L. P. 1899.

ROČNÍK XXXX. (LXV )

SEŠIT 7.

Kněz v trestnici.
Píše Josef Kousal.

Úvod.

Měl jsem příležitost, pojednati na tomto miste před ně
kolika lety o odvětví duchovní správy, jež patří rozhodně
k nejinteressantnejším a nejzáslužnějším. Poněvadž dotknul
jsem se věcí, jež mi tehdáž stály nejblíže, scházel pojednáním
těm systém, což bych při této příležitosti rád napravil. Budu
psáti jakýsi návod či instrukci, v niž by nahlédnouti mohl
ten, jenž o službu v zemské trestnici ucházeti se míní, neb
i ten, kdo povoláním svým krajské trestnici byl přidělen.
)
*
Kdož podobnou službu nastupují, dostávají do rukou in
strukci, t. j. návod, jak má dle přání vlády kněz svůj duchovní
úřad konati. Že instrukce ta jest juristický imperativ, v němž
úzkostlivě k tomu se hledí, aby se neřeklo o slovo více neb
méně, aby se duchovnímu vymezila sice nějaká pravomoc, ta
však aby nepřišla v kollisi s instrukcí jiného úředníka, netřeba
připominati. Než jiná jest řeč paragrafů světských, jiná zákona
Božího. Taková instrukce je vlastně umělou konstrukcí, a kněz
teprv po delším čase svého působeni porozumí jí tak, že se
nedá za nějaký ten paragraf chytiti. Zákony se musí studovati
pomoci lupy.
Avšak k věci!
Jak Grellet Wammy praví, třeba, jako v celé dobročin
nosti, i v trestnictví rozeznávati tři doby: 1. Dobu před Kri
stem Pánem, dobu to frází a filosofických theorii, 2. dobu
křesťanskou až do tohoto století, kdy pracovala církev sama
bez vlád, 3. dobu naši, kdy se stát i církev aspoň v trestnici
sešly a svorně pracuji ku povznesení člověka kleslého. Nej
dříve zavedena stabilní duchovni správa od státu v trestnicích
*) Použito jako pramenů Jablonovského, Grellet Wammyho. Ristelhuebraj
Krause.
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v Anglii (r. 1770). Dnes koná duchovní správa trestnic ve
všech státech kulturních nikoli pouze dílo apoštolské a chari
tativní, nýbrž jest spolu povolaným a předním činitelem
v kázeňském řádu k dosažení cíle, jenž druhdy byl neznám,
ale jenž stojí dnes nejméně na témž stupni, jako cíl vindikativní — cíle edukativního. Ani zednářští fanatikové ve Fran
cii, kteří Boha ze škol odstranili a místo positivního nábožen
ství státní morálku zavedli, neopovážili se na duchovní správu
v trestnici sáhnouti; tam jest jim kněz přece jen dobrý.
Chování pouze zákonité jest ceny pochybné; ono musí
býti založeno nejen v rozumu, ale i v srdci člověka;.pak
stává se teprv mravností. Náboženství je strom, ovoce jeho je
mravný život člověka. Jak možno, aby vyrostlo ovoce beze
stromu? Položití pevný základ ve svědomí dovedou jen posi
tivní náboženství, a z těch křesťanství v první radě. „Stát bude
míti jen tenkrát dobré občany, bude-li míti dobré lidi“, praví
Kraus. Dobré lidi dovede vychovati jen náboženství, a poně
vadž v trestnici jsou lidé většinou hluboko kleslí, musí je ná
boženství znovuzroditi, a to jest nej vyšší cíl pastorace v trest
nici. Aversio a crěatura et conversio ad Deum. Co zavedly
vlády ku polepšení trestanců, to je vše původním majetkem
církve, jako mlčení, práce, modlitba-atd. Polepšovati vězně bez
náboženství netroufají si ani zednáři, poněvadž vědí, že by
jim takový pokus přišel draho a vymstil se na nich jediných.

Organisace duchovní správy v trestnici.
Zvláštní pole pastorálního působení vyžaduje i zvlášt
ních schopností, zvláštních tělesných i duševních vlastností,
zkušeností psychologických, znalosti lidí, zdraví, přiměřeného
zevnějšku, důvěry v Boha a trpělivosti.- Duchovního vězeň
ského ustanovuje vláda k návrhu duchovních představených a
vyhražuje si právo v případě, že by neodpovídal, odevzdati
jej k disposici. Je-li úřad tento pouze vedlejším zaměstnáním,
jako k. př. v našich krajských věznicích, a koná-li se za pouhé
uznání, nemohou se ovšem činiti se strany státu ani žádné ná
roky a je jím ten, koho duchovní správce místní k tomu usta
noví. Všude jinde ve velkých trestnicích ustanovení (Juchovní
jsou spolu státními úředníky v organickém statusu úřednictva
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s nároky na pensi a pětileté přídavky. Služné jejich, není
všude stejné; v Německu 1800—5100 Mk. V Bavorsku dostá
vají vězeňští duchovní po 10 letech titul: „Královský farář“.
Do pense obyčejně nikdo nedoslouží a vidí se to rádo, us.toupí-li
na starší léta mladší síle. Při kompetenci o beneficia mají
ovšem přednost. Nejlépe jsou na tom v Anglii, kde po desíti
leté službě odcházejí s celým výslužným (3000— 9000 Mk.!)
do pense. Náboženský fond v Rakousku vytvořil v tom ohledu
velmi neštastné poměry. Ač duchovní slouží výhradně státu,
je placen z náboženského fondu a plat jeho odpovídá kongrue,
totiž 700—800 zl., s aktivním přídavkem, svítivém a palivem,
dohromady tedy 1000—1125 zl. Plat tento nebyl by právě
k zahození, kdyby byl spojen s pensi a pětiletými přídavky,
po případě s nějakým jiným povýšením neb služného zvýše
ním. Při dvanáctiletých studiích a několikerých zkouškách
dívati se, jak mladiství úředníci, obyčejně s kadetní školou,
postupují a stávají se částečně i představenými kněze, to nikdo
dlouho nevydrží? Netrpí-li častou změnou zájem služby samé,
jest otázka, na niž i laik snadno odpoví. Dívati se v tom se
šněrovaném životě velkého, na vojenské disciplině založeného
ústavu v ty prohlubně tělesné i duševní bídy a poblouzení f
vzdoro váti, a k tomu ještě trpělivě a laskavě vzdoro váti těm
přemnohým nepřátelským pohledům, v postavení tedy, ne
zrovna přetíženém, ale velice unavujícím, zodpovědném a i ne
bezpečném, to se dá dobře dělati nejvýš 10 —15 let, ač-li ovšem
se člověk nechce státl nádenníkem, jenž si naposled už ani
při tom nic nemysli.
Dle instrukce by kněz svou moc v státním vězeňském
ústavů nemohl vysoko ceniti; jet opravdu jen kolečkem, jež
pomáhá celý stroj den ode dne hnáti. Nicméně zdají se na
vyšších místech působení jeho lépe ceniti než v ústavě samém.
Obrátí-li se výše a dovede-li toho dobře, může býti jist, že
mnoho zmůže. Ostatně padá i zde osobní autorita velice na
váhu. Duchovní jest členem konference, domácí kommisse, zku
šební školní kommisse, v Německu někde i inspektorem školy
v ústavu, aneb aspoň. jakýmsi visitatorem, jehož právo sáhá
i na předměty učitelů, jimž učební plán potvrzuje a podpisuje?
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materiál škole přiděluje atd. V Anglicku jsou školy v trestnici
bez výjimky podřízeny chapelainovi. Církevní visitační právo
se rovněž jinde nejen uznává, ale i vykonává; u nás teprve
v poslední době hlásí se okresní inspektoři ke svému právu a
jsou přítomni půlletní školní zkoušce. Totéž právo měli by si
hájiti i okresní vikáři. V technickém oboru svém je ovšem
kněz samostatný, t. j. pouze duchovni své vrchnosti zodpověděn,
jinak však podřízen je řediteli, státnímu návládnímu jako domá
címu kommissaři, vrchnímu státnímu návladnímu jako vrchnímu
kommissaři trestnic v zemi, a ministru spravedlnosti.

Poměr vězně k náboženství a k duchovnímu správci.
Poněvadž jest náboženství poměr člověka, svobodnou
vůlí nadaného, k Bohu, nebude a nemůže ani v trestnici někdo
k náboženství býti nucen. Nicméně musí se lidem tak velice
zanedbaným a pokleslým podati příležitost, aby se učili Boha
znáti, své chyby napraviti a vášně přemáhati. Kterak uvěří
v Toho, o čemž neslyšeli ? A kterakž uslyší bez kazatele ? A
kterak budou (tito) kázati, nebudou-li poslání?
Nutí-li se, aby službám Božím obcovali, nenutí se k vůli
náboženství, nýbrž k vůli domácímu řádu, jenž o těch, kteří
se služeb Božích ůčastniti nechtějí, ničeho nepředpisuje. Není
dobrodiním, vnutiti nemocnému lék, jejž on přijmouti se zpě
čuje ? Mnohý vězeň v pošetilé pýše, v předsudku, jejž si ze
světa přinesl, v zoufalé náladě neb z jiných pohnutek zdráhal
se z počátku, ku konci pak byl vděčen a na neděli se těšil.
Obcování službám Božím nesmí býti zůstaveno svobodné vůli,
ježto by nejhorší živly zvítězily, tak že by do kostela vůbec
nikdo snad ani nešel. Modlí-li se kdo v kostele, to ovšem kontrolovati nelze, aby se však každý vězeň v kostele uctivě
choval, to je požadavkem domácího řádu a provádí se velmi
přísně. Přijímání sv. svátostí jest ovšem svobodné. Vystoupení
z církve neb změna náboženství jest i v trestnici možná, fak
ticky se však neprovádí, ježto téměř každého, kdo s něčím
podobným přijde, možno považovati za člověka duševně cho
rého neb prohnaného darebu, jenž si od této změny nějaké
ulehčení aneb aspoň změnu v posavadním životě slibuje.
K jednotlivým konfessim není ostatně nikde tolik ohledů,,
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jako v Rakousku. Aby pro dva turecké kadety vydržoval se
ve Vídni zvláštní hodža, jenž bere gáži ' setníka první třídy,
to je možno jen u nás. Zvlášť dobré to mají v trestnici židé ;
v neděli a ve svátek nepracují, a o svých svátcích nepracují
rovněž. V neděli a ve svátek dostávají maso, a o jejich svát
cích importuje se jim strava košer. V Německu na ně jinak
vyzráli; židé totiž nesmí požívati slaniny, a poněvadž se v ně
meckých trestnicích velmi často slaniny jako omastku užívá,
musí jisti židé na takové dni pokrmy nemastné. Kéž by se
na katolické předpisy náboženské tak dbalo, jako na turecké
a židovské! Za to znám v Čechách ústav — podotýkám,
že není státní
v němž po dvě léta nebylo o pravidelnou
českou duchovní správu postaráno, ac Čechů bylo v něm víc
než Němců. A proč? Protože to bylo v Němcích a německý
v
farář Česky neuměl; dnes přestěhoval se týž ústav do Cech.
Služební instrukce nařizuje, aby kněz každého přibyla v sa
movazbě přijímací navštívil a aby, nahlódna v akta osobní a roz
sudek, jakož i zkuse jeho náboženské a intellektuální schop
nosti, míru mravní kleslosti, duševní otupělosti, neb snad
i zlomyslnosti, podal o něm k účelu školnímu, disciplinárnímu,
někdy i technickému, své dobrozdání. Na tomto prvním setkání
záleží velmi mnoho, neboť se jedná o získáni si důvěry, o pro
klestění si cesty všelijakým býlím zanedbanosti, zloby, předsudkův a j. k srdci člověka, jenž opravdového přátelství snad
nikdy nepoznal. Ovšem že nesmí se od této první rozmluvy
očekávati hotový obrat — něco podobného nepodaří se ani ve
svobodné duchovní správě. V tomto prvním momentu nesmí
vy stoupí ti kněz jako kazatel — leda u zpětilých — ale spíše
jako milosrdný Samaritán, jenž má pro duchovně zraněného
soucit, srdce pro bídu lidstva tlukoucí a jenž dovede mysl,
falešnou resignací ocháblou pozvednouti k důvěře v Boha a
sebe sama. Projde-li s přibylem jeho celý život, vyptá-li se
ho na rodinu, matku, otce, příbuzné, ukáže-li mu účastenství
s jeho, třeba spravedlivým odsouzením, vyzve-li ho k upřím
nosti vůči knězi, jako příteli, k podrobení se domácímu řádu,
k trpělivosti, tu bývá pravidelně na nej lepší cestě. Většina
vězňů, zvláště těch, kteří delší dobu v citty velkých měst
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prožili, přináší si proti kněžskému stavu nedůvěru, ba i antipathii, a tu třeba alespoň pokud se týče osoby duchovního
samotné, odstraniti. Začíti takovému, kdo nebyl od školy u sv.
zpovědi a jenž v této krásné instituci, jako čtenář krvavých
románů, vidí jen mámení lidu, hned s výčitkami, proč se ne
hlásil s ostatními ke správě Boži, nabízeti mu modlitební knihu,
neb docela růženec, pro nějž tyto ubohé duše mají jen posměch,
chtíti vzbudit hned lítost náboženskou v srdci, jež otupělo
i proti lítosti přirozené, — to by nebyla cesta pravá.
(Pokračování.)

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

(Pokrač) Po smrti opata Reinera volbou bratří stal se
opatem Milota (též Milo, Milov), muž moudrý a vážený, jemuž
však pro nešťastný stav země České mnoho trpkého bylo zakusiti. Již totiž za válčení krále Otakara s Rudolfem, zejména
r. 1276, kde Rudolf zamýšleje všestranným útokem zlomiti
moc Otokarovu, a chtěje na oko hlavní vojsko od Rýna přes
Norimberk a Cheb do Cech vésti kázal Norimberskému purk
rabímu všecky pomezní zámky a průsmyky osaditi, nebyly
Kladruby od nepřátel ušetřeny; více však ještě svízelův a útrap
mělo, jak pro celou vlast, také pro Kladruby v zápětí neblahé
ono správcování Oty Braniborského, kde právě kostelům a
klášterům od lupičů Bramboráků bylo trpěti nejvíce, poněvadž
v nich byla Čáka nejhojnějších kořistí. Tak někdy na konci
roku 1278 aneb ze začátku r. 1279 rota německých vetřelců pře
kvapila klášter Kladrubský a zle počala v něm řáditi; tu
z rozkazu opatova opřel se jim s klášterními sluhy kněz Buccobitius, 131) při čemž jeden z lupičů smrtelně poraněn jest,
tak že za týden skonal. Zmíněný kněz, ačkoli vlastní rukou
nezabil útočníka toho, přece k zachování dobrého jména a
uvarování všeho podezřívání obrátil se na Stolici papežskou,
aby prohlásila, že iiregularním není. Papež Mikoláš III. od131) Vukovec?
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kázal pak věc Pražskému biskupovi132) Tobiáši z Bechyně.
Nebyla tato návštěva nezvaných hostí v Kladrubech zajisté
ani první ani poslední; podrobných zpráv však o tom nemáme,
jen o zlých následcích, t. j. o velice bídném stavu kláštera
jest několik věrohodných dokladův, o nichž se dole zmiňu
jeme. Aby míra neštěstí dovršena byla, zdvihl král Rudolf,
chtěje se královny vdovy a země české ujmouti, válku proti
správci země české, při čemž vojsko jeho hluboko do vlasti
vniklo (až po Čáslav); ještě za této války pak dne 23.t června
1280, l33) strhly se v Čechách náramné přívaly, jaké před tím
nikdy pamatovány nebyly, potopily celé kraje, zničily všecka
osení, ano i domy rozbouraly. Mimo toto všecko byla tehda
po několik let neůroda, hlad a mor, tak že se nelze diviti,
132) Připiš papežův, jehož kopie chová se v k. českém museu, tištěn jest
u Emlera (č. 1170) a zní:
Nicolaus papa III. episcopo Pragensi. „Petitio — fratris Buccobitii
presbyteri monachi monasterii Cladurbensis — tuae dioecesis, latoris
praesentium, nobis exhibita continebat, quod cum olim quidam iniqui
tatis filii ad praedictum Cladurbense monasterium armata manu hosti
liter accedentes bona ipsius monasterii vellent nequiter asportare, idem
monachus quibusdam monasterii servitoribus associatis de sui abbatis
mandato ad locum, unde dicti malefactores bona recipere intendebant,
accessit et mota hinc inde discordia, servitores monasterii quemdam
ex ipsis malefactoribus taliter vulnerarunt ibidem, ut post unam ebdomadem vulneratus dicitur expirasse, eodem monacho in mortem seu
laesionem ipsius verbo, signo, voluntate seu facto non dante ad hoc
opem vel operam, consilium, auxilium seu favorem, nisi quia prout
praemittitur, praedictis servitoribus de mandato abbatis ad defenden
dum monasterii sua bona. Ceterum quia nonnulli vas nitentes incru.
stare sincerum, interdum calumniae tenebris lucem veritatis obnubilant,
supplicavit nobis humiliter, non conscientiae suae, quam se super hoc
proponit habere sinceram, sed famae, quae de facili corruptioni sub
jicitur. dum a detrahente mordetuT, per sedem apost. provideri. Quia
vero de facto et facti circumstantiis tu habere poteris notitiam plenio
rem, fraternitati tuae. — mandamus, quatenus iuquisita super praemis
sis diligentius veritate, si rem inveneris ita esse, denunties ipsum pro
pter praemissa irregularitate aliqua non teneri, dummodo aliud canoni
cum non obsistat. Dat. Romae ap. S. Petrum VIII. kal. Maii pontif.
nostri anno secundo.
•
‘3S) Viz Palacký D. II. 1. 228.
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když opat Milo r. 1282 nemoha ani jednu hřivnu k zaplacení
jakéhosi dluhu sehnati, celý mlýn ve vsi Luben dává v zá
stavu;134*) zmíněná ves dostala se vůbec skoro celá židovským
lichvářům do rukou.
Ve strastech dokončil opat Milota život svůj roku 1288,
načež téhož roku nastoupil
Racek I. z Prostiboř „vir stemmate, virtute regendique
dexteritate et morum honestate nobilis“. Také jeho opatování
bylo naplněno starostmi, a bojem. Hned po zvolení svém vy
mohl na biskupu Tobiáši, „ut inpacatis temporibus propter
indigentias et defectus multiplices, quos habent (abbas et con
ventus Cladrubiensis) ecclesiam parochialem in Tusskow, fo
rensi oppido eorum, in qua ius patronatus ad eos spectat,
quamdiu praedictae indigentiae duraverint et defectus, per
aliquem ex fratribus eorum ad hoc idoneum in spiritualibus
et temporalibus procurare possint ac etiam gubernare, proventus
ipsius ecclesiae ad utilitatem monasterii convertentes, illius
fratris et monachi, qui eandem ecclesiam rexerit, sustentatione
congrua reservata ad instar Joannis praedecessoris eius“. ,35)
— Král Václav II. pak, jenž mezi tím již byl nastoupil na
134) Notum etc., quod de communi voluntate et consensu nostri conventus
viro provido F. civi Pragensi molendinum novum nostrum in Luben
situm cum duabus rotis iam constructis et reliquis duabus rotis adhuc
construendis ante marcam auri, quam sibi solvere tenemur usque ad
octavam epyphanie proxime aftuturam (neznámo který rok) duximus
exponendum, talibus condicionibus interiectis, quod si molendinum prae
fatum ante dicta octava (sic) non exsolverimus, racione forsitan alicuius
casus emergentis, extunc memoratus F. civis Pragensi« saepedictum,
molendinum in sua tamdiu teneat et tenere debet potestate et tutela
quousque sibi per nos aut per conventum marca auri fuerit plenarie
satisfactum“. Vi« Emler reg. Nro. 2483. O roce 1282 (až do 1288) chy
bějí i nám jinaké zprávy, Jakoby ta bída přitlumila byla všecky jiné
snahy a náruživosti lidské“, jak praví Palacký o době této.
13Ď) V. Emler reg. n. 1438. Asi v této době (viz Palacký D. II. 1. p. 194
pozn. 212) pro Kladruby ztraceno zboží Zbraslavské, jež Otakar ne
známo za jaké jiné statky prý vyměnil. R. 1290 postavil tam Václav II.
bohatě nadaný klášter, jejž od té doby „Síní královskou“ nazývati
poručil.
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trůn svého nešťastného otce (1283) a jenž všeobecné bídě hned
od počátku panování svého hleděl odpomoci, na prosbu Ra
ckovu mezi jiným osvobodil Kladrubské ode cla v Berouně,
kudy klášteru výrobky své bylo dovážeti do Prahy a z Prahy
vše potřebné přivážeti; také přikázal Berounským, aby z domu,
jejž konvent Kladrubský v Berouně byl zakoupil, nebrali žád
ného poplatku neb daně. „Nullatenus enim, praví listina na
konci, eiusdem monasterii violentias dissimulare volumus, sed
magis, ut tenemur, ipsius propellentes iniurias honori et com
modo in omnibus providere“. 136) Aby klášteru i jinak ulehčil,
přikázal král, aby právo své po jeden rok (také této listině
chybí rok, jestiť pouze jakožto formule zachována) nikde
jinde nemusel vésti leč u Pražského soudu, tedy ani u man
ských ani u nižších zemských soudů (krajských cůd a porot),
kde královští úřednici stranám dělávali mnoho útrat.137)
Rok úmrtí prvního Racka klade náš pramen na 1298,138)
jak se zdá dle jakýchsi poznámek v listinách kláštera u sv.
Mikuláše na Starém Městě Pražském. Nástupce Rackův byl
Předota, rodem z Kladrub, dle pamětí v zmíněném klá
šteře Pražském blahoslaveným nazván. Dosud se klášter Kla
drubský nezotavil z povšechné pohromy; neboť r. 1300 Basil,
arcibiskup Arménský v Jerusalémě, uděluje klášteru jakési odpustky, nevíme na jakém právním základě, pro věřící, jež by
„ad fabricam, structuram, aedificationem et restaurationem Ec
clesiae vestrae manus porrexerint adiutrices“, z čehož patrno,
že ani dosud nebylo zač poškozené budovy poopraviti. Nedlouho
na to (r. 1302) opat Předota musel zastaviti ves Mezlow jaké
musi Pyrkošovi Milci ves pro 200hřiven, jež si byl vypůjčil,
aby ves Luben, která vynášela více, mohl konečně z židov136) V. Emler reg. n. 2409.
13T) . . . „Inde est, quod nos considerantes, honestati observancie regularis
plurimum convenire, ut vexationum onera ipsi congruenda minuamus,
abbatem et monasterium in Cladruna et ipsorum homines universos a
iurisdictione et examine indicum provincialium et beneficiariorum regni
Bohemiae de speciali gracia eximimus . . . etc.“ viz Emler reg. nro. 2482.
138) Kopl udává r. 1302 (2/HI.). což však neni pravdě podobno, poněvadž
jistě na začátku r. 1302 opatoval Předota.
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ských rukou vyprostiti.139) Opat Předota (dle našeho pramenu)
zemřel r. 1302, „v krátku vyplniv časy mnohé“.
O nástupci Bohuslavovi (1302—1306) není více známo,
než. že na jeho praesentaci dosazen byl r. 1304 na faru Vícovskou u Přeštic Kladrubský profes bratr Dominik. Fara tato,
k níž původně Přestický ochoz přináležel, byla, jak se zdá,
ještě před Touškovem v držení kláštera a zůstala inkorporovánaaždo jeho zrušení. Opat Bohuslav I., jenž se chválí jako
„vir munere, quod obibat, apprime dignus, vigilans pastor,
administrator laudabilis“, zemřel r. 1306, načež následoval opat
Chuno (Thimon), o němž zase poněkud Více pamětí za
chováno. Hned r. 1306 na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
přijal slavnostně kněze Radislava a bravisia, již s laikem
Javem až potud na úpatí Přimdy byli vedli život poustevní
čky, do svazku řeholniků Kladrubských a cellu jejich klášteru
vtělil. Stalo se tak prostřednictvím samého pána na Přimdě
Bohuslava. Opat dal na onom místě ještě téhož roku vy sta
větí kapli, jež zasvěcena sv. Kateřině, a zařídil u ní malé
proboštství. Král Jan daroval r. 1318 tomuto kostelíčku statek
Pytlikov dříve k Přimdě přináležející; celé to zboží však bi
skup Jan IV. z Dražíc si osvojil140) „ad mensam episcopalem“,
139) Listina stvrzovací u Emlera reg. n. 1915.
uo) Že klášter Kladrubský měl rozhodně dobré právo na onen pozemek,
vysvítá z následující listiny (viz Emler. reg. č. 2095.): Bohuslaus, purgravius in Phrinbergk, attestatur abbatem monasterii Cladrubíensis
quosdam heremitas in fraternitatem monasterii recepisse. — „Notum
sit etc. — quod ego — meo consilio et ordinatione a. D. MCCCVI0 in
die bb. Petri et Pauli apostolorum religiosi & honesti viri d. Chuno
abbas et conuentus Cladrubiensis fr. heremitanos videlicet Radoslaum,
Brani8ium presbyteros et Joannem conversum in cella sita in heremo
ultra castrum Phrinbergk eandem cellam inhabitantes in consortium
suae fraternitatis et obedientie divine miserationis intuitu solenniter
receperunt; qui zelo pietatis et divini amoris ardore ducti se et prae
dictam cellam cum suis attinentiis singulis et omnibus ac qualibet
iurisdictione, quam ibidem habere cognoscuntur, domino abbati et
conventui praedictis ac monasterio Cladrubiensi de sincera et spontanea
voluntate tradentes plene subiecerunt, tali interveniente conditione, ut
praedicta cella modo praedictis fratribus ibidem existentibus et post
ipsorum decessum sub religione et ordine s. Benedicti monasterio
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a teprv arcibiskup Arnošt z Pardubic je na prosbu opatovu
r. 1346 zase vrátil. R. 1309 dal opat Chuno Břetislavovi Risenberskému (z rodu Drslaviců, v. Palacký D. I. 2. p. 482.) vsi
Soběkury a Zemětice (u Merklína) na dva roky k užívání
nsub vinculo procurationis“, aby totiž klášter za nepokojné
doby Jindřicha Korutanského mel svého zastance a ochranitele.141) Téže doby biskup Brixenský a biskup Bethlehemský
udělili neznámo z jaké pravomoci klášteru po 150 dní odpustkův pro svátky Mariánské a jiné. — Když se arcibiskup Mohučský Petr po korunování krále Jana (7. února 1311) a po
několikaměsíčním pobytu na Moravě vracel z Čech, užil
opat Chuno jeho přítomnosti v Kladrubech 142, a požádal jej
za stvrzení fary Touškovské jakožto klášteru vtělené, kteréžto
žádosti metropolita vyhověl listinou dne 20. dubna 1312 v Boru
vydanou. V listopadu téhož roku vyplatil opat PyrkoŠovi z Hyršteina dluh 200 hřiven a vykoupil takto zastavenou
mu ves Meclov; nedlouho pak na to koupil od Nepomuckého
opata Igbranta dům v Praze (vedle fary sv. Kříže) za 80 kop
pražských grošů. Poslední listina opatem Chunem podepsaná
má datum 15. srpna 1318; ves Ohnišovice (u Ronšperka) pro
najímá se v ni jakémusi Otovi, rychtáři Domažlickému, za
mírný roční peníz a za obstaráni důkladné opravy hospodář
ství. Již jako zbožný kmet zemřel opat Chuno nedlouho na to
(1318).
Zvolen pak po něm Bohuslav II., o jehož vlastnostech
kronika se nepronáší. Co o něm však známo, jest asi toto:
R. 1328 dosazen na jeho praesentaci za faráře Vícovského bratr
PřibislaV) r. 1326 za probošta Touškovského jakýsi Vlašek,
jemuž však brzo bylo ustoupiti jinému bratru, Dětrichovi
Cladrubiensi et abbatibus illius loci, — perpetuis temporibus annexa
esse debeat et subiugata, ita etiam, ut d. abbati illius monasterii li
ceat et plenam habeat locandi potestatem fratres idoneos sui mona
sterii ad officium divinum exercendum ibidem et dictam cellam regen
dam atque procurandam“. Act. et dat. in monasterio Cladrubiensi anno
praenotato.
H1) Listina u Emlera c. 2198.
W’) Die Kbpla p. 38.
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(1328). Tu se pojednou vyskytl jakýsi kněz církevní Petr
Persikův, žádaje na základě jakéhosi breve apoštolského, aby
byl dosazen na faru Touškovskou, která ovšem původně ne
byla klášteru na vždy vtělena, ale arcibiskupem Mohucským
jako metropolitou teprv nedávno mu přiřknuta; biskup Pražský
Jan z Dražíc, k němuž nyní pře vznešená, rozhodl ve prospěch
kláštera a dal 30. června 1329 jurisdikci bratru Odolenovi. R.
1333 zastavil opat Bohuslav dceři Habarta z Prostiboř (tvrz
ta byla asi 10 kilom. jihozápadně od Kladrub) jménem Fieté
ves Tunechod 143) pro 32 kopy pr. gr., rok na to pak prodal 8
lánů z pozemků v Osích za 756 pr. gr. sedmi občanům Kla
drubským, kteří je nesměli prodati leč opět Kladrubským. Po
smrti opata Bohuslava (1334) následoval dle pamětí v klášteře
Svatomikulášském jakýsi
Jan, jenž však již po několika měsících zemřel (dle jiné
zprávy byl povýšen za biskupa, neznámo však kde). Opět vý
znamným v řadě opatů jest nástupce Janův
Jindřich, „vir in id natus, ut ruinis domesticis pares humeros supponeret“. Že klášter, jenž se z pohromy doby Brani
borské sotva byl zotavil, nyní opět v bědném stavu se ocitl,
každý sobě snadno vysvětlí, kdož nesmírné ony sumy uváží,
jež král Jan všelikými prostředky144) na Cechách vymohl,
kdož uváží, jaký žalostný byl pohříchu stav země, kde dle
slov kroniky opata Zbraslavského145146
) „král, vláda i právo
stejně byly země daleky, kde každý své vůle užíval co zákona,
kde se ve všech částech říše České otevřeně dělo utlačování
chudých, pustošení vesnic a městeček a plenění obydlí lid
ských“, kde netoliko kupec na silnicích, ale ani sebe pokojnější
obyvatelé nebyli bezpečni před domácími lupiči a kde nejedna
kvetoucí krajina v Čechách se proměnila v poušt. ,46) Kladruby
zabředly opět do dluhů, jak částečně již z předešlého vypravo143) Dnes Tyněchody (Tinchau), vesnička as 6 kilometrů jihozáp. od Kladrub.
144) Mezi jiným r. 1325 sobě vymohl u papeže Jana XXII. povolení vybírati desátek všech důchodů duchovenstva řeholního i světského.
146) Chron. Aulae reg. p. 400.. 409.
*46) Srov. Palacký D. II. 1. p. 464., pak Archiv Český III. 68—75.
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vání vysvítá a jak i sám král dosvědčuje v listině z roku
1337, kde povoluje klášteru prodej odlehlého statku Miekovice
(v dnešním Rakovnicku ?) a praví „. . . . quae nos oppressio
nem, qua hoc idem monasterium opprimitur occasione multorum debitorum — etc. indulgemus“........... Přetěžká byla tedy
xiloha nového opata, ačkoli mimo stkvělé nadání hlavně mu
přispěla požehnaná právě započavší éra Otce vlasti, jenž r.
1333 jako markrabě zavítal do Cech a vrchní vlády ve jménu
svého vzdáleného otce se ujal. — Aby aspoň něco peněz ho
tových získal, prodal opat Jindřich hned r. 1335 (12. dubna)
mlýn ležící pod samým klášterem u velikého rybníka jakémusi
Hostíkovi^ a sice dle práva zákupniho i německého); Hostík
musel zaplatiti hotových 22 kop p. g., mimo to se zavázati,
že on i jeho nástupci budou každoročně odváděti 3 kopy, sil
ného vepře a koláč, pak jakožto dárek 24 grošů ve třech ter
minech a že všecko obilí klášteru povždy bludou mleti.,47) Z
dalších opatření opata Jindřicha nezachovalo se podrobných
zpráv. — R. 1342 dovolil, aby převor Otto uložením jistiny
jedné kopy grošů založil anniversarium za sebe; téhož roku
(12. června) sloučili se Tepelští praemonstráti s Kladrubskými
benediktiny v bratrství in spiritualibus, t. j. ku vzájemné účasti
záslužných skutků v, zejména modliteb a mše sv. za zemřelé
členy. — R. 1343 zemřel v Touškově probošt Šibřid i dosazen
na jeho místo k praesentaci Jindřichově bratr Bedřiclu — R.
1344 zaměnil si farář Ctibor u sv. Petra v Kladrubech jakýsi
pozemek za jiný v klášterní vsi Vrbice; svědky byli Eringo,
farář v Zachlumech U8) (jakožto děkan v Tepelském děkanátě),
a Détřich, farář Kostelecký. — R. 1346 daroval zminěný již
Habart z Prostiboř klášteru tři pozemky ve vsi TeUcích,147
149)
148
z kterýchž každý vynášel kopu p. gr.; klášter se za to uvázal
odbývati v kapli Všech Svatých pravidelné služby Boži a ve
výroční den rodičů, svaka pána z Prostiboř jakož i později
za něho samého sloužiti rekviem. — Té doby domáhal se opat
v-

147) Dle Kápla str. 40.
148) Eisenhiittl asi 2 hodiny severně od Stříbra.
H9) DClitschen. ves jihozápadně od Kladrub.
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Jindřich u nového arcibiskupa Pražského (byl jim od 21.
listopadu 1344) vrácení pozemků, jež kdysi oni tři poustevníci
dostali na úpatí Přimdy a jež biskup Jan IV. z Dražic klá
šteru Kladrubskému byl odňal. Arnošt z Pardubic dal věc
prozkoumati a přiřkl listinou 9. února 1346 datovanou majetek
ten opět klášteru. — Velikého vyznamenání dostalo se opatu
Jindřichu a klášteru jeho r. 1348 (10. července), kde totiž
papež Kliment VI. zvláštním brevem udělil mu právo ponti
fikálu. Sv. Otec jakožto benediktin 150/ a bývalý vychovatel
Karla IV. věděl, jak ctěn a vážen klášter Kladrubský byl,
a propůjčil mu proto vyznamenání toho, jež až potud jen
málo opatům bylo.se dostalo. Dotyčné breve praví: „exposcit
vestrae devotionis sinceritas et religionis promeretur honestas,
ut tum vos, quos speciali dilectione prosequimur, quam monasterium vestrum, quod inter alia monasteria illarum partium
nobile et insigne, ut asseritur, reputatur, dignis honoribus attollamus — etc.u Dlouho však opat Jindřich nového lesku
svého důstojenství neužíval; zřekli se již r. 1352 pro tělesnou
slabost opatování a zemřel pak v samotě klášterní 9 roků na
to. Poslední veřejný jeho akt, jehož známost se nám zacho
vala, byla koupě podílu jakési vdovy Petronily na vsi Myslince, za kterýž jí vyplaceno 16 kop p. g. (r. 1350). — Ná
stupcem Jindřichovým stal se
Racek, toho jména druhý, pravděpodobně z rodu pánů
z Prostiboř,151) muž, „in quo cum pietate humilitas concertaBývalý ,ppat Fécampský v Normandii.
161) Část domácích letopisů udávala tohoto opata jakožto Racka II. bez
predikátu rz Prostiboř" a vedla jej až do r. 1370, kde prý nastoupil
jakýsi Pavel, po němž následoval Racek III „z Prostiboř“. Jelikož
však zmíněný Pavel v nižádné listině se nenaskýtá, ano dle výslovného
podotknutí v našem rukopise zcela jednoduchým omylem při opisování
z roku 1472 (kde skutečně v Kladrubech opatoval Pavel, jenž toho
roku z rukou probošta Přestického Tomáše přijal resignaci) dostal se
do století předešlého (1372), přidáváme se k náhledu Kbplovu (str. 44),
Racka II. s III. ztotožňujíce. Doba panování, jež se na ten způsob
musí tomuto Rackovi vykázali (1352—1393), není tak dlouhou, aby udá
vání našemu vérojatnosti ujímala; naopak jest z všeobecných dějin
známo, že opat Racek, jenž v letech devadesátých vystupuje poněkud
íďO)
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vitu, a jeden z nej důležitějších opatů Kladrubských. Dle jisté
zprávy 152*) byl to papež Innocenc VI. sám, jenž opata tohoto
jmenoval, což však není pravdě podobno, protože tento papež
teprv na konci (18. prosince) onoho roku nastoupil, na jehož
začátku Racek již jako opat jednal. Dne 25. ledna 1352 totiž
dal zmíněnému již plebánu u sv. Petra v Kladrubech v ná
hradu za to, že klášter zařízením nového rybníka mu mlýn
a něco pozemků poškodil, celý jiný mlýn a pozemky v Milikove. Druhý nám povědomý akt opata Racka byla výměna
několika pozemků s faráři v Jeznó ,53) a v Kozolupech; aby
totiž získal potřebné jakési cesty na horu Uličkou, dal Kozolupskému faráři Rackovi lán mezi horou tou a vsí Bdenevicemi, začež tento odstoupil Slachovi, faráři Jezenskómu, jenž
oné cesty byl majetníkem, něco půdy jemu pohodlnější (r.
1360). .R. 1362 koupil opat dvě louky od jakéhosi Jaroslava
z Czunielvicz154) za 37 kop, r. 1364 získal polovic užívání
řeky Berounky (ijehda Misa) mezi Nýnicemi 155) a Vranovicemi (u Radnic), což se stalo rozhodnutím smírčích soudců . *
Bohuslava ze Svamberka a Blahouta, purkrabího na Rabenšteině. Dle všeho se Kladrubský klášter již značně byl pro
pracoval z tísně finanční; neb r. 1365 byl opat Racek s to,
aby koupil znamenitý majetek pro proboštství Touškovské, totiž
hrad Kyav s vesnicí Malešicemi 156), i s patronátem chrámu,
s mlýny a vším, co k vrchnosti té patřilo; dal za to 350 kop
hotových peněz a statek Loben.
R. 1367 vyrovnány jakési spory města Stříbra s Kla
drubským klášterem stran pastvin, rolí a lesů kolem onoho ma-

16a)
163)

1M)
16B)
16S)

do popředí českých dějin,, označuje se jakožto velice starý a vetchý
stařeček, na jehož smrť, jak doleji poznamenávati budeme, král Václav IV.
jen čekal, aby zamilovaný svůj plán mohl uskutečniti.
Kdpl. Pg. 42.
Asi míli západně od Touškova, Kozolupy něco málo jižně od téhož
města.
Kunějovíce u Všerub.
Ves ta patřila Plaskému klášteru, jenž se o zmíněné jřečiště s Kladrub
ským přel.
Mezi Plzní a Touškovem.
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jetku, jenž byl v drženi kláštera pod jménem Jirna Záleži
tost se rozhodla smírčími soudci.
Důležitější byla výměna zboží se Ctiborem ze Švamberka r. 1368 uzavřená; za 4 statečky (Kamená Hora,,57) Po
toky, 158) Krášov a Vranovice 159j) získán hrad Kornberg (nyní
dvůr poplužní Gumberg u Touškova) s blízkými vesnicemi
Vlkys a Kušty (Guscht), jež se taktéž přidělily k proboštství
Touškovskómu. Tehdejší probošt Chotébor boje se snad při
rostlé takto práce administrativní nedlouho na to odstoupil a
nahrazen jest bratrem Jindřichem (s příjmím Karchán)} jemuž
se 1. července 1370 dostalo arcibiskupského stvrzení.
Na žádost nejspíše Rackem samým k papežské kurii
vznesenou došlo od nedávno nastoupivšího Řehoře XT. z Avi
gnonu zvláštní breve do Kladrub, jímž se pro čas interdiktu
povoluje Rackovi a jeho nástupcům konáni služeb Božích,
ovšem' při zavřených dveří (17. října 1372). Zdá se, že tuto
interpretaci 16°) interdiktu (generálního) Kladrubští si ne bez
příčiny opatřili, aspoň nedlouho na to, jak nám bude vypravovati, když je interdikt osobní (partikulami) stihl, jednali tak,
jakoby měli privilej, co do služeb Božích interdiktu vůbec
nezachovávati.
R. 1373 zaměnil opat Racek se svým příbuzným a jme
novcem Rackem z Prostiboř vzdálené vsi Meczlov a Oliniscowicz (u Ronšperku) za sousedící ves Prostiboř s hradem (Ko
pec, jihozápadně od Kladrub) a s dvěma domy v Dalemyšli a
v Telících (tamtéž). U hradu Kopce byla vysoká věž, která
jsouc velmi dobře opevněna sloužila klášteru za útočiště v čas
války, jinak též za věznici a za pokladnici drahocenných ná
činí kostelních. Teprv v době novější věž ta zbořena.
367)
158)
160)
'6°)

U Nečtín.
Taktéž.
Ü Radnic.
výsadou osobní nemůže se ono povolení jméno váti, poněvadž již Innocenc IV. slonžení mše sv. za týden jednou, pak ale Bonifác VIII. tiché
služby Boží při zavřených dveřích všeobecně povolil, zákaz církevní
jen na podávání sv. eucharistie zdravým, pak na církevní pohřeb, na
posl. pomazání a svátost svěcení kněžstva obmeziv.
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R. 1375 byl dvůr ve Žcťáře161) vypleněn od Persika, pána
z Beznic, který musel, pohnán jsa před soud, klášteru vyplatiti pokutu 10 kop. p. g.
. (Dokonč.)

Těžké případy křtu z neodkladné potřeby.
Napsal Dr. Gabriel Pecháček. c. k. univ. professor.

(Dokonč.) B) Křest plodů potracených, vypuzených a před
časných.
Budiž předem připomenuto, že křest z potřeby plodů
potracených, vypuzených a předčasných smi jen za následují
cích podmínek býti vykonán: a} Když vypuzené útvary jsou
ještě čerstvé, (ne zsinalé, žlutavé nebo snad již nahnilé). 6)
Když byly před udělením křtu blány, plod obklopující, opatrně
otevřeny, c) Když při vypuzeném útvaru určitě zjištěno bylo
vejce. Na pouhém zásnětu, at masitém nebo hroznovém, žádný
křest vykonán býti nesmí.
*)
Jsou-li zmíněné tři podmínky
dány, udělí se křest z potřeby slovy: „Žiješ-li a jsi-li schopen,
já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého“; budiž
pak to vykonáno beze všeho průtahu, ježto život plodů potra
cených a předčasně porozených velmi snadno zhasne.
Vzhledem k času, kdy potraceni nebo vypuzení se stalo,
jakož i způsobu, kterým se křest z potřeby vykoná, rozezná
vají se hlavně tyto tři případy :
1. Případ '. Potracení stalo se v prvních šestnácti týdnech
těhotenství. Tu jsou plody ještě velmi malinké a zrodí se oby
čejně v blanách vaječných. Křest z potřeby vykoná se nejlépe
takto : Plod uchopí se palci a ukazováky obou rukou, ponoří
se do přirozené, vlažné vody, ve vodě opatrně protrhne se
blána vaječná, a současně vyřknou e slova: -„Žiješ-li a jsi-li
schopen, já tě křtím ve jménu atd.“
*61) Nyní dvůr poplužni u Kladrub.
*) Zásnětein sluje zrůdnosť či zvrhnutí plodového vajíčka, hlavně jeho
blan. Tyto jsou někdy krevnatými výrony proniknuty, čímž neobyčejně
naduří a odumření plodu přivodí (zásnět masitý či krevnatý); jindy
zase zvrhnou se v zrnka, podoby krůpějí, jež na rozvětvených, útlých
stopkách visí, tak že celý útvar hroznu vína se podobá (zásnět hroznovitý). Také v tomto případě plod záhy odumírá.
Časop. kaťol. duch. XXXX. (LXV.}
27
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2. Případ: Potracení nebo vypuzení stalo se po šestná
ctém týdnu těhotenství. Tu jest plod již větší a pokřtí se tímto
způsobem: Plod vezme se levou rukou, pravou otevrou se
opatrně blány, voda plodová se zvolna odkape, načež lije se
na plod vlažná voda, při čemž se řekne: „Žiješ-li a jsi-li scho
pen, já tě křtím atd.“
3. Případ'. Jeden hlavní, potracený nebo vypuzený plod
jest s druhým srostlý nebo do téhož vrostlý. Pochybu je-li se
v tomto případě zároveň o životě zrozeného dvoj tvaru, křtí
se hlavní plod slovy: „Žíješ-li a jsi-li schopen, já tě křtím ve
jménu atd.“, druhý plod pak slovy: „Zíješ-li a nejsi-li pokřtěn,
já tě křtím atd.“
Tím vysvětlen jest článek 18. biskupské instrukce, kdež
o celém sub B. vyloženém případě jenom tato stručná zmínka
se činí: „Quoad partus abortivos et quoad praematuros, haec
cura esse debet, ut quamvis gestatio fructus recens fuerit, di
ligenter dignoscatur, num vere foetus fuerit qui prodiit. Si
apparet foetum esse, parum refert num vitalem indicet motum
necne, sed plane baptizandus est, remotis diligenter secundi
nis, quibus forte involutus est, et quidem sub hac forma: Si
vivis et si capax es, ego te baptizo in nomine Patris et Filii
et Spiritus sancti. Si foetus ejusmodi recens et parvus fuerit,
expedit, ut baptizetur mersus in aquam, si vero maturior, aqua
capiti affusa“. Dle minist. naříz. ze dne 10. září 1897. § 29.
p. 10. má ve všech případech hrozícího nebo nastalého po
tratu, jakož i při porodech předčasných zavolán býti lékař.
C) Křest dvojtvarů srostlých.
Rituál římský (tit. II. cp. I. num. 20. 21.) vzhledem
ke dvojtvarům srostlým učí: „(Monstrum), de quo dubium est,
una ne aut plures sint personae, non baptizetur donec id dis
cernatur: discerni autem potest, si habeat unum vel plura ca
pita, unum vel plura pectora: tunc enim totidem erunt corda
et animae hominesque distincti, et eo casu singuli seorsum
sunt baptizandi, unicuique dicendo: „Ego te baptizo etc.“ Si
vero periculum mortis immineat, tempusque non suppetat, ut
singuli separatim baptizentur, poterit minister, singulorum ca
pitibus aquam infundens, omnes simul baptizare, dicendo:
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„Ego vos baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti“.
Quam tamen formám in iis solum, et in aliis similibus mortis
periculis, ad plures simul baptízandos, et ubi tempus non patitur, ut singuli separatim baptizentur, alias numquam licet
adhibere. Quando vero non est čertům, in monstro esse duas
personas, quia duo capita et duo pectora non habet distincta,
tunc debet primům unus absolute baptizari, et postea alter
sub conditione, hoc modo: „Si non es baptizatus, ego te ba
ptizo etc.“
Při porodech dvoj tvarů budiž především rozeznáno, zdali
jest to jedna nebo dvě osoby a je-li nebezpečí života čili nic:
dle toho zařídí se sv. křest.
Vyskytnouti se mohou asi následující případy:
1. Případ'. Dvojčata, dokonale vyvinutá, jsou zevně spolu
srostlá. Je-li nebezpečí života pro jedno nebo obě dítky, budiž
křest z potřeby vykonán, a to bez podmínky, na hlavě jednoho
každého dítka. Je-li život srostlých dvojčat neb jednoho z nich
pochybný, pokřti se obě nebo jen ono, o jehož životě se po
chybuje, s podmínkou, druhé však, patrně žijící dítě, křtí se
bez podmínky.
Poznámka. Vyvinutá spolu srostlá dvojčata mohou žiti
až dQ pokročilého stáří nebo dospělosti. (Srostlá dvojčata
Siamská dvou sester, Růženy a Antonie Blažkových a j.)

2. Případ : Dvojtvar jeví dvě hlavy, dvojí hruď, ale je
diný trup. Křest z potřeby udělí se na jedné hlavě bez pod
mínky, na druhé s podmínkou (slovy: „Nejsi-li pokřtěn, já tě
křtím atd.u) Je-li nebezpečí života velmi naléhavé, lije se voda
na každou hlavu zvlášt, při čemž vysloví se jediná společná
formule: „Já vás křtím ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
svátého“.
3. Případ: Objevují se dvě hlavy, ale jediný trup a
jedno srdce. Tu pokřtí se jedna hlava bez podmínky, druhá
s podmínkou: „Jsi-li schopen a nejsi-li pokřtěn, já tě křtím atd.u
4. Případ: Jedna hlava s dvojím trupem a dvojím
srdcem. Zde jest aspoň domněnka, že jsou to dvě osoby, tudíž
křtí se hlava bez podmínky a pak každá hruď s podmínkou:
„Jsi-li schopen a nejsi-li pokřtěn, já tě křtím atd.“
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5. Případ: Jedna hlava, jedna hruď, avšak rozmnožené
údy. V tomto případě jest jen jedna osoba zrozena, pročež
udělí se křest jen jednou na hlavě dítěte, a to bez podmínky,
když dítě jistě žije, — s podmínkou však, když život dítěte
jest pochybný, slovy: „Žíješ-li, já tě křtím atd.“
Instrukce Episkopátu (elán. 17.) vzhledem ke křtu srost
lých dvojtvarů učí: „Evenit aliquando, ut ... . duo quasi in
unum compacti infantes edantur, (ubi duo capita adsunt et
duo pectora etc.). Obstetrix juxta Rituale Rom. in hoc casu
necessitatis utrumque individuum singillatim absolute baptizet.
Si vero mortis periculum urgeat, poterit obstetrix singulorum
capitibus aquam infundens, omnes simul baptizare, dicens:
„Ego vos baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus san
cti“. Haec formula in casibus tantum urgentissimis, ubi tempus
singulos baptizandi propter mortis periculum deest, adhiberi
licet. Quando vero duo capita vel pectora certo distinqui ne
queunt, proindeque dubium remaneat, an sit una vel duae
personae, tunc debet unus infans absolute baptizari, et postea
alter sub conditione, dicendo: „Si non es baptizatus, ego te
baptizo etc.“
D) Křest rozličných zrůd.
Především dlužno vytknouti zásadu, nyní všeobecně
uznanou, že vše, co z matky lidské se zrodilo, hlavu a hruď
má, a žije, jest přes jakoukoliv vrozenou neb nahodilou ne
pravidelnost a zrůdnost člověkem. Vyskytují se tyto případy:
1. Velmi silně rozštěpené útvary, jako: rozpoltěný čili
„zaječí pysk“, rozpoltěné patro čili „vlčí tlama“. V těchto pří
padech nebývá život dítěte v nebezpečí, tak že křest od kněze
vyckati možno.
2. Jedna hlava, jedna hruď a zakrnělý trup.
3. Hlava se zakrnělou lebkou a jedna hruď.
4. Hlava, hruď a trup, avšak jen jedno oko.
5. Hlava, hruď a trup, avšak nohy úplně srostlé.
V těchto případech zrodila se jedna osoba, jež se nalézá
[vyjma příp. 1.] z pravidla v naléhavém nebezpečí života.
Proto musí křest z potřeby bez průtahu býti vykonán, a to
na hlavě, formou prostou, po případě s podmínkou: „Žíješ-li“.
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6. Vyskytnou-li se dva obličeje na jedné hlavě, nebo dvě
lebky s jediným obličejem, budiž křest bez odkladu na hlavě
zrůdy udělen slovy: „Jste-li schopni, křtím vás atd.u
Poznámka. Babička je povinna při porodu zrůd nebo po
něm volatí lékaře. (Služ předp. § 29. p. 12.)

Jak učí Aristoteles o Bohu?
v

Napsal t prof. Dr. V. Simanko.

(Pokrač.) Druhá zvláštnost Aristotelova jest, že první po
hybované dle něho jest obloha, tato pak že hýbe ostatní pří
rodou; pak že obloha jest oživena duší, kteráž Boha poznává
a po něm touží; a toto poznání a touha v kónu jest život
oblohy, a tento život rozkoší jest, neboť rozkoš jest doplněk
a dovršení kónu a práce, jak dokazuje v Ethice 1. X. lect. 6.
a protož poznání nej vyšší ho dobra největší rozkoš působí.
Ze Aristoteles uvádí oblohu oživenou duší, to pravdě a
síle důkazu nic nevadí, neboť místo oblohy rozumné můžeme
postaví ti bytost rozumnou, jako ku př. člověka, a vynechati,
že obloha pohybuje celou přírodou, a ostatní v důkazu ostane
stejné.
Z toho Aristoteles dále vyvozuje, že ještě dokonalejší
rozum a rozkoš a život musí býti v Bohu,] neboť mysl vůbec
přejde z potence do kónu, dotknouc se (^/.yyr^cijr) a přijmouc
do sebe (ne hmotou, ale obrazem či ideou) nějaký předmět
poznatelný, tak že poznání předmětu jest vlastně mysl v kónu,
a mysl či vědoucnosť v kónu totéž s předmětem (de anima
lib. III. c. 5.). První obloha (bytosť) rozumová převedena jest
do kónu dotknutím se prvního poznatelného ¿a účastí na něm
(xrtzá /iíTféZ?/wív): a jelikož nemůže potence do kónu přejiti než
jen jinou bytostí, která již v kónu jest, a jelikož Bůh, jsa
čirý kon, převede oblohu (bytosť) rozumovou do kónu poznáni,
musí tedy i v Bohu kon poznání býti; protože mysl a poznáni
u člověka za něco božského a velebného se pokládá, musí tedy
v Bohu u větší míře a koněm býti, a z kónu toho ještě větší
rozkoš plynouti: „jestliže tedy tak blažen jest, jako my někdy,
Bůh vždycky, podivuhodno; více-li (blažen než my), ještě po
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divu hodnější. A jest tomu tak. I život má; nebot rozum
koněm jest život, on pak jest koněm. Kon rozumu sám o sobě
život nejlepší a věčný. Pravíme pak Boha býti životným, věč
ným, nejlepším, tak že život a věk nepřetržitý a věčný jest
Bohu. Neboť to (život a věčnost) jest Bůh“ (Metaph. 1. XI.
c. 7.), a v knize de coelo et mundo (1. II. lect. IV.) dodává,
že „činnost boží jest nesmrtelnost, a tato jest život jeho“.
Nyní zkoumá Aristoteles, jaký by byl předmět poznání
Božího, a klade napřed některé obtíže, a sice: Rozum-li Bohu
se připisuje, záhadu to má; nebot Bůh jest cosi nejvznešeněj
šího; a protož nepoznává-li ničeho, není ničím vznešeným a
vynikajícím, ale jest jako spící; poznává-li něco od sebe růz
ného a rozdílného, zdá se toto býti vznešenějším než Bůh
sám, tak jako první obloha poznává Boha, a Bůh vznešenější
této jest; mimo to rozum Boží by byl ke svému předmětu
poznatelnému v tomtéž poměru jako potence ke kónu: dokona
lost jeho by tedy nebyla sama ze sebe a dle sebe, a závisela
by na předmětu, a Bůh by nebyl nej lepši podstatou
aoíairf
ovď/a); potom i kdyby poznával něco jiného, poznává-li vždy
jedno, anebo pokaždé něco jiného? prvé již u člověka známkou
dokonalosti není, totiž znáti a vědéti jen jedno anebo VTibec
málo; druhé jest přechod od jednoho ke druhému, tudíž změna
a pohyb, a v Bohu není žádné změny.
Aby vyvrátil námitky, ukazuje Aristoteles napřed, že
vznešenost poznáni závisí na vznešenosti předmětu; nebot
patrno, že nehodno a nedůstojno jest o některých předmětech
přemýšleti. „Bůh tedy poznává nej vznešenější předmět (t. j.
sám sebe), a toto poznání se nemění, nebot změnilo by se
v horší (t. j. Bůh poznav napřed sám sebe, kdyby pak poznával
jiné předměty, méně vznešené než jest sám, poznával by horší),
a pohyb jakýsi by to byl“ (c. 9. .
Než i v tom jest záhada: Jelikož Bůh jest čirý kon Čili
poznání samo, poznává-li sám sebe. poznává své poznání (vÓTpK;
votjciwí) ; ale „zdá se vždy, že vědění a čití i zdání a rozmysl
k jinému se vztahuje, k sobě však jen mimochodem“; člověk
napřed a hlavně poznává předměty mimo sebe, a pak teprve
přichází ku vědomí, že poznává. Pcznává-li Bůh své poznání,
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nebylo by to poznání přední, ale jen vedlejší. Mimo to, něco
jiného jest ne-li věcí, aspoň pojmem, poznávati a poznánu
bytí; dle kterého by tedy dobro v Bohu bylo? Jest Bůh nejvyšším dobrem proto, že sám sebe poznává, anebo že jest sám
sebou poznán? A konečně, jaké jest to poznání, jednoduché
nebo složené? nobot Člověk poznává oboje, k. p. strom, růže
— a strom roste, růže jest červená.
Proti tomu praví Aristoteles důrazně ve způsobu otázky:
„Zdaž není v některých vědoucnosť totéž co věc? při vědách
tvořivých podstata a jestota prostá hmoty (jest vědoucnosť
sama), při zkoumavých pojem a myšlení^, t. j. jako jest již
v mysli stavitelově dům, ale beze hmoty, a tento dům jest
vlastně vědoucnosť či umění stavitelské samo, a v mysli léka
řově jest toto uzdravení, ale beze hmoty, a uzdravení jest
vlastně umění lékařské, neboť učenec a umělec napřed přemý
šlí, co chce uČiniti: tak i ve vědách spekulativných, ve kte
rých jest poznání pojmem, pojem podává věci výměr, tak že
vědoucnosť v kónu jest totéž co věc (ó lóyoe
to nočtyp-ct
¡tni ý vórjaic c. 9.). Jestliže již u člověka, bytosti složené, tato
jednoduchost se jeví, že mysl v kónu a poznané a pojem jest
*
totéž
Čím více to platí u Boha, bytosti naprosto jednoduché,
jemuž poznávati a poznánu býti a své poznání poznávati jest
pořád totéž. Všecky ostatní námitky samy sebou odpadají,
protože mohou platiti jen o bytosti složené, jako jest člověk,
a ne o bytosti jednoduché.
Dále zkoumá Aristoteles (c. 10.), jakým způsobem jest
Bůh dobro celé přírody, a sice klade otázku, má-li vesmír
dobro sám v sobě, anebo mimo sebe, a oddělené a různé od
sebe, a odpovídá, že obojím způsobem: a sice jedno jest pořad
vesmíru, druhé Bůh sám. Neboť svrchu dokázáno, že jest
jedno nej vyšší dobro, ne totožné s přírodou, a od ní rozdílné,
od něhož závisí obloha i příroda; ve přírodě jest veliký počet
bytostí rozmanitých, a všecky spěji k jednomu cíli společ
nému ; k tomu však jest nevyhnutelně zapotřebí, aby jedna
druhé nevadila a nepřekážela, ale spíše napomáhala u dosaženi
cíle. Z Čehož zase plyne, že pořádek, jejž v přírodě vidíme,
jenom od Boha pochází. Ale aby nikdo nemyslil, že Bůh jest
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jen proto, aby pořádek vložil a udržel ve přírodě, tak že po
řádek by byl hlavní a poslední účel, a Bůh jen k vůli němu,
proto dovolává se Aristoteles vojevůdce a vojska: vojsko má
svou kázeň a pořádek, a to jest dobro jeho a v něm; vojsko
má svého vůdce, a i ten jest dobro jeho, ale více on než ká
zeň, neboť vůdce není k vůli kázni, ale kázeň k vůli vůdci,
t. hlavní a poslední účel vojevůdce není ten, aby kázeň zavedl a
udržel, neboť tato jest k vůli vůdci, jest mu prostředkem, aby
hlavního účele t. j. vítězství dosáhl. A tak pořad ve vesmíru
jest dobro, ale to jest prostředkem, aby vesmír k nej vyššímu
dobru, t. Bohu dospěl. Pak ještě ukazuje na to, že ne všechny
bytosti stejným způsobem účastnými jsou toho pořádku, neboť
jsou jedny druhým podřaděné, rostliny k vůli živočichům,
nižší k vůli vyšším. Jako v rodině jest řád a společný cíl,
jejž vytknul otec rodiny, a vše, co k rodině náleží, k tomu
cíli pracuje, ale ne stejnou částí, některé nevědomě, jako do
bytek, jiné vědomě, jako sluha, a hlavně syn. Co jest členům
rodiny vůle a rozkaz hlavy rodiny, to jest bytostem ve pří
rodě vlastní jejich přirozenost (c. 10.).
Na konec ještě se obrací proti některým předchůdcům
svým, vytýkaje jim, že kladli sice dobro jako příčenu, ale. ne
určili blíže, kterou by byla, zdali účelnou neboli hmotnou.
Neboť Empedokles pravil, že věci povstávají ze hmotných
částic a z dobra smíchaného s těmito; bylo by tedy dle něho dobro
příčinou hmotnou, což nemožno jest; Anaxagoras vedle Částic
hmotných klade rozum (vovg), jenž tyto částice v tělesa sesta
vuje; ale že pravil, že všecka tělesa jsou z částic protivných,
měl důsledně i rozumu pořádajícímu položití protivu. Podle
toho by se i nej vyššímu rozumu a dobru musela protiva dáti;
a tudíž taky té vědy, kteráž o prvních příčinách jedná (filo
sofie vůbec, a theologie přirozená zvláště), musela by býti
věda protivná. Ale tato má protivu jen jednu, kteráž slově
nevědomost (a/roia), *) a první bytost nemá protivy žádné (ov
yá() éfTTiv évavtiov rw
ovdév). — Pythagorcům pak vytýká^
že kladli číslice za původ a princip všech věci, Platonovi, že
') Našim učeným neznabohům na uváženou!
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číslice a hlavně iůey; a praví, kdyby tomu tak bylo, že by
vesmír svou podstatou byl nesouvislým a bez pořádku, proto
že by jedna věc druhé se nic netýkala. Ale odporuje tomu
náhledu zkušenost: „bytosti totiž nechtí špatnou vládu míti
(nohu.vfM&ai); není dobrou mnohovláda, a kde jedna jest říše,
tam i jeden Pán“.
Co tedy soudil Aristoteles o mythologii, ve které se zro
dil a byl vychován? Již Pythagoreové (v 6. stol. př. Kr. P,)
hájili, že jeden jest Bůh ; Anaxagoras (v 5. st. př. Kr. P.) za
nejvyšši všeho příčinu kladl rozum (yovq) subsistujíci či zosob
něný, jenž celou hmotu do pořádku uvedl; dobře poznával,
jak Arist. o něm píše (Metaph. 1. I. c. 4.), že pořádek nemohl
vzniknouti ze hmoty samé, ale že musel míti příčinu rozumnou,
a k tomu cíli uvádí rozum Božský, ale neodůvodňuje dále své
tvrzení; uvádí Boha z čista jasna jako hotový stroj
tw xw 7tqoq ti] v xoíjfioTrnuav — Deus ex machina), a zas
dále si ho víc nevšímá. — Sokrates a Plato již ne tak odů
vodňovali, že Bůh jeden jest, jako spise filosofům známé a
jisté předpokládali; ale přece jsou spisy Platonovy skoro ve
skrze mythem protkané. U Aristotela nenalézáme nic, docela
nic takového: praví, že mythologii sestavili básníci, hlavně
Hesiod, a co o jich obsahu souditi máme, ukazuje prý známé
přísloví: pěvci lhou mnoho (tzoxZ« wtvdovtai aoidoí Metaph. 1. I.
c. 2.), a „nestojí za to básníci, kteří si taky dle způsobu so
fistů počínají
aby se jim pozornost věno
vala“ (Metaph. 1. III. c. 4.), t. j. nestojí za to, aby náhledy je
jich vymyšlené a sofistickým způsobem podané kdo vyvracel,
nebot padnou samy sebou. — O mythologii samé takto praví:
„Zachovalo se od starých na způsob báje (tv pv&ov (r/riiiaii)
zanechané potomkům, že (tělesa nebeská a podstaty nehmotné)
bohové jsou to“ (Metaph. 1. XI. c. 8.); a kdo takto tvrdil, že
aspoň něco kloudného a pravdě podobného' praviti se zdál:
„božsky něco vyřknouti by se zdál“
áv uoijcr&ai vofuffeie)*')
*) Z toho lze posouditi. mnoho-li pravdy na tom jest, co praví Hettinger
(Apol. d. Christ. I. Bd. 11. Vortrag): rUnd Platon, selbst Aristoteles
bezeichnen ihre Gotteslehre als eine ruralte heilige Überlieferung“,
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ale co dále se přidalo, není ani pravdě podobné, nýbrž jen
obraznosti báječné plod: „ostatní pak jako báje přistoupilo
(¿wfr/xwc), že totiž bohové mají podobu lidskou a i některým
zvířatům, že jsou podobni, a jiné z toho plynoucí“; a podrželo
se to, „by se udrželo přesvědčení (č. víra) lidu, a že to sloužilo
ve prospěch zákonů a veřejného blaha“, t. j. kdyby se lidu
bylo řeklo, že jest Bůh neviditelný/ byl by to těžko chápal;
ale snáze pochopil, že Bůh či bohové jsou takoví, jako to, co
všudy lze viděti, člověk, zvíře a p., — a dle toho pak se ří
dili zákonodárci, t. j. přizpůsobili se názoru lidu ve prospěch
všeobecného blaha, „ten tedy jest názor otcův“ (nátoios dó^a)
(1. c.).
(Pokrač.)

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

(Pokrač.) V jednotlivých diecésích přikázány mše k bez
platnému odsloužení poměrně k dotaci farářům, lokalistům a
kooperatorům, jichž místa nově se zřizovala a z matice nábo
ženské vydržovala. Příslušná dotace byla tedy persolventům
zároveň odměnou za uložené mše.*
*)
V prvním čase (1782—1797) mělo přidělení mší mnohé
nesnáze a nemohlo se dlouho ustáliti. Bylyt zřízeny sice nové
fary, ale nebylo při nich hned kostelův a farních příbytků.
Mše jim přidělené zůstávaly neodslouženy. Počet pak takovýchto
mší neodsloužených stále se hromadil. I byly mše ty dvorním
dekretem ze dne 28. března 1787 přiděleny prozatímně Piari
stům České provincie a honorovány z matice náboženské, jak
souditi lze ze slov, že jim byly dány k lepšímu zaopatření
(zu ihrer besseren Subsistenz). Taktéž byly mše takové dříve
(Plato de legb.) als einen „Rest einer uralten untergangenen Weis
heit, die man mit Recht für eine göttliche Offerbarung halten mag.“
(Arist. met. 1. XI. c. 8.). — Aristoteles o nějakém zjevení se vůbec
nezmiňuje.
*) Celkem bylo tehdy nově zřízeno v Čechách 81 fara, 314 lokalií a ně
kolik expositur.
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již přiděleny chudému kléru venkovskému (dem armen Ruralclerus). Dle dvoř, dekretu ze dne 4. března 1789 mely všechny
mše trvale již býti přikázány farářům, lokalistûm a kooperatorům, jimž vydány zvláštní „Dotations-Bedeckungsbógen“
s udáním uložených mší, a melo dnem 4. března zastaveno
býti vůbec u kamerální výplatný další placení stipendií za
ony mše, ale hned již zase dvoř, dekretem ze dne 31. ledna
1790 ponechány mše ty opětně Piaristům a venkovskému
kléru na dcbu, než budou moci po odstranění různých překážek
trvale býti přikázány duchovním správám.

2. Doba od 1797—1859.
Teprv počátkem r. i 797 nastalo trvalé přidělení mší ma
tice náboženské. Rozdělení mší provedla guberniální komise,
jejíž návrhy schváleny dvoř, dekretem z 9. prosince 1796. Farář
každý z matice nábož. placený měl týdně odsloužiti 4 mše,
lokalista 3 a kooperator 2 bezplatně. Konsistoře biskupské ob
držely od státní účtárny výkazy mši, ¡zvané „Dotations- und
Messenvertheilnngsbógenu, jež měly dotyčným kněžím dodati
a jim uloží ti, aby 1. každý od nynějška sloužil mše sv. jemu
ve výkazu přidělené; 2. aby si každý zhotovil přepis výkazu
a zavěsil v sakristii, původní pak výkaz aby uložil v pokladně
kostelní neb v archivu vrchnostenském. Nad tím, aby výkaz
řádně byl uložen, bdíti měli okresní vikářové a dohlížeti
i krajští přednostové ; nedbalci měli zemskému úřadu býti
ohlašováni.
Výkazy ty vydány byly na tištěném půlarchovém blan
ketu v úpravě, jak vidno na str. 428. :
Pátráme-li po původu mší ve výkazu tomto, na ukázku zde
(str. 428) otištěném, nalezneme, že to byly mše založené při klá
šteře Karnielitiiv u sv. Havla v Praze, při němž dle nadač
ního listu ze dne 18. ledna 1723 založeno 52 mši za Markétu
Fišerovou. Z těch přikázáno 39 faráři v Hněvkovicich. 13 lokalistov. v Hobšovicícli. Tak 1 ostatní zde uvedené mše zalo
ženy byly při kostele sv. Havla. Počet jich shoduje se. Z na-
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GBR. Royko.

Von der k. k. Böhm. Staatsbuchhaltung.
Prag den 1. Januar 1797.

Florian Boleslaw ský m. p.
Staatsbuchhalter.
Wenzel Suchánek m. p.
Kassaoffizier.

dače za Sebastiana G-anse, původně 80 mší, po redakci 76 mší,
přikázáno 40 lokalistovi v Hobšovicích, 36 pak faráři ve Vys.
Újezdě (Hoch-Augezd).
Z příkladu toho již vidno, kterak se přidělování mší dělo.
Z katastru mší sv. v abecedním pořádku sepsaných, ze zruše
ných klášterů, kostelů atd. dle řady za sebou: Augustiniáni,
Benediktini, Dominikáni a pod. vzato 173 mší a přikázáno
r
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faráři v Adersbachu, (kr. hr. diec.); následujících 112 mší lokalistovi v Albrechticích (diec. budějov.), dalších 184 mší faráři v Annaberku (pražské diec.) A tak následovalo: Augezd, Kl. Aupa,
Auschitz, Auslauf (Oubyslavice), Babitz
atd. Vv abecedním poV
řádku až: Tachlovice, Zruč, Zvol, Zimutice, Zumberk.
Tím stalo se, že mše sv. přenešeny do zcela jiného ko
stela, do jiné diecése. že část nadace některé přikázána jed
nomu kostelu, druhá část kostelu zcela jinému. Nadace, ostatně
velmi časté, s 200 — 365 mšemi rozděleny třeba mezi čtyři
místa. Alše sv. na př. založené při kapli P, M. Pomocné
v Brusce (Praha) přenešeny do Vrbic. Vrsec a Zdislavic. Po
dobně bylo u jiných mši.
Mše ty vesměs slouženy bezplatně ; jiné byly honorovány.
Tak bylo dvoř, dekretem ze dne 7. března 1806 uloženo i vo
jenským kaplanům sloužiti ročně 50 mší pro matici nábožen
skou, a to v lednu 6 mší, v ostatních měsících po 4, ale za to
dostávali z matice přídavek 150 zl. ročně. Dále bylo na zá
kladě výše uvedeného dvoř, dekretu z r. 1796 guberniálním
nařízením ze dne 16. března 1797 stanoveno, že placeny mají
býti mše přikázané a) deficientům, jichž roční výslužné z ma
tice bylo 300 zl., jestliže pouze na toto své výslužné byli od
kázáni, dokavad by lepšího zaopatření nedošli; b) mšekooperatorum přikázané a sloužené po dobu, po kterou místa taková
obsazena nebyla, od farářův a lokalistův. V obou případech
placeno za každoii inši .sv. 30 kr.
Aby zemská vláda měla stále přehled všech persolventů,
uloženo již dříve guber. nařízením ze dne 16. února 1787 ordinariátům, aby jí oznamovaly každou změnu t. j. úmrtí neb
přesazení kněží, jimž mše matice náboženské přiděleny byly»
Zůstaly-li po některém zemřelém knězi mše sv. neodsloužené,
žádána za ně náhrada z pozůstalosti. Výkazy mší po zemře
lých kněží«jh a při změně působiště měly se zaslati zemské vládě.
Tím způsobem pečovala yláda o řádné odsloužení všech
mší. Než poněvadž k velkému počtu mši těch — okrouhle
63.000 — v r. 1811—1812 přibylo ještě 5042 mši ze čtyř zru
šených klášterů, poněvadž dále kněžstva mnoho nebylo, nová
obročí tak rychle, jak bylo zamýšleno, v skutek uvedena býti
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nemohla, — z těch a z jiných snad ještě příčin hromadily se
i dále neodsloužené mše. Z těch byl rovněž určitý počet du
chovním správcům uložen k bezplatné persoluci. Výkaz lokalie
Hobšovické na př. ukazuje, že lokalistovi přikázáno mší tako
vých 23 ročně. Teprv dvoř, dekretem ze dne 2. dubna 1802
povolena za takovéto nadpočetné mše náhrada z nábož. matice,
a to od 1. ledna 1803 pro faráře 45 zl., pro lokalisty 27 zl.
30 kr , pro kooperatory 25 zl. ročně. Gruber, nařízením ze dne
27. lístop. 1802 přiřknuta náhrada za mše takové i administrá
torům uprázdněných far a lokalií. Výše uvedená remunerace
ponechána milostí císaře dle dvoř, dekretu ze dne 22. února
1807 duchovním i pak, když sloužení mší nadpočetných pře
stalo, a měla se jim platiti, až by možno bylo zvýšiti vůbec
jejich dotaci. Gub. nařízením ze dne 6. listopadu 1806 sděleno,
že všechny mše pro praeterito neodsloužené, počtem 161.884,
budou koncem prosince 1806 persolvovány a že příště jen mše
trvale přidělené sloužiti se mají. Na dotačních výkazech mělo
se poznám enati, že od 1. ledna 1807 nadpočetný přídavek mší
přestává. Srv. výše výkaz lokalie Hobšovické.
Než teprv gub. nařízením ze dne 14. února 1824 bylo
prohlášeno, že duchovenstvo ve správě duchovní vesměs od
dalšího sloužení mší nadpočetných se zprostuje a sloužiti má
pouze mše trvale přikázané. To mělo platiti, až bude nové
rozdělení mší provedeno.
Mezi stesky a stížnostmi, jež biskupové císaři Leopol
dovi II. přednesli, uvedeno též, že duchovní mšemi matice ná
boženské jsou přetíženi. I bylo tomu částečné odpomoženo za
císaře Františka I., když 25. března 1802 vyšly vlastnoručně
listy císařské, jež dvorní kancelář dekretem z 2. dubna 1802
prohlásila. Dle čl. 5. povolen od 1. února lokalistům s 300 zl.
a kooperatorům se 150 zl. roční přídavek 50 zl. Zároveň zmenšen
počet povinných mší matice nábož., a to tak, že kdo bral z náb.
matice 600 zl., sloužiti měl 180 mší sv. ročně; kdo 400 zl.,
120 mší; kdo 350 zl., 150 mší; kdo 300 zl., 90 mší; kdo 150
zl., 75 mší; kdo 200 zl., jen 60 mší bezplatně. Ostatní dny
v roce měl svobodné, nehledě ovšem k applikaci pro populo,
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a mohl přijati manuální stipendium. Průměrně tedy připadla
1 mše na 3 zl. 33 */3 kr. dotace.

Počet ten, zdá se, upraven byl později jinak, a to méně
příznivě. V podání biskupů Českých k sv. Otci, jak dále vylo
ženo bude, mluví se o tom, že farářům uloženo ročně 186 mší,
lokalistům 137 a kooperatorům 91. Přidělení toto, jež se stalo
bezpochyby r. 1831, zavdalo podnět ke steskům, jak sama vláda
doznala v přípise z r. 1860, v němž spolu projevila úmysl mše
náb. matice jinak rozděliti. Potřeba toho ukázala prý se tím,
že mnohé lokalie postupem času povýšeny byly na fary, ale
počet mší povinných při nich zvýšen nebyl. Při novém roz
dělení že mohou býti přibrány i fary starého zřízení a při
děleny jim mše poměrně k doplňku dotace z matice nábož.
neb ze solné pokladny neb z farní příspěvkové pokladny.
Avšak k tomu již chystanému novému rozdělení mší nedošlo
vůbec, anat správa mší těch odevzdána koncem roku 1859 do
rukou biskupův.
Celkem tedy spravovala vláda záležitost mší matice nábož.
od r. 1782 do konce r. 1859, a dlužno přiznati, že o persoluci
mší starala se dosti svědomitě, jak ze všeho uvedeného vidno
jest. Vysvětluje se to tím, že referát ten u gubernia spravo
vali kněží, a to: Kašpar Royko, býv. professor bohosloví, jenž
3. března 1791 od císaře Leopolda II. jmenován přísedícím
pražské komise duchovní, r. 1793 skutečným radním při Če
ském guberniu, kterýž úřad do 1. září 1814 zastával. Nástupcem
jeho v úřadě tom byl 1814—1823 Karel Fr. Fischer, dříve
professor bohosloví, pak kanovník u sv. Víta, od 1824—1832
Karel Haní, kanovník u sv. Víta, potomní biskup Kr. Hrade
cký, od 1832—1847 Václav Vil. Václavíček, kanovník u sv.
Víta, od 1847—1858 Ignác Jaksch, kanovník kapitoly litomě
řické. Po Jakschovi přešel referát o věcech duchovních do
rukou světských radů.
)
*
3. Rozdělení mší od r. 1860 — 31. března 1863.
Po uzavření konkordátu r. 1855 nastaly poměry církvi
příznivější. Článkem XXXI. konkordátu přiznáno, že náboženská
matice je původem svým majetkem církevním, že má býti spravo
vána jménem církve za dozoru biskupův a že majetku jejího
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upotřebeno bude k účelům církevním. Nej kratší a nejspráv
nější rozřešení otázky mší nábož. matice bylo by bývalo, kdyby
vláda byla vydala všechno jmění matice do rukou biskupův
aneb aspoň vrátila zabrané jmění nadační neb ročně vyplácela
výnos zabraných nadací. Tím pak mohlo se hraditi stipendium
přikázaných mší. Ale na to nebylo lze ani pomysliti. Episkopátu
bylo se spokojiti tím, že obdržel do své moci aspoň správu
mší náboženské matice a že mohl mše ty spravedlivěji mezi
duchovenstvo rozděliti. Stalo se tak po společné úřadě nejdůst.
pp. biskupů Českých, jak viděti z pastýřského listu knížete
arcibiskupa pražského, Bedřicha kardinála ze Schwarzenbergů.
Pastýřský list ten k duchovenstvu je velice
*
d ůležitý; vy sví tát
z něho zcela zřejmě nové tehdejší řešení otázky o mších ma
tice náboženské. Proto budiž zde celý otištěn z konsist. kurrendy čís. 13 z r. 1859. Zní takto:
An meinen Ehrwürdigen geliebten Diöcesan-Clerus!
Während der Verhandlungen, welche seit längerer Zeit
und insbesondere s.eit Abschluss der Übereinkunft zwischen
Sr. päpstlichen Heiligkeit und Sr. k. k. apost. Majestät über
die Verwaltung des Kirchenvermögens gepflogen werden, haben
sich sowohl Mir als den Hoch würdigsten Herren Mitbischöfen
der böhmischen Kirchenprovinz die Verpflichtungen, welche
auf dem Religionsfonde haften, wiederholt zur Erwägung dar
gestellt. Mein Ehrwürdiger Diöcesan-Clerus wird mit Mir von
der Überzeugung durchdrungen sein, dass es zu den ersten
Ehrenpflichten der Dankbarkeit gehöre, jene Verbindlichkeiten,
so viel nur immer möglich, zu erfüllen, welche eine fromme
Vergangenheit mit der Gründung von Klöstern verbunden
oder in'nachträglichen Stiftungen angefügt hat, und welche,
als nach Gottes unerforschlichem Rathschlusse viele dieser
frommen Stätten den Stürmen der Zeit zum Opfer fielen, zu
gleich mit ihrem Hab und Gut als ein Vermächtniss an Jene
gekömmen sind, denen dasselbe zu Theil geworden.
Die k. k. Regierung, welche seit Ende des vorigen Jahrv

*) Srv. Dr. Fr. Kryštnfek: Dějiny církve kat. ve státech rak. uherských
1899 str. 347/
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hunderts die alleinige Sorge für die gewissenhafte Erfüllung
dieser Verbindlichkeiten auf sich genommen hatte, ist sich
dieser Obliegenheit stets bewusst geblieben, und hat zu ver
schiedenen Zeiten verschiedene Vertheilungen der sogenannten
Religionsfond-Messen vorgenommen, bei welchen sie von dem
Grundsätze ausging, dass, wer aus diesem Fond bestiftet würde,
für denselben auch die Leistungen zu übernehmen habe. Die
Messenvertheilung aber, welche der hauptsächlichen Grundlage
nach, jene des Jahres 1797 ist, konnte nach der seitdem auf
Kosten des Religionsfondes erfolgten Errichtung mehrerer
Seelsprgestellen einer grossen Ungleichheit nicht entgehen
indem ein Theil des daraus bestifteten Clerus ohne alle Ver
pflichtung blieb, während der andere Theil die ganze Last
der Verbindlichkeiten zu tragen hatte, und sie auch, bisweilen
selbst über den Umfang der Verpflichtung hinaus, mit nicht
genug zu lobender Treue trug und noch trägt. Eine andere
Vertheilung derselben wurde von der k. k. Regierung aller
dings angestrebt, aber bisher nicht bewirkt.
Ich bin mit Meinen Hochwürdigsten Herren Mitbischöfen
in die Berathung eingetreten, auf welche Weise die in dem
Religionsfonde begründeten Verpflichtungen überhaupt auf die
gerechteste und dem Ehrwürdigen Clerus zuträglichste Weise
geordnet und in ihrer Leistung gesichert würden. Da jedoch
diese Regelung nicht ohne anderweitige Verhandlung erfolgen
kann und wegen ihrer besonderen Schwierigkeit grössere Zeit
in Anspruch nimmt, hat sich wenigstens eine vorläufige bes
sere Vertheilung der schon normirten und zur unentgeltlichen
Persolution zugetheilten Religionsfondsmessen als nothwendig
und bei dem erwähnten thatsächlichen Missverhältniss als
äusserst dringend gezeigt. Ich habe dieselbe im Einvernehmen
mit den Hochwürdigsten Herren Mitbischöfen Böhmens um
so mehr beschliessen zu sollen erachtet, als sie auf Grund der
besonderen von dem h. Stuhle ertheilten Vollmachten, und
bloss zeitweilig vorgenommen wird, und ich von der Bereit
willigkeit überzeugt bin, mit welcher die bisher mit Messen
nicht betheilten Priester ihren derartig bebürdeten Mitbrüdern
eine Erleichterung werden gewähren wollen.
Cosop. katbl. duck. XX XX (LA'P).

'
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In Betracht demnach, dass die aus dem Religionsfonde
unmittelbar oder mittelbar dotirten Priester zur Erfüllung der
Verpflichtungen desselben in erster Reihe berufen sind, ertheile
ich den Auftrag, dass die in Meiner Erzdiöcese zur unentgelt
lichen Persolvirung zugewiesenen Religionsfondmessen mit
Behebung der bisherigen Zutheilung unter sämmtliche Prie
ster, welche aus dem genannten Fonde ganz oder th eil weise
ein stabiles Einkommen beziehen, mit Ausschluss der Defizien
tengehalte, zeitweiligen Zulagen, Remunerationen, und der
verschiedenen Entschädigungsbeträge, derart neu vertheilt
werden, dass im Durchschnitte beiläufig zwanzig Messinten
tionen auf ein hundert Gulden Bezug, und im gleichen Verhältniss bei kleineren oder grösseren Beträgen, jedoch mit
billiger Rücksicht auf die jeweiligen besonderen Verhältnisse
Einzelner, entfallen.
Indem aber sowohl die Verbindlichkeiten als die Erträg
nisse des Religionsfondes die Gesammtheit des Clerus nicht
unberührt lassen können, und, wie Ich vertraue, alle Priester
Meiner Erzdiöcese sich den ersteren nicht völlig fremd erachten
werden, so wende Ich Mich ebenfalls an Jene, welche aus dem
Religionsfonde keine Bezüge geniessen, und lade sie ein, eine
beliebige, wenn auch nur ganz unbedeutende Anzahl von
Religionsfondmessen zur unentgeltlichen Persolvirung zu über
nehmen, wodurch die anderen, aus dem Religionsfonde dotirten
Priester eine weitere Erleichterung erführen.

Ich bestimme ferner, dass die neue Vertheilung so wie
die Erklärung einer freiwilligen Übernahme der Religionsfond
messen sich ausdrücklich bloss auf die Dauer von zwei Jahren,
das ist für 1860 und 1861, erstrecke. Die vertheilten Messen
der ehemaligen Bruderschaften bleiben von dieser Anordnung
ganz unberührt.

Schliesslich kann ich nicht umhin, jene Mitglieder Meines
Ehrwürdigen Clerus, welche aus dem Studien- oder Normalschulfonde, oder der Cassa parochorum und salis Beträge er
halten, im Herrn aufzufordem, auch ferner der Wohlthäter
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dieser Fonde in ihren Gebeten und Opfern eingedenk zu sein,
und jährlich einige Messen auf diese Meinung zu lesen.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit Euch Allen.
Prag am 21. December 1859.
Friedrich,
Cardinal und Erzbischof.

Touže kurrendou ze dne 21. prosince 1859 čís. 9092 ohlá
šeno duchovenstvu pražské arcidiecóse podrobné nařízení stano
vící toto:
1. V seznamu, jenž pro každý vikariát neb zvláštní faru
neb korporaci zároveň se posílá, udán počet mší nábož. matice
pro každého z nábož. matice dotovaného kněze pro jeden rok.
Počet mší těch budiž sloužen r. 1860 a 1861.
2. Není-li v seznamu zvláštní intence udána, budiž applikováno všeobecně za dobrodince fundi religionis; kde však
zvláštní intence přikázána jest, doporoučí se dle ní mši sv.
obětovati.
3. Přiložený litografovaný formulář budiž ode všech kněží
dvojmo vyplněn, ať již stvrzují převzetí přikázaných mší, ať
dobrovolně nějaké přijímají, ale i když obojí se nestává.
4. Povinnost sloužiti mše přikázané počíná ihned, mše
však dobrovolné převzaté teprv, až odtud zvlášť uloženy budou.
5. Uprázdní-li se obroči neb místo kooperatorské, bucřtež
odslouženy pro rata temporis od administrátora neb faráře.
Persoluce budiž v dotyčné knize a ve zvláštním výkaze po
tvrzena, nad čímž vikar. úřady bdí ti mají.
6. Tímto nařízením přestává od r. 1860 dřívější přidě
lení mší nábož. matice; arci zůstává každý duchovní zodpověd
ným za mše do konce r. 1859 snad neodsloužené.
7. Toto nařízení týká se běžných mší nábož. matice pra
videlně ku každoročnímu odsloužení přiřknutých. Stran mší
neodsloužených v čas, které snad u státní účtárny se nahroma
dily, bude učiněno příslušné opatření.
8. Podepsanó formuláře buďtež sem in duplo vráceny
prostřednictvím vikar. úřadů.
Na jakém základě rozdělení mší se dělo, bude vidno
z některých ukázek. Ve vikariatu Roudnickém uloženy byly

i
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mše sv. takto: dvěma kaplanům v Roudnici po 40, faráři
v Bechlině 33, V. Dolankách 40, v Libotejnici 40, v Obřiství
10, ve Vlňovsi 5, úhrnem tedy 208. Dobrovolně převzali k .odsloužení: farář v Bechlině 30, kaplan v Citově 1' ‘, farář a ka
plan v Černoušku po 30, faráři v Dolánkách, Doksanech, Chlumíně, Račiněvsi, Vlňovsi, Vrbně po 10, farář v Podčáplich 20,
kaplan v Račiněvsi 10, úhrnem 200 mší. V Praze při hl. faře
u Matky Boží před Týnem uloženo 1. kaplanu 10 mší, koopeTatoru 60, faráři a 2 pepsistům tamže žádné. Kaplan i kooperator namítali, že mají 300 mší fundačnich, i byli 18. května
1860 od sloužení oněch uložených mší osvobozeni. Při hlavní
faře u sv Mikuláše uloženo 1. kaplanu 11 .mší, dvěma gymnas.
katechetům po 80, universitnímu kazateli též 80 mši. Dobro
volně převzalo 8 jiných kněží úhrnem 118 mší. I byl počet
oněch 80 mší dotyčným duchovním snížen pak na 40.

Podobně převzato dobrovolně k bezplatnému odsloužení
od kněží vikar. Berounského 160 mší, z vik. čes. Brodského
165, z Brandýského 221, z Budyňského 107, z Bystřického
166, z Chebského 112, z Falknovského 15, z Hroznětínského
48, z Kolínského 310, z Čer. Kosteleckého 115, z Křaslického
10, z Křivoklátského 106, z Libockého 21, z Mnichovického
108, z Planského 105, z Plzeňského 119, z Příbramského 195,
z Rakovnického 45, z Roudnického 200, z Rokycanského 55,
ze Slánského 99, ze Sedlčanského 25, ze Stříbrského 159,
z Teplského 46, z Toužímského 33, z Vlašimského 47, ze Zbra
slavského 175, ze Zlutického 68, z gener. vikar. 594, úhrnem
3683 mší. Následkem tak značného počtu mší dobrovolně pře
vzatých mohlo se uleviti kněžím jiným, mšemi jinak přetíže
ným. I bylo jim celkem 1709 mší uložených odepsáno. Pře
bytek 1976 ponechán zálohou, aby ještě později kněžím o to
žádajícím uleveno býti mohlo, z části pak i pro nepřed
vídané případy, kdyby persoluce opomenuta byla. Při tom
vzat za základ počet 17.000 mší pro pražskou arcidiecési ulože
ných. Někteří duchovní měli za to, že i dále jsou ppvinni
sloužiti- mše nábož. matice dle dřívějšího státního rozdělení. I
bylo jim výslovně řečeno, že ono dřívější rozdělení přestalo a
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že budoucně mají odsloužiti jen mše nyní jim zvláště přiká
zané, jak vidno z instrukce v příčině té vydané.
Toto nové přidělení mší platiti mělo zatím jen pro r.
1860 a 1861, zůstalo však v platnosti i r. 1862 a r. 1863 až
do dne, kdy indult apoštolský ve známost vešel..
Bylo tedy v čase tom péčí episkopátu postaráno o persoluci mši nábož. matice. Avšak biskupové dobře si byli vě
domi toho, že v čase minulém u věci té mnohé byly nedostatky
a chyby, že nebylo v pořádku mše fundované do jiných diecésí, jiných kostelů přenésti, stipendium jich zabrati a pod. I
zaslali v příčině té po společné úřadě k apoštolské Stolici ob
šírné podání 30. května 1860. Vylíčili v něm celý stav věci:
vznik matice náboženské ze jmění zrušených klášterů, kostelů
atd., zabrání nadací, jich rozdělení mezi duchovenstvo, stěžo
vali si, že tím na duchovenstvo beztoho skrovně dotované uva
leno břímě. Zvláště pak vedli stesk na to, že vinou jedině
zemské vlády ohromný počet as 160.000 mší vůbec odsloužen
nebyl.
Věc ta měla se takto. Ukázalo se, že mše ze čtyř řehol
ních domů: v Táboře, v Lysé, v Horažďovicích a u sv. Josefa
v Praze III., nebyly (až na některé výše uvedené) vůbec ni
komu k persoluci trvale přikázány. Když guber. rada Karel
Haní na tu věc přišel, postaral se, aby mše ty pro praeterito
dodatečně byly odslouženy; rozdělil je totiž mezi kněze z ma
tice náb. dotované k bezplatné persoluci. Po odchodu však
jeho do Kr. Hradce opomenuto mší těch, které od r. 1834
vůbec nebyly slouženy. O věci té bylo mezi vládou a episkopátem mnoho a mnoho jednáno, jak dále ještě bude o tom se
zmíněno.
Zatím se zjistilo, že mší vůbec nepřikázaných bylo správně
jen 5042 ročně, dále že kaplani v Táboře1 odsloužili ze mší
těch počet 9828, tak že klesl počet neodsloužených mší za
čas od r. 1834 do konce r. 1862 na 136.245.
V onom podání do Říma byl však za základ vzat počet
celý 5694 mší a mše neodsloužené udány počtem 160.000. I
bylo tedy od sv. Otce žádáno:
„1. ut Apostólica gratia et potestate eos defectus, qui us-
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que ad finem anni 1859 in quatuor Bohemiae dioecesibus
circa persolutionem missarum ex obligationibus fundi religionis
descendentium, et absque stipendio persolvendarum, per negligentiam quamcunque aut distribuentium aut sacerdotum per
solventium commissi fuerunt, benignissime condonare dignetur,
imposita etiam aliqua satisfactione iis sacerdotibus qui cul
pabiliter id fecerint;
2. ut numerus 160.000 missarum, quae non distributae
fuerunt, per Apostolicam gratiam ad numerum 40.000 redu
cantur, pro quibus stipendia ex fundatis censibus sufficientia
assignari poterunt juxta modum a Metropolita et Ordinariis
locorum praescribendum;
3. ut mandatum Apostolicum vel comissio Archiepiscopo
Pragensi benigne concedatur et injungatur, ut pro quatuor
Bohemiae dioecesibus Pragensi, Litomericensi, Reg. Hradecensi et Budvicensi, ad quas omnes et solas spectat Bohemicus
fundus religionis, in obligationes fundatas speciatim missarum,
quae in hoc fundo habentur, inquirat et habita sufficienti in
formatione ea ad S. Sedem Apostolicam perferat consilia, quae
ad satisfaciendum his obligationibus et ad plenam rei compo
sitionem videbuntur pertinere“.
Ale žádost tato českého episkopatu nedošla vůbec vyří
zení, až pak r. 1863 urovnána celá záležitost jinak.
(Pokračování.)

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

(Pokrač.) Ve stati nadepsané ^konservatismus a pokrok
*
dá se chod Schellových myšlenek vystihnouti stručně as takto:
„Katolická církev bývá od přátel i nepřátel označována ja
kožto ^konzervativní^ čímž uvádí se v povážlivou protivu k
pokrokovým snahám kulturním a nezamlouvá se tudíž oněm
kruhům, které, jsouce hluboce a poctivě přesvědčeny o vadách
stávajících zařízení, snaží se o pokrok k lepšímu. Má-li věda
vzkvétati, nesmí se pěstitelé její spokojí ti s tím, co přejali od
předchůdcův svých, nýbrž musí toto duševní dědictví rozmno-
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žiti, prohloubiti a upevniti. Pro katolickou vědu nebylo by
čestno, kdyby spokojovala se toliko s tím, že by nové vymože
nosti nevěreckého badání toliko zkoumala a po případě zužit
kovala. Zdaž ráz katolicismu skutečně správně označován jest
slovem jkonservativní
*
? Slovo ,konservativní‘má dvojí význam,
rovněž tak jako slova svobodomyslný, pokrokový, demokra
tický. Konservativem může zváti se směr, který stůj co
stůj udržeti chce dosavadní zařízení v církvi a státu, nebo
tradicionelní názory ve vědě a nábož uštvi. Tento konserva
tismus jest zastáncem všeho starého i :<•:
* všemu, co jest nové?
a rovněž také i všeho zastarat > vůči novvm
snahám. V
v
tomto smyslu nebyl konservativn :n
ožský zakladatel
křesťanství. Ve vyšším smyslu značí sIqvj kt aservativnf onen
badání a snažení,
směr myšlení a vůle, jenž při a.
dotazování se a zkoumání má úmysl stavětě dále, onen směr,
jemuž pochybovačnosť a zžíravosť není účelem, nýbrž jenž do
jiti chce uspokojivého rozřešení svých otázek Při tomto kon
servatismu není to pouhá novotářská choutka, jež pudí jej
k tomu, aby zkoumal oprávněnost a účelnost stávajících pomérův, nýbrž poctivá snaha vědecká. Tento konservatismus
neváže se otrocky ve všem všudy na minulost, aniž odvrací
se předpojatě od nových myšlenek a zařízení. Poloviční pravdy
bývají příčinou velikých škod, zvláště stanou-li se veřejnými
hesly. Ale nejen nové myšlenky a snahy jsou v nebezpečí, že
přeháněním a jednostranností stávají se pravdami polovičními,
nýbrž i starým a zastaralým zásadám a názorům hrozí toto
nebezpečí ještě více. Konservatismus i pokrokovost jsou toliko
polovičními pravdami, jestliže nemají zřetele k obsahu a koneč
nému cíli zásad, jež hájí nebo potírají. Jsou to nenahraditelné
a nepostrádatelné duševní statky lidstva anebo pouhé jen
vnější a náhodné formy a šablony, o něž jde? Zdaž pravý
konservatismus urputně hájiti bude poměry podřízené důleži
tosti, jež snad Časem a místem kdys nab\ly oprávněnosti, jež
však v jiné době a za jiných poměrů kulturních stávají se
zbytečným ballastem? A zdaž zase poctivý a zdravý směr po
krokový bude poknušeti se o vyvrácení toho, v čem pravá
podstata náboženství a mravnosti, pořádku státního a právního
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spočívá? Náboženství stojí a padá s duchem svým, nikoliv
však s vnějšími formami a prostředky svými. Jde-li o nej vyšší
statky a úkoly- člověčenstva, není úkolem ko servatismu, aby
tyto duševní ideály za každou cenu připínal k jednotlivým
dějinným útvarům a aby ztěžoval a překážel vytváření forem
lepších a časovějších. Konservativním ve vyšším a naprosto
dobrém smyslu jest nejen vše, co má úmysly budující a tvůrčí,
ale i každý útok, jenž podniká se za tím účelem, aby pochyb
ností, zkoušením a dotazováním se bylo vnitř i zevnitř pře
moženo vše, co pravému pokroku v cestě stojí. Ale potírati
dlužno vše, co chce jen a jen ničiti a zžíravou pochybovačnosti vše v rozklad uváděti, nechať pravou podstatu svou sebe
více halí v roucho liberalismu, svobodomyslnictví a pokroku!
Pravý konservatismus nespočívá tudíž ani tak v udržování,
jako v dalším budování (Aufbauen). Proto byl Ježíš konser
vativním v nej vznešenějším slova smyslu — vzdor tomu či
spíše právě proto, že způsobil tak ohromný pokrok. Pravá
svobodomyslnost a pravý pokrok nespočívá ani tak v pochy
bování, ničení a boření, nýbrž spíše ve snaze o zbudování
(„Aufbau“) dokonalého poznání a dokonalého řádu právního.
Ale ne vždy setkáváme se s pravým konservatismem a s pravou
svobodomyslností, nýbrž s nezdravými zjevy, jež neprávem
osobují si jména konservatismu a liberalismu. Svobodomysl
nost a pokrokovost čili duch kteréhokoliv druhu liberalismu
jest v souvislosti více s pěstěním zkoumající a tázající se my
šlenky, kdežto konservatismus souvisí více s vůlí. Kde není
vynalézavé, zkoumající a dotazující se myšlenky, tam myšlení
buď vůbec dosud se neprobudilo, anebo octlo se vlivem vůle
a duševní lenosti v klidu. Ale i klid se časem znechutí a
pudí opět k činnosti, kdežto naopak zase horlivá práce pokro
ková unavuje, zvláště lidu více skutečných dober béře nežli
jich jim dává. Proto střídají se stále konservativní a poki okové
duševní směry v panství svém nad velkým davem rozhodují
cích kruhů národních. S tohoto stanoviska posuzovati dlužno
výrok Dra. Batzingera v bavorském sněmu zemském, jenž
o německých universitách pravil, že přestaly býti vůdčími moc
nostmi. Liberalismus ovšem nalézá se v úpadku, ale jeho nej-
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lepši stránky přešly v obecný majetek všech stran a uskuteč
nily se v modernich poměrech. Liberalismus učinil konec po*
licejnimu státu a libovůli kabinetů a tím upravil pole ke
zdárné Činnosti, jež by za poměrů dřívějších nebyla bývala
možná. V bouřném běhu novot a změn ve vědě i životě na
stala potřeba chvilkového klidu. Přirozeně ustupuje tu do po
zadí význam universit, jež celým svým ustrojím jsou podstaty
více pokrokové. Mocnosti konservativní jsou ve všech oborech
mocnostmi autoritativními a praktickými. Ale kdož by z toho
usuzovati chtěl, že potrvá stále tento odliv, a že netřeba připraviti se na dobu, v níž snad nastati může zase příliv? Nejstkvělejšími periodami universit nebyly zajisté doby, v nichž
ústavy ty bývaly konservativními v běžném slova toho smy
slu, jakož nebyly pro právo věrnou theologii nej slavnějšími
ony doby, v nichž úlohu svou skromně obmezovala na redigo
vání a prosté tradirování klassických věkův minulýchu.
Tyto vývody Schellovy obsahují zajisté mnoho správného,
ale zároveň zase i nejednu myšlenku, s níž souhlasiti nelze.
Celkem zcela dobře stanovil Schell pojmy pravého konserva
tismu a pravého liberalismu. Ale praví-li, že konservatismus
má činiti rozdíl mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými a
toliko oněch hájiti, nikoliv však těchto, měl k tomu připojiti,
že rozlišování toto, jde-li o obor náboženský, činiti přísluší
zákonitým autoritám církc v ním, jelikož by jinak úsudek
jednotlivcův buď omylem nebo snad i zlou vůlí sveden pokládati mohl leccos za vedlejší co v pravdě jest věcí podstatnou.
Nápadná jest chvála, kterou Schell vzdává liberalismu za
„dobré jeho stránky, jež vešly v obecný majetek“, tím nápad
nější zajisté a nepochopitelnější, jelikož tento liberalismus
přece nic nemá společného s pravou onou svobodomyslností,
kterou Schell v téže stati dobře byl charakterisoval! Jak
možno hájiti onen bezohledný, sobecký, ničivý a zásadně proti
náboženský lžiliberalismus, jenž tolik natropil škod? Což
skutečně platiti může omluva, kterou Schell pronáší proti
výtce, že liberalismus zavinil neblahé sociální poměry nynější,
an dí, že poměry ty nebyly přivozeny liberální politikou,
nýbrž velikými převraty v oboru strojnictví a dopravnictví,
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jimž i absolutní státy policejní chtíce nechtice přístupu popřáti musily? A což skutečně nejeví se zhoubný rliv pseudoliberálního ducha z universit vanoucího v celém našem živote ?
Zdaž nejeví se liberalismus nejčastěji právě v oné formě,
kterou Schell kárá, a jež záleží v tom, že se nesamostatně
papouškují nevěrecké otázky a pochybnosti?
(Pokrač.)

= SMĚS. =
Kratší pojednání. — Rádoe. — Kronika

Právo k popírání manželského rodu jest právem naprosto
osobním, náležejícím pouze osobám v §§ 158. a 159. ob. zák.
obč jmenovaným.
*)
— V rozepři dra. B., opatrovníka nezvěst
ného A. J., proti dru. S., opatrovníku nezl. J. J., o uznání ne
manželského původu téhož nezletilce c. k. okresní soud v By
střici pod Host, rozsudkem ze dne 30. června 1898 č. j. III.
584., 94.—16. uznal, že nezl. J. J. jest mimo manželství splozen
a že tedy nezvěstného A. J. za otce tohoto dítěte považovati
nelze; a to maje důkaz o nemožnosti splození nezl. J. J. ne
zvěstným A. J. za provedený a prohlásiv námitku opatrov
níka nezl. J. J., že opatrovník nezvěstného A. J. není k po
píráni nemanželského rodu nezl. J. J. oprávněn, za bezdůvod
nou, jelikož popírání to není osobním právem manžela matky
narozeného dítěte, které na jeho místě nikdo jiný by nemohl
vykonávati, ano právo to dle § 159. ob. zák. obČ. v případě
smi ti manželovy náleží i dědicům jeho a nejde výhradně
o osobní poměr mezi dítětem a popírajícím manželem, ale
vzhledem k tomu, že jest otec povinen, dítě živiti a zaopatřiti, i o poměr majetkový, jehož hájení jest nejen právem,
nýbrž i povinností opatrovníkovou.
K odvolání opatrovníka nezl. A. J. změnil mor.-sl. c. k.
vrchní soud zemský rozsudkem ze dne 6. září 1898 č. j. Bc.
II. 468 98—1. rozsudek prvého soudce a zamítl žalobní žádání,
(neshledav jednak nemožnost splození nezl J. J. nezvěstným
*) § 158. obč. z. zní: „Tvrdí-li muž, že dítě od manželky jeho v zákonném
čase zrozené není jeho, má nejdéle ve třech měsících po nabyté o tom
zprávě odpírati, že dítě v manželství jest zplozeno, a má proti kuráto
rovi, zřízenému proto, aby zplození manželského obhájil, dokázati ne
ní žnosť. by dítě bylo od něho zplozeno Ani cizoložství matkou spá
chané. ani její tvrzení, že dítě jest nemanželským, nejsou s to. aby
ho zbavily práv manželského zplození4 — § 159. dí: „Zemře-li muž
před časem, v němž mu dovoleno popírati manželské zplození dítěte,
mohou ve třech měsících od smrti mužovy z příčiny výše položené učiniti tak jeho dědicové, jimž by se v právech újma stala4.
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A. J. za prokázanou a) uznav oprávněnost námitky, že se
opatrovníku nezl. A. J. nedostává legitimace k žalobě, z těchto
důvodů: Právo § 158. ob. zák. obč. k popírání manželského
rodu jest naprosto osobním, pouze osobám v §§ 158. a 159.
ob. zák. obč. jmenovaným náležejícím právem, tak že ani sou
dem k takové žalobě zmocněný opatrovník nezvěstného není
k ní legitimován. Nebot řečené právo jest zákonem, jak vy
plývá z §§ 158 a 159. ob. zák. obč., propůjčeno toliko man
želu matky dítěte a podle zásady v $ 547. ob. zák obč. vy
slovené dědicům manželovým, těmto však jen potud, pokud by
se jim stala újma na právech jejich a pokud zemřelý manžel
neuznal dítě at výslovně neb mlčky za své, což jest ostatně
také podporováno tendencí zákonodárcovou, v poslední větě
§ 158. ob. zák. obč vyslovenou, aby bylo dítě v manželství
zrozené účastno práv dítěte manželského. Ovšem má soud
podle § 259. ob. zák. obč. osobám, jež nemohou samy hájiti
práva svá, po případě zříditi opatrovníka a nečiní se při tom
rozdíl, o jaká práva by mohlo jiti, tak že by se z toho dalo
dovozovati, že může býti zřízen opatrovník ku hájení veške
rých práv nezvěstného, tedy i práva dle 158. ob zák. obč.,
jež tepto pro nepřítomnost svou hájiti nenmže; avšak zřízení
opatrovníka závislé jest podle § 27‘k ob. zák. obč. vtom směru
na dvou náležitostech, jichž tu však není. Nebot že by nepří
tomností A. J. a nastalým v té době zrozením žalovaného
děcka bylo právo nezvěstného A. J. ku žalobě podle § 158.
ob. zák. obč. prodlením ohroženo, jest již ustanovením téhož
zákona proto vyloučeno, že může manžel vždy ještě popírati
manželský rod dítěte, a to do tři měsíců po nabyté zprávěo zrození jeho; že by pak nezřízením opatrovníka nezvěstného
ku podání žaloby překáženo bylo právům osob třetích, žalobce
neprokázal, ba ani netvrdil.
Z toho důvodu, jakož i z příčiny, té, že nelze dítě v man
želství zrozené jen tak zhola, ba snad docela proti vůli A. J.,
který by snad práva § 158 ob. zák obč. úmyslné nepoužil,
zbaviti práv dítěte manželského, nemohla zmocněním opatrov
níka ku podání této žaloby na nezl. J. J. zjednána býti legiti
mace ku žalobě, pročež byla tato již proto zamítnuta.
Odvolání opatrovníka nezvěstného A. J. nej vyšší soud
nevyhověl, potvrdiv rozsudek druhé stolice z toho důvodu,
že, jak vrchní soud zemský trefně provedl, opatrovníku nezvěst
ného A. J. se nedostává legitimace ku popírání manželského
původu’ nezl. J. J.
Rozhodnuti c. k nej vyššího soudu ze dne 1. prosince
1898 č. 15.387. (.V. S. v „Právníku“ z r. 189:», roč. XXXVH .
č. 7. str. 235 nn.).

Udíleni krtu sv. per modum unctionis. — V jisté farnosti
bylo shledáno a zcela bezpečně dosvědčeno, že zemřelý před-
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chůdce nynějšího rového faráře po více let udílel dětem křest
sv. nikoliv per ablutionem, nýbrž „per modům unctionis in
fronte cum pollice in aqua baptismali madnfactou. Z těchto'
přečetných „křtenců“ mnozí zemřeli, jmi vyspěli, a z těch
mnozí do jiných krajů odešli. I táže se biskup oné. diecése,
co souditi v theorii o platnosti křtu takto udíleného a co Či
ní ti v praxi xs těmi, kdož takto byli pokřtěni. Posvátný Sbor
inquisiční, jemuž záležitost ta byla k rozhodnutí předložena,
jednal o věci té dne 14. prosince 1898-a odpověděl takto:
^Ourandum ut iterum baptizentur privatim, sub condilione,
adhíbita sóla materia cum forma absque caeremoniis et ad
mentern“. A „mens“ je ta, že se má hlavně přihlížeti k těm
křtěncům, kteří byli přijali svěcení. Rozhodnutí to bylo dne
16. prosince 1898 sv. Otcem schváleno.
Dr. T.
Posvícení všeobecné v dějinách českých. — Dle starobylých
zákonů církevních světí se v každém farním chrámu výroční den po
svěcení jeho nebo jiný od světitele ustanovený den za svátek dvojný
prvé třídy; byl-li kostel konsekrován, světí se tento svátek s oktávem,
byl-li pouze benedikován, bez oktávu. Podobně jest ustanoveno také
o titulu kostelním ; i tento slaví se, a to nejen ve farním, ale v ka
ždém kostele, za svátek dvojný prvé třídy s oktávem, bez rozdílu,
zdali jest kostel konsekrován nebo benedikován. Obé slavnosti tyto
jsou jako narozeniny a jmeniny chrámu.
Z církevního zákona o výroční slavnosti posvěcení chrámu vy
svítá, že církev připisuje chrámům farním velikou důležitost. A to
plným právem. Farní chrám zajisté jest středišté všeho působení pastýř
ského a střediště náboženského života celé osady.
Skrze výroční slavnost posvěcení chrámu farního uvádí církev
věřícím na mysl, jak ve’iké dobrodiní Boží to jest, že v blízkém okolí
mají chrám, ve kterémž přebývá Kristus pravdivě, skutečně a pod
statně; odkudž požehnání a milost vychází všem; kdež naučení, útěchy
a svaté radosti všickni nabývají, kdo vyšších statků hledají; odkudž
posvěcení, útěcha i pobila se donáší až ve příbytky vzdálené a v nuznou
chatrč chuďasa. Osadní cbrá n výmluvně hlásá věřícím, že jsou jedna
obec v Kristu, jedno duchovní tělo, jehož hlava jest Kristu
;
*
že po
svátné svazky je všecky spojují vespolek, poněvadž v jednom chrámě
byli znova zrození k životu věčnému, v jednom chrámě mluví k nim
ústy svého slnžebníka Bůh, v jednom chrámě všickni požívají těla
Kristova. — Osadní chrám jest symbol obecné církve svaté a při
pomíná osadníkům, že vzděláni j^ou v jednotu dnchoyního těla Kri
stová podobně, jako kamenové farního chrámu jejich vzděláni jsou ve
' příbytek Bohu zasvěcený, v dům svátý, od věcí obecného života oddě
lený a jenom ke svátým a spasitelným věcem ustanovený. Chrám osadní
jed také symbol církve oslavené a pouhým zjevem svým uvádí na
mysl kůry svátých, kteří dokonali šťastně svojí pouť, a nyní se při
mlouvají za nás, toho jen žádostiví jsouce, abychom jednou s nimi
přebývali ve stanech věčných.
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Věřící mají zvláště v tento den uvážiti, že jim náleží, aby sebe
vzdělávali za chrámy živé, pečlivě ostříhajíce posvěcující milosti, nebo
se upřímně snažíce, aby ztracené dobyli zase skrze pravé pokání.
Že ke slavnosti posvíčenské se druží véselosť také v životě obec
ném, to samo neodporuje významu a cíli jejímu, ano má býti odstínem
duchovní radosti, kterouž radovali se nábožní předkové, když farní
chrám jejích byl vystavěn a slavně posvěcen. Jenom výstřednosti a
zlořády jsou na odpor vznešeným úmyslům církve. Duchovním správcům
náleží o to pečovati, aby tato výroční slavnost byla ve pravém účelu
a významu svém ua osadě poznána i vážena. Jediné na základě tomto
bude možná s prospěchem bojovati prcti zlořádům, které v tom nejvíce
záležejí, že nestřídmostí, nebezpečnými a zjevně hříšnými veselostmi se
zlehčuje den ustanovený od církve s úmyslem, aby se upevnil svazek
osadní, aby vděčně vzpomínáno bylo nábožuých předků, aby věřící po
vzbuzeni byli k životu křesťanskému.
Historické památky a na mnoze i posavádní obyčej dotvrzují, že
posvíčenské slavnosti jednotlivých kostelů a farních osad hojně se
účastnily osady okolní. Slavivalyt osady, jako až posud v některých
krajinách se děje, svoje posvícení za zvláštní svůj svátek, okolnímu
obyvatelstvu pak platila návštěva za pouť, a ovšem také za příležitosť
ke světské veselosti. Že však tyto nezřídka vedly k rozmanitým neřádům,
pomýšlely vrchnosti církevní a občanské, jak by posvíčenské slavnosti
obmeziti a takto mnohé podněty ku hýhvosti zastaviti možná bylo. Za
prostředek dobrý k tomuto cíli uznáno, aby neslavil svého zvláštního
posvícení každý koste). Prostředku toho bylo v rakouských státech
užito za časů císaře Josefa II. Dvorní dekret ze dne 20. prosince r.
1786. nařizuje, aby všecka v rozličné dni roku na jednotlivých osadách
slavená posvícení v jeden a týž den, a sice v třetí neděli měsíce října,
bývala, a nikde jindy.
Co různých obyčejů se družívalo. ke slavnosti posvíčenské, lze
aspoň částečně seznati z jiných dvorských dekretů za vlády Josefa II.
vydaných. Tak na příklad: Farářům vůbec a těm obzvláště, kteří bez
kaplana byli, zapovězeno navštěvovati posvícení osad jiných; trhy posvícenské přísně zakázány a pohroženo přísnými tresty vrchnostem,
které by trhům nebránily. Podobně zakázáno prodávati o posvícení
jakékoli zboží a zakázáno řemeslníkům chodili na posvícení se svými
výrobky, aby je tam vykládali a prodávali. Zakázáno též vysazovati
o posvícení stromky a vystavovati sloupané smrčky, na které zavěšo
valo se šatstvo na odměnu tomu, kdo by»se až k němu došplhal.
Nařízení z časů Josefových, aby se posvícení všech kostelů odbý
valo v jedeu a týž den, nebylo, aspoň v Čechách, nic nového. Již za
starších časů všímáno bylo zlořádů k posvíčenské slavnosti přistouplých
a hleděno jim přítrž udělati. Příkladové snahy této shledávají se i v
Čechách; některé doklady toho čteme v Tomkově Dějepise města

Prahy,

V dílu in. štr. 198. čteme: „Slavnost posvícenská neměla
tehdáž (ve 14. století) ještě vykázaného času v jisté neděle jako nyní,
nýbrž dle pravidla byla konána ve výroční den posvěcení chrámu, ač
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nebyl-li jiný den ustanoven pro nějaké zvláštní příčiny. Tudy mela
v Praze každá farní osada své zvláštuí posvícení. Při hlavním kostele
sv. Víta bývalo to v den po sv. Michale, tedy 30. září. Roku však
1377 přeložil je arcibiskup Jan Očko na den sv. Remigia, to jest
1. října“.
V dílu IV. čteme na str. 411.: „Dne 21. září 1427 bylo shromáždení obce Starého i Nového Města na rynku staroměstském, ve
kterém stalo se památné uzavření k jednosvornému návrhu všech
mistrů i kněží Pražských, aby napotom všecka posvícení kostelů v Praze
byla v jeden deu slavena, v neděli totiž po sv. Václavé, pro umenšei í
nestřídmosti a jiných hříchův, ku kterým posvícení příliš častá zavdá
vala příležitost“.
Na str. 653.: „V den sv. Jakuba (25. července) sešlo se ducho
venstvo v Praze ku svolání od mistra Jana z Rokycan. . . . Opětovány
též některé nálezy předešlých synod týkajících se kázně a řádu v du
chovenstvu; mezi jiným pak uzavřeno, aby na příštím sněmu zemském
byli požádáni páni a obce, aby svolili ku přeložení všech posvícení v
celém království na jednu neděli“.
V dílu IX. (od smrti krále Václava IV. 8Ž do smrti krále
Ludvíka) čteme na str. 170.: „Strana pod obojí také patero přikázaní
církevních pokládala za platné. . . . Neděle a svátky měly svécmy býti
nejen zdržením s^ od práce a obchodů, a e také pilným navštěvováním
kostelů a rozjímáuím pobožným. Na místě toho bylo co kárati, že se
lidé zrovna v zasvěcené dni oddávali víc než jindy obžerství a jiným
nepravostem. Poněvadž se to dálo zvláště o posvíceních, bylo se již
r. 1427 stalo usnešení mezi mistry a kuéžími Pražskými i obcemi, aby
ve městech Pražských posvícení slaveno nebylo při každé faře obzvlášť,
jak bylo při každém kostele v jiný deu od starodávna ustanoveno,
nýbrž při všech týž den v roce, totiž v neděli po sv. Václavu“.
V dílu X. (od r. 1478—1526) čteme na str. 23.: „Zrovna ne
dlouho po sněmě Svatojakubském (1481) ujali se jedné z věcí spor
ných mezi dvěma náboženskýma stranama, co se totiž týkalo času po
svíceni v Praze, ježto se za času arcibiskupa Konrada (1428) strana
podobojí byla usnesla, pro umírnění nestřídmosti slaviti posvícení ve
všech kostelích v jeden deu, duchovenstvo však strany pod jednou zů
stávalo při starém obyčeji. Roku 1481., když se den ustanovený blížil,
totiž neděle před sv. Václavem (23. září), konšelé všech tří měst
z podnětu daného, jak se zdá od krále, drželi společnou schůzi na
radnici Staroměstské (20. září), kdež usnesli se, aby toho roku, chýlí
cího se ku konci, ješté naposledy zůstalo při posavádním zvyku, ale
od příštího roku aby posvíceni společné, jakožto prý novota smýšlená
proti právům a řádům duchovním křesťanským, přestala, tak aby zase
posvícení držáno bylo při každém kostele farním obzvlášť, jak který
čas byl od starodávna ustanoven od biskupa při svěcení kostelů. V
ohlášení toho nařízení pravilo se, že mistrům a kněžím bylo oznámeno,
a že je s velikou vděčností přijali a zachovávati slíbili, jakž prý skrze
mistra Jíru konšelům poděkování za to učinili. Ale svolení toto mistrů
a kněží, jak se brzy ukázalo, nezakládalo se na pravdě, ač leda snad
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několik jich bylo s tím srozuměno. Zároveň s tímto nařízením konšelé
všech tří měst také vytýkali, že by druhdy knězi hostinští, když ve
farních kostelich káží, výtržností se dopouštěli, i napomínali faráře,
aby toho svým hostem nedopouštěli, hrozíce následky nepříjemnými“.

Na str. 35.: „čilý ruch ve straně pod obojí vzbuzený objevením
se biskupa Augustina byl nepochybně příčinou, pro kterou uzavření
jejich o obnovení starého řádu o posvíceních během r. 1482 zůstalo
bez účinku, aniž konšelé na to naléhali. Ale nyní, když se vyjednávání
o domácí pokoj mezi stranami náboženskými opět přetrhlo, konšelé
teprv zase znova hledali v tom straně pod jednou býti po vůli. Svolalit kdysi z jara r. 1483 všecky faráře na radnici Staroměstskou a
žádali na nich, aby již konečně společného posvíceuí v jednu neděli
zanechali a slavili v každém kostele obzv'ášC v čas za starodávna
ustanovený. Faráři dali za odpověď, že poradí se s mistry, kteří však
byli rozhodně mínění opačného. Šlit obojí, faráři i mistři, pospolu ke
králi a žádali, aby zůstaveni byli při řádu posavádním, jak byl pláten
od arcibiskupa Konrada. Tu spůsobili konšelé Staroměstští výtržnost,
kterou by spíše na jiných byli měli kárati. Když na neděli křížovou
dne 4. května připadalo posvícení u sv. Jiljí dle zrušeného starého
řádu, odebrali se v sobotu předtím o nešporách s rychtářem Ambrožem
postřihačem a s některými stoupenci svými z měšťanstva, jmenovitě
také Němci do téhož kostela, kdež kněz Šimon byl již nešpor začal,
tak jak na ten den připadal. Konšelé odstrčili jej *od oltáře a žáky
od pulpitu, i jali se sami zpívati k nešporu, jak náleželo před posví
cením; kaplan jejich z radnice, kněz Jan Hůlka, jim začínal, nastoupiv
na místo střídnlka. Potom rychtář Ambrož dal vybiti zámky od věže
kostelní, a vystrčiti korouhev na zuamení posvícení dle obyčeje“.
Z těchto historických úryvků vysvítá, jak těžko jest bojovati
proti starobylým zvyklostem v životě náboženském, a ovšem také proti
neřádům, ježto se časem přidružily ke slavnostem církevním. Všecka
nařízení častěji opětovaná i zostřovaná zůstala větším dílem bez účinku.
Podobně i nařízení Josefínské o jediném posvícení v týž deu po celé
říši rakouské větším dílem na marno vyšlo, ačkoliv je i biskupové při
jali za své a k ostříhání jeho lid nabádati veleli; ke posvícení jedno
tlivých farních osad přibylo ještě posvícení všeobecné, jemuž „císařské“
říkají.
V ohledu liturgickém má všeobecné posvícení ten následek, že
o nižádném zvláštním posvícení neříkají se hodinky a mše de commuui
dedicationis ecclesiae; toto zajisté smí se pří každém kostele díti
jenom jednou do roka, a to děje se skutečné v den posvícení všeobec
ného za celý oktáv, a platí jednomu každému kostelu za vlastní jeho
anniversarium, jak dávnými zákony předepsáno jest.

Dr. Ant. Skočdopole.
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Recense — Rozhledy.

Dra. Jos. Bilczewského Archaeologie křesťanská ve službách
dějin církevních a věrouky. Z polského, autorem pro vydání
české zvláště upraveného a doplněného originálu podává
Dr. Jos. Tumpach. (Vzdělávací knihovny katolické sv. IX.).
V Praze. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrby. 1899.
Vzdělávací knihovna katolická honosí se řadou spisů,
jež majíce za předmět otázky časové a pojednávajíce o nich
způsobem přiměřeným zaujímají v české literatuře místo čestné.
Pravou ozdobou této kollekce jest právě uvedený spis prof. Dra.
Jos. Bilczewského, kterýž upravil v roucho české Dr. Jos.
Tumpach.
Žádný katolický theolog nesmí přehlédnout i práci archaeologů křesťanských. Neni nikoho tajno, jaké důležitosti jest
toto studium nejen pro vědecké práce, ale i pro praktické po
třeby na kazatelně, ve škole atd. Vhodně nazýva katakomby
vydavatel spisů Bosiových Oratorian Severano (Porna Sotteranea p. 541) „arsenálem, odkud pochází nová zbraň k potí
rání haerese“. Než českému bohoslovci bylo v té příčině sáhnouti k dílu cizojazyčnému; neměliť jsme v tomto oboru vyjma
některé drobné články v různých časopisech souborného
díla. Proto s dychtivostí vítali jsme toto dílo a s radostí kon
statujeme, že v očekávání svém nebyli jsme sklamáni.
Učený polský autor založil knihu svou na bádáních slavného
de Kossiho a Le Blanta; než není to snůška dobadů, jež uči
nili jiní učenci, nýbrž p.' spisovatel sám po léta konal odborná
studia jak v Římě tak ve Francii, kde studoval pomníky staré
Gallie. Přednost však, spisu toho spatřujeme v účelném zpraco
vání archaeologického materiálu, tak že historik, dogmatik,
kanonista atd. snadno nalezne to, čeho mu třeba. Nám pak
ještě z jiné příčiny kniha ta se zamlouvá; pan autor totiž
práci svou pro české vydání zvláště upravil s výslovným po
dotknutím, že české vydáni jeho archaeologie má byli jaksi
druhým vydáním jeho díla. Budiž mu za to dík!
Celé dílo ^rozvrženo na 2 části. První nazvali bychom
historickou a druhou dogmatickou.
Úvod (str. I.—XXVT.) jest přehledná historie křesťanské
archaeologie od papeže Damasa, tohoto nadšeného ctitele kata
komb, až k Antonínu Bosiovi, jehož zovou Kolumbem pod
zemního Říma — a k Janu Kř. de Bossi, jemuž dostalo se
čestného názvu rei antiquariae christianae constitutor ac princeps. Stručný nástin ohromné činnosti tohoto obdivuhodného
muže obsahují st. XII.—XIX. Dále docházejí tu ocenění pa
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třičného archaeologové Edmund de Blant, Mons. Wilpert, Frt.
X. Kraus a archaeologové slovanšti.
Část I., nadepsaná „ Archaeologie ve službách dějin církev
ních“, pojednává o právním postavení křesťanů v dobách pro
následování (§ 1.), když byli ve stínu synagogy a pod stínem
bratrstva pohřebního (§ 2.). Zajímavé to ctěni. Sířením se pan
ství Rímkého stěhovaly se do Říma i různé kulty s nejrozmanitějším božstvem, ale vhodně píše Nieliues: „Hlavní město
mělo tisíce bohů, ale žádného věřícího“. Proto i kult pravého
Boha tam zdomácněl (st. 3.). a pod stínem synagogy šířilo se
křesťanství. Křesťané pokládáni za sektu židovskou, asi jako
Saduceové, Fariseové. Pronásledováni za Nerona nemělo ani
náboženského ani politického rázu. Ani Domitianovy edikty
jinak o nich nesvědčí, ač tu již sama vláda poznává (st. 12.)
pro bohy Pantheonu nebezpečný ráz boha křesťanského. Pod
tímto právním titulem křesťané mohli v Římě získati si vlast
nictví, a sice nejen jednotlivci, ale i křesťanské obce — a to
i domů a pozemků, na kterýchž budovány rozsáhlé hřbitovy
(st. 13.).
f
,
,
V prvních letech panování Trajanova nečiní vláda Řím
ská rozdílu mezi křesťany a Židy. Teprv později Trajan zba
vil křesťany práva existence v říši (29), a sice pod titulem zá
kona proti haeteriím, k nimž čítal i sdružení křesťanská. Jsou
prý sacrilegi a majestátis rei, hostes publici, inimici generis
humani (26). Jak mohla v takých poměrech církev se udržeti
a siřití ? Sestupovali se křesťané v bratrstva podpůrná (collegia
tenuiorum) jako collegia funeratica (hřbitovní); měli své hřbi
tovy pod zemí i sub divo, ale i své chrámy (st. 31 seq.). Až
Valerian (48) zvláštním ediktem odvolal toto právo pro kře
sťany, ale Galienus zase navrátil. Pronásledování Diokletianovo
(50) rušivé zasáhlo v tyto poměry, ale Konstantin prohlásiv
křesťanství za religio licita snažil se též rány křesťanům za
sazené zahojiti (51).
V díle II. dočítáme se o šíření se křesťanství v prvních
stoletích, a sice v § 1. o osadách křesťanských při středozemním
moři. Křesťanství rychle se šířilo v Itálii (55), v Africe (56),
v Řecku (54), v provinciích maloasijských (57). Dočítáme se
v této kapitole o velepamátném sarkofágu Hieropolského bi
skupa Aberkia, kterýžto kámen, jak známo, sultán poslal da
rem papeži Leonu XIII. a kterýž jest důležitým dokumentem
katolické dogmatiky (57 seq.). Missie křesťanské zmáhají se
i v Galii i (§ 2.), a sice v době před Konstantinem. Svědčí
o tom kámen nalezený v Autunu (64). I v Britanii a Hispanii
činilo křesťanství pokroky. Než nastal úpadek v missiích a
sice následkem invase barbarů. Mlčení hrobů jest výmluvným
svědectvím úpadku jak politického tak církevního (69).
Pojednávaje v díle III. o vnitřních poměrech církve, líčí
autor v § 1. a sice velmit refně a poutavě vývin křesťanské hierČasop. katol. duch. XX XX. (LXV.)
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archie a nejstarší farní organisace v Říme (72) a v § 2. známé
boje, jež v lůně církve vyvolal v Římě Novatian, v Kartagině
Novatus; dovídáme se v § 2. též o jiném podobném zápase, jehož
obětí stal se papež Eusebius za císaře Maxentia.
Působení církve zasáhá hluboko v život sociální, onať
ujímá sé otroků ; nebyla s to, aby zrušila otroctví ihned, anoť bylo
tehdy jedinou formou práce, ale odstranila zásady, na nichž
spočívalo (§ 3.). Zároveň rehabilitovala církev hmotnou práci ; >
mezi křesťany jest mnoho dělníků; zvláštní úctě těšili se
fossores (xoíti«t«í, xoffi&r&ai zzz pracovali) 93 seq. Křesťane
nazývali se svati (¿7/0/) a byli jimi také skutečně; vy
kopané kameny svědčí (§ 5.) o jejich ctnostech, jako odda
nosti k Bohu, lásce mezi rodiči a dítkami, pokoře ; často
s chloubou dávali si jména, kterýmiž tupili je pohané '(103).
V § 6. přichází pan autor na základě svědectví mate
riálu archaeologického ku křesťanským obřadům. Ti, kdož za
vrhli mši sv., naleznou v této stati důkazy nad slunce jasnější,
jak nerozumně jednali • (105) ; k čemu by jinak byly oltáře
k čemu zpovědnice? Tuť patrno, jaké služby
výtečné koná archaeologie katolické dogmatice. Jest tedy
archaeologie skutečně doplněním patrologie a hagiologie (§ 7.),.
Jmenujeme na prvém místě epitafy Aberkia z Hieropole a
Pektoria z Autůnu (112). Jsou tu i obrany papežů Marcella a
Eusebia, pak Kallista (113), kteréž dosvědčuji, co svého času
dokázal Dollinger spisem svým „Hypolitus und Kallistus“ ;
v téže kapitole st. 115 mluví o křesťanské škole v Římě a
Věhlasném příznivci katakomb Damasovi.
Do církve křesťanské přísluší lidé z nižších vrstev, ale
i z nej přednějších patricijských rodů (§ 8. st. 121). Na st. 149.
čteme otázku, jak mohli mužové vynikajících postavení zastávati svůj úřad — a býti křesťany? Znamenat i tu lze dvojí
směr. První, rigorosní, zastávaný Tertulianem (Nobis nulla res
magis aliéna, quam publica), a mírnější ; zastanci posledního
byli Minucius Felix a Klemens Alexandrijský a toho drželi
se v životě obyčejně první křesťané ; proto i ve školách veřej
ných tehdy často učitelé a žáci byli křesťané (159). Na st. 164
čteme tuto zajímavou větu: Křesťanství mezi výkvětem aristo
kracie římské liojně bylo rozšířeno a nescházelo mnoho, aby
již v I. století byl na trůn císařský zasedl křesťan. Čteme tu
z kamenů vykopaných zprávy o sv. Petronille 169, o sv. Anežce
170 a rodokmen Flaviův 172.
Nad míru zajímavé a poučné čtení nalézá čtenář v díle
III., jež’ jedná o uměleckém životě církve a podává v § 1.
důkaz, že umění křesťanské bylo náboženstvím. Oproti zastara
lému a nepravému názoru, jakoby v užívání obrazů církev
byla z počátku nápadné zdrženlivá, dokazuje badání de Rossiho, že velmi značná část starých zbytku uměleckých nezměrně
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hlubokého významu náboženského padá původem svým do
nejrannější doby života církevního (st. 177).
Uměni křesťanské vyšlo ze školy řecko-římské (§ 2.),
odkud vzali umělci techniku; obsah pak nahradili duchem a
ideami čerpanými z evangelia (185); avšak v materielni do
konalosti stojí celkem nepopiratelně níže (187); Mitor uvádí pro
toto své tvrzení důvody přirozené a dle našeho úsudku pře
svědčující. Obrazy v katakombách nalezené jsou sice symbo
lické, ale ukazuji vždy k události historické, jak četnými do
klady dovozuje p. autor. Seznamuje nás tu zároveň s výkladem
protestantů, kteří v této otázce utíkají se k nej směšnějším
explikacím (191). Kde však hledati dlužno klíč ke stanovení
obsahu děl umění starokřesfanského (§ 4.)? P. autor odpovídá
1. v Písmě sv., 2. u sv. Otců a 3. ve výkladu církve (v liturgii
a modlitbách).
Obrazy jsou (§ 1.) symbolické a sice a) ideografické, t. j.
vyjadřují nějaké dogma; tak vysvětluje p. spisovatel (198)
význam kotvy, holubičky (199), ovečky, páva (nesmrtelnost),
kohouta (201),’zajíce (pomijitelnosť 201), monogram Kristův —
a na st. 206 nalézáme delší pojednání o symbolu ryby: značí
nejen Pána Ježíše, ale někdy i věřící (209). Obrazy jsou
dále b) allegorické. Za základ slouží jim evangelické paraboly
(212), n. p. vinný kmen, dobrý pastýř; c) historické. Než jsou
tam pouze scény ty, jež symbolisují hlavní dogmata: Noe,jak
přijímá holubičku (216), Adam a Eva (stvoření, pád, vykou
pení), Kain a Ábel, Jonáš (217), Mojžíš. Scén ryze historických
tu není pouze s jedinou výjimkou (217). d) Obrazy liturgické,
kteréž pro doby naše jsou nej důležitějším objevem. Dočítáme
se tu o nejstarší liturgii tak zvaného fractio panis — lámání
chleba; — obraz Wilpertem v' tak zvané řecké kapli nalezený
zovou archaeologové katoličtí právem korunou všech objevů
katakombních (223). Pak následuje velezajímavý popis kaplí
svátosti; tu spatřujeme křest ve 3 obrazich, z nichž první
jest állegorie, třetí symbolem, střední pak aktem samým. Do
čítáme se na st. 231, že v třetím a nastávajících stoletích udílel
se v Římě a v celé Itálii křest sv. potápěním spolu s polévá
ním. Čtenáře poukazujeme, aby přečetl si s pozorností násle
dující stránky; jsou nad míru cenným dokumentem katolické
dogmatiky a apologetiky. Jeví se nám v těchto obrazich synthese mystické theologie II. a III. století a s ní nejkrásnější
list a fáse umění starokřesfanského.
Pod pismenou e) čteme zajímavou stať: ikonografie Kri
sta, Bohorodičky a Svatých Páně. Autentických obrazů Pána
Ježíše a Rodičky Boží nemáme; církev zajisté v modlářské
době činila si moudrou reservu (243). Než již v dobách pro
následování existovaly obrazy Kristovy, na něž p. spisovatel
upozorňuje (245). Nejzaiímavější jest poprsí Kristovo v cubiculu deirOrfeo (246) a hlava Kristova v katakombě sv. Pon-
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tiana. Dovídáme se tu i o obrazí cli Rodičky Boží v katakom
bách nalezených, jež jsou výmluvnou apologií proti ikonoklastům řeckým a protestantským S živým interessem a pravou
pietou pohlížíme na obraz Bohorodičky s prorokem Isaiášem
v katakombě sv. Priscilly (256) a jsme povděčni p autorovi,
že tu registruje vyhýbavé výklady protestantů. Poučné jest
též vyobrazení sv. apoštolů Petra a Pavla (260) — nej starší
a s velikou pravděpodobností skutečnosti se blížící.
Kniha II. jest archaeologie ve službách věrouky. Jest
tato kniha pro život náš, jenž jest životem obrany a boje,
pravou zbroj írnou. Archaeologům se totiž podařilo odkrýti
jaksi samé základy církve, a tím stojí dnes tři první století
křesťanská před námi omlazená, jasnější a přístupnější. Spiso
vatel naznačuje zprvu kriteria, dle kterých lze pravost pomníku
vvšetřiti — a sice kriteria vnitřní a zevnější: všímá si bedlivě
i výkladů protestantů, kteří sofismaty snaží se proti těmto
zřejmým svědectvím postaviti své domněnky; jednání takové
u soudných kritiků mimokatolických došlo příkrého odsouzení
(viz výrok Aube-ho 276). Nám však jsou pomníky ty svědkem
víry, locus theologicus (§ 2. st 276), podávají nám z 1. a 2.
století dogmatické formule lokálních církví, jež na východě
i západě počínaly slovy:
tig tra čhor, Credo in
unum Deum Bylo nejstarší umění křesťanské pod kontrolou
církve a proto právem se na ně odvolávají dogmatikové jako
Peronne, Franzelin, Scheeben, Heinrich atd. Než třeba tu jiti
cestou střední. Přílišný enthusiasmus pravdě spíše škodí.
Nenalézáme tu celou theologií, toho ani žádati nemůžeme.
Vždyť pro to hřbitovní nápisy nejsou a na hřbitovy nikdo
nejde, aby se tam učil celému katechismu. Al<‘ jsou tu alluse
na některé články víry (284) a zároveň pro katolíka potěši
telný úkaz, že pomníky ty nevydávají svědectví ani o jednom
dogmatu jmověreckém (285).
Díl II. vypočítává články víry, jichž svědkem jsou kata
komby, a sice v § 1. víru v jednoho Boha, v § 2. v* třech
Božských osobách (289). Osoba Boha Otce v nejstarších pomní
cích se nenalézá, za to epitafy svědčí velmi četně o víře sta
rých křesťanů v božství Ježíše Krista ( 89) a v Ducha sv.
§ 4. tohoto dílu jest pro kazatele a katechety nemalé důleži
tosti. Jest tu nauka o stvoření a vykoupení, jak se nám jeví
v katakombách. Pan spisovatel právem přichází k úsudku, že
tvůrcem a vůdcem těchto nápisů byl asi nějaký theolog.
Díl III. věnován jest svátostem. Než marně bychom hle
dali názvů baptismus, oucharistia, confirmatio atd. Staří umělci
rovněž jako spisovatelé vázáni byli kázní zvanou „disciplina
arcani“. V tomto díle st. 307 a násl. čtenář shledává kritickou
zprávu o náhrobku Aberkiově, o němž výše jsme se zmínili.
Zde celé znění, překlad a ocenění. Totéž o náhrobku Pektoriově na str. 316. Uvědomělý katolík pokochá se tímto čtením po
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znávaje, že nauka naše o nejsv. Svátosti oltářní, biřmováni,
pokání, postu, posledním pomazání a svěcení kněžstva jest
táž jako u prvních křesťanů (§§ 1., 2, 3, 4, 5). St. 334 svědčí,
že zásadní rozdíl mezi církví učící a slyšící patrný již v 3.
století. Titul pak „Martyr“ již v polovici 3. století nebyl do
volen bez předchozího svolení papežského a bez officielního
uděleni úcty mučedníku zemřelému skrze církev (335'. Lze se
tu dočisti téměř o všech stupních nižšího svěcení. § 7. pojed
nává pak obšírně o pannách Bohu zasvěcených. Jest to stať
velmi pěkná a poučná; dočítáme se tu, jaké bylo jejich zaměst
nání, že některé z nich velmi doběe vyznaly se v řečtině a
v hebrejštině, proč sv Ambrož radí jim, aby nechodily do
kostela častěji léč v neděli (379) at.d.
Díl IV. jest eschatologie křesťanská. Staví tu p. autor
případné nápisy pohanské svědčící o čirém materialismu oproti
názoru křesťanskému dýšícímu živou vírou ve z mrtvých vstání.
Pohan říkal o pohřbení situs, positus, compositus, křesťan pak
depositus, depositio, xaTa&éGig. Z nápisů křesťanských vy
znívá krásné slovo : Non omnis moriar. (388) § 2. tohoto dílu
hlásá, že víra v očistec již u prvních křesťanů byla, třeba by
název purgatorium nebyl zobecnělým, ale slova mluví jasně.
Katakomby nezvratné podávají důkazy, že věřící prvních
staletí uctívali obrazy (407), a § 4. poučuje nás, že jest úcta
Mariánská tak stará jako církev sama; p. spisovatel nepomíjí
uvéstí sofistické vytáčky protestantů, kterýmiž tito kult Ma
riánský seslabiti usilují. — Celá tato kapitola jest čtení velmi
pěkné a domluvné.
Díl V. mluví o jednotě církve, o primátu, a jest cenným ma
teriálem pro katolickou dogmatiku a nauku o zřízení církevním.
Toť obsah zajímavého spisu. Praví-li se dnes v kritice
o tom neb onom spise, že vyplňuje citelnou mezeru v litera
tuře, bývá to na mnoze fráse bez hlubšího významu ; ale
o tomto spí se lze říci plným právem, že v naší literatuře cír
kevní byl potřebou. Kazatel, učitel náboženství všech kate
gorií nalezne tu hojnost vybrané látky ke svým výkladům,
zejména v polemice, kteréž dnes nelze se ani vyhnouti. Dru.
Tumpachovi vděčni jsme, že nám knihu tuto sepsanou věhlas
ným theologem bratrského národa polského převedl na náš
jazyk, a každý Čtenář usoudí, že to učinil způsobem doved
ným; ani nepoznáme, že to, co čteme, jest překlad, vše tu
•urovnané, uhlazené. Ostatně však obsahuje spis ten i mnoho
práce jeho vlastní, což i autor sám s povděkem přijal a kon
statoval, a zejména též počet illustraci jest třikráte větší než
v originále. Kéž by následující spisy „Vzdělávací knihovny“
tou měrou se podařily, kéž by této knize dostalo se hojného
rozšíření a brzy — nového vydáni.
Prof. Jos. Havránek.
Lichva a úrok ve světle mravouky katolické. Napsal Dr. Antonín
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- Vřešťál. Vzdělávací knihovny katolické sv. XIII. Nákladem
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny v Praze 1899.
Vítám každou monografii, zvláště v jazyku našem mateř
ském sepsanou, která se zabývá podrobnějším rozborem a stu
diem některých otázek z oboru theologie. Můžet spis takový
obšírněji, důkladněji a všestranněji pojednati o předmětech,
zvláště méně jasných a sporných, než to učiniti může kniha
veškerou látku obsahující. Ovšemt že ku sepsání spisu tako
véto zapotřebí též důkladného a podrobného studia a bystrého
rozhledu po celém poli věd bohoslovných. Vzorně psanou ta
kovouto monografií jest spis próf. Dr. Ant. Vřeštála: „Lichva
a úrok“. Pojednání tomu nelze ničeho vytýkati, leč snad ne
úplnost titulu, nebot netoliko ve světle katolické mravouky,
nýbrž i katolické apologetiky ukazuje nám zasloužilý pan
spisovatel lichvu a úrok. A způsob, jakým lichvu a úrok ze
stanoviska katolického osvětluje, jest netoliko velmi poučným,
nýbrž i velmi zajímavým, psaným netoliko pro kněze neb
bohoslovce, nýbrž pro každého, kdo katolické učení o lichvě
a úroku seznati chce. Spis ten mimo to jest časovým Vždyt
nepřátelé náboženství i tím hledí poslání církve poškozovati,
je prohlašují ji, dovolávajíce se zákonů církevních proti lichvě,
za nepřítelkyni obchodu a peněžnictví, Čímž prý blahobytu a
vzdělanosti překážela. Ve spise tomto najde každý proti této
námitce takové odvety, že netřeba mu hledati lepší odpovědi.
Celá kniha děli se na pět dílů. V prvním díle vykládá
autor etymologicky slova rúrok, lichva, úžera“. Druhý díl
obsahuje dějiny lichvy a úroků, jich zákazy a zákony lichvou
še obírající. Poslední tři díly jsou nej zajímavější a svědci
ó znalosti předmětu, s kterou autor probírá dovolenost a nedovolenosf lichvy. Otázka, zdali lex civilis je legitimus titulus
aliquid supra sortem recipiendi, jest během celého pojednání
tak důkladně probrána, že nelze ani něco ještě přičinit), co by
otázku tu více objasňovalo, nebo pro zákonnitosf či oprávně
nost tohoto titulu mluvilo. Vůbec líbil se mi spis ten přičtení
tak, že neváhám vyznati, je podobného důkladného pojednání
a bystrého posouzení látky tak obtížné a formou a mluvou
tak jasnou nečetl jsem ani v literatuře německé, a protož spis
ten každému knězi a uvědomělému katolíku co nejvřeleji
doporučuji.
Prof. I)r. Ferdinand Benes.
Kanzelvorträge für Sonn- und Feiertage. Gehalten in der Kirche
St. Martin zu Freiburg vom Pfarrer Heinrich Hansjakob.
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Frei
burg. Freiburg im Breisgau. Herder 1899. Stran 507, cena
6 Mk., váz. 8 Mk.
Farář Frýburský, Dr. Hansjakob, nevystupuje dílem
tímto na pole homiletické poprvé.; vydali již šest cyklů řečí
postních, které vesměs s velikou pochvalou byly přijaty a již
druhého vydání so dočkaly. Již tyto práce ukazovaly, že Hans-
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jakob je apologetou, jakých za našich dob je na kazatelně
třeba, u něhož důkladné věděni theologické, obratnost slohu,
původnost myšlenek, vzorný, přesvědčující způsob důkazů
s vřelostí a nadšeností pro věc svaté víry v jeden celek se
pojí. S opravdovou dychtivostí sáhli jsme tedy po jeho nejnovějšim liomiletickém díle a jest nám vyznati, že jsme nebyli
sklamáni.
Kniha obsahuje'60 řečí na všecky neděle církevního roku
(kromě 2. po devitniku a květné), na Boží Hody, 5 svátků
Mariánských, Nový rok, sv. Josefa, posvěcení chrámu a všech
svátých. Themata řečí nejsou nová, ale ve všech převládá mo
ment apologetický, provedení je zcela originální, řeč vzletná
a jasná, důkazy uchvacující, applikace srdečná. Autor prozra
zuje velikou sečtělost a velmi vhodně užívá citátů ze spisů
klassických starých i novějších. Reci těchto s velikým pro
spěchem užijí kazatelé v městech a vůbec před posluchačstvem
vzdělanějším; ale i kdo na venkove káže, najde v každé
z nich hojnost myšlenek krásných a původních, jež s nepatrnou
námahou bude mu lze upraví ti pro poměry svoje. Reci, jako
na př. o křesťanské práci, o falešných prorocích naší doby,
o zázracích Ježíšových, o původu, kráse a moci modlitby rů
žence, zanechají v mysli čtenáře i posluchače trvalý dojem.
Co by se mohlo vytýkati. jest v některých řecích ne
dosti jasně vytknutá disposice, avšak spisovatel sám v úvodě
na to poukazuje, že řeči jeho nejsou zpracovány dle všech
pravidel posvátného řečnictví, jelikož nerad se nechává pra
vidly vázati a nejraději mluví tak, jak mu srdce káže. Poslu• chači prý posuzuji řeč dle obsahu, nikoliv dle rozdělení, které
má význam jen pro kazatele, jemuž memorování usnadňuje.
A jestli se namítá, že dobré rozděleni usnadňuje i posluchači,
aby kázáni si pamatoval, odpovídá spisovatel, že to je vedlejší;
hlavní věc je účinek a ten prý nezávisí na rozdělení řeči.
Nebudeme zde tento náhled spisovatelův rozebírati, toliko po
dotýkáme, že jednotlivé myšlenky v jeho řecích jsou tak při
rozeně a logicky sestaveny, že jak kazatel, tak čtenář i poslu
chač snadno obsah v paměti podrží, třebas forma postrádá
zevnější přehlednosti. Můžeme tedy tuto knihu jako cennou
pomůcku kazatelům odporučili.
Jos. Charvát.

Dr. Paul W. Keppler: Die Adventsperikopen exegetisch-homi
letisch erklärt. Freiburg i. Br. (Herder) 1899. Str. 143.
Autor, jenž byl 11. listopadu minulého roku zvolen bi
skupem Rottenburským, domnívá se, a to nikoli bez důvodů,
že nynější kazatelství vyžaduje jisté reformy a jakési obnovy.
„Chřadne stářím, churaví nemocí dětskou a chorobou času,
trpí líným a houževnatým konservatismem jakož i nezdravým
novotářstvim. A tážete-li se po příčinách těchto nemocí, lze
uvésti slova Spasitelova, která se týkají mnohých kazatelů:
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„Bloudíte, neboť neznáte Písma ani moci Božíu (Mat. 22., 29.);
a ptá-li se kdo po lécích, tu nejlepší odpovědí jest napomenutí
Páně: „Zpytujte Písma svátá!“ (Jan 5., 39.). Pán Bůh dal
Písmo svaté Církvi nejen jako zřídlo zjevení, nýbrž i jako
učebnici, jako vzor a zdroj i pravidlo pro kázaní“ (str. 1.).
Jest tomu již asi sto let, co starodávný způsob kázaní,
pravá homilie, skoro úplně vymřela, a právě jejím obnovením
obrodí se i kázaní. Keppler ukazuje ve svém spisku zcela
prakticky, jak si máme počínati, aby kázaní nebylo k Písmu
sv. jen jaksi zevně připoutáno, nýbrž aby z něho skutečně
vyrůstalo. Vysvětliv za tím účelem napřed význam, ráz, my
šlenkový obsah a mravní účel doby adventní, vykládá potom
adventní perikopy, ovšem bez vědecké přítěže, a ke každému
výkladu připojuje celou řadu disposicí pro kázaní, jež z peri
kopy jako samy sebou plynou.
Jest to spisek nadmíru cenný a lze jej s dobrým svě
domím doporučiti zvláště těm, jichž úkolem jest hlásati Slovo
Boží. Nenaleznou v něm sice hotových kázaní, ale — a to
jest mnohem užitečnějším a důležitějším — praktický návod,
jak si vésti při skládání homilií. Beč Kepplerova jest známa
svou krásou, milou rozmanitostí, pěknými obrazy a při tom
při všem i přesností; obsah spisku jest pravým pokladem vzác
ných myšlenek, skvostných perel z oborů exegese, patristiky,
liturgie i askese, a nejednou vycifujeme, že k nám mluví
i znatel uměni, jakým Rottenburský biskup skutečně jest.
Fr. Vine. Zapletal Ord. Praed.
Ant. Mart. Slomšeka Zbrani spisi. Šestá knjiga: Pridigi
osnované. Zbral in uredil Mihael Lendovšék, žnpnik v Makolali.
1899. Cena 2 zl., str. 455 m dé b°. — Sebrané spisy velikého biskupa
Slomšeka dospěly ke svazku šestému, který obsahuje osnovy kázaní na
všecky neděle, zasvěcené svátky, kostelní slavnosti a pak na svátky
svátých vůbec (de communi). U nás promluvy Slomšekovy jsou pře
četným kněžím známy z překladu. Než není pochyby, že ti, kdož jazyk
slovinský znají, uvítají s radostí tyto osnovy věhlasného biskupa labodskéno. Jsouť opravdu vzorný. Kromě toho předeslány jsou „Osno
vám“ těm i Slomšekova „Pravidla církevního řečnictví" (str. 3 -50),
pod »ná tak jasně a přesně, jak to jen od takového theoretika i praktika,
jakým Slomšek byl očekávali lze.

Lev svob. pán Skrbenský,
kníže-arci biskup Pražský.

Nový kníže-arcihiskup pražsky.
Nástupcem J. E. nejd. pána Františka de Paula kardinála
Schónborna na osiřelém stolci sv. Vojtěcha jmenován Jeho
Apoštolským Veličenstvem císařem a králem dne 15. září 1899

Lev svob. pán Skrbenský z Hříště,
sídelní kanovník v Olomouci, potomek starého českého rodu
šlechtického. Narozen v Hukovicích u Příboia na Moravě dne
12. června r. 1863 z otce Filipa a matky Louisy rozené svob.
paní Czeike-Badenfeldové, konal studia gymnasijní v Kremsmunsteru a Kroměříži, načež v letech 1882—1884 poslouchal
práva na universitě Inšprucké. Odbyv si r. 1884—1885 jedno
roční službu vojenskou, vstoupil v říjnu r. 1885 do bohosloví
v Olomouci, kdež také po odbytém čtyřletí studií theologických
r. 1889 od J. E. kardinála Fúrstenberga na kněze byl posvěcen.
Pobyv po té dvě léta, od r. 1889 do 1891, v Římě v koleji
deFAnima, dosáhl tam hodnosti doktora práva kanonického,
načež po svém návratu zastával místo kaplana nejprve v Dubu
u Olomouce a pak v Uherském Ostrohu poblíž Uherského Brodu,
osadách to ryze českých, odkudž odešel r. 1895 na faru v Melči
v rakouském Slezsku, osadě to národnostně smíšené, když se
byl r. 1893 podrobil farnímu konkursu v Olomouci. Jako farář
v Melči zvolen byl r. 1896 nesídelním kanovníkem olomou
ckým, přišel r. 1898 jako probošt do Kroměříže, odkudž byl
11. září 1899 installován za sídelního kanovníka olomouckého,

aby čtyři dni po té, dne 15. záři, jmenován byl od Jeho Ve
ličenstva arcipastýřem ovdovělé arcidiecése pražské, kdež
v krátké době na stolec sv. Vojtěšský zasedne.
Pověst nej lepší předchází Ho, kreslíc Ho jako kněze vzor
ného, zbožného, svědomitého, skromného, mírného, laskavého,
oběma národnostmi milovaného a lid obóho jazyka milujícího.
Pln síly životní přijde řídit arcidiecési dvoumillionovou, ve
dvou říších rozloženou, dvěma národy obývanou. Těžká mitra
biskupská, jak předchůdce Jeho na loži smrtelném ji nazval,
spočine na Jeho skráních a velectihodná berla slavných před
chůdců Jeho dána bude v Jeho pravici. Ve stínu českého
Siónu, v nej bližším sousedství sídla králů českých a pod mocnou
ochranou českých svátých patronů spravovati bude z metro
pole staroslavného království Českého přečetné stádce Své, a
čekati bude na chvíli požehnanou, kdy bude moci vjako primas
království Českého, obklopen spolubiskupy svými z Cech i družné
Moravy, vložiti korunu sv. Václavskou na hlavu Jeho Veli
čenstva císaře a krále.
Kéž požehnání nebes provází všecky skutky Jeho a kéž
zdar korunuje všeliké počínání Jeho ku blahu církve i vlasti.
Lev na trůnu sv. Petra nechť vzorem je Lvu na trůnu sv.
Vojtěcha, i žehnati budou mu millionové, obývající toto
staroslavné českého lva království. Tím přáním nechť pozdraven
jest námi tento nový velepastýř náš, kníže-arcibiskup Pražský,
slavného království Českého primas, církevní provincie české
metropolita, v království Českém a dioecesích Bamberské, Mí
šeňské a Rezenské Apoštolské Stolice rozený legát, fakult theo
logických při vysokém učení Karlo-Ferdinandově stálý kancléř
atd. atd.
V'

Dr. Jos. Tumpach.

