr. Indulg.
5. Septembr. 1759/.
Omnes Christifideles, qui per vitam in more habuerint
se invicem salutare, ut supra dictum est, vel in more habue
rint invocare SSmum Nomen Jesu, si in articulo mortis con
stituti hoc Sanctissimum Nomen Jesu ore invocaverint, vel
saltem corde, quin ore potuerint, indulgentiam plenariam con
sequentur. (Clemens XIII., decreto S Congr. Indulg. 5. Sept.
1759).
Omnes Christifideles, quoties devote et corde saltem con
trito litanias SSmi Nominis Jesu recitaverint, toties indulgen
tiam 300 dierum, semel dumtaxat in eodem die lucrandam
consequentur. (Leo XIII., decreto S. Congr. Indulg. 16 januarii
1886).
Podobně znovu publikovány odpustky, jimiž obdařil
papež Pius VII. (dekr. posv. kongr. odpustkové z 13. června
1815/ recitování officia na počest nejsv. Jména Ježíš.
Tumpach.
Užívání hebrejských a řeckých

bibli, vydaných od nekato

líkův. — Mezi generálními dekrety o církevním zákaze a censuře
knih, jež stanoví konstituce ^Officiorum ac munerum'1 ze dne
25. leo.na 1897, praví se v titulu I. kap. 2. n. 5.: „Editiones
textus originalis et antiquarum versionum catholicarum Sacrae
Scripturae, etiam ecclesiae Orientalis, ab acatholicis quibus
cumque publicatae, etsi fideliter et integre editae appareant,
iis dumtaxat, qui studiis theologicis vel biblicis dant operam,
dummodo tamen non impugnentur in prolegomenis aut adnotationibus catholicae fidei dogmata, permituntur.“ Dále n. 6.
téže kapitoly 2. se pravi: „Eadein ratione et sub iisdem con
ditionibus permittuntur aliae versiones Sacrorum Bibliorum
sive latina, sive alia lingua non vulgari ab acatholicis editae “
I£ tomu dodati sluší ještě, co se praví v kap. 3. n. 8.: ^Inter
dicuntur versiones omnes Sacrorum Bibliorum, quavis vul
gari lingua ab acatholicis quibuscunque confectae, atque
illae praesertim, quae per Societates Biblicas, a Romanis
Pontificibus non semel damnatas, divulgantur, cum in iis
saluberrimae Ecclesiae leges de divinis libris edendis funditus
posthabeantur. Hae nihilominus versiones iis,gui studiis theo
logicis vel biblicis dant operam, permittuntur: iis servatis,
quae supra (n. 5.) statuta sunt.u
I vznikla ve věci té pochyba, jednak rozumí-li se těmi,
kdož v konstituci -Officiorum“ označeni jsou slovy: „ii, qui
studiis theologicis vel biblicis dant operám,“ též alumni, kteří
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theologii studuji, jednak může-li biskup chovancům jiných
škol dovoliti, by mohli Čisti a prekládati texty hebrejské a
řecké od nekatolíků vydané, neobsahují-li v předmluvě nebo
v poznámkách nic proti dogmatům víry katolické. A tu na
první dubium byla dána posv. Kongregací indexu dne 18.
června 1898 odpověď kladná, na druhou však záporná. Znít
takto :
Cum huic Sacrae Tndicis Congregationi sequentia dubia
super constitutione „Officiorum ac munerum“ solvenda propo
sita fuerint, nimirum:
1. Utrum sub nomine eorum, qui studiis theologicis vel
biblicis dant operam, veniant etiam alumni, qui theologiae et
linquae hebraicae ac graecae in scholis seminariorum vacant ?
Et quatenus affirmative,
2. Utrum possit Episcopus permittere, ut in scholis aium ni, sub ductu professoris, textus hebraicos et graecos ab
acatholicis editos legant et vertant, dummodo non impugnen
tur in prolegomenis aut adnotationibus talium librorum ca
tholicae fidei dogmata ?
Eadem Sacra Congregatio sub die 18. Junii 1898 iisdem
dubiis mature perpensis, respondendum censuit:
Ad 1. Affirmative. Ad 2 Negative, nisi specialem a S.
Sede Facultatem obtinuerit.
Při čemž ještě jednou dodáváme, že v č. 1. mluví se o
studujících theologie, v č. 2. pak o chovancích škol jiných.
(Srv. Archiv f. k. Kirchenrecht; 1899, p. 105.) Dr. Tumpach.
Kanovník Or. František Hipler. — Dne 17. prosince minulého
roku 1898 zemřel ve Erauenburku, biskupském sídle diecése varminské
(Ermland) ve Východních Průších, učený déjezpytec, zbožný a horlivý
kněz a dobročinný lidumil kanovník Dr. František Hipler, jenž pro
svou vřelou úctu k sv. Vojtěchu a pro své styky s naší literaturou
svatovojtěŠskou zasluhuje, abychom mu věnovali také u nás čestnou
vzpomínku.
František Hipler narodil se ze zámožné rodiny v městě Allensteinu ve východní provincii pruské 17. února roku 1836. Navštěvoval
gymnasium v Braunsberku, potom studoval na universitách ve Vratislavi
a v Múnsteru a na bohoslovecké fakultě v Braunsberku filosofii a theo
logii, věnoval se praktické a ascetické přípravě pro duchovní stav
v kněžském semináři v Braunsberku, a byl dne 22. srpna roku 1858
od biskupa Geritze na kněze posvěcen. Po krátkém kaplanování v Pestlinu odebral se již r. 1859 opět na universitu v Míinsteru a odtud do
Mnichova rozmnožit svých bohosloveckých vědomostí. Dosáhnuv hod
nosti doktorské byl v letech 1861—64 kaplanem v Královci, potom
(1864—69) prefektem biskupského konviktu studujících v Braunsberku
a subregentem kněžského semináře tamtéž. Dne 29. července r. 1869
jmenoval ho biskup Krementz ředitelem tohoto ústavu a později vzal
jej s sebou jako svého theologa k vatikánskému sněmu do Říma. Roku
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1886 udělil mu Dr. Thiel, byv zvolen za biskupa, uprázdněný kanonikát při kathedrálním kostele ve Frauenburku a svěřil mu mnohé
úřady, které Dr. Hipler ke zdaru kapitoly a diecése až do své smrti
spravoval.
Kanovník Hipler od svého mládí s mravenčí pílí shromažďoval si
bohaté poklady vědomostí, v neúnavné práci strávil svůj život, a tím
stal se mužem veleučeným a spisovatelem velice ploduým. Obzvláště
zanášel se dějinami své rodné země, Varmie ve Východních Průších,
a dějinami polskými, jakož mezi Prusy a Poláky vyrostl, působil a pra
coval. Jeho rodiště Allenstein bylo (Jříve převahou národnosti polské,
takže od mladosti znal polský jazyk a později hleděl se v něm ještě
zdokoualiti. Studuje pilně v archivech ve Vídni, v Královci a v Kra
kově šel s velikou pietou za stopami varminských biskupů Dantiska
(f 1648), Hosia (f 1679), Kromera (f 1589) a jiných, a neméně
o slavného Koperníka, blahoslavenou Dorotu Montavskou (f 1394) a
jiné vynikající duchy pruskopolského severovýchodu se zajímal. Než
daleko by nás vedlo, kdybychom chtěli šíře líčiti literární činnost
Hiplerovu, a proto přestaueme na stručném vypočtění důležitějších
spisů od něho vydaných nebo vzdělaných.
Již jako bohoslovec vydal Hipler „Carmiua lyrieau Jakuba Balde
(Münster 1856) a přeložil „Varminského biskup i Jana Dantiska a jeho
přítele Koperníka duchovní básně“ z jazyka latinského do němčiny
(Münster 1857). Později následovaly : N. Kopernikus und M. Luther
(68); Spicilegium Copernicauum (73); Die Biographen (73) und Por
traits des N. Kopernikus (76); Theatrum virtutum Stanislai Hosti (79) ;
Stanislai Hosii .... Epistolae (společnou prací s Drem Vincencem Zakrzewskim vydány byly dosud dva díly, v Krakově 1879 a 1886); Die
deutschen Predigten und Katechesen der erml. Bischöfe Hosius und
Cromer (86); Monumenta Cromeriana (92); Johaunes Marienwerder
uud Dorothea von Montau ; Leben der seligen Dorothea vou Preussen
(Braunsberg 65); Litteraturgeschichte des Bistums Ermland (71);
Grabstätten der erml. Bischöfe (78); Christliche Geschichtsanschauung
(spisy Görres-ovy společnosti 1884), čemuž mělo následovati rKristus
ve světových dějinách“, dle soudu Hiplerova kniha z uejdůležitějších a
nej vděčnějších úkolů našeho věku i všech budoucích. — Ale těmito
spisy není literární činuost kanovníka Hiplera vyvážena. Milovník
vlastivědy vstoupil záhy do spolku pro dějepis a starožitnosti Varmie,
který má svůj orgán „Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde
Ermlands“. Do tohoto časopisu napsal Dr. Hipler téměř každého roku
delší pojednání jako: „Analecta Varmiensiatf (V. 316—488); Die
Biographen des Stanislaus Hosius und Kopernikus (VII. 113—176);
Boga rodzica, Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene
älteste polnische Marienlied (XI. 628—557) a jiné. Od roku 1865
byl Dr. Hipler ve výboru a od roku 1861 předsedou dotčeného histo
rického spolku varminského. Kromě těchto věcí r. 1869 založil a po
plných třicet let vydával „Pastoralblatt für die Diöcese Ermlandu,
ve kterém nejenom drahé syé spolubratry k duchovnímu životu vedl a
jim v pastýřském úřadě mnohou dobrou radou přispěl, nýbrž opět
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mnohá pojednání a četné zprávy z oboro církevního dějepisu Varmie
v něm uložil, takže jest měsíčník „Pastoralblatt“ nezbytným bohatým
pramenem a archivem pro dějiny diecéze varminské.
♦
*

Zanášeje se takto Dr. Hipler s patrnou zálibou a s příkladnou
horlivostí církevními dějinami východních Prus, obracel také zvláštní
pozornost k prvnímu apoštolu, muceníku a patronu Prusů,
sv. Voj
těchu. Ano kanovník Dr. Hipler byl srdcem, slovem a životem
vroucím ctitelem sv. Vojtěcha, jak máme o tom několik milých
dokladů.
Výše uvedený „Pastoralblatt ftir die Diócese Ermland“ postavil
pod ochranu sv. Vojtěcha, když na prvních jeho stránkách líčil sv.
Vojtěcha jako kazatele a podal u veřejnost jeho krásnou „homilii ke
svátku sv. Alexia“. V následujících ročnících častěji mluví o sv. Vojr
těchu, hlavně v ročníku XXII. (1890), v němž obšírně' na základě
nejstarších pramenů vypisuje jeho život a umučení, a v ročníku XXIX.
(1897) u příležitosti ÓOOletého jubilea blažené smrti sv. Vojtěcha. Ten
kráte napsal také pěkný článek „Zum St. Adalbertsjubiláum“ do vě
decké přílohy denníku „Germaria“ (ze dne 22. dubna 1897 č. 29),
ve kterém vyslovuje přání, aby veřejná církevní úcta sv. Vojtěcha se
rozšířila po všech diecésích pruských, ano po celé církvi.
Tato pojednání páně Hiplerova dala také podnět k našim
pracím „O úctě sv. Vojtěcha v Průších“ a „Homilie sv. Vojtěcha ke
svátku sv. Alexia“, i ke vzájemnému si dopisování. A tu jsem teprve po
znal, jak pilné a vřele zabývá se Dr. Hipler svátým Vojtěchem. Musil
jsem mu vypsati všecku mi známou novější českou literaturu svatovojtěšskou, později zaslati mu svá pojednání uveřejněná v „Blahověstu“,
a v roce jubilejním všecky publikace a zprávy týkající se oslavy ju
bilea sv. Vojtěcha u nás Ale kanovník Hipler také platných služeb
prokázal našim vydavatelům nádherného díla „Album Svatovojtěšské“
a poslal mi jubilejní spisy a zprávy z Prus, jimiž jsem posloužil spi
sovatelům nej novějšího díla „Sv. Vojtěch, druhý b:skup pražský, jeho
klášter a úcta u lidu.“ Když jsem svého času s ním sdělil, žé se tento
spis chystá, důtklivě mne žádal, abych mu ho, jakmile vyjde, zaopatřil
a k tomu ještě uějaký „čcskb-némecký slovník“................ Knihy obdržel,
ale dlouho se s nimi bohužel netěšil, ježto brzy potom byl za sv. Voj
těchem na věčnost povolán.
A tu přicházíme k poslednímu důkazu vřelé lásky pana kanov
níka Hiplera k milému našemu sv. krajanu.
Dokončiv v prosinci (minulého léta) třicátý ročník časopisu
„Pastoralblatt“ složil jeho redakci, a za tou příčinou v posledním čísle
(Nro. 12. 1. December 1898) se loučí se svými čtenáři v článku
„Der h. Adalbert und die Verehrung der Heiligen.“ V této úvaze
líčí sv. Vojtěcha, kterak se s mnohými svátými muži svého věku setkal
a hroby mnohých svátých navštívil, a projevuje své vroucí přání, aby
se jeho úcta po celé církvi, především po diecesích pruských rozší
řila. Ale z jakéhosi měkkého, smutného tonu této úvahy lze zároveň
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poznati, že se tu Dr. Hipler — ač nevěda nebo nechtěje — nejenom
ge svými čteDári, nýbrž i s životem loučí.
P. Method Vojáček O. S. B,
Pochybná ordinace. — Pontificale Romanum v rubrice „De
ordinatione piesbyteri“ předpisuje toto: „Omnium manibus unctis et
consecratis, Pontifex policem mica panis tergit; tum tradit cuilibet
successive Calicem cum vino et aqua et Patenam superpositam
cum Hostia, et ipsi illam accipiunt inter medios digitos, et cuppam
Calicis et Patenam simul tangunt, Pontifice singulis dicente: Accipe
potestatem offerre sacrificium Deo etc.“ A tu při jedné ordinaci stalo
se, že ordinandum podán byJ spolu s patenou a hostií kalich bez vina
z pouhé neopatrnosti caeremonářů. Nikdo o tom nevěděl, až teprve
večer se na to přišlo, když ordinovaní byli se již rozešli, nemajíce o
defektu tom ani zdání. I obrátil se biskup ordinovaných na posv. Sbor
inquisiční s dotazem: I. An possit acquiescere? Et quatenus negative:
II. Quid agendum in praxi. A posv. Sbor, vyslechnuv a uváživ votum
konsultorfi, odpověděl dne 11. ledna 1899 na obojí dotaz takto: „Ad
I. eť II.: Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto, quocunque die, facto verbo cum Ssmo, ut sup
pleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro missis cele
bratis a sacerdotibus ordinatis in casu.“ A sv. Otec dne 13. ledna
1899 rozhodnutí to schválil a žádanou milosr udělil.
.
Dr. Pumpách.
Výbor Dědictví sv. Prokopa v Praze konal dne 10. června
1899 v kníž. arcib. semináři 82. schůzi, kterou řídil místostarosta Mons. Dr. Frant. Krásí. Přitom i byli hlenové výboru:
Mons. Dr. Doubrava, prof Drozd, farář Ekert, rektor Farský,
velmistr Dr. Horák, hl farář Dr. Knobloch, prof. Dr. Kryštůfek, Mons. Lelmer, provincial Philipp, prof. Dr. Sýkora,
duchovní správce Sittler.
Po přečtení a schválení protokolu minulé schůze, výbo
rové věnoval předsedající zbožnou vzpomínku v Pánu zesnu
lému členu výboru P. Ivanu Wagnerovi, knězi řádu premon
strátského, bibliotekáři Strahovském^
Jednatel Mons. Dr. Doubrava podal zprávu o běžných •
věcech Dědictví se týkajících. Vyřízeny došlé žádosti za da
rování a za snížení krámské ceny knih.
Pokladník rektor Farský přednesl zprávu účetní a po
kladní. Od 1. ledna 1899. přibylo 2241 zl. 25 kr, vydáno 1956
zl. 31 kr; čistého příbytku bylo ‘-84 zl. 94 kr. Jmění Dědictví
obnáší dne 10. června 1899 úhrnem 93.261 zl. 1612 kr.
Místo zemřelého P. Wagnera zvolen do výboru Dědi
ctví kanovník koleg. kapitoly Vyšehradské kníž arcib. konsistor. rada p. Josef Kuchyňka.
„Časopisu katol. duchovenstva“ a „Katolickým Listům“
povolena i na rok 1899 subvence.
Za. podíl údů Dědictví na rok 1899 přijat spis odborem
'vědeckým posouzený; do tisku bude dán však až později, až
projednány budou některé potřebné věci s p. spisovatelem.
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Výkaz vkladů Dědictví sv. Prokopa od 18. ledna do konce
června 1899. — Bedrna Josef, koop v častolovicícb, d. vkl. 10 zl.
Urválek Frant., far. v Kohoutové, dopl. 15 zl. Hejčl Jan, kněz ve
Frintaneu ve Vídni, dopl. 5 zl. Karlík Josef, koop. v Ratajích, d. vkl.
5 zl. Doležel Karel, koop. ve Zborovicích, d. vkl. 5 zl. Hekela Alois,
koop. v Neplachovicích, d. vkl. 5 zl. Hájek Eduard, koop. v Doubravníku, d. vkl. 5 zl. Jednota kat. Česk. učitelstva pro král. česk.
1. vkl. 10 zl. Musikář Jakub a jeho manželka Barbora, c. k. listonoš
v Břeclavě (Morava), 1. vkl. 5 zl. Kalvoda Fraut., docent v bisk.
sem. v Brně, dopl. 20 zl. Svoboda Adolf, kápl, ve St. Boleslavi, d.
vkl. 10 zl. Melich Frant., kápl, v Hořicích, d. vkl. 10 zl. Petrle
Frant., koop. v Osové Bytyšce, d. vkl. 5 zl. Mikolášek Václ., far.
v Markvarticícb, dopl. 10 zl. Biedermann Maxmil., kat. v Příbrami,
d. vkl. 10 zl. Kučera Frant., koop. v Kloboucích u Brna, d. vkl. 10
zl. Středa Jan, koop. v Heřmanicích, d. vkl. 10 zl. Halama Vincenc,
koop. v Ostřetíně v Čech., d. vkl. 10 zl. Fechtner Václav, sloužící
v klášteře B. S. P., 1. vkl. 5 zl. Suchomel Frant., katech. vNýřanech,
d. vkl. 10 zl. Forst Anton., kat. v Nendeku, d. vkl. 15 zl. Lakota
Jos., koop. v Milonicích (Mor.), d. vkl. 10 zl. Hájek Ed., koop.
v Doubravníku (Mor.), d. vkl. 5 zl. Krč Jan, koop. v Branticích (R.
Slezko), dopl. 35 zl. Průcha Alexander, kápl, v Rokycanech, d. vkl.
20 zl. Kratochvíl Frant., kápl, v Chrasti, d. vkl. 10 zl. Řezníček Jan,
kat. ve Vamberku, d. vkl. 15 zl. Uher Prokop, alum. sem. Pražek.,
1. vkl. 5 zl. Kristek Tom., kápl, v Rohli (Mor.), dopl. 10 zl. Svatoš
Arnošt, kněz řádu Kap., dopl. 10 zl. Gymnasij. knih, v Jindř. Hradci
jako véčný úd., d. vkl. 10 zl. Smath Josef, adm. v Touškové, d.
vkl. 10 zl.
Jos. Farský, t. č. pokladník.
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Recense — Rozhledy.

Beinhold Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem
(1100—1201).
Teprve naše doba přehlíží v žádoucí úplnosti různojazyčné prameny, západní i orientalské k dějinám po vznešených
oněch dob, které nazýváme válkami křížovými, a proto teprve
za naší doby možno si učiniti pravý obraz pohnutého dvěstěletí, ve kterémž středověká Evropa podala nejskvělejší
obraz ryzího, k oduševněné idei hledícího nadšení. Zejména
pak všechen zájem historický odnáší se k obdivuhodnému
výtvoru onoho nadšení, ku království Jerusalemskému a jeho
franckým lenním řádům, vštípeným sice na cizí půdu, ale zakořenělým tak hluboce, že přes veškery vnitřní nehody a ústavičná protivenství mohamedánského světa, z dočasné své apa
thie vyburcovaného, udržely se po 200 téměř let, ano na Kypru
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a Rhodu dotrvaly i novověku a podlehly teprve největšímu
rozmachu tureckého půlměsíce.
Proto vděčni jsme berlínskému professoru Röhrichtovi,
který věnovav veškerý život svůj studiu literatur poutníckých a pramenů k dějinám království Jerusalemského hledí
*)
cích,
vylíčil svrchovaně zajímavé dějiny tohoto křesťanského
státu ve spise rozsáhle založeném, v němž poprvé všechny
prameny jsou k vývodům dějepiscovým přibrány. Do nej men
ších podrobností podán tu svrchovaně zajímavý a poučný
obraz nerovného zápoleni západoevropského rytířství s
bojovníky islámu. Není to úloha snadná, uvážíme-li, že
historik těží poznáni své ze dvou zásadně různých, stejně
však stranných zdrojů, nebo skladatelé chronik a memoirů
západoevropských pohlíželi na líčené události ze stanoviska
rovněž subsumovaného jako mohamendánští letopisci dob
Saladinových i sám Abulfída; nad to stižen jest úkol
historika válek křížových, není-li sám příslušníkem katolické
církve.
Ve všech těchto příčinách dlužno vydati Röhrichtovi
plné uznání. Podjali se úkolu svého se vzácnou objektivností
a pevnou rukou rozdělil tím i světlo mezi účastníky velikolepého zápasu. Sám jsa Němcem a protestantem, dovedl se vy
šinou ti na povznesené stanovisko historického soudce a uznává
po zásluze, čím proslavili se velicí bohatýři obou stran a všech
evropských národů On neskrblí chválou pro hrdinnost Ri
charda Lvísrdce, Fridricha švábského, Leopolda VI. rakou
ského, Edvarda I. anglického a Ludvika IX. Svatého, an
spravedlivě posuzuje obětavost a sebezapření starších králů
jerusalemských, Balduinů I. — IV., Amalricha I. jakož i sebe
zapření rytířských řádů, kteří s bezpříkladným nadšením krev
svou pro ideu křesťanského panství ve svaté zemi prolévali,
než Röchricht jest i práv bojovníkům islámu, zejména sultánu
Saladinu a jeho synu Malíku el-Kamil.
Líčení Röhrichtovo jest zvláště případné drobnomalbou
svou. Bohatý soujem události, křížové války charakterisující,
vypisuje Röhricht do podrobná a objektivně, zřídka pak při
náší úsudek vlastni; a rovněž pilně snáší Röhricht všechna
jména vlastníkův a po zásluze uvádí činy jejich. Zvláště pe
člivě vypisuje činy Členů rytířských řádů, na jichž bedrách
v prvé řadě spočívala obrana svaté země. Také zásluhy
západního duchovenstva vytýkají se náležitou měrou, že
spisovatel nezatajuje stinných stránek, které se jevily zvláště
v řevnění o patriarchálný stolec jerusalemský. Spory tyto
Škodily velice věci křesťanské, jako i řevněni, mezi jednotli
vými křesťanskými vladaři, zvláště mezi králem Quidonem
*) Röhricht zná důkladně i veškery poutnické spisy české, jež uvede po
zásluze v novém svém spise, ^Die deutschen Pilgerreisen“ nadepsaném,
který v krátce má býti vydán.
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Lungnanským, který hlavně zavinil, že Jerusalem upadl
do rukou Šaladinových, a markrabím Konrádem Montferatským, jenž za zády Richarda Lvísrdce neostýchal se jednati
se Saladinem.
Hlavni příčiny, proč přes veškeren héroism obětavých
křižáků křesťanské panství v Jerusalemě a v Sýrii se neudr
želo, shrnuje Röhricht ve dvou momentech: především ve znemravnělosti domácího křesťanského lidu, který měl činiti hlavní
podporu trůnu, zvláště kupců z různých měst vlašských, kteří
krvavě se potírali o hamižný zisk před tváří nepřítele vítězně
postupujícího a terrorisovali i ideálně zaujaté poutníky
západní, a ve druhé řadě v neblahém sporu papežů s císařem
Fridrichem II. Hohenstaufským a jeho potomstvem, kterýž z ve
liké části přenesen byl do zemí syrských a tam nesmírné spousty
spůsobil. Jen obdivuhodnému nadšení západu a heroismu řá
dového rytířstva jest přičisti, že udrželo se křesťanské panství
na půdě základů prosté po 200 téměř let.
Jest s podivením, že předkové naši tak nepatrnou měrou
súčastňovali se výprav palestinských. Ve spise Röhrichte vě,
čítajícím 1105 stránek velikého formátu, jen na jediném místě
’ jest zpráva o Cechách a sice o poselství Otakara II. k sultánu
bahritských Mameluků v Evropě Bibassovi, jemuž král český
poslal bobří kožešiny a za to prosil o některé ostatky Svaté.
v Přemyslovci ovšem raději pomáhali Němcům ubíjeti Slovan
polabských.
Dr. J. V. Prášek.
Čítanka dospívajícího jinocha. Na památku padesátiletého pano
vání Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa 1.
mládeži Českoslovanské sepšal Dr. František Doubrava, kněz
z řádu rytířů Maltezských. Cena 1 zl. V Praze. Tiskem
Karla Reyla. Nákladem vlastním. L. P. 1898.
Ze naše mládež, zejména dospívající, mnohého návodu
potřebuje k moudrému uspořádání života, o tom zajisté nikdo
zkušený života a společenských poměrů nebude pochybovati.
Spisovatel svrchu jmenované čítanky se o to pokusil, a my
slíme se zdarem pokusil, pravidla života pro dospívajícího jinocha
ve směru náboženském, mravném a společenském v této knize
sestaviti.
čteme tu mnohou vzácnou pravdu, o níž žádoucno, by
křesťanský jinoch hluboko v srdce si ji vštípil. Jen v příčině
rozdělení látky bychom byli sobě přáli, aby obsah její v ka
pitoly stejnoměrnější a kratší byl rozdělen. Historické reminis
cence mohly býti stručněji podány. Velice se zamlouvají a
jsou na svém místě pravidla o slušnosti, na konci spisu (IV.
část jeho) vytknutá. Sloh celého spisu jest plynný, správný
a úplně odpovídá účelu spisu a čtenářstvu, pro než kniha jest
sepsána.
Jan Drozd.
Geschichtlicher Führer. Alphabetisch geordnet und besonders
für das katholische Vereinsleben bearbeitet auf Grund des
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neuesten Quellenmaterials. Von Paul Sieberts. Stuttgart.
Süddeutsche Verlagsbuchhandlung (Dan. Ochs) 1899.
Tři němečtí spisovatelé, Pavel Sieberts, Matěj Erzberger
a Alfons Schwarz, počali vydávati dílo: „Geschichtliches, so
zialpolitisches und apologetisches Nachschlagewerk
,
*
jehožto
první díl vydán pod názvem: „Geschichtlicher Führ er Á. Pama
tuji se, jak svého času Hlavinkovy: „Bludy a lži v dějinách“
(Brno 1888) způsobily rozruch po Čechách i Moravě. Liberá
lové, nekatolíci a nevěrci dílo tupili, katolíci pak, zejména
kněžstvo, je velebili, pilně kupovali a četli. „Geschichtlicher
Führer“, jehožto první vydání, jak spisovatel jeho sám mi
písemně sdělil, bylo rozebráno v šesti nedělích, jsou bludy a
lži v dějinách sestavené dle jednotlivých hesel alfabeticky,
podány stručně, jasně, logicky, přesvědčivě a účinně. Kniha
určena jest katolickým spolkům a proto sestavena alfabeticky,
aby případně i do schůzí veřejných — sociálně demokratických
— se mohla vžiti a tu ihned toho, kdo by kat. církev proti
útokům nepřátel veřejně obraňovati chtěl, v brzce poučila,
neb všecky protidůvody od katolíků uváděné jemu v celku
podala, tak že obrana jeho bude vždy věcná, vědecká a prav
divá. Nejčelnější katol. němečtí spisovatelé historičtí'jsou tu
citováni vedle dlouhé řady citátů i ze spisovatelů protestant
ských a církvi nepřátelských. Rozhodně, myšlenka Siebertsova
je velmi dobrá a přinese pro kat. vědomí, pro jeho upevnění
i šíření hojného užitku. Není možno vypočítávati všecka hesla
(je jich všech 92), nebot by posudek stal se velmi obšírným.
Poukáži jen na dvě a to na 38. (str. 182), jež pojednává o ne
šťastném mistru Janu Husovi, a na 6, jež líčí nám dle pravdy
papeže Alexandra VI. (str. 21). O Husovi dokazuje p. spiso
vatel: 1. že byl kacíř a heretik, 2. že učeni jeho bylo revoluční,
3. že v Kostnici nebyl odsouzen církevní, nýbrž světskou mocí
k upálení na hranici, dále 4. pojednává o Husově „glejtu“ a
posléze o nepravdivé zásadě připisované koncilu kostnickému,
že „kacíři nemá se ve slově dostáti“. K důkazu a pojednáni
o Husovi použito všech německých kat. spisovatelů historických
i některých protestantských; z českých cituje se pouze Palacký
a to, jak samo se vyrozumívá, dle „Geschichte von Böhmen“.
I Höfler dosti Často se cituje. Důkladností vyniká pojednání
o Alexandru VI. Cituje se : Kraus, Pastor, Guicciardini, Reumont, Hergenrother, Möhler, Kirchenlexikon (Wetzer, Welte),
Alzog a Gregorovius. Spisovatel doznává jeho skutečné chyby
(privátní nepocestný život, nqpotismus, simonii), ale zastává
tohoto papeže (i proti Hergenrötherovi!) co se týče snahy po
zvelebení papežského státu, papežských budov, dbalosti o či
stotu učeni, slavení církevních slavností (milostivého léta atd.k
Posléze pak vyvrací námitku, „povídačku z říše bájek“, že.
Alexander VI. byl otráven. Dílo, jak z ukázek patrno, odporučuje se samo sebou. Předsedové katol. spolků najdou tu hojné
látky ku přednáškám! Na konci. — per transenam — připómí-
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nám, že dílo toto vyjde i v českém jazyku. Obdržel jsem totiž
od p. spisovatele právo ku překladu. Překlad na některých
místech různými články o dějinách českých rozšířím a i české
spisovatele, pokud o věcech sem spadajících psali, uvedu.
Václav Oliva.
Pět let činnosti pro myšlenku zachováni starobylého a uměle
ckého rázu král. hlav, města Prahy. Pamětní spis o pracech

a snahách „Pražského klubu“ ve směru tom. Napsal Dr.
Luboš Jeřábek. V Praze 1899. Tiskem národní tiskárny a
nakladatelstva. Nákladem Pražského klubu.
Na nepatrnou tuto na pohled knížečku o 71 stránce
v malém formátu upozorniti nebude zajisté od místa, poněvadž
zabývá se otázkou, jež stala se za posledních dob velice pal
čivou. Snaha dle jisté šablony modernisovati velká města
uchvátila také obvatelstvo Pražské a její zastupitelstvo a této
snaze padlo za oběf mnohé krásné dílo umělecké dob minulých
a při důsledném v tom počínání padl by snad za obět všechen
starobylý ráz hlavního města našeho. Tu jali se někteří vzdě
lanci a umělci v posledních letech pěstovati myšlenku zacho
vání starobylého a uměleckého rázu král. hlav, města Prahy.
Myšlenku tu však také mnohou činností osvědčili a pečovali
o to, aby se stala pokud možno všeobecnou, což se vyličuje
v tomto spisku pérem obratným a svědčícím o tom, jak ve
lice p. spisovatel touto myšlenkou jest proniknut. Proto zaslu
huje tento spisek všeobecného povšimnuti.
Jan Drozd.
Die Inquisition und ihre Gegner. Von Dr. C. A. Schelbicky.
draž, 1899. Verlag von Ulrich MosePs Buchhandlung. (J. Mayerhoff.) Preis 10 kr. ó. W.
V „Nár. Listech“ dr. P. Durdík téměř každé neděle od nového
roku 1899. píše o poměrech španělských, buše tu při každé příležitosti
do „klerikálů“ španělských i do „svaté inquisice“. (8rv. jeho článek
o inquisici v „N. L.“ dne 30. dubna 1S99.) Jako dr. Durdík, jednají
i jiní liberálové, s nimi spojení židé, evangelíci, sociální demokraté
atd. Stokrát byly vyvráceny z kat. strany (Hlavinka: Bludy a lži
v dějinách) námitky proti inquisici, ale liberální svět opakuje je znovu
a znovu. Podobně je tomu i mezi Němci. Proto zavděčil se velice Dr.
Schelbicky německým katolíkům spiskem shora uvedeným. Spisek je
velmi dobrý. Bylo by třeba přeložiti jej do češtiny a v massách lidu
co nejvíce rozšířiti. Jistě by skutek ten lidu prospěl. Tím spisek
doporučuji.
Václav Oliva.
Katolický spolek tiskový konal dne 22. června výborovou schůzi,
při níž k návrhu vsdp. místopředsedy Msgra Dra Krásla usneseno, aby
„Katol. Listům“ dáno bylo 300 zl.; mimo to k návrhu jednatele Dra
Tumpacha bude vypsána cena 100 korun na poučnou, populárně psanou
práci z kteréhokoliv oboru pro „Hlasy katol. spolku tiskového.“ Termin
stanoven do 1. července r. 1900.

